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Czego nas uczy Olek Doba
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A

leksander Doba, prawie 68-letni
kajakarz i podróżnik, zakończył
swój drugi atlantycki rejs kajakowy. Przepłynął z Lizbony na Florydę,
zatrzymując się z powodu awarii steru na
Bermudach. W sumie spędził w kajaku 165
dni, czyli pięć i pół miesiąca. Dla każdego,
kto w życiu przewiosłował choćby dzień –
to niezwykły wyczyn.
Olek spełnił marzenie i po raz kolejny
udowodnił, że jest twardzielem, jakiego ze
świecą szukać. Ale czy jego niezwykła wyprawa, osobowość i wewnętrzna siła mogą
coś dać także nam? Czy mogą nas czegoś
nauczyć? Czegoś więcej niż tylko rozumienia potęgi morza, fal, wiatru i prądów...
Po pierwsze, Olek Doba uczy nas odwagi. Żeglarzom pływającym po morzach nie
trzeba tłumaczyć, dlaczego... Po drugie,
uczy nas wytrwałości i determinacji. Wiosłowanie przez Atlantyk jest jak wspinaczka boso na Mount Everest. Ocean można
pokonać samolotem, statkiem i jachtem
żaglowym, ale Olek pozostaje wierny swej

Olek na mecie.

Fot. Piotr Chmieliński

kajakowej pasji i przemierza morza, wiosłując. Po trzecie, uczy nas cierpliwości
i niezłomności. Płynąc przez ocean, jest
skazany nie tylko na wiosła, ale także na
kierunki i siłę wiatrów. Często przez wiele
dni stoi w miejscu, a nawet cofa się dziesiątki mil. Cierpliwie jednak czeka na kolejną
szansę, by przybliżyć się do upragnionego
portu. Olek uczy nas także konsekwencji
w dążeniu do celu. Po awarii steru zmuszony był zawinąć na Bermudy. Ale kiedy już

mógł wyruszyć w dalszą drogę, kazał zwodować swój kajak w tym samym miejscu,
w którym wcześniej zmienił kurs i przerwał transatlantycką przeprawę. Nie chciał
wykorzystać żadnych dróg na skróty, nie
uzupełnił nawet zapasów jedzenia. Chciał
po prostu rozpocząć zmagania z oceanem
tam, gdzie je przerwał.
Aleksander Doba, emeryt będący absolutnym zaprzeczeniem przeciętnego emeryta, uczy nas jeszcze jednej rzeczy, być
może najważniejszej. Mianowicie tego,
że w życiu nigdy nie jest za późno na realizację najbardziej zuchwałych marzeń.
Dlatego kibicujmy Olkowi z całych sił
w kolejnych jego wyzwaniach i pożerajmy
go w całości. Nie chodzi o to, byśmy teraz
rzucali się przez morza, wiosłując ile tchu
i zdrowia. Ale im więcej osobowości i charakteru Olka Doby odkryjemy w sobie, tym
piękniej będziemy spędzać kolejne żeglarskie sezony...
Krzysztof Olejnik,
redaktor naczelny

10 376 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji
w Apple Store i Google Play, a na komputerach
i smartfonach – plików PDF.

www.magazynwiatr.pl

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

www.magazynwiatr.pl
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W

czasie huraganu Sandy, który
w 2012 roku szalał u wybrzeży USA, zatonął żaglowiec
„Bounty”. Zginął jeden z żeglarzy oraz
kapitan, a trzy inne osoby odniosły rany.
O tym wydarzeniu informowaliśmy na łamach „Wiatru” w listopadzie 2012 roku,
a o rozpoczęciu przesłuchań sądowych –
w kwietniu 2013 roku. Replikę HMS „Bounty” zbudowano 52 lata temu na potrzeby filmu o słynnym osiemnastowiecznym
buncie marynarzy.
Przesłuchanie świadków i analiza materiału dowodowego trwały ponad rok. Niedawno opublikowano szczegółowy raport.
Komisja stwierdziła, że żaglowiec zatonął
prawdopodobnie na skutek nierozważnej decyzji kapitana Robina Walbridge’a
o skierowaniu starej jednostki naprzeciw
huraganowi. Do tragicznego zdarzenia
przyczynił się również brak odpowiedniego nadzoru ze strony właściciela jednostki.
Podczas przesłuchań ustalono, że szkielet
statku był częściowo zgniły, a kapitan Walbridge nie pozwolił na dokładną inspekcję

i naprawę. Większość prac remontowych,
w tym uszczelnianie poszycia, wykonywali
członkowie załogi, którzy nie mieli w tym
zakresie doświadczenia. Materiały dostarczone przez kapitana żaglowca nie były
przeznaczone do stosowania w szkutnictwie
(na przykład silikon sanitarny do łazienek).
Po zakończeniu prac w stoczni Boothbay
Harbor kadłub nadal przepuszczał wodę tak
mocno, że trzeba było ją wypompowywać
podczas każdej wachty. Do tego celu używano dwóch pomp o napędzie elektrycznym,
które według zeznań załogi, nie działały poprawnie. Ponadto żaglowiec miał dwie pompy napędzane przez jeden z głównych silników Diesla i dodatkową pompę benzynową,
której jednak nie wypróbowano.
Stan jednostki był znany jej właścicielowi Robertowi Hansenowi oraz kapitanowi.
Załoga, którą kierował Robin Walbridge,
miała niewielkie doświadczenie, a nowo
zatrudniony mechanik, bez doświadczenia
morskiego, chorował na morzu nawet przy
spokojnej pogodzie. W czasie sztormu spędził przy silniku zaledwie kilka minut. Poza
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Raport o wypadku „Bounty”

Żaglowiec „Bounty”.

tym żeglarzy było zbyt mało – 16 osób z kapitanem, zamiast potrzebnych 20, 25 osób.
Żaglowiec opuścił port New London, kierując się na Florydę. Kapitan poinformował
załogę, że będą sztormować i pozwolił na
indywidualną rezygnację z uczestnictwa
w przeprawie. Nikt tego nie zrobił. Kapi-

tan początkowo chciał ominąć huragan od
wschodu. Ponieważ jednak centrum cyklonu przemieszczało się na północ, zmienił
kurs, przecinając mu drogę. W ten sposób
trafiał między centrum sztormu a wybrzeże kontynentu, ku któremu huragan miał
się zwrócić.
Po wpłynięciu na wzburzone wody trzy
pompy musiały być w ciągłym ruchu, a pozostałych dwóch nie udało się uruchomić.
Gdy żaglowiec mijał centrum huraganu
w odległości około 150 mil, szkwały osiągały prędkość 90 węzłów. Awarii uległ
jeden z dwóch generatorów prądu i jeden
z dwóch silników Diesla. Gdy w maszy-

nowni woda dochodziła do wysokości
metra, kapitan uruchomił nadajnik EPIRB
i zażądał pomocy straży wybrzeża. Około
północy zalane zostały silniki oraz generator. Pompy przestały działać. Poziom wody
rósł w tempie ponad pół metra na godzinę.
Kiedy kadłub położył się na burcie, załoga
opuściła statek. Została następnie wyłowiona przez śmigłowce ratownicze.
Żaglowiec zatonął. Dwie osoby straciły
życie. Śledztwo nie wyjaśniło, czy decyzję
kapitana o wypłynięciu na spotkanie huraganu, którą komisja nazwała „nierozważną”,
można łączyć z podejmowanymi wcześniej
nieudanymi próbami sprzedaży jednostki.

Kosmiczny Olek Doba

A

leksander Doba zakończył drugi
etap atlantyckiej wyprawy kajakowej. 17 kwietnia finiszował
niczym astronauta – zawinął na Florydę do
Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego
na przylądku Canaveral.
W kajakowy rejs przez Atlantyk Doba
wyruszył z Lizbony 5 października ubiegłego roku. Jego celem od początku była
Floryda, ale ponieważ zboczył z trasy, znalazł się w pułapce wiatru na południowy
zachód od Bermudów. Przez czterdzieści
dni zmagał się z silnymi przeciwnymi wiatrami w tej części Wyżu Azorskiego i nie
był w stanie przebić się w kierunku Florydy. Przetrwał pięć sztormów. Ostatni z nich
uszkodził ster, ułatwiając decyzję o zawinięciu na Bermudy, gdzie Olek dotarł po
142 dniach spędzonych na oceanie. Po miesięcznym odpoczynku wypłynął w dalszą
drogę, by wylądować w porcie Canaveral
niczym astronauta po podróży na Księżyc.
Na Bermudach Olek nawiązywał przyjaźnie z mieszkańcami. Był tam gwiazdą. Pojawiał się na pierwszych stronach gazet. Nie
zapominał jednak o swoim celu i cały czas
planował dalszą podróż. Do drugiego etapu chciał wystartować z tej samej pozycji,
w której znajdował się 10 stycznia (300 mil
na południe od Bermudów). Potrzebował
więc statku, który wywiózłby go na ocean.
W końcu Olka i jego kajak zabrała na pokład załoga żaglowca „Spirit of Bermuda”.
23 marca Doba nadał ostatnią wiadomość
z lądu. Postanowił nie uzupełniać zapasów
żywności i wyposażenia kajaka, gdyż chciał
w jak największym stopniu zachować ciągłość podróży. Po pierwszym etapie miał
zapas jedzenia na kolejne dwa miesiące. Nie
zabrał nawet dodatkowych baterii do lokalizatora, ale obiecał, że będzie go częściej
włączał, szczególnie w pobliżu wysp.
25 marca załoga żaglowca „Spirit of Bermuda” była gotowa do wodowania kajaka.
Pogoda nie była sprzyjająca. Wiał silny wiatr,
około 6 stopni Beauforta. Rozbudowała się
www.magazynwiatr.pl

spora fala. Karen McDonald, kapitan „Spirit
of Bermuda”, upewniła się, czy Olek rzeczywiście chce wodować kajak w tych warunkach. Atmosfera była napięta, ponieważ
zbliżał się sztorm. Doba postanowił płynąć.
Kajak powoli opuszczano na ocean, ale gdy
był już na wodzie, przyszła boczna fala, która mocno przechyliła statek. Kajak dostał się
pod jego burtę i został przygnieciony – złamał się pałąk stabilizujący. Załoga żaglowca
dała Olkowi godzinę na podjęcie decyzji, czy
płynie, czy wraca z nimi na Bermudy. Doba
uporządkował pokład i ruszył w drogę. Miał
przed sobą około 900 mil.
Kontynuowanie rejsu bez pałąków stabilizujących było dość ryzykowne. – To był
jeden z podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo – mówi Andrzej
Armiński, właściciel stoczni, w której powstał kajak „Olo”. – Do momentu ułamania
się pałąków kajak zapewniał Olkowi bezpieczeństwo. Później to się zmieniło. Decyzja
o kontynuowaniu podróży była ryzykowna,
ale Doba prawdopodobnie wiedział, że jeśli
wróci na ląd, nie ukończy wyprawy.
Podczas kwietniowych targów Wiatr
i Woda odbyło się spotkanie poświęcone
Olkowi i jego wyprawie. Udało się nawiązać połączenie telefoniczne z Dobą zmierzającym ku Florydzie. W czasie krótkiej
rozmowy Olek zdążył powiedzieć, że ma
bardzo dobre przebiegi, czuje się świetnie
i oczekuje hucznego powitania. Stwierdził
też, że kajak bez pałąków nie kołysze się
tak bardzo na boki i jest lżejszy.
Przez większość czasu Olkowi sprzyjała
pogoda, ale ostatnie dni upłynęły pod znakiem silnych wiatrów. Kilka dni przed dotarciem na Florydę znalazł się pod wypływem Golfsztromu i silnego przeciwnego
wiatru. W ostatnich godzinach uwolnił się
z objęć prądu i wiosłował w stronę wybrzeża z silnym północno-wschodnim wiatrem.
W tych warunkach po 23 dniach od zwodowania kajaka wylądował w Port Canaveral.
Kamila Ostrowska
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Przystań na Ptasiej Wyspie gotowa do pierwszego sezonu.

Inauguracyjny toast za tych, co za morzu i za tych, co na Ptasiej Wyspie.

Obok jachtów zacumowały spacerowe łodzie motorowe.

Marina zbudowana pośrodku jeziora czeka na pierwszych gości.

W

połowie kwietnia gościliśmy
na Mazurach, gdzie zorganizowano Dni Otwarte w nowym hotelu „Mikołajki” oraz sąsiadującej
z nim Przystani na Ptasiej Wyspie. Marina
zbudowana pośrodku jeziora przyjmuje
w tym roku pierwszych rezydentów i gości.
Jest także portem macierzystym nowej firmy czarterowej 180s.pl.
Podczas Dni Otwartych goście mogli
skorzystać ze wszystkich atrakcji Ptasiej
Wyspy, łącznie basenem, saunami i oferowanymi w specjalnej cenie zabiegami
hotelowego gabinetu SPA. Dla nas była to
okazja, by odbyć próbne rejsy na jachtach
i łodziach motorowych z czarterowej floty
180s.pl. Po raz pierwszy w Polsce udostępniono do testów Delphię 33MC, najnowszą
konstrukcję z oleckiej stoczni, która dotarła
do Mikołajek niemal prosto z warszawskich
targów Wiatr i Woda. W budynku znajdującym się na stałym lądzie, w północnej
części kompleksu, serwowano dania hotelowej restauracji „Yachtova”. Mogliśmy
też zagrać w bilard lub kręgle. Przez cały
dzień towarzyszyła nam doskonała pogoda,
co sprawiło, że zarówno hotelowe pomosty,
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jak i cumujące przy nich jachty prezentowały się wyjątkowo atrakcyjnie.
Po południu w jednej z trzech sal konferencyjnych gości powitał Ireneusz Czerski,
dyrektor hotelu. Głos zabrał także Wojciech Kuczkowski, propagator wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
który przybliżył zebranym historię Ptasiej
Wyspy. Z kolei Grzegorz Puchalski, właściciel 180s.pl, zaprezentował ofertę firmy
czarterowej i mariny oraz przedstawił gości
specjalnych: Macieja Kota, dyrektora marketingu stoczni Delphia Yachts, oraz Kubę
Strzyczkowskiego, dziennikarza radiowej
Trójki, który opowiadał o swym samotnym
rejsie przez Atlantyk. Na koniec głos zabrała Małgorzata Cecherz-Kowalska, dyrektor marketingu BMW Group Polska, która
wspólnie z Grzegorzem Puchalskim przedstawiła ofertę Akademii Żeglarskiej 180s.
pl napędzanej przez BMW. Akademia to
program szkoleń prowadzonych pod okiem
mistrzów na jachcie Delphia 33MC. Przeznaczone są przede wszystkim dla początkujących i średnio zaawansowanych żeglarzy. Warunki uczestnictwa oraz zakres
i program szkoleń znajdziecie na stronie

internetowej www.zaglezbmw.pl. Sobota
zakończyła się koncertem szantowym Marty Śliwy i losowaniem nagród. Można było
wygrać między innymi weekend z samochodem BMW oraz uczestnictwo w pierwszej edycji akademii żeglarskiej.
Wszystkie jachty z floty czarterowej
180s.pl to nowe jednostki z pełnym wyposażeniem. Mają nawet ogrzewanie i ster
strumieniowy. Dodatkowo na jachcie możemy mieć hotelową pościel wraz z zestawem hotelowych kosmetyków. Co więcej,
dzięki współpracy z BMW, załogi czarterowych jachtów mogą korzystać z samochodów tej marki udostępnionych przez hotel
„Mikołajki”.
Przystań na Ptasiej Wyspie dysponuje
miejscami gościnnymi oraz miejscami dla
rezydentów. Armatorzy korzystają w przyłączy prądu, wody oraz bezpłatnego internetu. Hotel planuje kolejne inwestycje,
przede wszystkim budowę przeszklonego
tunelu, który połączy część hotelową z budynkiem recepcji znajdującym się na lądzie. Tunel będzie przebiegał nad kładką,
która łączy oba budynki.
Arek Rejs
maj 2014

FOT. AREK REJS (3)

Początek sezonu na Ptasiej Wyspie

A

tlantyckie rejsy Szymona Kuczyńskiego i Janusza Maderskiego, którzy na małych drewnianych setkach rozegrali oceaniczny wyścig,
zmobilizowały wielu polskich żeglarzy
do realizacji własnych marzeń. Szymon
i Janusz pokazali, że przy zachowaniu
wszystkich środków ostrożności i dobrej
praktyki morskiej atlantycka żegluga małym jachtem może być bezpieczna. Dziś
do drugiej edycji regat Setką przez Atlantyk 2016 zgłoszonych jest już 17 śmiałków.
Każdy z nich musi samodzielnie zbudować
jacht – ma to być jeden z elementów selekcji

Piotr Czarniecki i jego „Atom” w budowie.

Fot. Łukasz Stawski

Setki wystartują w regatach „Poloneza”
uczestników. Dotarły do nas informacje, że
osiem jachtów już powstaje. Niektóre z nich
wkrótce zostaną zwodowane.
Ważnym wydarzeniem dla sterników setek będą sierpniowe regaty „Poloneza”. Do
startu w tej imprezie zgłosiło się czterech
żeglarzy. Najbardziej zaawansowana jest
budowa jachtu Piotra Czarnieckiego z podwarszawskich Ząbek. To nie pierwsza jego
łódka. Przed laty Piotr zbudował jacht klasy
Mini, ale w słynnych regatach Mini Transat
nie wystartował. Jego setka „Atom” ma już
poszytą część denną i burty, teraz trwają pra-

ce nad poszywaniem pokładu. – Ze względu
na niewielkie rozmiary kabiny moja setka
będzie mieć białe wnętrze. Burty prawdopodobnie będą granatowe. Wodowanie planuję w czerwcu. Przed regatami „Poloneza”
chciałbym opływać jacht – mówi Piotr.
Także w Ząbkach powstaje „Mona” Kuby
Raszowskiego. Trwa poszywanie części
dennej. Kuba planuje wodowanie w lipcu,
a następnie także start w regatach „Poloneza”. Trzecim jachtem, który wkrótce będzie
testowany na wodzie, jest jednostka powstająca we Wrocławiu. Armatorem i budowni-
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czym jest Piotr Dobrowolski, który wodowanie zaplanował na koniec czerwca. Pod
koniec kwietnia kończył poszywanie dna.
Czterech innych żeglarzy rozpoczyna
budowę swoich setek. Sklejają wręgi, kompletują sklejki i inne materiały, niektórzy
organizują miejsce na budowę. Wszyscy
sternicy łączą prace szkutnicze z codzienną pracą zawodową, dlatego ich jachty powstają popołudniami i w weekendy. Należy
przypuszczać, że w szczycie sezonu gotowe
będą kolejne kadłuby.
Marek Słodownik

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

www.seajet.pl

Używaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i kartę informacyjną przed użyciem
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Jeszcze kilka kroków i będzie na szczycie.

Mistrz marketingu

fektowny marsz Alexa Thomsona
po maszcie jachtu „Hugo Boss”
zwrócił uwagę całego żeglarskiego świata. Oto bowiem oceaniczny skipper
ubrany w czarny garnitur swego sponsora
maszeruje na top przechylonego jachtu
klasy IMOCA 60, a następnie wskakuje do
wody. Zdarzenie filmowano z kilku kamer,
z których jedna umieszczona była na pokładzie śmigłowca. W rezultacie z tej efektownej akcji (a może tylko efekciarskiej)
powstał krótki film z dynamiczną muzyką,

który w internecie obejrzało kilkaset tysięcy widzów. I o to właśnie chodziło.
Promocja marki poprzez niestandardowe
wyreżyserowane wydarzenia to abecadło
sportowego marketingu. Brytyjczyk Alex
Thomson czuje się w tym biznesie jak ryba
w wodzie. Już w 2005 roku, na starcie regat Sydney – Hobart, załoga jachtu „Hugo
Boss” zamiast sztormiaków założyła firmowe garnitury, budząc zainteresowanie widzów i fotoreporterów. Nieprzypadkowo akcja splotła się z promocją produktów firmy

Kiedy Thomson był u góry, jachtem sterował jego partner z zespołu.
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na modowych targach w Sydney. W 2006
roku, na mecie regat Barcelona World Race,
ekipa z tego samego jachtu ponownie zaprezentowała się w nienagannie skrojonych
garniturach. Kilka lat temu, gdy brakowało
sukcesów w regatach, Alex w garniturze
chodził po wynurzonym z wody kilu. Film
przedstawiający to wydarzenie miał więcej
widzów niż regaty, w których żeglarz się
ścigał. Ostatni spacer po maszcie nieprzypadkowo zorganizowano w czasie, gdy nie
rozgrywano wielkich regat oceanicznych.
Aby podtrzymać zainteresowanie widzów,
Thomson znów musiał założyć lakierki. Co
wymyśli następnym razem?
Marek Słodownik

Rzut oka po horyzont i można wskoczyć do morza. Ale czy garnitur wróci do szafy?
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Fot. www.alexthomsonracing.com (5)

Alex Thomson rozpoczyna marsz na top masztu.

Jeziorak Challenge, czyli żagle kontra mięśnie
Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce, będzie
w czerwcu areną niezwykłego pojedynku: żeglarz stanie do rywalizacji
z biegaczem. Komu dajecie większe szanse na zwycięstwo?

P

ięć lat temu Roman Paszke ścigał
się swym katamaranem z samochodem. Oba pojazdy pokonały
trasę ze Świnoujścia do Gdyni. „Gemini
3” płynął przez Bałtyk, a samochód jechał
wzdłuż wybrzeża w ruchu ulicznym. Wtedy
dość zdecydowanie wygrał pojazd lądowy.
W tym sezonie dojdzie do równie niecodziennego pojedynku. Żeglarz Karol Górski będzie rywalizował z maratończykiem
Michałem Złotowskim. Pojedynek nazwany
Jeziorak Challenge odbędzie się 7 czerwca.
Hasło wydarzenia („Pokonaj jeden z 7 nowych cudów Polski”) nawiązuje do tytułu,
jaki Jeziorak otrzymał w plebiscycie pisma
„National Geographic Traveler”.
Obaj uczestnicy wyścigu pochodzą z Iławy.
Michał Złotowski specjalizuje się w biegach
górskich, uprawia też wspinaczkę. Jego zadaniem będzie obiegnięcie Jezioraka dookoła.
Karol Górski, znany żeglarz, uczestnik wielu
regat meczowych, popłynie wraz z trzema załogantami z południa na północ i z powrotem.
Start zaplanowano w Iławie, a boja zwrotna
zostanie postawiona w pobliżu wsi Matyty.
Załoga będzie żeglować jachtem regatowym klasy 730. Jednostka waży zaledwie
600 kg, a jej maszt niesie żagle o powierzchni
75 m kw. W ślizgu, ze sprawną ekipą na pokładzie, może płynąć nawet 25 węzłów.
Zawodnicy pokonają trasę o długości około 70 km. Kto ma większe szanse na zwycięstwo? Z pewnością sporo będzie zależeć od
warunków pogodowych, przede wszystkim
od wiatru. Cztery lata temu Górski pokonał
na Jezioraku podobny odcinek w 5 godzin,
27 minut i 16 sekund, ale wtedy czekał na
odpowiednie okno pogodowe. Wiało z południowego zachodu i z zachodu. Siła wiatru
dochodziła do czterech stopni w skali Beau-

Zawodnicy wystartują z Iławy – z południowego krańca Jezioraka. Na zdjęciu wyspa Wielka Żuława.

forta, a w trakcie burzy nawet do szóstki.
Tym razem sternik będzie musiał wyruszyć
na trasę razem z rywalem, więc może trafić
na słabe wiatry, a nawet flautę.
Ideą wyścigu Jeziorak Challenge jest promocja jednego z najbardziej niezwykłych
akwenów w Polsce oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego należącego do
jednych z najpiękniejszych takich obszarów
w kraju. Uczestnicy wyścigu chcą pokazać miłośnikom aktywnego wypoczynku,
że okolice Iławy są doskonałym terenem
do wszystkich aktywności wodnych i lądowych. W czasie wyścigu kręcone będą
zdjęcia do spotu promocyjnego Jezioraka.
Kamery zostaną umieszczone na jachcie,

na samochodzie, który będzie towarzyszył
biegaczowi, a także na dronach, które wykonają ujęcia z powietrza. Zawodnicy będą
mieć przy sobie nadajniki GPS, a ich położenie będziemy mogli śledzić za pomocą
aplikacji na profilu Jeziorak Challenge na
Facebooku.
Organizatorem wyścigu jest miasto Iława, a współorganizatorami – Nadleśnictwo
Iława oraz firma Sailing Event. Wyścig
wspierają firmy Salomon, Suunto, Agisko,
PowerGym, Sportslab, Bricomarche, Rainmaker Yacht Club i Port 110. Partnerem
technicznym Jeziorak Challenge jest firma
Kolaj FX, a partnerami medialnymi magazyn „Wiatr” i „Outdoor Magazyn”.
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Piąta edycja Eljacht Cup

E

ljacht Cup to jedyne cykliczne regaty na naszym wybrzeżu rozgrywane w dwóch krajach – w Polsce
i w Rosji. Zapraszamy na Zatokę Gdańską
w drugiej połowie czerwca.
Regaty Eljacht Cup po raz pierwszy odbyły się w 2010 roku. Organizatorem imprezy jest Jachtklub Stoczni Gdańskiej,
partnerem – Jachtklub Kaliningradzki,
a sponsorem – gdańska firma Eljacht, oficjalny dystrybutor elektroniki jachtowej
marki Raymarine. Załogi startują w sobotę
w Górkach Zachodnich i kierują jachty na
północny wschód do Bałtyjska na Mierzei
Wiślanej (w linii prostej to około 42 mil
morskich). Wyścig powrotny rozgrywany
jest w poniedziałek. Bałtyjsk leży w obwodzie kaliningradzkim, po obu stronach
Cieśniny Piławskiej prowadzącej z Zalewu
Wiślanego na Zatokę Gdańską. Jest najdalej na zachód wysuniętym miastem Federacji Rosyjskiej.
Celem regat jest integracja bałtyckich
środowisk żeglarskich, głównie z polskich,
rosyjskich, a także z niemieckich klubów.
To także doskonała okazja, by sprawdzić
nasze załogi i jachty w międzynarodowej
stawce. W ubiegłym roku do regat zgłosiło
się 25 jednostek, w tym kilkanaście rosyjskich. Regaty Eljacht Cup zaliczane są do

W regatach Eljacht Cup rywalizowali także żeglarze pływający pod szwedzką banderą.

Pucharu Zatoki Gdańskiej oraz Pucharu
Bałtyku Południowego.
Organizatorzy zapraszają do udziału
zarówno doświadczonych żeglarzy, jak
i amatorów. Proszą o sprawdzenie ważności paszportów, wykupienie ubezpieczenia
i wyrobienie rosyjskiej wizy (ubieganie się

Fot. Wojciech Trzcionkowski

o wizę wcale nie jest uciążliwe). W regatach
mogą startować wszystkie jachty kabinowe
zdolne do żeglugi na otwartym morzu.
Regaty będą się odbywać od 21 do 23
czerwca. Szczegółowych informacji szukajcie na stronach www.eljachtcup.pl oraz
www.jachtklub.nsm.pl.

W

kwietniowym wydaniu „Wiatru” pisaliśmy o dwuetapowych
regatach Vulcain Langschlag,
które Marina Kröslin organizuje w ostatni weekend czerwca (od 26 do 28 czerwca).
Trasa tego wyścigu prowadzi z Kröslina na
Bornholm i z powrotem. Jednak zanim wyruszymy na otwarty Bałtyk, możemy potrenować na niemieckich wodach przybrzeżnych
w regatach załóg dwuosobowych otwierających sezon w Marinie Kröslin.
Regaty The Double-Hand-Race to tradycyjny wyścig rozgrywany na początku

sezonu. Odbędzie się w sobotę 21 czerwca.
Uczestnicy wypłyną z Kröslina na Zatokę
Gryfijską (Greifswalder Bodden), dalej pożeglują wzdłuż wschodnich brzegów Rugii
do Sassnitz i następnie z powrotem do Mariny Kröslin. Start zaplanowano na godz.
11.00. Zapisy na listę startową przyjmowane będą do 20 czerwca na stronie marina-kroeslin.de/events-freizeit. Wpisowe wynosi 10 euro od osoby i 20 euro od jachtu.
Załogi, które będą chciały uczestniczyć
w regatach Vulcain Langschlag, rozpoczynających się w Kröslinie kilka dni później,

Uczestnicy wypłyną z Kröslina i pożeglują wzdłuż Rugii do Sassnitz.
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będą mogły bezpłatnie cumować jacht
w marinie (od 21 do 26 czerwca).
Marina Kröslin, żeglarskie miasteczko leżące 9 km na północ od Wolgastu, istnieje od
1998 roku. To pierwsza duża przystań na zachód od polskiego wybrzeża. Jest osłonięta od
morza północnym krańcem wyspy Uznam.
Możemy tam dotrzeć ze Świnoujścia przez
Zatokę Pomorską lub wodami wewnętrznymi przez Zalew Szczeciński i Pianę – cieśninę oddzielającą Uznam od stałego lądu,
najdłuższą z trzech cieśnin łączących Zalew
Szczeciński z Bałtykiem. Marina oferuje
miejsca postojowe dla 500 jachtów. Pomosty,
zajmujące niemal połowę niewielkiej zatoki, są oświetlone i wyposażone w przyłącza
wodne i elektryczne. Za dzienny postój zapłacimy 1,4 euro za każdy metr kadłuba. Opłata
obejmuje korzystanie z toalet, prądu, wody,
odbiór odpadów, a także ochronę i internet.
Więcej o Marinie Kröslin pisaliśmy
w kwietniowym numerze. e-Wydania „Wiatru” dostępne są za darmo: na tabletach
szukajcie aplikacji Magazyn Wiatr w Apple
Store i Google Play, a na komputerach i smartfonach plików PDF – www.magazynwiatr.pl.
maj 2014

FOT. ARCHIWUM MARINY KRÖSLIN

Kröslin: załogi dwuosobowe na start

DF4 do DF9.9: precyzyjne sterowanie
i doskonałe manewrowanie
Wszystkie ręce na pokład

G

dańsk, Gdynia i Sopot znów łączą
siły, by zrealizować drugą edycję
Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta –
imprezę otwierającą sezon regatowy na Pomorzu. Zarezerwujcie czwarty weekend maja (od
SOPOT • GDAŃSK • GDYNIA
23.05. do 25.05.).
Pierwsza edycja Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta okazała się sporym sukcesem – podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej regaty otrzymały tytuł Turystycznej Imprezy Żeglarskiej Roku 2013. W tym sezonie
na załogi czeka ciekawa trasa z odcinkiem łączącym Górki Zachodnie
i Marinę Gdynia. Ale podczas regat równie ważna jak sportowa rywalizacja jest integracja uczestników. Połączenie sportu i towarzyskiego
spotkania środowisk żeglarskich Trójmiasta to formuła, która sprawdziła się w stu procentach (w ubiegłym roku do regat zgłoszono ponad
100 jednostek i prawie 400 uczestników).
– Co roku zmieniamy kolejność miast odwiedzanych przez załogi.
W tym sezonie regaty otwieramy na molo w Sopocie, pierwszy dzień
kończymy świętowaniem w Gdańsku (Górki Zachodnie), a ceremonię zamknięcia organizujemy w Marinie Gdynia – mówi Bogusław
Witkowski, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Do startu organizatorzy zapraszają załogi jachtów kabinowych
i morskich – zarówno doświadczonych skipperów, jak i amatorów.
Dzięki zaangażowaniu sponsora – Grupy Energa – podczas tegorocznej edycji nie zabraknie atrakcji na lądzie. Zaplanowano liczne
niespodzianki: loterię z nagrodami, koncert oraz plebiscyt, którego
zwycięzcy wygrają beczkę rumu ufundowaną przez portal Trojmiasto.pl. Więcej informacji dla załóg, zawiadomienie o regatach,
program imprezy oraz zgłoszenia online na stronie www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl.

Żeglarski Puchar Trójmiasta – tłok na linii startu.

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

Fot. Robert Hajduk

Środowy Nord Cup Klubowy
Organizator regat Nord Cup, które w tym roku rozpoczną się 27
czerwca, zaprosił żeglarzy do cotygodniowej rywalizacji klubowej
w Górkach Zachodnich. Sternicy i załogi będą się spotykać w każdą środę – najpierw rozegrają wyścig treningowy (godz. 17.30),
później dwa lub trzy krótkie biegi główne (godz. 18.00), a na koniec spotkają się w restauracji hotelu „Galion” na poczęstunku
i ogłoszeniu wyników. Pierwsza edycja regat już 14 maja.
Środowy Nord Cup Klubowy to przedsięwzięcie inspirowane
szczecińskimi Regatami w Każdą Środę. Prowadzone będą dwie
klasyfikacje: jachtów balastowych i mieczowych. Do opracowania
wyników jednostek balastowych posłuży przelicznik NHC, natomiast mieczówki będą się ścigać z wykorzystaniem przelicznika
PY (Portsmouth Yardstick). Oba systemy, opracowane i sprawdzone przez Royal Yachting Association, nie wymagają pomiarów
i pozwalają na rywalizację różnych typów jachtów. Udział w regatach jest bezpłatny.
www.magazynwiatr.pl

DF2.5

DF6

DF15A

DF30A

DF60AV

DF100A

DF115A

DF140A
0A

DF150TG

DF300AP

Informacja o dealerach:
www.marine.suzuki.pl

sterowanie manetką
elektroniczną SPC

silnik uciągowy
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Ponad 40 000 osób odwiedziło Stadion Narodowy
podczas warszawskich targów Wiatr i Woda. W wystawie
udział wzięło 453 wystawców z 13 krajów.

Stadion Narodowy był dla jachtów niezwykle okazałą scenerią.

O

d początku do końca imprezy
organizatorzy robili, co w ich
mocy, by zapewnić wystawcom
i gościom odpowiednią temperaturę na płycie stadionu. Włączono ogrzewanie betonowej posadzki. Na stoiskach zainstalowano
promienniki ciepła. W porozumieniu ze
strażą pożarną przymykano bramy, którymi nocą na stadion wkradało się chłodne
powietrze. Niestety, choć rozsuwany dach
zakrywał boisko, zimne kwietniowe noce
sprawiły, że do końca imprezy na płycie
obiektu było chłodno. Na szczęście dla
wystawców, nie miało to wpływu na frekwencję. Piątek był rekordowym piątkiem,
a sobota – rekordową sobotą. Tego dnia
niektórzy odwiedzający zasiadali nawet na
trybunach, by odpocząć i popatrzeć na wystawę z perspektywy futbolowego kibica.
Targom towarzyszyło wiele ciekawych
wydarzeń. Mateusz Kusznierewicz oraz
Holger Bellgardt z niemieckiego Rostocku
opowiadali o przygotowaniach do tegorocznych zlotów żaglowców Baltic Sail.
Fundacja STS „Fryderyk Chopin” zorganizowała panel dyskusyjny o sail trainingu. Kapitan Jerzy Jaszczuk podsumował
pierwszy sezon „Generała Zaruskiego” po
remoncie. Organizatorzy Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku oraz członkowie
YKP Warszawa przygotowali warsztaty
i atrakcje dla dzieci. Andrzej Minkiewicz,
organizator przeglądu filmów żeglarskich
Jacht Film, zaprezentował obraz „Spraw-
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Fot. Bartosz Modelski

dzić siebie” opowiadający o Leonidzie
Telidze. A przedstawiciele Stadionu Narodowego opowiadali o przygotowaniach do
wrześniowych zawodów w windsurfingu,
które rozegrane zostaną na płycie boiska
w wielkim basenie o długości 90 metrów.
Obok basenu stanie 30 wiatraków wytwarzających wiatr o sile do 8 stopni Beauforta. Chcąc poczuć atmosferę, która będzie

Tomasz Cichocki odbiera pamiątkowy sztormiak.

nam towarzyszyć na początku września,
mogliśmy odwiedzać targową wioskę windsurfingową witającą gości młodzieżowym
luzem, kolorami i karaibską muzyką.
Gdańska firma Eljacht zaprosiła odwiedzających i wystawców na ciekawą
prezentację „Poszukiwanie i ratownictwo
na morzu z wykorzystaniem technik satelitarnych”. Spotkanie prowadził Adam
Konarzewski specjalizujący się w ratownictwie lotniczym. Michał Korneszczuk
ogłosił wyniki konkursu Pantaenius Jacht
Foto (najlepsze prace prezentowano przez
wszystkie targowe dni). Przedstawiono też
znaną prezentację zatytułowaną „8 najczęstszych wypadków na wodzie”. Natomiast Daniel Prusiński z firmy Yacht-Pool
opowiadał o ubezpieczeniach czarterów
i skipperów.
Na targach świętowano rocznice i jachtowe premiery. Na okazałym stoisku firmy
Parker Poland, gdzie oprócz łodzi motorowych i urządzeń elektronicznych królowały silniki, uroczyście podsumowano 50
lat marki Vetus i uczczono 75-lecie firmy
Mercury Marine. Przy kei Parkera zacumował między innymi nowy jacht Parker
750 Cabin Cruiser z czterema miejscami
do spania. To pierwszy model z nowej serii
turystycznych łodzi motorowych. Powstał
na specjalnie zaprojektowanym kadłubie
gwarantującym komfort żeglugi, bezpieczeństwo i rozwijanie dużych prędkości
nawet z silnikiem o mniejszej mocy. Łódź
napędzana motorem o mocy 150 KM osiągnie prędkość 30 węzłów, natomiast z silnikiem o mocy 300 KM – aż 45 węzłów (cena
jachtu bez silnika: około 26 tys. euro netto).
Utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johanna Pachelbela towarzyszyły
prezentacjom łodzi Delphia 33 MC (cena:
185 tys. zł), Phila 900 (121,9 tys. zł) oraz
Delphia 16. Ostatni najmniejszy jacht
przyjechał do Warszawy prosto z hali
produkcyjnej (cenę tego modelu poznamy
wkrótce). Stocznia z Olecka przedstawiła też nowy półślizgowy jacht motorowy
Nautika 830s (112 tys. zł). Na stoisku tej
firmy spotkaliśmy wielu znanych żeglarzy.
Kubę Strzyczkowskiego z radiowej Trójki.
Krzysztofa Krygiera, organizatora regat
„Poloneza”. Konstruktora Andrzeja Skrzata, który po raz kolejny udowodnił, że lepiej
się czuje z ołówkiem nad deską kreślarską
niż z mikrofonem na scenie. Był Adam
Liszkiewicz, trener i menadżer żeglarski,
który wspólnie z Karolem Jabłońskim
opracował koncepcję jachtu szkoleniowego
dla dzieci i dorosłych Delphia 16. Nie mogło oczywiście zabraknąć Tomasza Cichockiego przygotowującego się do drugiego
maj 2014
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Targi na Stadionie Narodowym
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Duże i bogate stoisko firmy Parker Poland.

Silniki Vetus – 50 lat na rynku.

samotnego rejsu dookoła świata. Andrzej
Schuetz z firmy Henri Lloyd wręczył Tomkowi pamiątkowy sztormiak ze śladami ust
szwaczek pracujących w brodnickiej fabryce. Kapitan Cichocki zażartował, że przed
tak długim samotnym rejsem wolałby być
osobiście wycałowany. Nic z tego, Tomku!
Na razie musi ci wystarczyć sztormiak i zapach szminki. Może po powrocie...
Na płycie stadionu zacumowało sporo łodzi motorowych, także jednostki spacerowe na śródlądowe szlaki. Wzrok zwiedzających przyciągały pięknie wyeksponowane
jachty z firm Galeon i Power Boats. Po raz
pierwszy pokazano w Polsce zaburtowy

silnik Torqeedo Deep Blue o mocy niespotykanej wcześniej w segmencie silników
elektrycznych. Wyjątkowość Deep Blue
polega przede wszystkim na dużej mocy
znamionowej 55 kW (75 KM), odpowiadającej efektywnej sile ciągu 80-konnego silnika spalinowego. To pierwszy tak mocny
zaburtowy silnik elektryczny.
Wśród jachtów żaglowych zwróciliśmy
uwagę na doskonale wyposażoną mieczowo-balastową łódź Maxus 33.1 RS (stocznia
Northman, cena: 189 tys. zł). To zmodyfikowana konstrukcja sprzed kilku lat. Jacht
ma nieco wyższy maszt, większe żagle,
nowe jasne wnętrze oraz ciekawe detale 

Nie
wszystko

jest OK?
Z Pantaenius
nie pójdziesz
na dno.

Kontakt w Polsce:

Nautica Nord
Tel. 58 350 61 31

pantaenius.pl/przecieki

Agnieszka Olszak (marketing) i Kamila Ostrowska (redakcja) na stoisku „Wiatru”.

www.magazynwiatr.pl

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
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Silnik elektryczny Torqeedo Deep Blue.

Silnik Suzuki – 250 KM do montażu na rufie.

na pokładzie i w kokpicie. Maxus 33.1 RS
występuje w wersji śródlądowej (z mieczem
uchylnym lub szybrowym) oraz w wersji
morskiej (z kilem). Na stadionie rozwinęły
żagle także mniejsze jednostki. Phobos 22
ze stoczni Dalpol Yacht kosztował 47,9 tys.
zł, a Phobos 25 – 77,9 tys. zł. Solinę 27 ze
stoczni Solina Yacht oferowano za 105 tys.
zł, a Sednę 30 z firmy Sedna Yachts – za
120 tys. zł. Zwiedziliśmy także Antilę 26cc

(86 tys. zł), Horneta 24 (74 tys. zł), Centaurusa 25 (127 tys. zł) oraz małą łódź ze
stoczni Beneteau First 20 (20 tys. euro).
Wszystkie wymienione wyżej ceny są cenami netto.
Na Stadionie Narodowym mogliśmy także rezerwować jachty w firmach czarterowych, testować urządzenia elektroniczne,
wybierać materiały na żagle na stoisku firmy Sail Service, kupować kajaki i pontony,

Albo stadion, albo krok wstecz

J

acek Oryl, prezes Murator Expo, opowiada o zmaganiach z temperaturą na
Stadionie Narodowym oraz o przyszłości największych polskich targów żeglarstwa i sportów wodnych.
Krzysztof Olejnik: Organizatorzy targów Wiatr i Woda robili, co w ich mocy,
a mimo to nie udało się zapewnić wystawcom i zwiedzającym odpowiednio wysokiej temperatury. Czy to oznacza, że Stadion Narodowy nie jest przygotowany do
organizacji wystaw na płycie boiska?
Jacek Oryl: Pracownicy stadionu zapewniali nas, że w obiekcie będzie o pięć stopni
Celsjusza więcej niż na zewnątrz. Niestety,
te obietnice się nie sprawdziły. Co więcej,
w niektórych godzinach na powietrzu było
cieplej niż w środku.
W weekend warszawiacy urządzali
pikniki nad Wisłą, sporo osób plażowało
przy moście Poniatowskiego tuż obok stadionu. A w tym samym czasie na stoiskach
grzałki i farelki pracowały pełną mocą.
Stadionu Narodowego wciąż się uczymy.
Zresztą nie tylko my. Nawet zarządcy obiek-

14

tu chyba nie znają jeszcze wszystkich jego
tajemnic. Organizatorzy targów dopełnili
wszelkich starań. Wyczyściliśmy magazyny firmy produkującej promienniki ciepła,
wykupując cały dostępny asortyment. Zorganizowaliśmy dodatkowe obwody zasilania do tych urządzeń. Zasłoniliśmy większość prześwitów w trybunach, którymi na
stadion wdzierało się chłodne powietrze.
Włączyliśmy podgrzewanie płyty boiska.
Po długich negocjacjach ze strażakami i dyrekcją stadionu zamknęliśmy bramy wjazdowe znajdujące się w tunelach pod trybunami. A mimo to temperatura nie chciała
rosnąć. Byliśmy nawet gotowi rozstawić
podgrzewacze gazowe, które często spotykamy w ogródkach restauracyjnych, ale nie
wyrazili na to zgody strażacy. Chciałem też
podjąć decyzję, by w sobotę i niedzielę otworzyć dach, ale okazało się to niemożliwe.
Na szczęście znów mogliśmy liczyć na odwiedzających targi. Wystawa miała rekordową frekwencję. Sporo mieliśmy gości z zagranicy, szczególnie w czwartek. Także pod
względem liczby firm i zajętej powierzchni

zamawiać kalkulacje leasingowe, przymierzać kamizelki, sztormiaki, a także planować rejsy po szlakach Wielkiej Pętli Wielkopolski, Kanału Augustowskiego, Jeziora
Zegrzyńskiego czy Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego. Miłośnicy tego ostatniego regionu chętnie odwiedzali stoisko
Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży, który niezmiennie od wielu lat jest
największą szkołą żeglarstwa morskiego
na polskim wybrzeżu. Mazurscy żeglarze
mogli natomiast poznać ofertę nowej firmy czarterowej 180s.pl oraz przystani na
Ptasiej Wyspie zbudowanej tuż przy luksusowym hotelu „Mikołajki”. A także ofertę
firmy Le Boat. Ten potentat w organizacji
wypoczynku na barkach, będący częścią TUI Marine, firmy posiadającej jedną
z największych na świecie flot jachtów i barek (2415 jednostek pływających), otwiera
w tym sezonie bazę w giżyckiej Ekomarinie i włącza do swojej floty polskie jachty
typu houseboat ze stoczni Nautiner Yachts.
Inicjatorem tego projektu jest Konrad Korzonek z firmy Sun Yacht Charter.
Targowi goście, którzy odwiedzili stoisko magazynu „Wiatr”, otrzymali aktualne wydania pisma. Mogli też kupić płyty
DVD z kolekcji przeglądu filmów żeglarskich Jacht Film. Czytelnikom dziękujemy
za wszystkie ciepłe słowa! Do zobaczenia
latem na targach w Gdyni, w listopadzie na
Boatshow w Łodzi oraz oczywiście za rok
w Warszawie.
KO
były to największe targi Wiatr i Woda w historii. Przy organizacji imprezy pracowało
około 300 osób.
Co dalej? Czy następna edycja targów
odbędzie się na stadionie?
Podpisaliśmy z zarządem Stadionu Narodowego kilkuletnią umowę i planowaliśmy
kolejne edycje targów. Ale teraz rozważamy wszystkie możliwości. Także organizację imprezy w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa. A nawet
powrót do Warszawskiego Centrum Expo
XXI przy ul. Prądzyńskiego, gdzie targi
odbywały się przez ostatnie lata. Decyzja
powinna zapaść do połowy letnich wakacji.
Ale powiedzmy sobie szczerze, powrót do
starych hal dla całej branży sportów wodnych oznaczałby krok wstecz. Zdecydowanie wolelibyśmy rozwiązać wszystkie
problemy na stadionie. Być może warto
przesunąć targi na nieco późniejszy termin
i zorganizować je na przykład w połowie
kwietnia. Wsłuchujemy się we wszystkie
głosy odwiedzających, prowadzimy konsultacje z wystawcami i wkrótce podejmiemy decyzję. Choć jak to zwykle bywa
wszystkich pewnie nie uda się zadowolić.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
maj 2014

STS FRYDERYK CHOPIN
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rejsy wolnego naboru
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czarter żaglowca
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Niebieska Szkoła

WYZWANIA PERYSKOP

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną

www.fryderykchopin.pl

Po co nam wychowanie morskie?

P

anel dyskusyjny o wychowaniu
morskim zorganizowano podczas warszawskich targów Wiatr
i Woda. Na spotkanie zaprosiła Fundacja STS „Fryderyk Chopin”, organizator
Niebieskiej Szkoły. Dyskusję moderował
Adam Jasser. Uczestnicy omawiali przyszłość sail trainingu w Polsce.
Do rozmów zaproszono przedstawicieli najważniejszych inicjatyw związanych
z wychowaniem morskim. Oprócz organizatora dyskusji Piotra Kulczyckiego, armatora żaglowca „Fryderyk Chopin”, obecni
byli Krzysztof Baranowski ze Szkoły pod
Żaglami, Łukasz Piątek z organizacji Edukacja pod Żaglami, Marcin Maszewski,
założyciel fundacji Rejs Odkrywców, Rafał
Klepacz z Centrum Wychowania Morskie-

Nagroda Wiktorowicza
Kapitan Andrzej Drapella otrzymał Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza,
wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży”. Wyróżniono także redaktora Bohdana Sienkiewicza.
Andrzej Drapella pierwszą praktykę marynarską zdobył na „Darze Pomorza”, pracując
jako instruktor. Następnie był starszym marynarzem na „Batorym”, trzecim oficerem na
„Marchlewskim”, dowodził „Chełmońskim”
w dwóch podróżach dookoła świata. Brał
też udział w dwóch wyprawach naukowych
na Antarktykę i w trzech na Spitsbergen. Do
2005 roku był zastępcą kapitana i kapitanem
na żaglowcach „Pogoria”, „Fryderyk Chopin”, „Zawisza Czarny” i „Oceania”.
Natomiast Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza otrzymał Bohdan Sienkiewicz, dziennikarz, wychowawca kilku morskich pokoleń, twórca filmów
dokumentalnych o morzu i współtwórca
słynnego programu „Latający Holender”
emitowanego na antenie TVP przez 26 lat.
www.magazynwiatr.pl

go ZHP, a także przedstawiciele Sail Training Association Poland, żaglowca „Kapitan Borchardt”, Szczecina, Gdyni oraz
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gdańsku.
Zebrani próbowali odpowiedzieć na pytania, czy sail training jest w Polsce potrzebny i co należy zrobić, by lepiej funkcjonował. Wyrażono potrzebę połączenia
sił i ustalenia przewodnictwa nad organizacjami zajmującymi się wychowaniem morskim. Poruszono też problem braku zainteresowania tym tematem mediów i władz
państwowych. Zaproponowano, by utworzyć grupę lobbującą, która będzie się starać o wsparcie, na przykład z Ministerstwa
Edukacji. Rozmawiano też o prowadzeniu
badań społecznych, które śledziłyby losy
absolwentów szkół pod żaglami. Z nieoficjalnych danych wynika, że wielu z nich
decyduje się na dalszą edukację morską.
Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że szkoły nie powinny być dla siebie konkurencją.
Powinny wspierać swoje działania. Przytaczano przykłady dobrych praktyk stosowanych u naszych zachodnich sąsiadów,
gdzie inicjatywy edukacji żeglarskiej są
Praca na rejach „Fryderyka Chopina”.

wspierane przez organizacje pozarządowe
i rządowe programy. Na przykład marynarka Wielkiej Brytanii płaci symboliczne kwoty skautom za zdobycie morskich
umiejętności.
Spotkanie na targach Wiatr i Woda zaowocowało kilkoma wnioskami. Zebrani postanowili zainicjować współpracę
i wspólnie wspierać działania promujące
wychowanie morskie. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu. Jego
organizację powierzono Piotrowi Kulczyckiemu. Na czerwcowym zebraniu planowane jest powołanie grupy roboczej, która
będzie koordynować dalsze działania.
Sail training to zmagania z wyzwaniami fizycznymi i emocjonalnymi. Nauka
współpracy, odpowiedzialności i wiary we
własne siły. Stowarzyszenia zaangażowane
w sail training organizują rejsy morskie dla
dzieci i młodzieży, także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla dzieci
z ubogich rodzin oraz dla niepełnosprawnych. Uczestnictwo w wyprawach poszerza horyzonty i ma pozytywny wpływ na
kształtowanie charakterów młodych ludzi.
Kamila Ostrowska
Fot. Archiwum Niebieskiej Szkoły
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Nakręć film i wygraj 1000 euro

rganizator Przeglądu Filmów
Żeglarskich Jacht Film ogłosił
drugą edycję konkursu „A morze
kręci mnie...”. Autor najlepszego amatorskiego filmu inspirowanego żaglami wygra
1000 euro. Głównym sponsorem konkursu
jest stocznia Delphia Yachts.
Celem konkursu jest promocja amatorskiej żeglarskiej twórczości filmowej oraz
twórczego wykorzystywania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Organizator zaprasza do udziału miłośników
wiatru i wody, profesjonalistów i amatorów pracujących z kamerą lub aparatem
fotograficznym. Można przygotować film
dokumentalny, reportaż, impresję lub animację związaną z żeglarstwem. Forma jest
dowolna – liczy się pomysł i jego realizacja. Filmy na płytach DVD można nadsyłać
do 30 września 2014 roku. Szczegóły oraz

Mała kamera, ale duże wyzwanie.

regulamin znajdziecie na stronie internetowej www.jachtfilm.pl (zakładka „A morze
kręci mnie 2014”). Filmy nie mogą trwać
dłużej niż 15 minut (łącznie z napisami).
Muszą zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł obrazu i nazwę produ-

centa. Każdy zgłoszony film powinien być
nagrany na osobnym nośniku. Płyty muszą być opisane (autor, tytuł, czas trwania
filmu) i zapakowane w twarde opakowania z opisem (dane autora: adres, telefon).
Do filmów należy dołączyć zdjęcie (kadr
z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG,
rozdzielczość 300 DPI) bądź na papierze
fotograficznym (format 10 x 15). Produkcje
wyróżnione w poprzedniej edycji konkursu
można zobaczyć w serwisie You Tube (kanał JachtFilm).
Materiały na płytach DVD prosimy przesyłać na adres: Dobre Wiatry – Andrzej
Minkiewicz, ul. Międzygwiezdna 2c/36,
80-200 Gdańsk.

Regaty Puchar Warszawy

„Kapitan Głowacki” w remoncie

Żaglowiec „Kapitan Głowacki”.
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Żaglowiec „Kapitan Głowacki”, flagowa
jednostka Centralnego Ośrodka Żeglarstwa
w Trzebieży, jedyna drewniana brygantyna
na polskim Bałtyku, trafił do Kołobrzegu
na remont. Z uwagi na wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu statku zakres prac
jest dość szeroki i kosztowny. Do tej pory
wymieniono główną tablicę rozdzielczą,
wykonano dokładny przegląd instalacji
elektrycznej, wymontowano trzy przerdzewiałe zbiorniki i zamontowano w ich miejsce plastikowe. Wyremontowano również
windę kotwiczną, naprawiono system osuszania zęz, wymieniono pompy, wykonano
też wiele innych drobniejszych napraw.
Zaplanowano jeszcze wymianę 12 want na
fokmaszcie oraz prace szkutnicze przy poszyciu. Kadłub oczyszczono do surowego
drewna i ekipa szkutników pod nadzorem
PRS przystąpiła do działania.
Andrzej Mendygrał

Puchar Rektora PW
Pierwsza edycja Regat Żeglarskich o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w czwarty weekend maja (od 23.05.
do 25.05.). Organizatorem imprezy jest samorząd studentów Politechniki Warszawskiej,
przy współpracy z Klubem Uczelnianym
AZS PW oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Inicjatywę wsparły organizacje studenckie: Studencki Klub Żeglarstwa
oraz Klub Żeglarski Wimpel. Bazą regat
będzie przystań Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego Promenada (ul. Spacerowa
35, Białobrzegi nad Jeziorem Zegrzyńskim).
Regaty odbędą się w dwóch klasach:
Sigma i Omega (po 15 jachtów w każdej). Można zgłaszać trzyosobowe załogi,
w których sternikiem musi być osoba z Politechniki Warszawskiej. Załogi startujące
na sigmach zapłacą wpisowe w wysokości
250 zł, a ekipy rywalizujące na omegach –
200 zł. W cenę wliczono zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie i czarter jachtu. Zapisy prowadzone są na stronie internetowej www.regaty.sspw.pl.
Impreza będzie mieć sporo wydarzeń towarzyszących. Zaplanowano między innymi koncerty szantowe, występy zespołów
studenckich, rejsy dezetą, warsztaty z prac
bosmańskich, paintball oraz turniej siatkówki plażowej.
maj 2014

FOT. ANDRZEJ MENDYGRAŁ, ANNA MALINOWSKA

Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka w Zegrzu zaprasza w drugi weekend maja na
coroczne regaty Puchar Warszawy (od 10 do 11 maja). Zawody na wodach Jeziora Zegrzyńskiego zostaną rozegrane w popularnych klasach jednoosobowych: Europa (dawna konkurencja olimpijska kobiet), Finn (klasa olimpijska mężczyzn), OK Dinghy (międzynarodowa
klasa dla juniorów i seniorów) oraz Laser Radial (klasa międzynarodowa dla mężczyzn
i olimpijska konkurencja dla pań). Wpisowe do regat wynosi 30 zł (młodzież szkolna) oraz
90 zł (seniorzy). Impreza zapowiada się bardzo ciekawie – na trasie wyścigów zobaczymy
zapewne żeglarzy z trzech pokoleń; juniorów, seniorów oraz mastersów.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu poprzedzającym regaty do godz. 20.00 oraz pierwszego dnia regat do godz. 10.00. Organizator planuje rozegranie sześciu wyścigów we
wszystkich klasach. Regaty będą uznane po rozegraniu dwóch biegów, a w przypadku rozegrania co najmniej pięciu wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Dodatkowych
informacji udziela Szymon Ruban: pucharwarszawy@wp.pl.

rejsy PERYSKOP

NAJWIĘKSZA OFERTA ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI JACHTOWEJ W POLSCE

SKAUT Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, tel./fax 91 461 35 31, e-mail: info@skaut.jacht.pl, www.skaut.com.pl, www.SailStore.pl
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Dookoła świata na „Zjawie IV”

W

reklama

FOT. PIOTR CICHY

ielki wokółziemski rejs „OdySEA Władka Wagnera” rozpocznie się jesienią w Gdyni.
Wyprawa jachtu „Zjawa IV” trwać będzie
ponad 900 dni. Weźmie w niej udział 1500
żeglarzy. Patronem medialnym ekspedycji
jest magazyn „Wiatr”.
„Zjawa IV” pokona 45 000 mil śladami
Władysława Wagnera, pierwszego Polaka,
który opłynął świat jachtem żaglowym.
Rejs podzielono na etapy – najkrótsze
trwać będą tydzień, a najdłuższe oceaniczne odcinki – ponad dwa miesiące. W rejs
może popłynąć każdy, nawet osoby bez żeglarskiego doświadczenia. Organizatorzy
starają się, by wyprawa była przedsięwzięciem niekomercyjnym, pieniądze z opłat
za rejsy będą przeznaczane na utrzymanie
jachtu. Chętnych jest sporo. Zdarza się, że
sprzedawane są całe etapy dla jednej grupy
żeglarzy. Strona rejsu: www.odysea.org.pl.
Organizatorzy chcą, aby rejs obejmował
jak najwięcej punktów na mapie związanych
z Władysławem Wagnerem i jego wyprawą
dookoła świata. Z Gdyni „Zjawa IV” popłynie dookoła Europy i dalej przez Atlantyk
na Wyspy Zielonego Przylądka. Tam zało-

www.magazynwiatr.pl

„Zjawa IV” należy do floty CWM ZHP.

ga spędzi święta Bożego Narodzenia oraz
sylwestra. Następnie jacht wyruszy przez
Atlantyk na Brytyjskie Wyspy Dziewicze,
gdzie weźmie udział w zlocie jachtów i żaglowców Wagner Sailing Rally BVI 2015.
W Trellis Bay (zatoka przy Beef Island) odbędzie się uroczyste otwarcie muzeum Władysława Wagnera. Na imprezę wybierają się
jachty z okolicy, pojawi się miejscowa Polonia, a z kraju przypłynie „Fryderyk Chopin”.
Z Brytyjskich Wysp Dziewiczych „Zjawa” popłynie w kierunku Kanału Panamskiego. Na Oceanie Spokojnym odwiedzi
Galapagos i skieruje się na Hawaje. Następnie odwiedzi Japonię, gdzie weźmie
udział w 23. Światowym Skautowym Jamboree (przełom lipca i sierpnia 2015 roku).
Kolejne zaplanowane przystanki to Fidżi,
Nowa Zelandia i Sydney w Australii. Dalej
trasa wiedzie przez Ocean Indyjski, Kanał
Sueski i Morze Śródziemne. Na początku
2017 roku zaplanowano dłuższy techniczny
postój w Hiszpanii. A wiosną „Zjawa IV”
zakończy rejs w Gdyni. Przez 30 miesięcy
jacht będzie prowadzić czterech kapitanów.
Będę się zmieniać co pół roku. „Zjawa IV”
po remoncie ma być na tyle prosta w obsłudze, że poza kapitanami nie będzie na
pokładzie stałej zawodowej załogi.
„Zjawę IV” zbudowano w 1949 roku
w Szwecji z drewna dębowego. Początkowo, przez pierwsze 25 lat, pełniła funkcję
kutra ratowniczego. Ma 18,7 metra długości (z bukszprytem 21 metrów), 5,64 metra
szerokości oraz ożaglowanie typu kecz
bermudzki. W 1975 roku „Zjawę IV” prze-

kazano ZHP. Po przebudowie rozpoczęła
służbę jako jednostka szkoleniowa.
Planowany rejs dookoła świata stał się
okazją do przeprowadzenia remontu. – Kiedy cztery lata temu stery w Centrum Wychowania Morskiego ZHP objął nowy zarząd,
pojawiły się pieniądze na remonty wysłużonych jednostek – mówi Maciej Orczykowski, koordynator projektu. – W sezonie
„Zjawa IV” pływała w rejsy, a zimą prowadzone były drobne naprawy. Rok temu wyremontowano dziobnicę, wymieniono mocnicę wraz z szandekiem i dwoma górnymi
plankami. Położono też pokład dziobowy.
W grudniu 2013 roku rozpoczął się remont obejmujący wymianę całego pokładu.
A także przebudowę wnętrza, między innymi nadbudówek, mesy, kambuza i toalety.
Położone zostaną nowe instalacje: wodna,
elektryczna i zęzowa. W planach jest montaż
odsalarki, agregatu prądotwórczego oraz dodatkowego zbiornika wody (dotychczasowe
zbiorniki wypiaskowano). Ważnym etapem
prac będzie aranżacja wnętrz. Mesa zostanie
otwarta i połączona z kambuzem, a kabina
rufowa przerobiona na sześcioosobowy kubryk, zaś na dziobie pozostaną dwie kabiny
trzyosobowe. Następnie „Zjawa IV” otrzyma nowy komplet żagli wraz z genakerem.
Prace remontowe, które będą kosztować
230 tys. zł, posuwają się szybko dzięki wolontariuszom. Niektórzy z nich mogą w ten
sposób odpracować nawet połowę ceny za
rejs. Do remontu zaangażowano także czterech więźniów – uczestników programu
przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu. Organizator wyprawy przyznaje, że
niektóre prace odbywają się metodą „wyszukiwania możliwości”, trochę jak za czasów
PRL. Ludzie podrzucają ciekawe pomysły, na
przykład udało się kupić stal w cenie złomu
z upadającej huty w Katowicach. – Wszystkie
prace chcemy wykonać do końca czerwca, by
„Zjawa IV” mogła przez dwa miesiące wakacji żeglować po Bałtyku – mówi Maciej Orczykowski. – Później wróci na sześć tygodni
do stoczni na malowanie i uszczelnianie spojeń między plankami. W rejs dookoła świata
wyruszy 11 października.
Kamila Ostrowska
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Test jachtu Delphia 33MC
Na Jeziorze Mikołajskim testowaliśmy Delphię 33MC,
nową jednostkę ze stoczni Delphia Yachts. Czy jacht przygotowany
do mazurskich czarterów spełnia oczekiwania żeglarzy?

Pośrodku kokpitu zamontowano kolumnę koła sterowego.

D

elphia 33MC to jacht zbudowany
z myślą o żegludze po wodach
śródlądowych, zwłaszcza po
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt
powstawał przy współpracy firm czarterowych, które najlepiej znają oczekiwania
swych klientów. Skrót MC przy nazwie
łodzi nie oznacza Master of Ceremony, ale
Masurian Concept (pomysł na Mazury). Założeniem konstruktorów była budowa śródlądowej łodzi, która zachowując stosunkowo
niewielkie rozmiary kadłuba, zapewni maksymalny komfort i bezpieczeństwo żeglugi
stosunkowo licznej załodze czarterowej.

Fot. Arek Rejs (2)

Wejście od strony rufy zabezpieczono
rozpinanymi relingami. Na dziób wchodzimy przez otwarty kosz dziobowy. Na
pawęży zamontowano składaną drabinkę
oraz gniazdo zewnętrznego zasilania elektrycznego. Pośrodku kokpitu jest wysoka
kolumna koła sterowego, a z tyłu trzy podwyższone ławeczki – po jednej w rufowych
narożnikach oraz trzecie składane siedzisko
w osi jachtu, przymocowane do bramy podtrzymującej maszt podczas składania. Po
obu stronach szerokiego kokpitu są siedziska dla załogi, które pomieszczą trzy dorosłe osoby na każdej burcie. Delphia 33MC

jest elegancką reprezentacyjną jednostką,
wyposażoną między innymi w koło sterowe, ster strumieniowy, windę kotwiczną,
ogrzewanie, grot z systemem Lazy Jack,
fok na rolerze oraz silnik stacjonarny. Sprawia nawet wrażenie morskiej łodzi przystosowanej do żeglugi po śródlądziu.
Zejściówka jest szeroka i głęboka – wchodząc do jachtu lub wychodząc, nie musimy
się schylać. Jasne, dobrze doświetlone wnętrze wykończono płytą w kolorze bukowego
drewna. Środkową część mesy zajmuje duży
składany stół, a na obu burtach zamontowano proste podłużne kanapy (są dość głębokie
i wygodne – doskonale będą pełnić funkcję
dodatkowych miejsc do spania). Do kabiny dziobowej, z szerokim łóżkiem, szafką
ubraniową i świetlikiem w suficie, prowadzą
szerokie dwuskrzydłowe drzwi, dzięki którym możemy przejść do przodu z obu stron
stołu. Takie rozwiązanie znacznie poprawia
komunikację na jachcie. Po otwarciu obu
skrzydeł powstaje jedna duża przestrzeń.
Tuż przy zejściówce, na prawej burcie,
mamy otwarty kambuz z ciemnym blatem,
jednokomorowym zlewozmywakiem, dwupalnikową kuchenką gazową i lodówką.
Pomyślano też o szufladach, szafkach i poręcznych półkach. Po przeciwnej stronie
jest toaleta z prysznicem i umywalką. A na
rufie mamy dwie bliźniacze zamykane kabiny (ich wysokość tuż za wejściem wynosi
180 cm). W sumie na łodzi może nocować
nawet osiem osób; dwie w dziobówce, dwie
w mesie oraz po dwie w rufowych kabinach.
Zanim wypłynęliśmy z przystani na Ptasiej Wyspie w krótki testowy rejs, musieliśmy położyć maszt o wysokości ponad
13 metrów (po wietrznej nocy trzeba było
odplątać z achtersztagu flagę reklamową).
To oczywiście świetna okazja, by sprawdzić działanie systemu, z którego na Mazu-

Delphia 33MC to elegancki jacht wyposażony między innymi w silnik stacjonarny, ster strumieniowy i ogrzewanie. W mazurskich portach prezentuje się bardzo okazale.
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Na rufie są trzy podwyższone ławeczki – po jednej w narożnikach oraz trzecie składane siedzisko w osi jachtu.

Fot. bartosz modelski (2)

rach będzie korzystać prawie każda załoga.
Choć robiliśmy to na tej łodzi pierwszy raz,
położenie masztu zajęło nam zaledwie kilka
minut. Mogłaby to zrobić jedna osoba. Wystarczy odpiąć sztag, obłożyć fał na kabestanie i pomagając sobie korbą, delikatnie
popuszczać linę. Po chwili maszt opiera się
na podporze zamocowanej na rufie. Należy zwrócić uwagę na bom, który powinien
być przesunięty na jedną z burt, najlepiej
na prawą, by nie zasłonić kabestanu, który
wykorzystujemy przy tej operacji. A najlepiej po prostu odpiąć bom z masztu i na
chwilę odłożyć na bok. Stawianie masztu
także okazało się łatwym zadaniem, załoga
może jedynie pomóc udźwignąć go w początkowej fazie podnoszenia.
W czasie testu wiatr kręcił i odbijał się od
brzegów. W jednej chwili z baksztagu trzeba było ostrzyć do fordewindu lub odwrotnie. W takich warunkach mogliśmy doskonale wyczuć nową jednostkę. Delphia 33MC
dobrze reaguje na ruchy kołem, ale przy
ciasnych manewrach musimy pamiętać, by
wykonać więcej obrotów niż na łodzi motorowej czy w samochodzie (zwłaszcza przy
manewrach z silnikiem). Łódź prowadzi się
bardzo wygodnie zarówno stojąc za sterem,
jak i siedząc na ławeczce lub na kokpitowych siedziskach. Niezależnie od pozycji,
w której znajduje się prowadzący, nic nie
zakłóca widoczności. Można by jeszcze
pomyśleć o zamontowaniu oparć na stopy,
które przydadzą się przy większych przechyłach oraz o przeniesieniu wskaźników
elektronicznych z zejściówki na kolumnę
sterowania. Byłyby wtedy lepiej widoczne
(w testowanym modelu na kolumnie są jedynie wskaźniki pracy silnika).
Delphia 33MC to wygodny nowoczesny
jacht, który sprawdzi się nie tylko w czarterach z wyższej półki, ale i w żegludze armatorskiej. Łódź może być także doskonałą
propozycją dla żeglarzy szukających jachtu
do żeglugi zatokowej i przybrzeżnej. Poza
tym jednostka ma dość atrakcyjną cenę:
185 tys. zł netto.
Arek Rejs

Fot. Arek rejs
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Jacht prowadzi się wygodnie – stojąc lub siedząc.

W czasie testu wiatr często zmieniał kierunek.

Do dziobówki prowadzą dwuskrzydłowe drzwi.

Kambuz znajduje się na prawej burcie.

DELPHIA 33MC
Długość

10,35 m

Szerokość

3,47 m

Waga

4500 kg

Zanurzenie
Zbiornik wody
Zbiornik wody brudnej

0,46 m / 1,65 m
130 l
47 l

Silnik

do 30 KM

Grot

23,15 m kw.

Fok

23,75 m kw.

Kategoria CE
Projekt

www.magazynwiatr.pl

D-10, C-8
Andrzej Skrzat

Z obu stron sztagu kosz dziobowy ma niewielki stopień ułatwiający wchodzenie na pokład.

Fot. Arek Rejs (3)
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Morski jacht w cenie kawalerki

BAVARIA EASY 9.7
Długość
Szerokość

3,42 m

Zanurzenie

1,95 m

Zanurzenie (krótki kil)

1,50 m

Waga

5200 kg

Balast

1300 kg

Zbiornik paliwa

150 l

Zbiornik wody

150 l

Koje
Wysokość w salonie
Cena

Model Cruiser 33 jest pierwowzorem Bavarii Easy 9.7. Jachty różnią się wyposażeniem i ceną. Fot. Bavaria Yachtbau

N

iemiecka Bavaria wprowadza na
rynek jacht żaglowy Easy 9.7,
pełnomorską jednostkę kategorii A. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie cena: 49 950 euro netto. To
jedna z najtańszych pełnomorskich stoczniowych konstrukcji dostępnych na rynku. Pierwsze zamówione łodzie opuszczą
stocznię w czerwcu.
Europejscy i Polscy producenci walczą
o klientów nie tylko jakością wykonania
i pomysłami konstrukcyjnymi, ale także
ceną. Czy model Easy 9.7 zostanie na dłużej liderem wojny cenowej? Nowy jacht ma

L

10 metrów długości, dwie kabiny i sześć
miejsc do spania. Powstał na bazie znanego
modelu Cruiser 33, który firma wycenia na
66 900 euro netto. Gdzie się zatem podziała
różnica, czyli prawie 17 000 euro?
– Zrezygnowano z drzwi do kabiny dziobowej, zlikwidowano tylną platformę zamykającą kokpit, kadłub nie ma burtowego
okna na prawej burcie (oświetlenie kabiny
rufowej), zlikwidowano też prysznic w łazience, a zamiast szafek z drzwiczkami
zamontowano tradycyjne jaskółki – wylicza Przemysław Tarnacki z firmy Yachts &
Yachting reprezentującej w Polsce stocznię

4+2
1,84 m
49 950 euro netto

Bavaria. – Wszystkie te zmiany pozwoliły
usprawnić proces produkcji i obniżyć koszty. Takielunek, pozostałe elementy jachtu
oraz zabudowa wnętrza są takie same jak
w modelu Cruiser 33.
Easy 9.7 to ciekawa jednostka dla armatorów szukających najtańszych rozwiązań
oraz dla firm czarterowych. Polski przedstawiciel Bavarii namawia swych partnerów,
by stocznia przygotowała nową jednostkę
także w wersji mieczowo-balastowej z trzema kabinami, głównie z myślą o żegludze po
mazurskich jeziorach. – W sezonie zaprosimy przedstawicieli Bavarii do Mikołajek
i Giżycka, by poznali potencjał polskiego
żeglarstwa śródlądowego. Wierzę, że ta wizyta zaowocuje nową mazurską wersją jachtu Easy 9.7 – dodaje Przemysław Tarnacki.
Szczegółowych informacji o jachtach stoczni Bavaria szukajcie na stronie firmy Yachts
& Yachting: www.yachtsandyachting.pl.

Największy katamaran pod polską banderą

agoon 620, największy katamaran
turystyczny pływający pod Polską
banderą, będziemy mogli zobaczyć w Gdyni do połowy maja. Następnie
jacht „Ocean View” wyruszy w podróż na
południe Europy. Od połowy czerwca będzie
dostępny w czarterze z profesjonalną załogą.

Lagoon 620 jest największym modelem
francuskiej stoczni CNB/Lagoon, najbardziej
znanego producenta katamaranów na świecie. To wygodny luksusowy jacht z ogromną przestrzenią na pokładzie. Polski „Ocean View” został przygotowany do żeglugi
armatorskiej i luksusowych czarterów. Na

Lagoon 620, największy model francuskiej stoczni CNB/Lagoon.
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9,99 m

Fot. Nicolas Claris

pokładzie mamy bardzo duży kokpit z kanapą, stołem dla ośmiu osób i materacami do
wypoczynku. Z kokpitu szerokie przesuwne
drzwi prowadzą do eleganckiego salonu otoczonego oknami, z jadalnią na prawej burcie
i częścią wypoczynkową na lewej. Jacht ma
cztery wygodne kabiny – armatorską, z dodatkowym wejściem z kokpitu, dwie dwuosobowe kabiny dla gości, kabinę dla załogi oraz
przestronną, doskonale wyposażoną kuchnię.
Na górnym pokładzie zamontowano dwa pulpity z kołami sterowymi, kanapy, stolik i materace wypoczynkowe.
Katamaran wyposażono w grot typu
square top, elektrycznie rolowany fok,
elektrycznie rolowaną genuę oraz żagiel
typu code zero. Szoty i fały poprowadzono
do przedniej części górnego pokładu, gdzie
znajdują się cztery duże elektryczne kabestany. Mimo sporych rozmiarów, katamaran jest dość prosty w obsłudze, może go
prowadzić dwuosobowa załoga. Więcej na
stronie www.dobrejachty.pl.
maj 2014

jachty PERYSKOP

FOT. WWW.HANSEGROUP.COM (3)

Z

Kompromis między ceną a jakością

aprezentowany jesienią ubiegłego
roku niemiecki jacht Varianta 37
zdobywa coraz więcej zwolenników. Oto sztuka kompromisu, czyli przepis
na sukces.
Nowa łódź Grupy Hanse łączy klasyczne
formy z jednolitą minimalistyczną kolorystyką zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach. Kadłub bazuje na sprawdzonych liniach modelu Hanse 370, do którego firma
Judel/Vrolijk zaprojektowała nową część
pokładową. Jednostka o długości 11,5 m
nadaje się i do pływania rekreacyjnego,
i do regat. Standardowo jest wyposażona
w wyczynową płetwę balastową z bulbą
w kształcie odwróconej litery T. Opcjonalnie można regatowy kil zamienić na krótszy, pozwalający na pływanie po płytszych
wodach. Standardowy fok i grot możemy
natomiast zamówić w wariancie laminowanym i uzupełnić genakerem.
Przestronny kokpit, do którego doprowadzono wszystkie liny takielunku ruchomego, spodoba się zarówno regatowcom, jak
i żeglarskim turystom. Wnętrze podzielone
na dwie lub trzy kabiny jest proste i funkcjonalne. Dominuje oszczędna stylistyka
z kilkoma orzechowymi wykończeniami.
W wyposażeniu znajdziecie wszystko, co
niezbędne, a podział przestrzeni jest dobrze
zaplanowany. W salonie znajdują się duże
schowki nietypowo wykończone rozwieszoną na aluminiowych poręczach tkaniną.
Oświetlenie zapewniają okna w nadbudówce i otwierane świetliki oraz nieliczne lampy. Interesująca gra świateł i cieni,
uzyskana dzięki kompozycji oświetlenia
naturalnego i elektrycznego, nie wszystkim
jednak przypadła do gustu. Załoga testowa
niemieckiego miesięcznika „Yacht” uznała,
iż kabiny są niedoświetlone. W sumie jednak, pomimo prostoty wykończenia, pod
pokładem jest przytulnie.
Jacht ma dobre własności nautyczne.
Żegluje stabilnie, ostro do wiatru i szybko. Podczas testów przy wietrze poniżej
20 węzłów przekraczano prędkość 10 węzłów. Za pomocą dużego koła sterowego
łatwo się manewruje, a silniki Volvo Penta
o mocy 18 lub 27 KM radzą sobie w każdych warunkach.
Varianta 37, choć jest konstrukcją oszczędnościową, sprawia wrażenie solidnej. Posiada klasę oceaniczną A. Skromne wyposażenie wersji podstawowej można uzupełnić,
wybierając jedną z wielu opcji. Dziennikarze miesięcznika „Yacht” uznali, że oferowana za 74 900 euro netto łódź to najlepszy
kompromis między ceną a jakością.
Szczegółowych informacji o jachtach Grupy Hanse szukajcie na stronie internetowej
firmy Horyzont: www.hanseyacht.pl.
www.magazynwiatr.pl

W kokpicie dominuje duże koło sterowe nadające łodzi sportowego charakteru.

Oszczędna stylistyka wnętrza. Uwagę zwraca przede wszystkim tekstylne wykończenie jaskółek.

Varianta 37 ma skromne wyposażenie i dobre własności nautyczne. Żegluje ostro do wiatru i szybko.
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Załoga „Selmy” szuka drogi w lodowym labiryncie. 		

Fot. Tomasz Łopata / www.selmaexpeditions.com

„Selma Expeditions”, czyli pomysł życie
Piotr Kuźniar, kapitan jachtu „Selma Expeditions”, opowiada o marzeniach,
wyzwaniach i nowej wyprawie Selma – Antarktyda – Wytrwałość, która rozpoczęła się
w kwietniu. Czy polski jacht pobije rekord w żegludze na dalekie południe?

J

acht „Selma Expeditions” to 20-metrowy stalowy kecz zbudowany
w 1981 roku we Francji. Należy
do wrocławskiej spółki i od 8 lat bierze
udział w dalekich rejsach w okolice obu
biegunów Ziemi, udostępniając wolne koje
żeglarzom gotowym na niezwykłą przy„Selma” w pięknym i surowym świecie Antarktydy.

22

godę. W sierpniu ubiegłego roku „Selma”,
dowodzona przez kapitana Piotra Kuźniara, jako pierwsza polska jednostka opłynęła przylądek Horn zimą. W listopadzie
jacht dotarł na Georgię Południową i Wyspę Słoniową. Żeglarze płynęli w skrajnie
trudnych warunkach. Wyprawa trwała pięć
Fot. www.selmaexpeditions.com

tygodni. Prawie przez dwa tygodnie załoga
żeglowała w wietrze o sile od 8 do 12 stopni
w skali Beauforta. Aby pokonać 3400 mil
po najtrudniejszych akwenach południa,
musieli odkuwać lód z pokładu, masztu
i lin („Selma Expeditions” jest także pierwszym polskim jachtem, który dopłynął do
Wyspy Słoniowej).
W kwietniu tego roku rozpoczęła się wyprawa Selma – Antarktyda – Wytrwałość.
Załoga chce pobić rekord w żegludze jachtem na południe na niedostępnym i zdradliwym Morzu Rossa. Wyruszyli z Ushuaia
w Argentynie, opłynęli Horn i przez fiordy
Ziemi Ognistej skierowali się do chilijskiego miasta Punta Arenas i następnie dalej na
północ do Puerto Montt nad zatoką Ancud.
W połowie maja, podczas przerwy technicznej, rozpoczną się przygotowania do
przejścia Pacyfiku. W Australii jacht zostanie przygotowany do regat Sydney – Hobart
(start 26 grudnia 2014 roku). A w pierwszej połowie stycznia 2015 roku wyruszy
maj 2014

piotr kuźniar rozmowa

FOT. ARCHIWUM WWW.SELMAEXPEDITIONS.COM (3)

na Morze Rossa. Rozmawiamy z Piotrem
Kuźniarem, kapitanem i współwłaścicielem jachtu „Selma Expeditions”.
Krzysztof Olejnik: Jak narodził się pomysł na „Selmę” i dalekie rejsy?
Piotr Kuźniar: Pływaliśmy i marzyliśmy. Wszyscy współwłaściciele „Selmy”
wywodzą się z Jacht Klubu AZS Wrocław. Żeglowaliśmy na jachcie „Panorama”,
pracowaliśmy przy klubowym sprzęcie,
odwiedzaliśmy Wyspy Owcze... I powoli dojrzewaliśmy do tego, by mieć własny
jacht, który dawałby nam wolność. Każdy
klub ma swoje potrzeby, a jego członkowie
– własne plany. Nasze wybiegały gdzieś
dalej. Zrozumieliśmy, że tylko własna jednostka pozwali nam rozwijać skrzydła, planować dalekie ambitne rejsy i spełniać najskrytsze marzenia. Na początku kupiliśmy
z Darkiem Gocałem cartera. Sprzedał nam
go niemiecki armator. Łódź odebraliśmy
w Grecji i rozpoczęliśmy żeglugę do Polski szlakiem dookoła Europy. Ze Szczecina
przewieźliśmy jacht do Wrocławia. Stanął
w ogródku. Remontowaliśmy go całą zimę.
Tym carterem pożeglowaliśmy później na
Grenlandię i Spitsbergen. Już wtedy ciągnęło nas do lodów – nie interesowała nas
żegluga po Karaibach, sączenie drinków
z parasolką i wklepywanie w skórę kremów
z filtrem 50.
Aż wreszcie nadarzyła się okazja, by
dotknąć dalekiego południa.
Popłynęliśmy w rejs jachtem „Panorama” dookoła Ameryki Południowej (lata
2004 i 2005). To była pierwsza okazja, by
w pobliżu Hornu zmienić kurs i wyruszyć
na Antarktydę. Tamtejsze wody nas urzekły. Już nie było odwrotu, wiedzieliśmy,
że musimy coś zrobić razem. Po powrocie
sprzedałem z moją Małgosią drukarnię,
którą wspólnie prowadziliśmy. Darek postanowił mniej czasu poświęcać swej londyńskiej firmie handlującej bursztynem.
Dołączył do nas Jurek Kosz, a potem zmienił go Krzysztof Jasica, który rozstał się ze
stanowiskiem w dużej spółce medialnej,
gdzie zajmował się techniką radiową. Każdy z nas musiał mieć sporo odwagi, by się
zdecydować na ten dość radykalny krok.
Pamiętam do dziś, jak Małgorzata bardzo
mnie do tego dopingowała...
Ale przecież na dalekie południe można wyruszać na komercyjnych jednostkach oferujących koje. Nie trzeba zakładać pasieki, by się najeść miodu.
Oczywiście, jest taka możliwość. Można
skrzyknąć chłopaków i wypłynąć od czasu
do czasu w daleki rejs. Nawet na Antarktydę. W Argentynie stacjonuje kilka jednostek podobnych do „Selmy”, które regularnie kursują na trasie Ushuaia – Antarktyda.
Ale jeśli chcesz czegoś więcej, jeśli pragniesz się włóczyć tygodniami lub nawet 
www.magazynwiatr.pl

Antarktyda 2012. Załoga delektuje się posiłkiem i promieniami słońca.

„Selma Expeditions” pod pełnymi żaglami.

Kapitan Piotr Kuźniar.
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Trasa wyprawy Selma – Antarktyda – Wytrwałość.

miesiącami po Oceanie Południowym, sięgać kawałek po kawałku coraz głębiej w lodowy świat, wówczas musisz mieć własny
jacht – jednostkę doskonale sprawdzoną
i poznaną do ostatniej śrubki. Nie ma innej
drogi. Złożyliśmy się więc i kupiliśmy...
Znudziła was codzienność biznesmenów i praca w korporacji?
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Jacy z nas biznesmeni, drukarnia zatrudniała 10 osób. Ale rzeczywiście, zakup
jachtu był nie tylko pomysłem na wspólne
żeglowanie, ale także na nowe życie. Od tej
pory organizujemy rejsy, sprzedajemy koje
na komercyjne wyprawy, remontujemy
jacht, znów wyruszamy w rejs – tak mija
nam cały rok. Sami bierzemy do ręki narzę-

dzia i zasuwamy. W dalekiej Argentynie,
gdzie stacjonuje „Selma”, nikt nie zrobiłby
tego lepiej, taniej i w ustalonym terminie.
Do tego musimy poświęcać sporo czasu na
biurokrację i załatwianie dziesiątek rzeczy.
Papiery, przeglądy, ubezpieczenia, logistyka – dziś na dawne zawodowe życie nawet
nie mielibyśmy czasu. Poza tym wciąż się
uczymy. To, co wiedzieliśmy o żeglowaniu
w regionach polarnych i trudnych warunkach 10 lat temu, ma się nijak do tego, co
wiemy dziś. Za kilka lat będziemy wiedzieć jeszcze więcej, a i tak zapewne nigdy
nie poznamy wszystkich tajemnic.
Długo szukaliście jachtu?
Prawie rok. Najpierw przekopaliśmy internet. Później wyselekcjonowaliśmy kilka
jednostek i wyruszyliśmy na objazdówkę po
Europie: Hiszpania, Portugalia, Gibraltar,
Anglia... W końcu wybraliśmy francuski stalowy kecz o długości ponad 20 metrów. „Selma” kosztowała wtedy kilkaset tysięcy euro.
Miała już 28 lat, ale ze wszystkich sprawdzonych łodzi najbardziej odpowiadała naszym
oczekiwaniom. Odebraliśmy ją w Hiszpanii.
Popłynęliśmy do Polski. Przez lato i jesień
remontowaliśmy jacht w Górkach Zachodnich. Przebudowaliśmy mesę, wydzieliliśmy
dodatkową kabinę – sporo prac wykonaliśmy
sami, ale wynajmowaliśmy też fachowców.

Załoga „Selmy” sama remontuje swój jacht. Na zdjęciu prace malarskie w Lizbonie.

Zimą wokół Hornu. Pozdrowienia dla Bractwa Kaphornowców.

Dodatkowy załogant na pokładzie. Jak długo wytrzyma trudy żeglugi?

Komitet powitalny w tańcu radości.
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Dziś „Selma Expeditions” jest jachtem
idealnym do waszych potrzeb?
Idealnych jachtów nie ma. Wiedzą to
wszyscy armatorzy mający ograniczone
fundusze. Zawsze potrzebny jest kompromis. Łódź ma dziś 35 lat. Jest w świetnym
stanie, ale co roku sporo w nią inwestujemy, nie mniej niż kilkaset tysięcy złotych.
Drewniane wnętrze wymaga konserwacji.
W trakcie żeglowania w rejonach polarnych
wszystkie elementy jachtu zużywają się
kilkakrotnie szybciej niż na innych akwenach. Gdyby nie ciągła dbałość o każdy
szczegół, „Selma” długo by nam nie posłużyła. Na przykład do niedawna co roku
ukręcaliśmy jeden sztag, który do naszego
jachtu kosztuje około 2 tys. dolarów (bez
końcówek). W Argentynie takiego sztagu
nie kupisz, trzeba go sprowadzić ze Stanów
Zjednoczonych. Dochodzą więc koszty
transportu. Co roku robimy przegląd silnika. Na pokładzie zawsze mamy zapasowy
rozrusznik, pompę wtryskową i pompę
wodną. I każdą naprawę musimy wykonać
sami, więc niezbędna jest też wiedza techniczna. Raz urwała nam się wanta kolumnowa. Płynęliśmy przez Cieśninę Drake’a
w kierunku Hornu. Zawróciliśmy więc
na Antarktydę, uzupełniliśmy olinowanie
z lin polietylenowych i gdy pogoda trochę
się poprawiła, wyruszyliśmy do Ushuaia.
Olinowanie „Selmy” jest oczywiście naszym oczkiem w głowie. Demontujemy je
co roku. Liny myjemy specjalnym środkiem, wycieramy, następnie posypujemy
specjalnym pyłem i po chwili wszystkie
mikropęknięcia ukazują się w postaci różowych prążków. Tej metody nauczyliśmy się
od specjalisty, który zawodowo zajmuje się
badaniem wytrzymałości metali.
Czy mając taki jacht, można zarobić?
Zarabiać można na żegludze po Karaibach. W naszych szerokościach geograwww.magazynwiatr.pl

ficznych, na dalekim południu, staramy się
jedynie wyjść na zero. Czasem nam się to
udaje. Nie jesteśmy przedsiębiorcami działającymi w branży czarterowej, jesteśmy
zapaleńcami urobionymi po łokcie, którzy
chcą mieć ciekawe życie. Jeśli ktoś płynie
z nami, jest członkiem załogi, pełni wachty, gotuje, sprząta, steruje i zmienia żagle.
U nas nie ma hostess i leniwych wakacji.
Jakie cechy musi mieć jacht na dalekie
polarne wyprawy?
Po pierwsze, potrzebny jest solidny stalowy kadłub. Z komorą w dziobie oraz wodoszczelnymi drzwiami odcinającymi forpik
i maszynownię. Do tego długie cumy zwijane na specjalnych bębnach, które pozwalają
cumować w nietypowych miejscach. Poza
tym jednostka musi być samowystarczalna,

gdyż żeglujemy poza strefą ratownictwa. Nie
możemy przecież zadzwonić do Kapsztadu i powiedzieć: „Cześć, stoimy na Wyspie
Słoniowej, popsuł nam się silnik – kiedy będziecie?”. W każdej sytuacji musimy sobie
poradzić sami. Z perspektywy dalekiego południa taki Spitsbergen wydaje się wyspą położoną w sąsiedztwie cywilizacji, wystarczy
zadzwonić po pomoc i przyleci śmigłowiec
gubernatora. Na Antarktydzie to niemożliwe.
Na czym polegają przygotowania do
rejsu przez Pacyfik, do startu w regatach
Sydney – Hobart oraz do wyprawy na
Morze Rossa?
W Chile wyciągniemy jacht z wody. Przygotowania do rejsu przez ciepłe wody Pacyfiku będą trwały około sześciu tygodni. Trzeba między innymi pokryć dno kadłuba 

Sztorm w Cieśninie Drake’a.

Na Wyspie Słoniowej.

Lód rośnie na linach jak wata cukrowa na patyku.
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nową farbą antyporostową, zamontować
tent nad kokpitem i prysznic na rufie. Następnie „Selma Expeditions” wyruszy na
zachód przez wyspy Tahiti, Samoa, Tonga
i Fidżi. Na początku listopada dotrzemy do
Australii. Tam znów łódź zostanie wyciągnięta z wody mniej więcej na sześć tygodni. Będziemy ją przygotowywać do startu

w regatach Sydney – Hobart i do wyprawy
na Morze Rossa. Przygotujemy żagle, odchudzimy jacht o tonę, spakujemy zbędny
sprzęt do kontenera i wyślemy go do Hobart.
Być może na pokład zabierzemy skippera
z doświadczeniem w morskich regatach.
Poza tym, przygotowując się do wyprawy na Morze Rossa w trakcie naszych

FOT. TOMASZ ŁOPATA, KRZYSZTOF JASICA / ARCHIWUM WWW.SELMAEXPEDITIONS.COM (3)

Piotr Kuźniar: „Z perspektywy dalekiego południa taki Spitsbergen leży w sąsiedztwie cywilizacji”.

ostatnich rejsów, szukaliśmy słabych punktów w izolacji termicznej kadłuba, chcemy wyeliminować zjawisko skraplania się
wody wewnątrz jachtu przy dużej różnicy
temperatur. Podczas długiego rejsu musi
być w miarę sucho pod pokładem. Ćwiczyliśmy żeglowanie w warunkach obmarzania kadłuba – woda powinna mieć
temperaturę około 0 stopni Celsjusza lub
trochę mniej, do tego potrzebny jest zimny wiatr i wówczas mamy idealną aurę do
testów, lód rośnie na masztach i linach jak
wata cukrowa na patyku. Nie wszyscy byli
zachwyceni taką żeglugą, szczególnie gdy
temperatura spadała w dzień do minus 5
stopni Celsjusza.
A ile było w nocy?
Tego wolałem nie sprawdzać... Testowaliśmy także sztormiaki różnych marek,
między innymi najwyższe modele Triborda
oferowane przez francuską sieć sklepów
Decathlon. Sprawdzaliśmy, jak działają
elementy wyposażenia pokładu. Wiemy
już, że nasze stopery w mroźnym klimacie zawodzą, nie trzymają lin jak należy,
w najtrudniejszych warunkach będziemy
musieli korzystać z tradycyjnych knag.
Jak się trzeba ubrać na rejs w tak ekstremalnych warunkach?
Najpierw warstwa bielizny termicznej.
Na to koszulka i leginsy. Następnie wkła-

Rejs po morzu Weddella.
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Z góry lepiej widać lodowe przeszkody.

reklama

damy spodnie i bluzę typu windstoper. Później puchową kurtkę i dopiero na to sztormiak. Konieczne są grube rękawice, gogle
narciarskie, zimowa czapka z nausznikami,
a na nogi gumiaki wędkarskie przystosowane do łowienia z przerębli.
A jeśli ktoś musi pójść do toalety?
To ma zwyczajne przerąbane... To ciągłe
ubieranie się i rozbieranie, gdy łódka tańczy
na fali na wszystkie strony, jest dość uciążliwe. A robimy to często, bo w najtrudniejszych warunkach wachta za sterem trwa
około 20 minut. Gdy jest cieplej, sternik
pracuje nie dłużej niż godzinę.
Jak ważny jest dobór załogi?
To najważniejszy element przygotowań.
Ekipa musi być sprawdzona i zaprawiona

www.magazynwiatr.pl

w boju. Na akwenach, po których żeglujemy, nie można zrezygnować z podróży
w trakcie rejsu. Nie można wysiąść w porcie
i udać się na najbliższe lotnisko. Wszyscy
muszą wytrwać. I to w doskonałej formie
do pracy. Dlatego wcale nie jest nam łatwo
znaleźć partnerów do wspólnej żeglugi. Ilu
jest takich żeglarzy, którzy gotowi są wydać 20 tys. zł na rejs, kolejne 10 tys. zł na
bilety lotnicze, a przy tym rzucić pracę na
miesiąc lub dłużej i jeszcze wytrzymać trudy żeglugi po Oceanie Południowym?
Przed wami Morze Rossa. „Selma” wyruszy tam na początku stycznia z Hobart.
Chyba trudno wyobrazić sobie bardziej
zdradliwy akwen do żeglugi.
Na Morzu Rossa, za barierą paku lodowego, było do tej pory zaledwie kilka jachtów
żaglowych. Jeden z nich wpłynął, korzystając z pomocy lodołamacza. Inny zanurzył
się na południe tylko na chwilę i wrócił.
Jeszcze inny zatonął. Z Morza Rossa startowali na Antarktydę Roald Amundsen
i Robert Scott. Stamtąd też wyruszała
w kierunku bieguna pierwsza wyprawa
Ernesta Shackletona. To akwen, który najgłębiej wcina się w kontynent. Najzimniejsze morze świata, jedyne dziewicze – jego
ekosystem jest prawie nienaruszony. Lodowiec szelfowy Antarktydy cieli się górami
lodowymi, następnie wiatr odpycha je od
lądu i tworzy wielką lodową przeszkodę.
Chcemy ją pokonać, a później dopłynąć
najdalej na południe, tam, gdzie jeszcze nie
było jachtów żaglowych.
Jak chcecie znaleźć przejście w tym lodowym labiryncie pełnym pułapek i ślepych dróg?
Wytrwałością. To filozofia naszego działania. Owa „wytrwałość” jest nie tylko trzecią częścią nazwy naszej wyprawy (Selma
– Antarktyda – Wytrwałość). To także nawiązanie do słynnego statku Shackletona
(„Endurance”) i jego wypraw. Będziemy
oczywiście analizować zdjęcia satelitarne
i informacje o warunkach lodowych. Żeglując wzdłuż bariery, będziemy czekać na
odpowiedni moment i poszukiwać najbardziej dogodnego miejsca do przeprawy na
południe. Lawirując między lodami, rozpychając mniejsze odłamki lodu, spróbujemy się wślizgnąć w odpowiednie miejsce.
Oczywiście może się nie udać, bo nie każdego roku robi się przejście. Gdyby to było
takie łatwe, inni dawno by to zrobili. Można ugrzęznąć w lodzie lub zostać uwięzionym po wpłynięciu na wewnętrzne wody.
Wówczas wyprawa po przygodę zamieni
się w walkę o życie. Najgorsza byłaby konieczność zimowania. W marcu tamtejsze
wody zamarzają w oczach, wystarczy niewielkie ochłodzenie i po tygodniu morze
jest zamarznięte. Ale mimo to, chcemy
spróbować...
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Szukacie pomysłu na pierwszy tydzień letnich
wakacji? Zapraszamy na drugie Regaty Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup.

O

rganizatorem regat jest Związek
Portów i Przystani Jachtowych
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Imprezie patronuje Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Do
organizacji włączyły się także miasta odwiedzane przez uczestników oraz zarządy
portów. Wyniki regat będą zaliczane do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego.
Impreza rozpocznie się w ostatnią sobotę
czerwca (28 czerwca), dzień po rozdaniu
świadectw w szkołach. Uczestnicy wyruszą ze Świnoujścia. Odwiedzą Dziwnów,
Kołobrzeg, Darłowo, a następnie powrócą
do Świnoujścia, okrążając duńską wyspę
Christiansø, leżącą na północny zachód
od Bornholmu (zakończenie zaplanowano
na sobotę 5 lipca). Będą to pierwsze morskie regaty z wykorzystaniem przelicznika

NHC, który w poprzednim sezonie z powodzeniem testowano podczas Regat w Każdą
Środę organizowanych przez Andrzeja Armińskiego. Przelicznik ten może być stosowany do wszystkich jachtów balastowych.
Jest prosty w użyciu, nie wymaga wykonywania pomiarów łodzi ani żadnych innych
starań i inwestycji ze strony armatorów.
Dodatkowo zespół sędziów będzie prowadzić klasyfikację według przeliczników
KWR i ORC. W imprezie wezmą też udział
żaglowce oraz jachty towarzyszące.
Ostatni, najdłuższy, etap zawodów, rozegrany na trasie Darłowo – Christiansø –
Świnoujście, będzie jednocześnie 32. edycją
Międzynarodowych Regat o Puchar Gryfa
Pomorskiego (od 3 do 5 lipca). Te zawody po
raz pierwszy zorganizowano w 1958 roku,
a w minionym sezonie powróciły do kalendarza po latach przerwy. Nagrodą w wyścigu

jest przechodni Puchar Gryfa Pomorskiego.
Zdobywa go kapitan jachtu, który pierwszy
dotrze do mety. Skipper na własność otrzymuje srebrną miniaturkę trofeum, a oryginał
oddaje do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, gdzie puchar
ma stałą ekspozycję. Oczywiście wyniki Pucharu Gryfa Pomorskiego w poszczególnych
klasach będą zaliczane do ogólnej klasyfikacji regat Bakista Cup.
Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu
plus 10 zł od osoby. Postoje w portach są
bezpłatne. Siedzibą komisji sędziowskiej
będzie „Morski Patrol” Zbigniewa Grześkowiaka. Organizator zaprosi też statek
szkolno-badawczy Akademii Morskiej
w Szczecinie „Nawigator XXI”, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem uczestników, zapewni też miejsce pracy fotoreporterom i dziennikarzom.
Zawiadomienie o regatach, formularz
zgłoszeniowy oraz instrukcję żeglugi znajdziecie na portalu Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego: www.marinas.pl.
Piotr Stelmarczyk

Pięć pomysłów na krótkie rejsy ze Szczecina

P

orty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego są na wyciągnięcie
ręki – nad brzegiem Odry, w Szczecinie, nad Roztoką Odrzańską i Zalewem
Szczecińskim, a także wzdłuż zachodniego
wybrzeża polskiego Bałtyku. Jak zaplanować krótki rejs po tym niezwykłym regionie?
Przedstawiamy kilka propozycji.

Odra i jezioro Dąbie
– rejs jednodniowy
Załogi jachtów czarterowych i armatorskich najczęściej rozpoczynają rejsy z przystani znajdujących się wzdłuż ul. Przestrzennej w Szczecinie (Marina Pogoń, JK AZS,
Marina’Club, LOK, Centrum Żeglarskie
i Camping Marina). Zmierzając na północ,
możemy stąd płynąć Przekopem Mieleńskim
na Odrę, w kierunku dawnej stoczni im. Leonida Teligi i Mariny Gocław, albo przez Dąbie
Małe lub Regalicę na jezioro Dąbie. Żeglując
przez urocze Dąbie Małe, należy zwrócić
uwagę na mapę głębokości – w zachodniej
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i środkowej części akwenu są wypłycenia do
1,2 metra. W połowie jeziora, na zachodnim
brzegu, znajdziecie tor prowadzący do Kanału Jacka i dalej na Regalicę oraz Przekop
Mielieński (Kanał Jacka często odwiedzają
wędkarze i załogi łodzi motorowych).
Chyba najciekawszym celem jednodniowego rejsu będzie Lubczyna leżąca na północno-wschodnim brzegu Dąbia. Możemy
tam odwiedzić miejscowy klub, kameralną
plażę z placem zabaw, małe sklepy oraz lubianą przez turystów smażalnię ryb znajdującą się tuż przy klubie żeglarskim

Roztoka Odrzańska
– rejs na weekend
Jeśli planujemy dwudniowy rejs, możemy wyruszyć przez Przekop Mieleński lub
jezioro Dąbie na Roztokę Odrzańską. Na jej
wschodnim krańcu leży miejscowość Stepnica. Na noc możemy się zatrzymać w niezwykle urokliwym, niedawno wyremontowanym Kanale Młyńskim. Choć szerokość

kanału wynosi zaledwie od 12 do 20 metrów,
można bezpiecznie manewrować (kanał jest
osłonięty od wiatru i nie ma w nim zafalowania). W głębi portu znajduje się poszerzony
odcinek (obrotnica) ułatwiający większym
jednostkom zawracanie. Długość kanału
wynosi 780 metrów, a głębokość od 2,2 do
2,5 metra. Stanowiska postojowe znajdują się na obu brzegach. Drugim ciekawym
miejscem w okolicy jest Trzebież leżąca po
zachodniej stronie głównego toru wodnego,
za sztuczną wyspą w kształcie prostokąta.
Trzebież słynie ze spokojnej sielskiej atmosfery, z portu rybackiego, małej plaży znajdującej się na północ od przystani, a przede
wszystkim z Centralnego Ośrodka Żeglarstwa, który jest największym ośrodkiem
morskich szkoleń na Pomorzu Zachodnim.

Zalew Szczeciński i Świnoujście
– rejs na trzy dni
Jeśli mamy do dyspozycji jeden dzień więcej, możemy zapuścić się dalej na północ na
maj 2014

Zalew Szczeciński. Opuszczając Trzebież,
Stepnicę lub Nowe Warpno, zmierzamy wodami zalewu w kierunku Świnoujścia. Możemy też odwiedzić Wapnicę na wschodnim
brzegu jeziora Wicko Wielkie (od ubiegłego
sezonu działa tam nowa przystań). Albo wyruszyć dobrze oznakowanym torem wodnym na północny wschód, do Wolina, gdzie
także otwarto nową marinę.

Dziwnów i Kamień Pomorski
– rejs na tydzień
Do Dziwnowa i Kamienia Pomorskiego
leżącego nad Zalewem Kamieńskim możemy dotrzeć przez Świnoujście i Zatokę Pomorską lub wodami wewnętrznymi
Dziwny przez Wolin. Ten drugi szlak mogą
wybrać jachty śródlądowe posiadające system do kładzenia masztu, gdyż w Wolinie
oprócz otwieranego mostu znajdującego się
w pobliżu mariny i miejskiej kei są jeszcze
dwie inne przeprawy – drogowa i kolejowa.
Nowa marina w Kamieniu Pomorskim
powstała między stałym lądem a Wyspą
Chrząszczewską. Malowniczo usytuowana,
w pobliżu centrum miasta, zapewnia komfortowy postój. Wewnątrz basenu utworzonego
przez długi falochron jest aż 240 miejsc postojowych. W Dziwnowie w ubiegłym roku
otwarto sezonową przystań przy Wybrzeżu

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Doskonałe miejsce na rejs lub regaty.

Kościuszkowskim oraz nową marinę mogącą
pomieścić prawie 60 jachtów. Dzięki tym inwestycjom Dziwnów zyskał strategiczne znaczenie dla załóg żeglujących po zachodnim
Bałtyku. Jest pierwszym portem na wschód
do Świnoujścia i doskonałym miejscem
schronienia dla wszystkich jachtów płynących do Polski z niemieckiej Rugii.

Kołobrzeg i Darłowo
– rejs na 10 dni
Najdalej na wschód wysuniętym punktem
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
jest Darłowo leżące prawie dokładnie pośrodku polskiego wybrzeża – między Świnoujściem a Helem. Aby tam dotrzeć ze Szczecina, a później bezpiecznie i bez pośpiechu
powrócić, warto zaplanować rejs na co najmniej 10 dni. A najlepiej na całe dwa tygodnie. Nową przystań w Darłowie otwarto

Teraz
żegluje się tutaj!

Fot. Marek Wilczek (2)

w maju ubiegłego roku, powstała w Basenie
Rybackim na wschodnim brzegu Wieprzy.
Najobszerniejsze stanowiska pomieszczą
jednostki o długości 17 metrów. Głębokość
wynosi 4 metry. Zbudowano też budynek,
w którym znajdują się biura zarządu portu,
toalety, prysznice i pralnia. Płynąc do Darłowa lub wracając na zachód, koniecznie trzeba też odwiedzić Kołobrzeg, gdzie już trzeci
sezon działa Marina Solna. Przystań znajduje się na Wyspie Solnej, w rozwidleniu Parsęty i Kanału Drzewnego. Na jej wschodnim
brzegu wznosi się budynek z dachem imitującym morską falę. Mieści łazienki z prysznicami, pralnie, suszarnie i sale wykładowe.
Zbudowano także hangar remontowy, odnowiono nabrzeża i ustawiono 27 pomostów
pływających. Planując trasę rejsu, pamiętajcie, by zawsze mieć w rezerwie trochę czasu, który pozwoli bez nerwów przeczekać
w porcie złą pogodę i silne wiatry.

Poradnik prace szkutnicze

Pięć lakierniczych pułapek
Poznaj pięć lakierniczych pułapek, zanim stracisz głowę,
czas i pieniądze podczas przygotowania jachtu do sezonu.

wych. Z kolei lakiery nawierzchniowe narażone
będą na inne uszkodzenia czy ekspozycję promieni UV w wypadku samochodów oraz inne
w wypadku jachtów. Podstawową zaletą jachtowych nawierzchniowych lakierów poliuretanowych jest możliwość aplikacji w zdecydowanie
grubszych warstwach. Dzięki temu polerowanie
takiej powierzchni pozwala usunąć rysy po odbijaczu ubrudzonym piaskiem czy ślady krzaków
z ulubionej mazurskiej bindugi. Jachtowe lakiery
możemy poza tym nakładać w warunkach domowych, bez specjalistycznego sprzętu. Istnieją
rozwiązania, dostępne miedzy innymi w lakierach poliuretanowych Sea-Line, pozwalające na
aplikację wałkiem lub pędzlem. W tym wypadku
polecane są różne rozcieńczalniki, których skład
zapewnia odpowiednią rozlewność farby w zależności od wybranego sposobu nanoszenia.
Oszczędzanie na materiałach to także większe
prawdopodobieństwo powstawania nieprzewidzianych wad lakierniczych, jak morka, łuszczenie, matowienie pod wpływem promieni UV czy
brak odporności na trudne warunki eksploatacji.

Po trzecie – nie zmniejszaj
liczby warstw lub ich grubości
Prawidłowo przygotowana powierzchnia to pierwsze najważniejsze zadanie.

N

atura skłania nas do oszczędzania.
Jednak remontując jacht, szukajmy
oszczędności z głową. Jak to robić?

Po pierwsze – nie pomijaj
prac przygotowawczych
Podstawą prac lakierniczych jest prawidłowe
przygotowanie powierzchni. Ta z pozoru prosta
operacja wymaga w zasadzie tylko czasu. Nieprawidłowo odtłuszczona powierzchnia to przyczyna łuszczenia się, odpadania, zmatowienia,
braku krycia, a także powstawania zacieków.
Aby wykonać poprawnie tę część prac, potrzebujemy odpowiedniego zmywacza. Popularny
aceton lub inne rozpuszczalniki odparują, nie
usuwając zanieczyszczeń z powierzchni. W przeciwieństwie do profesjonalnych zmywaczy,
które charakteryzują się odpowiednim czasem
odparowania oraz działają na więcej rodzajów
zanieczyszczeń. Właściwy zmywacz to na przykład Cleaner Sea-Line – zanim odparuje, rozpuści zanieczyszczenia (sole oraz tłuszcze).
Oprócz odpowiednich materiałów ważne jest
też właściwe postępowanie. Nasączenie zwykłej
szmatki i następnie przetarcie nią powierzchni
doprowadzi tylko do tego, że rozprowadzimy
zanieczyszczenia na większej powierzchni. Usunąć je możemy za pomocą papierowych ręczników jednorazowych. Operację powtarzamy
do czasu, gdy po wytarciu do sucha zmywacza
papierowy ręcznik pozostanie czysty. Prawidłowo oczyszczając powierzchnię, zminimalizujemy
ryzyko powstania wad lakierniczych, a naprawa
będzie estetyczna i trwała.

Po drugie – nie stosuj
tańszych zamienników
Szpachlówka to szpachlówka. Poliester czy
epoksyd – co to za różnica? Skoro jacht jest
poliestrowy, to może poliestrowa szpachlówka
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będzie najlepsza do wyrównania powierzchni
i uzupełnienia ubytku?
Nie dajmy się złapać na te pozorne oszczędności. Przede wszystkim należy pamiętać, że poliester chłonie wodę. Niektórzy zapytają: „A czas
naprawy? Przecież poliester jest już twardy
po 30 minutach”. Panuje też przekonanie, że
szpachlówkę poliestrową możemy po oszlifowaniu malować nawet tego samego dnia. To
błąd. Należy pamiętać, że szpachlówki poliestrowe kurczą się nawet do 4 proc. Wypełnienie
takim materiałem pięciomilimetrowego ubytku
oznacza, że po kilku dniach powierzchnia może
zapaść się nawet o 0,2 mm. Pomimo iż poliestrowe szpachlówki nadają się do szlifowania po 30
minutach, pełne utwardzenie oraz zanik skurczu
następuje dopiero po kilku dniach od aplikacji.
Natomiast szpachlówki epoksydowe, w zależności od marki, utwardzają się w czasie od 5 do
48 godzin (w temperaturze 20°C). Brak skurczu,
lepsza przyczepność do powierzchni, wyższa
odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz
pełna obojętność na wodę szpachlówek epoksydowych gwarantuje dobre wykonanie naprawy.
Kolejny etap to malowanie. Niestety, tu również
czyha pułapka. Farby epoksydowe czy lakiery nawierzchniowe oferują sklepy budowlane,
motoryzacyjne i oczywiście sklepy żeglarskie.
Podkłady w hurtowniach i sklepach żeglarskich
na pierwszy rzut oka są najdroższe. Może więc
lepiej wybrać markę na przykład ze sklepu motoryzacyjnego? Zanim to zrobicie, przeczytajcie
kolejny akapit.
Warunki użytkowania samochodów znacznie
odbiegają od środowiska wodnego. Dlatego
w tańszych podkładach epoksydowych ze sklepów motoryzacyjnych zwykle jest pewna ilość
talku jako wypełniacza. Talk chłonący wilgoć nie
może być oczywiście składnikiem farb jachto-

Niektórzy uważają, że nanoszenie cieńszych
warstw lub zmniejszanie ich liczby to sposób na
oszczędzanie. Najlepszym przykładem są farby
antyporostowe. Rozciąganie antyfoulingu, aplikacja cieńszej niż zalecana warstwy, to podstawowa przyczyna wcześniejszego porastania.
Armator, który jedną puszką pomalował cały
jacht, nie powinien liczyć na prawidłowe działanie farby przez cały sezon. Zapewne już po
kilku tygodniach cieniutka warstwa antyfoulingu straci aktywne składniki, a kadłub stanie się
idealnym miejscem rozwoju glonów i skorupiaków. Czasem broda wodorostów staje się tym
większa, im bliżej środka kadłuba. To dlatego,
że niewprawny lub oszczędny szkutnik w połowie jachtu orientuje się, że farby z puszki ubywa
zbyt szybko. Zaczyna więc malować cieńszą warstwą. Gdy przy rufie okazuje się że farby jednak
wystarczy, znów aplikuje prawidłowe grubości.
Jak temu zaradzić? Sprawdzajcie wydajność oraz
liczbę zalecanych warstw na etykiecie lub w karcie technicznej produktu. W obliczeniach może
pomóc kalkulator zamieszczony na stronie www.
jachtowe.com.pl. Właściwa kalkulacja sprawi, że
nie zostanie nam kilka litrów farby, nie będziemy
też musieli jechać do sklepu lub składać kolejnego zamówienia w sklepie internetowym, płacąc
za transport jednego brakującego opakowania.

Po czwarte – czytaj instrukcję
i pytaj fachowców
Kiedy już zgromadzimy niezbędne materiały
w odpowiedniej ilości, pytajmy o ich prawidłowe wykorzystanie. Producenci i dystrybutorzy
udostępniają karty techniczne, czyli podstawowe instrukcje obsługi. Produkty konkretnego
producenta zwykle wymagają użycia odpowiedniego rozcieńczalnika, właściwych proporcji
składników, należy też przestrzegać wymagań
związanych z temperaturą i innymi warunkami
pracy. Utwardzacz z podkładu epoksydowego
do drewna będzie inny niż ten dostarczony wraz
z podkładem epoksydowym antyosmotycznym
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tego samego producenta (nie możemy stosować żadnych składników zamiennie). Nie stosujmy też rozcieńczalników uniwersalnych, gdyż
zawsze mają one inny skład chemiczny niż ten,
który jest nam potrzebny. Decydując się na rodzime produkty, mamy również możliwość kontaktu z działem technicznym za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonu. Producenci chętnie
udzielą odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Po piąte – pomyśl o przyszłości
Zdecydowana większość kadłubów zbudowana
jest z żywic poliestrowych pokrytych warstwą
żelkotu. Są to materiały solidne, wytrzymałe
i relatywnie tanie. Niestety, laminat poliestrowo-szklany w kontakcie z wodą ulega powol-

nemu procesowi hydrolizy, zwanej osmozą.
Oczywiście najbardziej narażona na powstanie
osmozy jest część podwodna kadłuba, tam też
powstają pęcherze wypełnione płynem o kwaśnym octowym zapachu. Odpowiednio gruba
warstwa barierowa (min. 250 qm) zabezpieczy
laminat przed zgubnym działaniem wody. Do takiego zabezpieczenia najbardziej odpowiednie
są podkłady epoksydowe. Na rynku znajdziemy
cienkopowłokowe podkłady epoksydowe oraz
droższe grubopowłokowe antyosmotyczne, stosowane do napraw laminatu, w którym proces
hydrolizy się już rozpoczął. Podkład antyosmotyczny wymaga rygorystycznego przestrzegania zaleceń dotyczących pracy oraz warunków
atmosferycznych (temperatura i wilgotność).

Najlepsze podkłady antyosmotyczne high solid,
czyli zawierające nierozcieńczone żywice (na
przykład Sea-Line Antyosmotic HS), są trudniejsze w aplikacji i obróbce podczas remontu.
Amatorzy bez trudu poradzą sobie z nałożeniem
kilku warstw lekkiego podkładu epoksydowego
(Lightprimer Sea-Line). Wykonanie zabezpieczenia jest prostsze i szybsze, niż późniejsza naprawa i ma wpływ na wartość naszej jednostki.
Stosując kilka prostych reguł, możemy uniknąć
ryzyka wadliwej naprawy. Kiedy przebrniemy
przez wszystkie etapy, unikając pułapek, jacht
zabłyśnie nowym blaskiem. A przy okazji zaoszczędzimy czas, nerwy i pieniądze.

Joanna Janiak
Sławomir Kawerski

Najlepszy przyjaciel szkutnika

F

irma Fein, mająca 147-letnią historię, specjalizuje się w
produkcji profesjonalnych i niezawodnych elektronarzędzi
oraz rozwiązań do najtrudniejszych zadań. Przedstawiamy wam Fein MultiMaster – wielofunkcyjne urządzenie do prac
remontowych i wykończeniowych.
Fein MultiMaster to uniwersalne narzędzie do prac związanych
z zabudową wnętrz i renowacją. Dzięki wielu akcesoriom możemy
jednym urządzeniem przecinać, szlifować, zdzierać, piłować, skrobać, oddzielać, wygładzać i polerować. W standardowym wyposażeniu znajdziemy system mocowania QuickIN z ośmioma ramionami
pozwalający na efektywne przenoszenie energii i błyskawiczną wymianę akcesoriów bez użycia narzędzi. Tajemnica popularności tego
urządzenia tkwi właśnie w akcesoriach, które zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki drzemie w ru-

chu oscylacyjnym. Osprzęt pozwala rozwiązywać najczęstsze problemy w każdej dziedzinie prac remontowych i wykończeniowych,
daje też możliwość realizowania własnych pomysłów. Wyposażenie
marine zawiera komplet akcesoriów do generalnych remontów i doraźnych napraw jachtów, łodzi i kajaków.
Fein MultiMaster napędzany jest odpornym na długotrwałe przeciążenia silnikiem o mocy 250 W, wytwarzającym 20 tys. drgań na
minutę (kontrolowanych przez układ elektroniczny). Wyważona i lekka konstrukcja (1,4 kg) przeznaczona jest do pracy jedną ręką. Długi
przewód zasilający (5 m) pozwala na dużą swobodę działania. Bliźniaczym urządzeniem do FMM 250 Q jest Super Cut posiadający jeszcze
większe możliwości. Pierwszy model polecamy do pracy w rzemiośle,
drugi – w przemyśle. Więcej informacji o urządzeniach Fein, a także
filmy instruktażowe, znajdziecie na stronie www.fein.pl.

MultiMaster to także zestawy akcesoriów.

MultiMaster szlifuje...

...dociera do zakamarków...

...i czyści każdą powierzchnię.

Teraz naprawa pokładu jest łatwiejsza.

Okucia lśnią jak nowe.

MultiMaster zaskoczy was skutecznością.

www.magazynwiatr.pl
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Nowy zegarek z linii Edifice

Radiopława rescueME PLB1

Casio przedstawia nowy model zegarka
z linii Edifice z wyjątkowymi funkcjami.
Linia Edifice to sportowe zegarki analogowe o klasycznym charakterze. Model Casio
Edifice ERA-300 ma podwójny sensor,
co oznacza, że może pokazywać kierunki
świata jak kompas (wskazówka sekundowa
staje się igłą wyznaczającą północ). Zegarek
mierzy też temperaturę. W nocy możemy
korzystać z neonowego podświetlenia tarczy (zastosowano diody LED). Poza tym
zegarek ma stoper z pamięcią i pięć niezależnych alarmów. Wodoszczelność do 10 atmosfer pozwala na swobodne pływanie bez
obawy o zniszczenie zegarka. Cena: 1499 zł.
Źródło: www.timetrend.pl/Casio

Radiopława o niewielkich rozmiarach, najmniejszy osobisty
nadajnik PLB (Personal Locator Beacon) z łatwością zmieści się w kamizelce ratunkowej. Urządzenie działa w systemie Cospas Sarsat (nie ma opłat za użytkowanie). Posiada
wysuwaną antenę, światło stroboskopowe o dużej jasności,
ochronę przed przypadkową aktywacją, odbiornik GPS mający 66 kanałów oraz siedmioletnią gwarancję. Bateria urządzenia działa aż siedem lat. Po aktywacji radiopława wyśle
przez łącze satelitarne dane o naszej pozycji. Dotrą one do
Centrum Koordynacji Ratunkowej, które zawiadomi służby
ratownicze.
Źródło: www.eljacht.pl

Echosonda SpotlightScan
Firma Lowrance wprowadza na rynek echosondę SpotlightScan współpracującą z ploterami
HDS Gen2 oraz HDS Gen2 Touch. Urządzenie skanuje obszar, którym interesuje się wędkarz, i pokazuje niemal fotograficzne obrazy
łowisk. Działa w zakresach częstotliwości
455 lub 800 kHz. Przetwornik SpotlightScan
zapewnia też odwzorowanie DownScan Imaging (obrazy ryb i obiektów pod łodzią).
Przetwornik można zainstalować na silniku
trolingowym mocowanym na dziobie, kierowanym linkami i sterowanym stopami. Wędkarz
używa pedału nożnego, który zapewnia kontrolę nad kierunkiem i prędkością skanowania.
Źródło: www.parker.com.pl

Reeds Nautical Almanac
W nowym wydaniu „Reeds Nautical Almanac” znajdziemy między innymi 700
planów portów, tablice pływów, oznakowania i wskazówki nawigacyjne, spis świateł, 7500 waypointów, tablice dystansowe,
informacje radiowe i GMDSS, a także
informacje pogodowe oraz podręcznik
pierwszej pomocy. Publikacja obejmuje
Wielką Brytanię, Irlandię, wyspy Kanału
Angielskiego, Danię, Niemcy, Holandię,
Belgię, Francję, Hiszpanię, Portugalię
i Azory. W tym roku wydawnictwo wzbogacono o Maderę. Do każdego egzemplarza
dodawany jest przewodnik po marinach zawierający opisy portów Wielkiej Brytanii,
Irlandii oraz wysp Kanału Angielskiego.
Źródło: www.smart.gda.pl

Akumulatory Mastervolt
Akumulatory litowo-jonowe MLI Ultra to idealny wybór dla osób, które podczas żeglugi cenią sobie niezależność. Akumulatory Mastervolt są trzy razy wydajniejsze od tradycyjnych ogniw kwasowo-ołowiowych.
Są od nich także trzy razy lżejsze i zajmują trzy razy
mniej miejsca. Baterie pozwalają na bieżące wykorzystanie 80 proc. zgromadzonej energii. To dwukrotnie
więcej niż w wypadku ogniw tradycyjnych. Dzięki zastosowaniu nowej technologii trzykrotnie wydłużono
żywotność baterii, wynosi ona ponad 2000 cykli. Urządzenia dostępne są w konfiguracjach 12 i 24 V.
Więcej informacji: www.eljacht.pl

Nowe produkty Harkena
Aluminiowa knaga Micro z przelotką kątową Fast Release. Posiada
pałąk ze stali nierdzewnej, który tworzy niezniszczalną oś obrotu dla
linki, jednocześnie uniemożliwiając przypadkowe odknagowanie.
Okucie przyda się na przykład podczas szybkiego zrzucania spinakera. Knaga używana na laserach do precyzyjnego trymowania cunninghama i szkentli w czasie balastowania. Linki można zaknagować
lub poluzować nawet z kąta 90 stopni.
Wytrzymałe obrotowe bloki masztowe z knagami używane są do
regulacji fałów na większych jachtach kilowych oraz na łódkach
mieczowych i katamaranach plażowych do wybierania szotów bezpośrednio z bomu. Otwory i przetyczki mają taką samą średnicę jak
w blokach Classic, co pozwala na łatwą wymianę okucia.
Źródło: www.harken.pl
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Konkurs Pantaenius Jacht Foto

I miejsce: Pavlína Soukupová. Mistrzostwa Austrii w klasie DN.

Z

akończyła się III edycja konkursu
fotograficznego Pantaenius Jacht
Foto. Pięcioosobowe jury w składzie Kuba Strzyczkowski, dziennikarz radiowej Trójki, Kazimierz Kaczor, aktor oraz
Bartosz Modelski, Marek Wilczek i Robert
Hajduk (zawodowi fotograficy związani
z żeglarstwem) wyłoniło 32 finałowe fotografie, z których pięć nagrodzono. W konkursie brali udział także autorzy z zagranicy.
Pierwsze miejsce zajęła Pavlína Soukupová z Czech, która zgłosiła zdjęcie zrobione pod koniec grudnia ubiegłego roku podczas regat bojerowych (mistrzostwa Austrii
w klasie DN). W nagrodę autorka otrzyma-

FOT. ARCHIWUM FESTIWALU PORT WOLA

R

II miejsce: Timm Stütz. Zlot tradycyjnych łodzi rybackich.

ła sztormiak Henri Lloyd z kolekcji Delphia
Yachts. Drugie miejsce zajął Timm Stütz
z Niemiec, artysta fotografik mieszkający
w Polsce. Swoje zdjęcie wykonał podczas
zlotu tradycyjnych łodzi rybackich we
wschodnich Niemczech (nagrody: weekend
w Centrum Galion w Górkach Zachodnich
i żeglarska torba marki Code Zero). Trzecie miejsce zdobył Andrzej Kempiński za
zdjęcie przedstawiające „Dar Młodzieży”.
Żaglowiec został sfotografowany z pokładu „Fryderyka Chopina” podczas regat The
Tall Ship Races (nagroda: wodoszczelny
worek żeglarski Harken). Także w czasie
The Tall Ships Races wykonał swoje zdję-

cie Arkadiusz Srebnik, laureat wyróżnienia
Delphia Yachts (torba żeglarska z kolekcji
Delphia Yachts).
Publiczność mogła wybrać swojego laureata w internetowym głosowaniu na stronie www.jachtfoto.pl (oddano prawie 5 tys.
głosów). Zwyciężyła Weronika Arkabus,
autorka zdjęcia wykonanego na Mazurach
(nagroda: torba żeglarska Code Zero).
Najlepsze fotografie trzeciej edycji konkursu Pantaenius Jacht Foto prezentowano w Warszawie podczas targów Wiatr
i Woda. Prace można oglądać również na
stronie internetowej konkursu oraz na profilu Jacht Foto na Facebooku.

Festiwal Port Wola w Warszawie

ozpoczęła się trzecia edycja Warszawskiego Festiwalu
Szantowego Port Wola, czyli konkursu dla amatorów
grających muzykę związaną z morzem i żaglami. Imprezę organizują Urząd Dzielnicy Wola, Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego oraz Klub Żeglarski „Przechyły”. Ideą festiwalu
jest stworzenie początkującym wykonawcom szansy na występ na
dużej scenie w towarzystwie gwiazd polskiej sceny szantowej. To
także świetna okazja, by doskonalić warsztat i zaprezentować swą
twórczość fanom oraz internautom, którzy stoczą bitwę na głosy.
Na zwycięzców czekają nagrody: rejsy promami Stena Line, sprzęt
ratunkowy i asekuracyjny marki Olimp oraz biżuteria żeglarska
ufundowana przez sklep internetowy www.seastyle.pl.
Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy najpierw wezmą
udział w eliminacjach na scenie klubu „Przechyły”. Odbędą się
także dwie konkurencje dodatkowe: „Głos z szuwarów” (głosuje
publiczność) oraz „Me gusta” (głosowanie w internecie). Najlepsi
wykonawcy awansują do finału, gdzie stoczą walkę o Grand Prix
(werdykt ogłosi jury).
Finałowy koncert odbędzie się 7 czerwca na deskach amfiteatru
w warszawskim Parku Sowińskiego. Tego dnia młodym debiutującym
artystom towarzyszyć będą znani wykonawcy i laureaci poprzednich
edycji: Gondola Kondora, Żarty na Bok, Abordaż, Rysiek Zagożdżon
oraz zaproszeni goście. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Orkiestra Dni
Naszych, który wystąpi w nietypowym eksperymentalnym składzie.
www.magazynwiatr.pl

Organizatorzy przygotują dla publiczności sporo atrakcji. Będą
między innymi konkursy dla dzieci oraz stoiska firm wspierających festiwal. Impreza zagości także na telewizyjnej antenie stacji
TVN Meteo. Więcej o festiwalu oraz formularz zgłoszeniowy dla
wykonawców na stronie www.przechyly.pl/festiwal.
Rysiek Zagożdżon, laureat poprzedniej edycji festiwalu.
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Żeglarstwo nie jest sprawiedliwe

Tanguy de Lamotte marzy o karierze konstruktora.

Marek Słodownik: Żeglarstwem zainteresowałeś się stosunkowo późno. Czym
zajmowałeś się wcześniej?
Tanguy de Lamotte: Do 15. roku życia uprawiałem judo. Ale z powodu kontuzji szyi musiałem zrezygnować z tej dyscypliny. Wtedy
zająłem się żeglarstwem. W rodzinie nie było
żeglarskich tradycji – jeden z braci jest fotografikiem, drugi artystą malarzem, a siostra
– nauczycielką. Czasem razem żeglujemy.
W jakim punkcie kariery się znajdujesz?
Jakie masz plany na najbliższe miesiące?
Rozpocząłem przygotowania do kolejnych regat – w tym roku planuję start w wyścigu La Route du Rhum, który rozpocznie
się 2 listopada w bretońskim Saint-Malo,
a zakończy po drugiej stronie Atlantyku
w porcie Pointe-à-Pitre na Gwadelupie.
W dalszej perspektywie myślę o kolejnej
edycji Vendée Globe. To najtrudniejsze
i najważniejsze wyzwanie. Oczywiście marzę o zwycięstwie, ale też realnie oceniam
swoje szanse. Miejsce w środku stawki, po
dobrej walce, będzie satysfakcjonujące.
Myślisz też o okołoziemskich regatach
załóg dwuosobowych Barcelona World
Race?
Nie, tej imprezy na razie nie ma w moich
planach.
Regaty załóg dwuosobowych są łatwiejsze czy może raczej trudniejsze od wyścigów samotników?
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Fot. François Van Malleghem / DPPI

Moim zdaniem, są trudniejsze. Wprawdzie na pokładzie są dwie osoby, mogą się
wspierać, spać na zmianę, ale jednocześnie
trzeba więcej wyciskać z jachtu, poddawać
go większym obciążeniom. Ale w obu wypadkach zawsze najbardziej obawiam się
tego samego, czyli uderzenia w jakiś obiekt
dryfujący w oceanie. Pracujesz nad projektem nawet kilka lat, a później wystarczy
chwila i wszystko tracisz. Żeglarstwo nie
jest sprawiedliwe.
Będziesz się ścigać na tym samym jachcie co ostatnio, czy planujesz budowę
nowego?
Budowa nowej jednostki nie jest prostą
sprawą. Takie przedsięwzięcie jest poważnym wyzwaniem finansowym. Dlatego
podobnie jak wielu innych żeglarzy planuję
kupić jacht używany, myślę o łodzi „Ake-

Tanguy w lustrzanym odbiciu.

na Verandas”, która wcześniej nazywała się
„PRB”. To bardzo dobry, szybki i bezpieczny
jacht. Przygotowania idą pełną parą, dopinam
sprawy finansowe, rozmawiam ze sponsorami – wszystko jest na dobrej drodze.
Może w przyszłości powinieneś sam
zaprojektować dla siebie jacht, w końcu
jesteś także konstruktorem.
Uczyłem się projektowania jachtów żaglowych na uniwersytecie w Southampton.
Myślę, że wiedza tam zdobyta daje mi pewną przewagę nad rywalami, którzy są tylko
żeglarzami. Lepiej rozumiem jacht, na którym pływam, lepiej go czuję. Potrafię też naprawić sporo usterek na pokładzie. Poza tym
znając technologie budowy, wiem, jakie obciążenie dana jednostka może wytrzymać.
Techniczna strona żeglarstwa w regatach
oceanicznych jest bardzo ważna.
W przeszłości współpracowałeś z Ellen
MacArthur i Nickiem Moloneyem. Co
dał ci kontakt z tak znanymi żeglarzami?
Z bliska zobaczyłem, na czym polega
prawdziwe profesjonalne żeglarstwo. To
wspaniali ludzie. Chętnie dzielili się wiedzą
i doświadczeniem. Nauczyłem się wielu rzeczy, które w trakcie przygotowań do regat
i tworzenia projektów są niezwykle ważne.
Zdradzisz jakieś szczegóły?
Raczej nie, to są sekrety kuchni.
Jak widzisz swoją przyszłość w żeglarstwie? Będziesz profesjonalnym skipperem, trenerem, szefem szkoły żeglarstwa, czy może projektantem jachtów?
Zdecydowanie najbardziej pociąga mnie
projektowanie jachtów. To moja pasja.
Chciałbym się tym zajmować po zakończeniu sportowej kariery. Mam już w głowie
pomysły i nowatorskie techniczne rozwiązania. Ale na razie skupiam się przede
wszystkim na rywalizacji w regatach. Start
w najbliższej edycji Vendée Globe jest najważniejszym projektem najbliższych miesięcy i lat. Później pomyślę o kolejnej edycji
tego wyścigu, ale to już będzie 2020 rok. To
dość odległa perspektywa...
Będziesz projektować łódki regatowe
czy turystyczne?
Oczywiście, że regatowe. Właśnie po to
rywalizuję w najtrudniejszych regatach oceanicznych, także w wyścigach samotników, by
zbierać cenne doświadczenia. Chciałbym zostać liderem zespołu projektantów, który będzie oferował świetne pomysły i fantastyczne
jachty. Na razie współtworzyłem jacht klasy
maj 2014

FOT. JEAN MARIE LIOT / DPPI

Tanguy de Lamotte, francuski żeglarz oceaniczny, uczestnik Vendée
Globe, opowiada Markowi Słodownikowi o swych regatowych planach, o współpracy
z Ellen MacArthur, o znajomości z „Gutkiem” i o projektowaniu jachtów.
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Mini, na którym zająłem 7. miejsce w regatach Mini Transat (2005 rok). Dołożyłem też
swoją cegiełkę do jachtu klasy Open 40, na
którym żeglowałem w ostatnich latach.
Jak się układa twoja współpraca ze
sponsorami?
Doskonale. Planujemy przedłużyć umowę o kolejne trzy lata. Głównym sponsorem jest fundacja pozyskująca pieniądze
na ratowanie dzieci i wspomaganie ich
leczenia. Wspólnie zabiegamy o fundusze,
moim zadaniem jest wygłaszanie odczytów
w szkołach i placówkach leczniczych, często spotykam się z dziećmi – to wspaniałe zajęcie, dzieciaki są świetne. Niedawno
uczestniczyłem w Paryżu w masowym biegu, by pozyskać kolejne fundusze. Trzeba
pomagać i cieszę się, że mogę to połączyć
z moją pasją, czyli z żeglarstwem.
Spotykając się z dziećmi dotkniętymi
cierpieniem, myślisz czasem o rodzinie?
Nie mam jeszcze rodziny. Pomagam obcym dzieciom, czerpiąc z tego satysfakcję,
o własnych pomyślę później. Moja dziewczyna ma w tej kwestii podobne poglądy.
Jednym z twoich sponsorów jest marka
Tribord, której produkty sprzedawane są
w sieci Decathlon w całej Europie. Twoje
zdjęcia wiszą we wszystkich sklepach –
czy nie jest to dla ciebie krępujące?
Nie, skąd. Jestem dumny, że mogę pracować dla tej marki. Nasza współpraca
trwa już trzy lata. Tribord ma świetne produkty. Ich popularność wynika nie tylko
z przystępnej ceny. Sztormiaki, buty i inne
elementy żeglarskiego ekwipunku są naprawdę dobrej jakości i stale je ulepszamy.
Stosujemy coraz lepsze tkaniny, wzory,
dopasowujemy każdy szczegół – to ważna
praca, cieszę się, że przynosi efekty. Przez
trzy ostatnie sezony udało nam się dopracować buty pokładowe. Muszą być wodoodporne, lekkie i wygodne – nie wszystkie
firmy z czołówki potrafiły sobie poradzić
z tymi wyzwaniami.
Jesteś współprojektantem Triborda
czy tylko udzielasz konsultacji?
Sam nie projektuję odzieży i butów, ale
doradzam. Moje uwagi, wynikające z doświadczeń zdobytych na pokładzie, brane
są pod uwagę na etapie przygotowania produkcji, wyboru materiałów czy kroju.
W ostatnich regatach ścigałeś się ze
Zbigniewem Gutkowskim, polskim żeglarzem oceanicznym. Jak jego starty są
oceniane z francuskiej perspektywy?
„Gutek” to świetny kompan i bardzo
twardy żeglarz. W Vendée Globe nie płynął długo, przegrał z awarią sprzętu, ale
ścigaliśmy się w Transat Jacques Vabre. On
był siódmy, ja ósmy. Gdy będę miał lepszy
jacht, z pewnością powalczę o wyższą lokatę. Sporo rozmawiam z „Gutkiem” na brzegu, to fajny gość.
Rozmawiał Marek Słodownik
www.magazynwiatr.pl

Tanguy de Lamotte (w środku) i jego team w sztormiakach marki Tribord.

Tanguy de Lamotte podczas treningu przed regatami Vendée Globe.

Fot. Christophe Favreau

Fot. Jean Marie Liot / DPPI
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Jacht do Pucharu Ameryki
Gino Morelli, jeden z najbardziej znanych
konstruktorów wielokadłubowców, autor
projektu jachtu „Star & Stripes” z 1988
roku, współautor „BMW Oracle” z 2010
roku oraz twórca katamarana „Playstation”,
zaproponował koncepcję jachtu do Pucharu Ameryki. Nowy mniejszy katamaran
miałby 62 stopy długości (w ostatniej edycji regat rywalizowały katamarany 72-sto-

powe). Na pokładzie pracowałoby ośmiu
żeglarzy. Zaproponowano także zmianę
kształtu dziobów, by zwiększyć bezpieczeństwo załogi. Jacht miałby żeglować
przy zafalowaniu do wysokości półtora metra oraz w wietrze do 30 węzłów. Projektant
szacuje, że skrócenie pucharowego jachtu
o 10 stóp spowoduje redukcję kosztów budowy o połowę.

Jean-Pierre Dick znów w klasie IMOCA
Francuski żeglarz Jean-Pierre Dick znów
będzie się ścigać w klasie IMOCA 60.
Dwukrotny zwycięzca regat Barcelona
World Race i trzykrotny triumfator Transat

Jacques Vabre, ostatnie dwa sezony spędził
na trimaranie MOD 70. Teraz jego celem
jest udział w wyścigu Vendée Globe (edycja 2016/2017). Będzie to już czwarty start
francuskiego żeglarza w tych najtrudniejszych regatach samotników. Co ciekawe,
Jean-Pierre po raz czwarty otrzyma przed
Vendée Globe nowy jacht – „St Michel-Virbac”. Zaprojektuje go biuro VPLP/Verdier.
W dotychczasowych startach Jean-Pierre
Dick był szósty. Później wycofał się po kolizji z bryłą lodu, a cztery lata temu zajął
czwarte miejsce. Zasłynął jednak tym, że
ostatnie 2,5 tys. mil żeglował bez balastu,
ratując w ten sposób jacht skazany na zagładę. Dotychczasowa jednostka Francuza („Virbac-Paprec 3”) została sprzedana
i jako „Hugo Boss” popłynie w regatach
Barcelona World Race z Alexem Thomsonem i Pepe Ribesem.

Węgierskie natarcie
Nándor Fa, nieco zapomniany węgierski
żeglarz oceaniczny, wraca na ocean z nowym
jachtem. Także chce wystartować w Vendée
Globe. Nándor Fa zadebiutował w 1990
roku udziałem w regatach BOC Challenge
(14. miejsce). Później startował w Vendée
Globe (5. pozycja). Cztery lata później na
jachcie „Budapest” własnego projektu nie
ukończył regat Vendée Globe z powodu
awarii elektroniki i zderzenia z kutrem rybackim. Teraz kończy budowę kolejnej własnej
konstrukcji. Latem chce zwodować jacht we
Włoszech. Węgier (rocznik 1953) ma szansę
być najstarszym żeglarzem wyścigu.

Loïck Peyron
pracuje dla Szwedów

FOT. SANDER VAN DER BORCH
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Robin Knox-Johnston
powraca

Sir Robin Knox-Johnston.
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75-letni Robin Knox-Johnston, brytyjski żeglarz, który w 1969 roku pierwszy
w historii ukończył rejs dookoła świata bez
zawijania do portów, zadeklarował start
w listopadowych regatach La Route du
Rhum. Sir Robin popłynie na jachcie klasy IMOCA 60 „Grey Power”. Brytyjczyk
jest najstarszym żeglarzem zgłoszonym do
regat. Ostatni raz Knox-Johnston uczestniczył w Regatach Rumowych w 1982 roku,
kiedy wielu jego dzisiejszych rywali nie
było jeszcze na świecie.

Loïck Peyron.

Francuz Loïck Peyron, jeden z najbardziej znanych żeglarzy specjalizujących
się w żegludze na wielokadłubowcach,
podpisał kontrakt ze szwedzkim zespołem Artemis Racing przygotowującym się
do Pucharu Ameryki. Oznacza to spore
wzmocnienie skandynawskiego zespołu i stawia pod znakiem zapytania udział
w regatach francuskiej ekipy Energy Team,
której Loïck był jednym z szefów.
maj 2014

energa sailing sport

Energa Sailing Cup
W maju rozpoczyna się cykl regat Energa Sailing Cup. Te najważniejsze
w sezonie krajowe regaty klasy Optimist wyłonią finałową grupę 40 zawodników
oraz przyszłorocznych stypendystów PZŻ i Grupy Energa.

W

pierwszy majowy weekend
uczestnicy cyklu (zawodnicy z grupy A klasy Optimist)
spotykają się w Pucku, gdzie zostaną rozegrane regaty Puchar KS Zatoka Puck.
Dwa tygodnie później młodzi żeglarze
przyjadą do Gdyni na Puchar Yacht Klubu
Polski. Natomiast pod koniec maja odbędą
się regaty na akwenie przyszłorocznych
mistrzostw świata w klasie Optimist, czyli
na Zalewie Kamieńskim. Puchar Mariny
Kamień Pomorski będzie już drugą edycją regat Energa Sailing Cup w nowej kamieńskiej marinie, ale podczas tej imprezy
w roli organizatora zadebiutuje Młodzieżowy Klub Żeglarski Opti Kamień Pomorski.
Zawody będą jednocześnie trzecią eliminacją do tegorocznych mistrzostw świata i Europy klasy Optimist oraz pierwszą
eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Organizatorzy regat przygotowali stronę internetową: kamienpomorski.
sailingnet.pl. Zawodnicy i trenerzy znajdą
na niej między innymi program zawodów,
zawiadomienie o regatach, listę startową
oraz link do zgłoszeń online.
W czerwcu flota spotka się na Mazurach,
gdzie rozegrane zostaną regaty Puchar
Trzech Ryb, będące jednocześnie drugą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezę organizują UKŻR Niegocin
oraz Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych Giżycko. Pod koniec lipca zawodnicy
przyjadą nad Jezioro Charzykowskie, gdzie
odbędą się trzecie regaty eliminacyjne do
OOM. A już tydzień później, w pierwszych
dniach sierpnia, sternicy będą rywalizować
na poznańskim Jeziorze Kierskim w tradycyjnych regatach Srebrny Żagiel Optimista
organizowanych przez Jacht Klub Wielkopolski. To wyjątkowe wydarzenie. Pierwszą
edycję regat rozegrano w 1978 roku. Później

Wielki finał w Sopocie. Podobno organizator znów zamówił dobry wiatr.

przez wiele sezonów miały one rangę nieoficjalnych mistrzostw Polski. Dziś poznańskie
regaty są imprezą, na którą przyjeżdżają
zawodnicy ze wszystkich zakątków kraju.
Najlepsi walczą o cenne nagrody. Tradycją
Srebrnego Żagla Optimista jest także to, że
wszyscy uczestnicy otrzymują upominki.
Finałowym wydarzeniem cyklu Energa
Sailing Cup będzie wielki finał w Sopocie, który zaplanowano na trzy ostatnie dni
szkolnych wakacji (od 29 do 31 sierpnia).
W tych regatach weźmie udział czterdziestu najlepszych sterników. Nagrodą dla
zwycięzców będzie włączenie na kolejny
sezon do Funduszu Rozwoju Młodych Talentów Energa Sailing. Czternastu żeglarzy
otrzyma od Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy Energa wsparcie finansowe na
kontynuowanie sportowej kariery. Organizatorzy regat finałowych gwarantują dar-

Fot. Robert Hajduk

mowe zakwaterowanie i wyżywienie, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe (nie będą
pobierane opłaty za udział w regatach).
Energa Sailing, projekt Polskiego Związku
Żeglarskiego i Grupy Energa, promuje żeglarstwo i zaraża pasją do tego sportu dzieci
z najmłodszych klas podstawówki. Partnerami są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist.
Zajęcia odbywają się w sześciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim,
mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim. W tym roku Grupa
Energa została także partnerem przygotowań
kadry narodowej PZŻ do igrzysk Rio de Janeiro 2016 (Sailing Team Poland).
Więcej informacji o projekcie edukacyjnym Energa Sailing oraz aktualności i zapowiedzi najważniejszych wydarzeń na stronie
internetowej www.edu.energasailing.pl.

Grupa Energa partnerem strategicznym
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING
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Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl

www.magazynwiatr.pl
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80 lat sekcji żeglarskiej AZS Poznań

bchody jubileuszu rozpoczęły się
pod koniec kwietnia od uroczystego otwarcia sezonu Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Załoga klubu zorganizuje także regaty Puchar Komandora AZS (od 6 do 8 czerwca)
połączone z eliminacjami do Summer Yo-

uth Olympic Games w klasie Techno (młodzieżowe igrzyska odbędą się w Chinach
w drugiej połowie sierpnia). W zawodach
startują klasy windsurfingowe UKS, Techno 293, RSX i Raceboard. Zaplanowano też
regaty Puchar Prezesa AZS Poznań w ramach obchodów 80-lecia oraz Memoriał

Jacht „Kołobrzeg” – okręt flagowy poznańskiego AZS.

Puchar Polski korsarzy

P

ierwszy w historii Puchar Polski klasy Korsarz zorganizują w tym sezonie miłośnicy tej klasycznej łodzi regatowej.
Cykl składa się z ośmiu imprez. Sześć z nich odbędzie się
w Polsce i po jednej w Austrii oraz w Niemczech. Pierwsze regaty
rozegrane zostaną na Jeziorze Charzykowskim na przełomie maja
i czerwca. Niecałe trzy tygodnie później załogi wyruszą do Niemiec.
W lipcu będą się ścigać w Zatoce Gdańskiej (regaty Nord Cup) oraz
w zatoce Kal koło Węgorzewa (mistrzostwa Polski). W sierpniu po
raz pierwszy zobaczymy regaty klasy Korsarz na Jeziorze Kierskim
w Poznaniu. Ci, którzy wolą rywalizację w międzynarodowej stawce, będą mogli w tym samym czasie ścigać się w Austrii. Ostatnie regaty Pucharu Polski zostaną rozegrane w październiku – w Lublinie
i w Nieporęcie. Dokładny kalendarz znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskiej Floty Klasy Korsarz www.korsar.pl.
Regulamin Pucharu Polski zawiera ciekawe przepisy. Poszczególne imprezy będą otrzymywały współczynniki uzależnione od fre-

Polskie jachty w międzynarodowej flocie korsarzy.
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Fot. Krzysztof Olejnik

Mariana Jankowskiego (9 i 10 sierpnia).
W tej imprezie na starcie staną wszystkie
klasy sportowe rywalizujące w kierskich
regatach WOZŻ (od klasy Optimist po klasę Słonka). W sobotę 6 września odbędzie
się natomiast uroczysta parada jachtów
sportowych i turystycznych. Organizatorzy
imprez zapraszają na przystań nad Jeziorem Kierskim wszystkich członków sekcji,
przyjaciół oraz sympatyków żeglarstwa.
Ostatnia dekada w poznańskim AZS to
przede wszystkim szkolenie młodzieży.
W 2004 roku utworzono Uczniowski Klub
Sportowy Optymistrz prowadzący zajęcia dla najmłodszych sterników. W 2006
roku sekcja dołączyła do programu Nivea
Błękitne Żagle. Nawiązując do tradycji,
odbudowano grupę windsurfingową, która
szybko stała się ważnym punktem na windsurfingowej mapie Polski. Ze względu na
rosnącą liczbę zawodników i różnorodność
grup treningowych w 2007 roku powołano
trenera koordynatora (został nim Leszek
Kostański). W 2009 roku sekcja żeglarska
AZS była najliczniejszą sekcją wyczynową
w Organizacji Środowiskowej AZS Poznań
(171 członków). Ważna dla klubu była również działalność turystyczna, którą koordynował Ryszard Przebitkowski.

kwencji (im więcej łódek, tym wyższy współczynnik). Wyjątkiem
są imprezy rangi mistrzowskiej, które mają stałe współczynniki:
mistrzostwa Polski – 1,4, mistrzostwa Niemiec – 1,5, mistrzostwa
Austrii – 1,3. Do końcowej klasyfikacji pucharu każdej załodze organizatorzy zaliczą dziewięć najlepszych wyścigów ze wszystkich
regat (ale nie więcej niż cztery wyścigi z jednej imprezy). To kolejna nowość, którą korsarze wprowadzają na polskie trasy regatowe.
Taki przepis oznacza, że do końca sezonu każdy z teamów będzie
mieć szansę na poprawienie swej pozycji.
Korsarz jest niemiecką klasą narodową, niezwykle popularną w krajach Europy środkowej. W regatach ściga się sporo starszych łódek
wykonanych w całości z drewna. Mahoniowe kadłuby są ozdobą regat.
I w trakcie wyścigów wcale nie ustępują jednostkom z laminatu. Dwudziestoletnie lub nawet trzydziestoletnie żaglówki mogą z powodzeniem rywalizować z nowszymi modelami. To dzięki polityce niemieckiego stowarzyszenia klasy, które nie dopuszcza do wyścigu zbrojeń.
Korsarz jest konstrukcją dla regatowców i amatorów chcących
spędzać czas z rodziną na ciekawej sportowej jednostce. Powierzchnia podstawowego ożaglowania to 15 m kw. Wraz ze spinakerem łódź ma prawie 30 m kw. żagli. Korsarz ma niewielkie zanurzenie (10 cm) i jest stosunkowo lekki (130 kg). Długość kadłuba
wynosi 5 m, szerokość – 1,7 m. W regatach załogę stanowią dwie
osoby, jednak podczas rejsów turystycznych łódź bez większych
problemów pomieści rodzinę z dwojgiem dzieci.
Jacht został zaprojektowany w 1958 roku. Pierwsze egzemplarze wykonano w niemieckiej stoczni Mader. Początkowo łódź była
produkowana wyłącznie z obłogów, jednak z czasem wprowadzono
laminat oraz zaczęto łączyć materiały (kadłub z laminatu przykryty mahoniowym pokładem). Od 1999 roku produkowane są nowe,
bardziej ergonomiczne kadłuby o zaokrąglonych półpokładach,
które gładko przechodzą do środka kokpitu.
maj 2014

K

anał Augustowski to jeden z najciekawszych szlaków śródlądowych w Polsce. Przez wiele lat
był dostępny jedynie dla kajakarzy, gdyż
część starych śluz i jazów była nieczynna.
Ale w tym roku wreszcie ukończono remonty najważniejszych urządzeń i kanał
może pokazać swe nowe oblicze.
Kanał zbudowano w latach 1824 – 1839.
Zaprojektował go Ignacy Prądzyński, któremu powierzono też kierowanie budową.
Szlak miał połączyć dorzecza Wisły i Niemna, tworząc przemysłową drogę wodną
między Warszawą a Bałtykiem z pominięciem Pomorza należącego do Prus. Bezpośrednim impulsem do zainicjowania tego
przedsięwzięcia były zaporowe cła tranzytowe wprowadzone przez Prusy w 1823
roku. Ostatecznie kanał nigdy nie był wykorzystany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, gdyż krótko po rozpoczęciu
prac Prusy zawarły z Królestwem Polskim
i Rosją kompromis znoszący wysokie cła.
W ten sposób główna droga transportowa
została zdegradowana do lokalnej trasy
wodnej wykorzystywanej głównie do spławiania drewna. Późniejsze zaniechania
prac modernizacyjnych pozwoliły zachować unikatowy szlak w pierwotnej formie.
Kanał łączy Biebrzę z Niemnem na
Białorusi. Należy do najdłuższych sztucznych dróg wodnych w Polsce (101,2 km).
Składa się z 35 km skanalizowanych rzek,
prawie 45 km sztucznych przekopów i ponad 21 km jezior. Dzieli się na dwa odcinki:
zachodni – od Biebrzy do śluzy Augustów
oraz wschodni – od śluzy Augustów do
śluzy Niemnowo na Białorusi. Na skutek
nowego podziału Europy po wojnie w granicach Polski pozostało 80 km kanału,
17,8 km znalazło się po stronie Białorusi,
zaś pozostałe 3,4 km biegnie w pasie granicznym. Na szlaku jest 18 śluz, 29 jazów
i 3 zwodzone mosty. Różnice poziomów
między zbiornikami dochodzą do 7,46
metra. Na całym odcinku zachodnim różnica poziomów wynosi 15 metrów, zaś na
wschodnim aż 41 metrów. W granicach
Polski mamy 14 śluz, na Białorusi są trzy,

Kanał Augustowski: na szlaku mamy 18 śluz, 29 jazów i 3 zwodzone mosty. Na zdjęciu śluza Paniewo.

Kanał Augustowski dla wszystkich
Zakończono remonty urządzeń hydrologicznych.
W tym sezonie po raz pierwszy od czasów powojennych cały
szlak będzie dostępny dla wszystkich wodniaków.
natomiast śluza Kurzyniec jest wodnym
przejściem granicznym.
Te liczby niewiele mówią o turystycznej
atrakcyjności szlaku. Wystarczy jednak
wspomnieć, że kanał przepływa przez
dziewicze tereny Puszczy Augustowskiej,
a zabytkowe śluzy odnowiono z zachowaniem ich pierwotnego wyglądu. Wszystkie
obsługiwane są ręcznie, a 13 śluz ma drewniane wrota i mechanizmy takie same jak
ponad 170 lat temu.
Przez wiele lat żegluga kanałem odbywała
się jedynie do śluzy granicznej. Sytuacja polityczna i zaniedbania na szlaku uniemożliwiały podróż do Niemna. Po stronie polskiej
droga wodna była utrzymywana w dość dobrym stanie. Ale na przykład śluza w Kurzyńcu (graniczna) nie była remontowana
od 1939 roku. W 2005 roku podpisano porozumienie między rządami Polski i Białorusi
o rekonstrukcji granicznego odcinka kanału. Zadaniem strony polskiej był remont
śluzy w Kurzyńcu i jazu w Wołkuszku wraz
z udrożnieniem 1,75 km szlaku, natomiast
strona białoruska zajęła się odbudową pozostałej części kanału wraz z budowlami

hydrologicznymi. W 2008 roku zakończono
prace po stronie naszego sąsiada. W tym
roku natomiast zakończyły się ostatnie remonty czterech śluz po stronie polskiej.
Po Kanale Augustowskim mogą pływać
jednostki o maksymalnej długości 24 metrów, szerokości 3,5 metra i zanurzeniu nie
większym niż metr. Na większości akwenów, przez które wiedzie szlak, obowiązuje
zakaz korzystania z silników spalinowych,
jednak możemy z nich korzystać, kiedy się
poruszamy torem wodnym wytyczonym
przez te akweny. Jedynym problemem są
wizy wymagane przy wjeździe na Białoruś...
Promująca szlak Augustowska Organizacja Turystyczna organizuje imprezę
otwartą pod hasłem „Z biegiem Kanału
Augustowskiego” (od 31 maja do 1 czerwca). Uczestnicy będą pokonywać szlak na
cztery sposoby: kajakiem, rowerem, konno
i biegiem. Wydarzenie dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zaplanowano sporo atrakcji. Może warto wyczarterować spacerowy jacht motorowy i wyruszyć
z biegiem kanału na piąty sposób?
Arek Rejs

NETLINK czartery barek turystycznych
na szlaku Kanału Augustowskiego

16-300 Augustów
ul. ks. Skorupki 2
www.kanal-augustowski.pl

tel./faks 87 643 24 30
kom. 502 66 72 72
andrzej@kanal-augustowski.pl

playboat świat jachtów motorowych

Barką po Langwedocji
Marek Słodownik zaprosił przyjaciół na południe Francji
i sprawdził ofertę firmy czarterowej Le Boat. Zabieramy was
w leniwą podróż po średniowiecznej krainie.

Miasto Béziers.

L

ądujemy na paryskim lotnisku
Charles’a de Gaulle’a i przenosimy się na sąsiedni dworzec TGV.
Przed nami niecodzienna przejażdżka pociągiem. W wagonach mamy poczucie, że
wciąż siedzimy w samolocie. Cisza, komfort i ogromna prędkość. 700 kilometrów
pokonujemy w cztery godziny. Wieczorem
meldujemy się w hotelu w centrum Montpellier. Tu zaczyna się nasza przygoda…
Francja na wrześniowy urlop wydaje się
miejscem idealnym. Jest spokojniej niż
w środku sezonu, ciszej, mniejszy tłok
i o wiele niższe ceny. W trzy pary decydujemy się popłynąć przez fragment Kanału
Południowego (Canal du Midi), jednego
z najciekawszych szlaków Europy.
Rano pokonujemy wynajętym samochodem 70 km do Béziers, by poznać prawdziwe cudo inżynierii wodnej – wielostopniowe
śluzy Fonserannes z końca XVII wieku. Gdy

docieramy na miejsce, właśnie trwa śluzowanie kilku barek. Aż dziw bierze, że po ponad
300 latach maszyny wciąż działają. Idziemy
w górę wraz z kolejnymi skokami jachtów
i kierujemy się do miasta. Wspaniała katedra na wzgórzu, most zbudowany na fundamentach z czasów rzymskich i zniewalający
widok. Wspinaczka na wieżę katedry okupiona jest sporym wysiłkiem, ale naprawdę
warto. W miejscowym supermarkecie kupujemy żywność, wybrane produkty nie są
wiele droższe niż w Polsce, największą różnicę zauważamy, wybierając wędliny i sery.
Miejscowe żółte sery przypominają jednak
polskie produkty seropodobne jedynie kolorem. Zawartość dwóch wózków ląduje w bagażniku, a nazajutrz w kuchni naszej barki
(kambuzem raczej nie możemy tego nazwać).
Ruszamy do bazy firmy Le Boat w Homps
(115 km od Montpellier, 45 km od Béziers).
Płacimy drugą ratę za czarter (w sumie po

Barka Caprice z floty firmy Le Boat. Po europejskich wodach pływa ich ponad 500.
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zniżkach tydzień kosztuje 1450 euro). Targujemy się jeszcze o dodatkowe wyposażenie
i rowery dla całej załogi. Odbieramy barkę
typu Caprice o długości prawie 12 metrów.
Dwie dwuosobowe kabiny z łazienkami,
ogromny salon z kanapami i rozkładanym
stołem, kabina sternika, drugie stanowisko
sterowania na górnym pokładzie – z daleka
nasza barka wygląda jak potężny jacht motorowy. Ma wysokie burty, dużo przeszkleń
i jest bardzo wygoda. Silnik znajduje się na
rufie. Nie ma natomiast steru strumieniowego. Olivier, miejscowy bosman, wyjaśnia,
że montują je tylko na łodziach o długości
przekraczającej 12 metrów.
Instruktaż trwa około 40 minut. Prowadzony jest w języku francuskim, więc rozumiemy niewiele. Bosman pokazuje, jak odpalać
potężnego Diesla, omawia tablicę pełną
wskaźników i przycisków, a następnie wypływa z nami w krótki test. Kilka manewrów
w ciasnym porcie wypada zadowalająco.
Zacieśnianie cyrkulacji, praca odbijaczami,
koordynacja pracy załogi – bez stresu i kłopotów zaliczamy sprawdzian. Jeszcze tylko
kontrola poziomu wody oraz paliwa i możemy ruszać w drogę. Do pierwszej śluzy towarzyszy nam bosman, który cierpliwie tłumaczy, jak należy zachować się na zatłoczonych
kanałach. Po kilkudziesięciu minutach zabiera swój rower, wysiada i odjeżdża...
Pierwsze śluzowanie to zwykle odrobina emocji. Szczególnie, gdy załoga nie ma
wielkiego doświadczenia. Tutejsze śluzy
mają beczkowaty kształt, łatwo w nich zacumować, zawsze też można liczyć na pomoc
innych załóg. Przy zamykaniu wrót atmosfera jest wesoła, wszyscy życzliwi i uśmiechnięci, ustalamy kolejność wychodzenia z komory. Żadnych problemów, zero napięcia,
wszyscy zgodnie z ustalonym porządkiem
opuszczają śluzę i intuicyjnie tworzą szyk
torowy w drodze do kolejnej przeszkody.
W planach mamy spokojną żeglugę. Kilka
godzin w drodze, postój, zwiedzanie okolicy na rowerach... Na razie rozkoszujemy
się wielkością naszej łajby i prostą drogą
w kanale. Kolejna śluza już nie budzi takich
emocji. Ruch jest spory, choć sezon zbliża
się ku końcowi. Towarzystwo na innych barkach międzynarodowe, są Skandynawowie,
Anglicy, Niemcy, Szwajcarzy, Amerykanie,
Hiszpanie, a nawet Australijczycy. Wszyscy
pozdrawiają się jak starzy znajomi, zupełnie
jak na Mazurach przed laty.
Po trzech godzinach docieramy do Argens.
W porcie ładujemy akumulatory, by zapewnić sobie wieczorny prysznic. Bierzemy
rowery i jedziemy do miasta. Jest wczesne
popołudnie, ale wszystko już pozamykane.
Jeździmy więc wymarłymi uliczkami. Po
chwili zmierzamy wzdłuż kanału. Na ścieżce pełno jest rowerzystów w różnym wieku
w spacerowym tempie pokonujących ciekawe
szlaki pomiędzy wodą a winnicami. Miłośnimaj 2014

cy rowerów mają mapy i przewodniki. Jadąc
wzdłuż kanału, także odnosimy wrażenie, że
wokół są sami znajomi. Serdeczność przypadkowych ludzi jest wręcz onieśmielająca.
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji,
dania kuchni regionalnej – atmosfera fantastyczna, kuchnia także. Nie decydujemy się
na żabie udka lub inne tego typu specjały,
stawiamy na typowe dania miejscowej kuchni. Następnie przestawiamy barkę z portu na
kanał. Postój w marinie kosztuje 20 euro, na
kanale jest bezpłatny. Możemy sobie na to
pozwolić, bo akumulatory mamy pełne.
Rano ruszamy do Le Somail. Dystans nie
jest długi, ale po drodze musimy zaliczyć
kilka atrakcji: degustacja wina i zwiedzanie
niewielkiego miasteczka Roubia malowniczo
położonego nad kanałem. Z planu definitywnie wypada Narbona (Narbonne). Szkoda, ale
wolimy spokojną żeglugę niż walkę z czasem.
W kolejne dni spokojnie połykamy następne kilometry. Na górny pokład wnosimy
przekąski i napoje, by nie wspinać się za
każdym razem po stopniach. W miasteczku
Roubia robimy zakupy. Cumujemy do niewielkiego pomostu w kanale. Ruszamy wąskimi uliczkami. W mieście pustki. Idziemy
w poszukiwaniu centrum, ale zanim je znaj-

dujemy, okazuje się, że pozostało za nami.
Zachodzimy do lokalnego producenta win,
by się przyjrzeć produkcji. Choć zjawiamy
się bez zapowiedzi, jesteśmy ciepło przyjęci. Śledzimy kolejne etapy procesu technologicznego. Fabryczka prowadzona przez
małżeństwo w średnim wieku wytwarza
ponad 135 tysięcy butelek rocznie. Zbytem
zajmują się sami, mają wieloletnie kontrakty
z odbiorcami nie tylko w Europie.
Przed nami nie ma teraz śluz, więc na pokładzie rozprzężenie. Płyniemy stałą prędkością, od czasu do czasu wyprzedzają nas
załogi, którym widać bardziej się spieszy.
Mijamy zamek Paraza, okazałe gmaszysko
na wysokiej skarpie. Stajemy tu na obiad.
Kręcimy się po ogrodach, ale nie znajdujemy żywego ducha. Wreszcie z pałacu
wychodzi młody człowiek z kieliszkami
w ręku. Proponuje degustację produktów
miejscowej winnicy. Nie odmawiamy.
Do Le Somail płyniemy spokojnie, podążając za innymi jednostkami. Do celu docieramy przed wieczorem. Tutaj podziwiamy
wspaniały antykwariat, chlubę miasteczka,
w którym odnajdujemy także polskie książki.
Kiedy wstajemy, na dworze jest jeszcze
szaro. Zbieramy się i ruszamy błyskawicznie,

Panorama z katedry w Béziers.

Kolejna śluza Canal du Midi.
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chcemy jak najszybciej znaleźć się ponownie
w Homps, by zdążyć jeszcze do Carcassonne.
Ale przed ostatnią śluzą, położoną zaledwie
pól kilometra od miasta, wrota zamknięte,
bo obsługa je obiad. Adam, najlepiej z nas
znający francuski, udaje się na negocjacje.
Kiedy wraca, okazuje się, że jednak obiad to
rzecz święta. Siadamy więc i my do posiłku.
Gdy mija godzina przerwy obiadowej, stoimy
przed śluzą z cumami w rękach. Po drugiej
stronie dopływamy do Homps i zostajemy
na noc. Rano znów szybki start i z każdą godziną zbliżamy się do celu naszej ekspedycji.
Przed nami Carcassonne, niezwykłe średniowieczne miasto otoczone murami.
Nazajutrz przechadzamy się w tłumie
turystów, gdzie miesza się wielojęzyczny
gwar. Nie sposób zobaczyć wszystkiego – to
robota na cztery dni, a my mamy tylko dwa.
Zwiedzamy katedrę, obchodzimy mury
obronne, przewodniczka sypie datami i faktami jak z rękawa. Robimy jeszcze zdjęcia
w bramie imienia Kevina Costnera (to tutaj
rozgrywały się sceny filmu „Robin Hood”).
Po ośmiu godzinach zwiedzania mamy dosyć, nogi odmawiają posłuszeństwa. Siadamy w knajpce. Na barkę wracamy taksówką.
Drugiego dnia powtórka – znów płyniemy w tłumie turystów. Aż dziw bierze, że
w XIX wieku Francuzi chcieli zburzyć to
miasto, nie widząc w nim potencjału turystycznego. Dziś większe oblężenia turystów
w tym kraju przeżywają tylko Paryż, opactwo Mont Saint-Michel i zamki nad Loarą.
Wkrótce pora wracać, więc płyniemy oddać barkę. Życie towarzyskie kwitnie na
pokładzie, kulinarne wyczyny naszych pań
godne są uznania, a kuchnia francuska odsłania przed nami kolejne tajemnice. Kiedy
dopływamy do portu, mamy już opracowany
plan działania. Bagaże lądują w samochodzie, a my czyścimy łódkę na błysk, by odzyskać kaucję. Trzy godziny pracy przynoszą
efekt, łódka jest czysta i pachnąca – bosman
jest wniebowzięty. Odzyskujemy 140 euro,
które przeznaczamy na uroczysty obiad w lokalnej restauracji. Nazajutrz rano spakowani
czekamy na transport do Montpellier na dworzec TGV. Wieczorem będziemy już w domu.
Tekst i zdjęcia: Marek Słodownik
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playboat świat jachtów motorowych

Parker 750 Day Cruiser
Firma Parker Poland przygotowuje premierę nowej łodzi motorowej o sportowych liniach,
przeznaczonej do dziennej żeglugi i krótkich weekendowych rejsów.

W kokpicie mamy kanapę, składany stół i sterówkę na prawej burcie.

W

lutym prezentowaliśmy na
łamach „Wiatru” łódź Parker
750 Cabin Cruiser, pierwszą
jednostkę z nowej linii jachtów turystycznych firmy Parker Poland. Dziś możemy
wam przedstawić model 750 Day Cruiser
– bliźniaczy jacht z zabudową typu open.
Jacht powstaje na bazie tego samego kadłuba, co model 750 Cabin Cruiser. Dostępny
będzie z tymi samymi silnikami przyczepnymi (od 150 KM do 300 KM). Także kabina
dziobowa nowego jachtu, z dwuosobowym
łóżkiem i toaletą na prawej burcie, będzie
przypominać pierwowzór. Mimo tych podobieństw, powstaje zupełnie inny jacht. Przede
wszystkim nie będzie nadbudówki, dzięki
czemu jednostka zyska bardziej sportową
linię, całkowicie zrywając z wędkarskim
stylem większości dotychczasowych łodzi
opuszczających stocznię firmy Parker Poland.
Nowa łódź nawiązuje raczej do skandynawskich, otwarto pokładowych, szybkich jednostek na krótkie dzienne rejsy. Mamy więc
smukłą sylwetkę z długimi oknami w części
dziobowej (naturalne oświetlenie kabiny sypialnej), owiewkę osłaniającą sterówkę i kokpit, a ponadto nowy wystrój i nową zabudowę
kokpitu oraz otwartego salonu.
Silnik z dwóch stron osłonięty jest małymi platformami kąpielowymi, z których

PARKER 750 DAY CRUISER
Długość
Szerokość
Zbiornik paliwa
Kategoria CE
Silnik

7,45 m
2,55 m
230 l
C
do 300 KM

wchodzimy na podwyższoną, pełną platformę kąpielową znajdującą się na tym samym
poziomie co podłoga kokpitu. W ścianie oddzielającej część rufową od kokpitu znajduje
się niewielka ławka ze schowkiem. Siedząc
w tym miejscu możemy wygodnie zapiąć
wakeboard lub narty wodne. Do kokpitu prowadzi przejście z prawej strony. W kokpicie
znajduje się kanapa otaczająca składany stół
z drewnianym blatem. Z części wypoczynkowej przechodzimy do części nawigacyjnej.
Po lewej stronie mamy fotel nawigatora, a po
prawej – sternika. Pod szerokim siedziskiem
nawigatora zamontowano szufladową lodówkę, natomiast uchylane drzwi szafki przed
fotelem kryją jednopalnikową kuchenkę. Nad
szafką z kolei umieszczono niewielki zlewozmywak ze składanym kranem.
Panel sterowania na prawej burcie wyposażono w urządzenia nawigacyjne firmy
Lowrance, z dużym plotterem i elektronicz-

nymi wskaźnikami. Łódź ma także ster strumieniowy. Po lewej stronie panelu sterowania, między deską rozdzielczą a zejściówką
do kabiny, znajdują się stopnie prowadzące
na pokład dziobowy (do przodu przechodzimy przez uchylaną centralną część owiewki).
Stocznia oczywiście zadbała także o bezpieczeństwo pasażerów. Na łodzi zamontowano solidne relingi i uchwyty pozwalające
na bezpieczne poruszanie się po pokładzie.
Jest też sporo schowków, a w prawej burcie,
w kokpicie, znajduje się miejsce na przechowywanie odbijaczy.
Premierę łodzi Parker 750 Day Cruiser
zaplanowano na początek tego sezonu, więc
zapewne wkrótce pierwszy egzemplarz opuści firmę i będzie gotowy do wodowania.
Dla kogo powstaje ta jednostka? 750 DC to
łódź z otwartym pokładem i kabiną sypialną
dla dwóch osób. Możemy więc wyruszyć na
całodzienną wycieczkę z rodziną lub przyjaciółmi, albo na krótki weekendowy rejs
w dwie osoby. Lodówka, kuchenka i zlewozmywak pozwolą na przygotowanie posiłków, a duży stół w kokpicie z kanapą będzie
doskonałym miejscem na małe przyjęcie.
Z kolei mocny silnik z pewnością zapewni
solidne wrażenia podczas szybkiej jazdy.
Arek Rejs
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Zeus Touch
Nowy, rewelacyjny
ploter nawigacyjny

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

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Oficjalny
dystrybutOr
na Polskę

Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

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

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

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