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PrĄd na JaCHCIe
Energia nie tylko z baterii

KrÓl PrĘdKOŚCI
Polski Flying Phantom

PIOTr PaJdOWSKI OdKryWa WySPĘ ŚWIĘTeJ Heleny
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„WASSYL”  
NADAJE Z PATAGONII
Łączność na dalekich morzach

http://www.wiatr.pl/
http://www.sea-line.eu
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NORTH SAILS POLSKA
58 352 37 13

info@pl.northsails.com
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Bez względu na Twój cel, reprezentanci North Sails pomogą Ci ustawić kurs na 
przyjemniejsze żeglowanie z szybkimi, dobrze zaprojektowanymi, starannie 

zrobionymi i wytrzymałymi żaglami. Właśnie dlatego zdecydowana większość 
żeglarzy na Świecie zaufała North Sails.
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P olskich żeglarzy ciągnie na Bałtyk. I to z sezonu na sezon 
coraz mocniej. Już nie tylko po to, by zawinąć na Bornholm 
i odwiedzić Gotlandię, ale także po to, by wziąć udział 

w bałtyckich regatach. Uczestnicy zgłaszają się do wyścigów kilka 
miesięcy przed startem. Organizatorom nie brakuje determinacji 
i inwencji. Zauważamy nawet pewną rywalizację – o sponsorów, 
formułę regat i atrakcyjność imprezy. Efekt jest taki, że morskich 
wyścigów mamy coraz więcej, a te najlepsze – rosną w siłę.

W czerwcu rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do sierpniowych 
regat „Poloneza”, które w tym roku zyskały nową formułę oraz ran-
gę Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników 
i Załóg Dwuosobowych ORC (zaplanowano aż pięć wyścigów na 
różnych dystansach). Do lipcowego Sailbook Cup zapisało się już 
30 kapitanów. Na liście startowej wrześniowej Bitwy o Gotland jest 
22 samotników. Bardzo ciekawie zapowiadają się także regaty Uni-
ty Line wracające na trasę Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście. 
W kalendarzu pojawiają się też nowe imprezy. Trasa czerwcowego 
wyścigu Gdynia Doublehanded Yachtrace prowadzi do łotewskiej 
Windawy. Bogatszy będzie także tegoroczny Nord Cup. Najwięk-
szy w kraju zlot regatowców zostanie poszerzony o wyścig morski 
B8 Race o długości około 120 mil. Start w okolicy boi GW w Gór-
kach Zachodnich, boja zwrotna w sąsiedztwie platformy wiertni-
czej B8 firmy Lotos Petrobaltic, a meta na wysokości Yachtklubu 
Stoczni Gdańskiej.

Co jeszcze na łamach majowego „Wiatru”? Piotr Pajdowski, który że-
glował przez Atlantyk w  załodze Tomasza Cichockiego, odwiedza za-
kamarki Wyspy Świętej Heleny. Wojtek Maleika, uczestnik wyprawy 
„Najdłuższą drogą dookoła świata – przez siedem kontynentów i cztery 

oceany”, przygotował kolej-
ny materiał z pokładu „Was-
syla”. Tym razem skupił 
się na systemach łączności 
morskiej, które załoga szcze-
cińskiego jachtu testowała 
przez kilka ostatnich miesię-
cy. Przeczytajcie także arty-
kuł o jachtowych systemach 
elektrycznych i sposobach 
ładowania pokładowych ba-
terii. O nowej chorwackiej 
marinie ACI w miejscowości 
Slano. O weekendowych kur-
sach w szkołach ISSA. Oraz 
o nowym katamaranie klasy 
Flying Phantom pływającym 
pod polską banderą.

Zapraszamy też do lektu-
ry wywiadów. Agnieszka 
Skrzypulec, sterniczka naj-
lepszej polskiej załogi z klasy 470, wspomina niedawne sukcesy, 
mówi o przygotowaniach do igrzysk w Rio de Janeiro oraz o planach 
na przyszłość. Natomiast Marek Nostitz-Jackowski, polski szkole-
niowiec pracujący w Hongkongu, opowiada o tym, jak rozwija tre-
nerską karierę w niezwykłym azjatyckim regionie. Zapraszamy do 
lektury!

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Bałtyckie regaty rosną w siłę

9879 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XII 2015-I 2016, II-III 2016, IV 2016).
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N owa marina ACI Veljko Barbie-
ri w chorwackiej miejscowości 
Slano zadebiutuje w tym sezo-

nie na dalmatyńskim wybrzeżu – jednym 
z najpiękniejszych w Europie. To już 22. 
przystań ACI (Adriatic Croatia International 
Club). Sieć popularnych wśród żeglarzy por-
tów ciągnie się od miasta Umag na północy 
półwyspu Istria po Dubrownik na południu 
Chorwacji. Slano będzie ciekawą alterna-
tywą dla dwóch pobliskich przystani ACI 
– niewielkiej i często przepełnionej mariny 
Korčula oraz portu ACI Dubrownik.

Slano leży na końcu uroczej i doskona-
le osłoniętej zatoki, która wcina się 1,5 km 
w głąb lądu. Osada otoczona jest górami 
przypominającymi trochę nasze Beskidy. 
Miasto leży zaledwie 33 km na północny 
zachód od Dubrownika, 34 mile od Korču-
li i tylko osiem mil od wyspy Mljet. W po-

bliżu rozpoczyna się półwysep Pelješac, na 
którym letnią nieruchomość zakupił Robert 
Makłowicz, znany pisarz i krytyk kulinarny 
(o swej chorwackiej przygodzie opowiadał 
na łamach „Wiatru” w czerwcu 2014 roku). 

Nad miastem góruje strzelista wieża ko-
ścioła. Ślady dawnej historii znajdziecie 
w ruinach zamku oraz w rzymskim castrum 
na wzgórzu Gradina. Zachowały się też let-
nie domy dawnej szlachty zamieszkującej 
Dubrownik. Pod koniec minionego wieku 
miasto było oblegane i niszczone w trakcie 
walk z Serbami. Dziś mieszkańcy żyją tu jak 
dawniej – z hodowli, rybołówstwa, upraw 
winorośli oraz oliwek. A także z turystyki. 
W okolicy nie brakuje żwirowych i kamie-
nistych plaż. Są zaciszne zatoczki i miejsca 
do nurkowania. A do Dubrownika kursują 
autobusy oraz statki wycieczkowe. Wzdłuż 
linii brzegowej rozsiane są apartamenty z ta-

Nowa marina aCI w Slano
rasami wychodzącymi w stronę zatoki. Dzia-
ła też luksusowy pięciogwiazdkowy hotel 
„Admirał” z własną plażą, basenami (krytym 
i otwartym) oraz kortami tenisowymi.

Marina Veljko Barbieri w Slano pomieści 
około 200 jachtów o długości od 11 do 25 
metrów. Pomosty będą mieć łączną długość 
688 metrów. Oczywiście nie zabraknie ale-
jek dojazdowych i parkingu dla 100 pojaz-
dów. Zaplanowano też restaurację z tara-
sem, odkryty basen, platformę do opalania, 
siłownię, pralnię oraz warsztat.

W marcu nowa marina ACI ogłosiła na 
łamach „Wiatru” promocję dla armatorów 
i konkurs dla żeglarzy. Armatorzy, którzy 
do 30 września wykupią roczny abonament 
w porcie ACI Veljko Barbieri, otrzyma-
ją zniżkę wynoszącą 30 proc. Poza tym 
za każde dobowe cumowanie otrzymamy 
w Slano dodatkowy dzień pobytu gra-
tis. Można go wykorzystać na przykład 
na zwiedzanie okolicy lub wycieczkę do 
Dubrownika.

Na stronie internetowej www.wiatr.pl, 
w artykule zatytułowanym „Konkurs ma-
rin ACI”, znajdziecie kupon. Należy go 
wydrukować, a następnie wypełnić i wy-
słać na wskazany na kuponie chorwacki 
adres. Wypełnione kupony można też wy-
syłać mailem (skan kuponu) na adres mar-
keting@aci-club.hr. Dla uczestników kon-
kursu przygotowano nagrody. Losowanie 
odbędzie się podczas otwarcia przystani 
Veljko Barbieri w Slano zaplanowanego na 
czerwiec.

Więcej o marinach ACI na stronie: 
www.aci-marinas.com.

Marina ACI Veljko Barbieri schowana jest w głębokiej spokojnej zatoce.   Grafika: www.aci-marinas.com

Sieć marin ACI to już 22 przystanie. Nowy port w Slano leży 33 km od Dubrownika.
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Na sezon 2016 Suzuki wprowadza zupełnie nowe silniki
zaburtowe DF5A, DF6A, które zastąpią popularne
5- i 6-cio konne jednostki.

Nowe DF5A i DF6A wyróżnia:
 Zupełnie nowa konstrukcja
 Najniższa waga w swojej klasie - tylko 23,5 kg*
 Możliwość przechowywania na trzech stronach
 Nowy układ smarowania wymuszony z pompą olejową
 System szybkiego startu po długim przechowywaniu
 Obniżony poziom hałasu, wibracji i zużycia paliwa
 Wygodne uchwyty do przenoszenia
 Dostępność z dwiema długościami kolumny (15” i 20”)

*wersja z kolumną S

S zkoły zrzeszone w stowarzyszeniu Federacja Szkół Żeglar-
skich ISSA organizują w tym sezonie krótkie weekendowe 
kursy dla skipperów chcących powtórzyć wiedzę i od-

świeżyć praktyczne umiejętności. Uczestnicy otrzymają certyfikat 
ISSA z dodatkową gwiazdką oraz książkę Toma Cunliffe’a „Żegluj 
jak ekspert”. Szkolenie można powtarzać co sześć miesięcy. Po-
siadacze patentów PZŻ i PZMiNW płacą za powtórkę wiadomości 
350 zł, natomiast osoby legitymujące się patentem ISSA (przynaj-
mniej od sześciu miesięcy) – 150 zł.

– Program odświeżenia wiedzy i umiejętności adresujemy do 
skipperów chcących utrwalić swe umiejętności przed sezonem 
lub kolejnym rejsem. Instruktorzy zwrócą szczególną uwagę na 
te zagadnienia, które zdaniem uczestników szkoleń wymagają 
najpilniejszej powtórki – mówi Tomasz Lipski z Federacji Szkół 
Żeglarskich ISSA. – Każdy nowy patent ISSA wydany po ukoń-
czeniu powtórkowego szkolenia będzie na tym samym poziomie, 
co dokument wcześniej posiadany przez kursanta.

Weekendowe powtórki w szkołach ISSA to 14 godzin praktyki, 
cztery godziny pływania po zmierzchu oraz cztery godziny zajęć 
teoretycznych. Główne elementy programu to przejęcie i zdanie 
jachtu czarterowego, manewry z silnikiem, kotwiczenie, nawiga-
cja, trym żagli oraz manewr człowiek za burtą. Poza tym każdy 
uczestnik musi przygotować cztery opracowania dotyczące plano-
wania rejsu, nawigacji, meteorologii i procedur ratunkowych. Wię-
cej informacji na stronie internetowej federacji: www.issa.com.pl.

Książka „Żegluj jak ekspert” Toma Cunliffe’a, którą otrzymu-
ją uczestnicy weekendowych powtórek w szkołach ISSA, zawiera 
praktyczną wiedzę. Na próżno szukać jej w tradycyjnych podręczni-
kach. Publikacja składa się z tekstów drukowanych na łamach pisma 
„Yachting Monthly”. Tematyka obejmuje wiele zagadnień: cumo-
wanie w zatłoczonych marinach, naprawę silnika na morzu, korzy-
stanie z nowoczesnej elektroniki czy manewr człowiek za burtą. 
Wydawnictwo przeznaczone jest dla wszystkich żeglarzy prowadzą-
cych rejsy morskie oraz dla tych, którzy właśnie się przygotowują 

do pierwszej samodzielnej morskiej 
przygody. Lektura książki to także 
doskonała okazja do powtórzenia 
wiadomości wyniesionych z kur-
sów i rejsów stażowych.

Tom Cunliffe jest ekspertem z po-
nad 50-letnim doświadczeniem. Za-
czął pływać z ojcem jako nastola-
tek. Młodzieńcza pasja przerodziła 
się w profesję; Tom pływał na stat-
kach handlowych i prowadził rejsy 
na luksusowych jachtach turystycz-
nych. Od 35 lat uczy żeglarstwa – 
jest instruktorem i egzaminatorem 
Royal Yachting Association.

Powtórki w szkołach ISSa
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P o kilku sezonach uczestnicy Re-
gat Unity Line znów zawiną do 
kołobrzeskiej mariny. Po starcie 

na redzie portu Świnoujście flota wyruszy 
na wschód wzdłuż południowych brzegów 
Zatoki Pomorskiej. Jeśli w połowie sierpnia 
będziecie wypoczywać na plażach Mię-
dzyzdrojów, Dziwnowa, Rewala lub Mrze-
żyna – kibicujcie żeglarzom rywalizują-
cym w szesnastej edycji tych popularnych 
bałtyckich regat.

Ostatnie zgłoszenia do wyścigu będą 
przyjmowane w porcie jachtowym w Świ-
noujściu w czwartek 11 sierpnia od godz. 
16.00. Na wieczór zaplanowano odprawę ka-
pitanów. W piątek załogi będą rywalizować 
na trasie Świnoujście – Kołobrzeg, a w sobo-
tę rozegrają bieg powrotny. Ponowna wizyta 
dużej floty jachtów w Kołobrzegu będzie 
możliwa dzięki rozbudowie portu. Miasto 
ma nowy basen uroczyście otwarty pod ko-
niec ubiegłego roku, dzięki któremu staje się 
coraz ważniejszym ośrodkiem na żeglar-
skiej mapie polskiego wybrzeża. Uroczyste 
zakończenie regat odbędzie się w Świnouj-
ściu (niedziela 14 sierpnia o godz. 9.00).

Załogi mogą rywalizować w grupach ORC 
i KWR. W tym roku, z inicjatywy Andrze-
ja Armińskiego, szefa Komisji Żeglarstwa 
Morskiego i Turystyki w Zachodniopomor-
skim OZŻ, pucharowa rywalizacja w ORC 
prowadzona będzie według nowych reguł; 
zapowiedziano skrupulatne przestrzeganie 
wszystkich zasad tej formuły, dobór odpo-
wiednich sędziów, a podczas niektórych im-

prez – osobne trasy dla jachtów z pomiarami 
ORC. Regaty Unity Line wchodzą w skład 
cyklu Puchar Sezonu ORC, będą też klasyfi-
kowane do Pucharu Bałtyku Południowego.

Jak co roku nie zabraknie na trasie łodzi 
bez pomiarów. Organizatorzy zapraszają 
też żeglarzy towarzyszących, których jed-
nostki nie będą klasyfikowane w zawodach. 
W tym roku po raz pierwszy wystartują 
dwie szalupy żaglowo-wiosłowe typu DZ: 
„8 Czortów” z Biskupieckiego Towarzystwa 
Żeglarskiego (skipper Jarek Misiak) oraz 

„Fanaberia” reprezentująca Stowarzyszenie 
Sportowe Konstruktorzy z Gliwic (skip-
per: Jurek Siergiej). To dobry początek, by 
w Regatach Unity Line utworzyć osobną 
klasyfikację dla dezet. Warto podkreślić, że 
żegluga tymi tradycyjnymi jednostkami na 
morskim akwenie wymaga odwagi, umie-
jętności i dużego wysiłek organizacyjnego. 
Informacje o 16. edycji Regat Unity Line 
oraz wyniki, zdjęcia i filmy znajdziecie na 
stronie www.regaty-unityline.pl.

Piotr Stelmarczyk

regaty Unity Line znów w Kołobrzegu

Spółka Unity Line, wieloletni partner regat, za-
prasza na pokłady swych promów już od ponad 
20 lat. W ubiegłym sezonie gościła pięciomiliono-
wego pasażera, a z początkiem marca tego roku 
na pokład wjechała ciężarówka numer 3 000 000. 
Oprócz regularnych przewozów morskich Unity 
Line organizuje wycieczki turystyczne. Przygoto-

wano między innymi pakiety obejmujące noclegi 
w hotelach, SPA i golf, a także pakiety rodzinne. 
Flota firmy składa się z trzech promów obsługują-
cych transport ładunków na trasie Świnoujście – 
Trelleborg („Gryf”, „Galileusz” i „Wolin”), dwóch 
jednostek samochodowo-kolejowych („Koper-
nik” i „Śniadecki”) oraz dwóch promów pasażer-
skich („Skania” i „Polonia”) pływających na trasie 
Świnoujście – Ystad. Te jednostki pełnią funkcję 
hoteli dobrej klasy, gdzie oprócz wygodnych ka-
bin pasażerowie mają do dyspozycji restauracje, 
bary, dyskotekę i sklepy. Dzięki pokazom arty-
stycznym, występom zespołów i kabaretów na-
wet się nie obejrzycie, jak postawicie stopę po 
drugiej stronie Bałtyku. W podróż można zabrać 
rower lub samochód z ekwipunkiem na wyprawę 
po całej Skandynawii.

Pełna oferta Unity Line na stronie: 
www.unityline.pl.

Unity Line na bałtyckich szlakach

Powrót z Ystad na pokładzie promu „Polonia”.

Uczestnicy regat Unity Line wracają z Kołobrzegu wzdłuż bałtyckich plaż.   Fot. Anna Kaźmierczak
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W  środę 1 czerwca organizato-
rzy regat „Poloneza” rozpocz-
ną przyjmowanie zgłoszeń. 

W tym roku sierpniowe regaty zyskują 
nową rangę: organizator otrzymał licencję 
Polskiego Związku Żeglarskiego na I Mor-
skie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Żegla-
rzy Samotników i Załóg Dwuosobowych 
ORC – Baltic Polonez Cup Race 2016. 
Zawody organizuje Fundacja Żeglarska 
Sailportal.pl we współpracy z Komisją Że-
glarstwa Morskiego PZŻ. O tytuły mistrzów 
kraju będą walczyć samotnicy i załogi dwu-
osobowe w grupach ORC, wszystkie wyści-
gi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami 
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej.

– Dotychczas „Polonez” był amatorską 
imprezą żeglarską, dziś naszym celem 
jest organizacja profesjonalnych zawodów 
w grupie ORC, które wyłonią najbardziej 
wszechstronnych żeglarzy samotników 
oraz załogi dwuosobowe potrafiące sku-
tecznie rywalizować w każdych warun-
kach i na każdej trasie, nie tylko w długim 
pełnomorskim wyścigu – mówi Krzysztof 

Krygier, dyrektor imprezy. – Tym samym 
„Polonez” staje się najtrudniejszą imprezą 
sportową na bałtyckich wodach dla żegla-
rzy samotników oraz załóg dwuosobowych.

Wyścigi o tytuły mistrzów kraju rozgry-
wane będą według międzynarodowej for-
muły ORC (International i Club) oraz prze-
pisów ISAF. Pozostałe grupy (KWR, Open I, 
Open II, Class) stworzą floty towarzyszące.

Zaplanowano pięć wyścigów na różnych 
dystansach. W sobotę 13 sierpnia odbę-
dą się dwa krótkie biegi na Odrze w ser-
cu Szczecina (Pyromagic Szczecin 2016). 
Organizator zapowiada między innymi 
komentarz, który przybliży widzom że-
glarskie zmagania. W tym czasie do mia-
sta dotrą tłumy turystów oczekujących na 
pokazy fajerwerków w ramach festiwalu 
Pyromagic. Krótkie wyścigi będą szczegól-
nie trudnym wyzwaniem dla samotników 
– o wynikach zadecydują perfekcyjny start, 
taktyka, szybkość działania oraz opanowa-
nie jachtu na niewielkim i trudnym akwenie 
(zmienne wiatry i prąd). Wizyta w Szczeci-
nie będzie dla żeglarzy doskonałą okazją, 
by odwiedzić nową North East Marinę oraz 
„Starą Rzeźnię” na szczecińskiej Łasztow-
ni, gdzie odbędą się imprezy towarzyszące 
oraz spotkania ze znanymi żeglarzami.

Później uczestnicy przeniosą się do Świ-
noujścia, by w poniedziałek 15 sierpnia 
rozegrać kolejne dwa wyścigi – tym razem 
umiejętności żeglarzy zostaną sprawdzo-
ne na średnim dystansie (Świnoujście Cup 
2016). Na 16 sierpnia zaplanowano start do 
tradycyjnego wyścigu długodystansowego 
o puchar „Poloneza” na historycznej trasie 
Świnoujście – Christiansø – Świnoujście 
(około 200 mil morskich).

Zwycięzcy w grupach ORC wyłonieni po 
pięciu wyścigach zdobędą tytuły mistrzów 
i wicemistrzów Polski w swoich klasach. 
Puchar „Poloneza” pozostaje nagrodą 
główną dla żeglarza samotnika, który wy-
gra wyścig długi w grupie ORC. 

Historia regat rozpoczęła się w 1973 roku 
od rywalizacji Kuby Jaworskiego i Jerzego 
Siudego na jachtach typu Taurus. Nazwa 
imprezy i głównej nagrody (puchar „Po-
loneza”) powstała dla upamiętnienia oko-
łoziemskiego rejsu Krzysztofa Baranow-
skiego. Regaty reaktywowano po 27 latach 
przerwy w 2010 roku.

Krzysztof Krygier

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.regaty-poloneza.pl.

Początek zgłoszeń  
do regat „Poloneza”

Sprawdzone 
ubezpieczenia 
nowe korzyści!

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

pokrywane są do łącznej wysokości  
10 000 EUR

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

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

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

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

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

pantaenius.pl

azimuth24.com
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G dyby nie dwa wolińskie mosty 
– drogowy i kolejowy – szlak 
Dziwny byłby nie tylko najpięk-

niejszą, ale też najważniejszą w Polsce tu-
rystyczną drogą wodną ze śródlądzia na 
Bałtyk. Ogromnie wzrosłaby atrakcyjność 
Kamienia Pomorskiego. Nowa kamieńska 
marina pękałaby w szwach. Nadmorski 
Dziwnów zyskałby rangę Świnoujścia. 
A Zalew Kamieński byłby w sezonie bia-
ły od żagli. Także Wolin zacząłby kwitnąć 
turystycznym i żeglarskim życiem (bo na 
razie raczej dryfuje). Gdyby nie mosty, Po-
morze Zachodnie miało by niezwykłą pętlę 
wiodącą dookoła wyspy Wolin – dostępną 
nie tylko dla łupinek, ale także dla więk-
szości morskich jednostek balastowych. 

Niestety przed laty ludzie o niezbyt dużej 
wyobraźni pozwolili na zbudowanie prze-
praw, które w znacznym stopniu ograniczy-
ły żeglugę w tym regionie.

W Wolinie mamy trzy mosty łączące sta-
ły ląd z wyspą Wolin. Stary most obrotowy 
(zawieszony bardzo nisko na wodą) otwie-
rany jest dwa razy dziennie – o 9.00 oraz 
o 16.00. A w soboty i niedziele (w sezonie) 
o 10.00, 14.00 i 18.00. Ale co z tego skoro 
za chwilę mamy most drogowy. Oddano go 
do użytku w grudniu 2003 roku. O dziwo 
obiekt był wielokrotnie nagradzany (z pew-
nością nie przez środowisko żeglarskie). 
Otrzymał między innymi nagrodę ministra 
infrastruktury („za wybitne osiągnięcia 
twórcze w dziedzinie architektury”). Obok 

jest jeszcze most kolejowy zawieszony nie-
co niżej nad lustrem wody (12,4 metra).

Niektóre załogi z Pomorza Zachodnie-
go, które często żeglują szlakiem z Zalewu 
Szczecińskiego na Zalew Kamieński, wy-
pracowały własne metody przechodzenia 
pod mostami. Okazuje się, że wystarczy 
trochę determinacji i wprawy, by przeci-
snąć się pod przeszkodami. Oczywiście 
nie możemy polecać takich manewrów, bo 
z pewnością nie należą do standardowych. 
Obok prezentujemy zdjęcia Andrzeja Soko-
łowskiego wykonane podczas ubiegłorocz-
nych Etapowych Regat Turystycznych. – Ci, 
którzy potrafią się przecisnąć pod mostami, 
trasę z Kamienia Pomorskiego do Wolina 
pokonują w trzy godziny. Pozostali muszą 
żeglować przez Dziwnów, Zatokę Pomor-
ską, Świnoujście, Kanał Piastowski i Za-
lew Szczeciński, czyli cały dzień – mówi 
Andrzej Sokołowski. – Podczas mosto-
wych manewrów trzeba jednak zachować 
szczególną ostrożność. Jeden z jachtów ma 
podnoszony kil. Gdy został uniesiony ku 
górze, kadłub położył się na wodzie. Gdyby 
balastująca załoga nie wskoczyła w porę do 
wody, jacht mógłby nawet zatonąć.

Przeklęte mosty w Wolinie

Pokonany most kolejowy już za rufą.  Fot. Andrzej Sokołowski (2)

Jacht „Buena” przepływa pod mostem drogowym.  Fot. Andrzej Sokołowski (2)

Wszystkie ręce na lewą burtę. A nawet dalej...

„Tonda” gotowa do manewru.

http://www.farbyjachtowe.pl
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N ord Cup, największy w kraju zlot 
regatowców, zostanie w tym roku 
poszerzony o wyścig morski B8 

Race o długości około 120 mil. Start w oko-
licy boi GW w Górkach Zachodnich, boja 
zwrotna w sąsiedztwie platformy wiertni-
czej B8 firmy Lotos Petrobaltic, a meta na 
wysokości Yachtklubu Stoczni Gdańskiej. 
– To nowy wyścig dla załóg morskich jed-
nostek chcących rywalizować na dłuższej 
trasie – mówi Michał Korneszczuk, dyrek-
tor sportowy Nord Cup. B8 będzie w tym 
roku pierwszym startem w ramach naszych 
regat, gdyż chcemy wykorzystać najdłuż-
sze dni w roku. Początek zmagań w piątek 
24 czerwca o godz. 19.00.

Zagospodarowanie złoża B8 to strate-
giczny projekt Lotosu. Firma planuje po-
zyskiwać w tym miejscu do 5 tys. baryłek 
ropy naftowej dziennie. Po uruchomieniu 
pełnej produkcji centrum wydobywcze na 
złożu B8 będzie trzecią największą kopal-
nią ropy naftowej w Polsce.

W B8 Race planuje start między innymi 
Łukasz Trzciński, wielokrotny uczestnik 
Nord Cup. – To pierwszy wyścig, który 
w tych regatach wybiega poza magiczną 
granicę cypla Mierzei Helskiej, zatem bę-
dzie to już prawdziwie morska rywalizacja. 
Liczymy na dobry wiatr, ciekawą walkę 
i adrenalinę – mówi Łukasz. B8 Race bę-
dzie także wyścigiem zaliczanym do Mi-
strzostw Zatoki Gdańskiej. 

W ramach tegorocznych regat Nord Cup 
rozgrywane będą także Mistrzostwa Polski 
ORC Sportboat. Załogi tych jednostek będą 
rywalizować w drugi weekend imprezy – od 
1 do 3 lipca. Na na linii startu zobaczymy 
jachty klas Delphia 24, Scandinavia 650, Mel-
ges 20 oraz innych łodzi typu sportboat. Mogą 
też uczestniczyć jednostki prototypowe – na 
przykład Cors T2 Piotra Adamowicza, który 
w ubiegłym roku odnosił spore sukcesy. Piotr 
Adamowicz, brązowy medalista mistrzostw 
Europy i mistrz Polski, zapowiedział kolejny 
start w regatach Nord Cup. – Wyścigi ORC 
dla łodzi sportboat to najbardziej sprawiedli-
wa formuła regat. Poza tym jest to formuła 
międzynarodowa, więc w każdym kraju mo-
żemy rywalizować według tych samych za-
sad – powiedział Piotr Adamowicz.

Na internetowej stronie www.nordcup.pl 
(zakładka: Dla zawodników) dostępne jest 
zawiadomienie. Znajdziecie też formularz 
do zgłoszeń online. W ubiegłym roku, pod-
czas jubileuszowej dziesiątej edycji Nord 
Cup, rywalizowali reprezentanci sześciu 
państw i ponad 100 klubów – na starcie sta-
nęło 780 żeglarzy na 375 jachtach.

B8 race w ramach Nord Cup

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia

Nautica Nord · ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Weź ze sobą nasze 
ubezpieczenie!

  OC Skippera
  Pakiety Czarterowe
  Ubezpieczenie Kaucja Plus

Wybierasz się 
na czarter?

„Fujimo” atakuje od nawietrznej jacht „One & only”.  Fot. Jacek Bonecki

„Duży ptak” Krzysztofa Paula.F
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J ednokadłubowce i katamarany zoba-
czymy w tym roku przy molo pod-
czas 13. edycji Energa Sopot Match 

Race (od 26 do 30 lipca). Kilkanaście załóg 
będzie rywalizować na łodziach typu Dia-
mant 3000 należących do organizatorów 
(firmy Prime Group) oraz na katamaranach 
M32 – te widowiskowe jednostki przyjadą 
do Polski ze Szwecji w kontenerach. Zoba-
czymy w akcji czołowe załogi rywalizują-
ce o punkty w cyklu World Match Racing 
Tour. Nie zabraknie Polaków – udział w wy-
ścigach potwierdził Przemysław Tarnacki 
z Energa Volvo Yacht Racing.

Sopockie regaty to najważniejszy między-
narodowy cykliczny projekt żeglarski w Pol-

sce i zarazem jedno z najważniejszych letnich 
wydarzeń sportowych. Odbywają się wokół 
sopockiego molo. Przed rokiem doskonałe 
trzecie miejsce wywalczył Karol Jabłoński, 
a w finale młody Duńczyk Nicolai Sehe-
sted w spektakularnym i emocjonującym 
pojedynku pokonał mistrza świata w match 
racingu Brytyjczyka Iana Williamsa. Kibi-
ce zgromadzeni na molo przeżyli wielkie 
regatowe emocje. – Szefowie World Match 
Racing Tour bardzo wysoko ocenili ubiegło-
roczną edycję regat zarówno pod względem 
sportowym, jak i organizacyjnym. Zwracali 
uwagę na atmosferę i potencjał naszej impre-
zy. Dlatego regaty Energa Sopot Match Race 
po raz trzeci zostały włączone do światowego 

cyklu imprez profesjonalnych żeglarzy – po-
wiedział Artur Manista z Prime Group.

Szwedzki katamaran M32 o długości nie-
spełna dziesięciu metrów, ważący ponad pół 
tony, z masztem o wysokości 16,8 metra, to 
jedna z najnowszych konstrukcji regatowych. 
Autorami projektu są Göran Marström i Kåre 
Ljung, a producentem – firma Aston Harald 
Composite AB. Żeglują na tej łodzi znani za-
wodnicy, między innymi wielokrotni mistrzo-
wie świata w match racingu oraz uczestnicy 
Volvo Ocean Race i America’s Cup. Katama-
ran żegluje szybko, jest dość zwrotny i bardzo 
widowiskowy – czterech lub pięciu załogan-
tów balastuje na skrzydłach i obsługuje dwa 
żagle: grot o powierzchni 53,6 m kw. oraz ge-
naker o powierzchni 59,5 m kw.

Regaty rozgrywane na katamaranach M32 
odbywały się do tej pory w Ameryce Północ-
nej i w Skandynawii. W tym roku rozpoczy-
na się trzeci cykl imprez w basenie Morza 
Śródziemnego (Włochy, Francja, Hiszpania). 
Szwedzka konstrukcja zadebiutowała także 
w cyklu World Match Racing Tour. O mistrzo-
stwo świata tej organizacji załogi rywalizują 
w tym roku na M32 podczas pięciu imprez: 
Fremantle w Australii, Long Beach w Kali-
fornii, Kopenhaga w Danii, Newport w stanie 
Rhode Island oraz Marstrand w Szwecji.

Więcej informacji o katamaranach M32 
na stronie internetowej cyklu M32 Series: 
www.m32series.com. O World Match Ra-
cing Tour czytajcie na www.wmrt.com, na-
tomiast o polskich regatach Energa Sopot 
Match Race – na stronie: 

www.EnergaSopotMatchRace.com.

dwa oblicza energa Sopot match race

Przemysław Tarnacki, Maciej Ruwiński i Artur Manista prezentują puchar Energa Sopot Match Race.  Fot. Robert Hajduk

Katamaran M32 Brytyjczyka Iana Williamsa z zespołu GAC Pindar podczas tegorocznych regat z cyklu M32 Series na Bermudach. Zaplanujcie wizytę w Sopocie, by zobaczyć 
takie maszyny w akcji przy molo.   
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Z espół 77 Racing braci Piotra i Przemysława Tarnackich 
sprowadził do Polski katamaran klasy Flying Phantom – 
regatową maszynę wyposażoną w skrzydła wodne, która 

będzie żeglować w barwach firm Roca i Volvo. Ta nowoczesna kar-
bonowa konstrukcja z 2013 roku, której pomysłodawcą jest słynny 
francuski skipper Franck Cammas z zespołu Groupama, a projek-
tantem Martin Fischer, jeden z najbardziej cenionych fachowców od 
katamaranów z hydroskrzydłami, może żeglować nawet z prędko-
ścią 35 węzłów. – To bez wątpienia jeden z najszybszych jachtów 
żaglowych w Polsce – mów Piotr Tarnacki. – Flying Phantom jest 
miniaturką dwukadłubowców z ostatniej edycji Pucharu Ameryki. 
Na tych katamaranach żeglują najlepsi żeglarze świata. A także ci, 
którzy pukają do elity i chcą posmakować rywalizacji na latających 
maszynach. Coraz więcej teamów decyduje się na udział w cyklu 
Flying Phantom Series. Do regat w Cannes rozegranych w kwietniu 
zgłosiło się 17 ekip. Niektóre zespoły przygotowujące się do Ameri-
ca’s Cup mają dwie, trzy lub nawet cztery takie jednostki.

Nowy jacht gotowy do ścigania (z żaglami i pełnym regatowym 
takielunkiem) kosztuje około 60 tys. dolarów netto. Ale popyt jest 

tak duży, że na realizację zamówienia 
armatorzy muszą czekać od sześciu 
do ośmiu miesięcy. Producentem jest 

firma Phantom International z miej-
scowości Saint-Lunaire leżącej 

w północnej Bretanii, nieopodal 
Saint-Malo.

Piotr i Przemek pochodzą z ro-
dziny o bogatych tradycjach 
żeglarskich. Ich ojciec Bro-

nisław 43-lata temu uczest-
niczył w pierwszej edycji 
okołoziemskich regat za-

łogowych, które dziś rozgrywane są pod marką Volvo Ocean Race. 
Starty w zagranicznych morskich imprezach, zwycięstwa w match 
racingu, medale w klasie Micro – sukcesy ostatnich lat stawiają bra-
ci Tarnackich w pierwszej lidze polskiego żeglarstwa regatowego. 
– Nowoczesny katamaran unoszący się nad wodą z dużą prędkością 
pozwoli nam wkroczyć do wyrafinowanej i ekstremalnej żeglugi z hy-
droskrzydłami, podnieść nasze umiejętności, pobić krajowe rekordy, 
zaliczyć zwycięstwa w regatach i zaprezentować naszych partnerów 
podczas nieszablonowych wydarzeń lądowych, czyli prezentacji jach-
tu w popularnych centrach handlowych Trójmiasta i Warszawy oraz 
w wybranych salonach samochodowych Volvo – mówi Piotr Tarnacki.

W maju ekipa planuje udział w regatach otwierających sezon 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego. W czerwcu zaprezentuje się 
podczas Regat o Puchar Trójmiasta oraz w wyścigu, który wyłoni 
najszybszy jacht Zalewu Wiślanego. Na lipiec zaplanowano start 
w wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna oraz spektakularne 
pokazy i zmagania przy sopockim molo w trakcie Energa Sopot 
Match Race. Zaproszenie do Polski przyjął Ian Wiliams z zespołu 
GAC Pindar, mistrz świata w match racingu, do którego należał 
polski katamaran Flying Phantom (zanim trafił do Gdyni, żeglował 
kilka razy w Anglii). Producent tych jednostek przywiezie do So-
potu drugi egzemplarz i dzięki temu możliwa będzie niecodzienna 
rywalizacja dwóch latających bolidów.

– Przez pierwsze miesiące będziemy prezentować jacht, rywa-
lizować w regatach i uczyć się nowego stylu żeglugi. Rozwój jest 
konieczny, bo świat pędzi do przodu – dodaje Piotr. – Już nawet 
o mistrzostwo świata organizacji World Match Racing Tour załogi 
walczą na dwukadłubowcach, co jeszcze niedawno było trudne do 
wyobrażenia. Kolejnym naszym krokiem będzie zapewne udział 
w regatach Flying Phantom Series. Wierzę, że nasz projekt otwiera 
nowy rozdział w polskim żeglarstwie regatowym.

Krzysztof Olejnik

Nadciąga król prędkości

Flying Phantom to miniaturka dwukadłubowców z ostatniej edycji Pucharu Ameryki. Pierwsze wodowanie w Gdyni.  Fot. Kamil NiemiraR
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D rugą edycję zlotu Dacron '70 za-
planowano na trzeci weekend 
czerwca (17.06. - 19.06.). Armato-

rzy i opiekunowie jachtów z lat siedemdzie-
siątych spotkają się na przystani Akademic-
kiego Klubu Morskiego w Gdańsku (Górki 
Zachodnie, ul. Stogi 18 – południowe pomo-
sty tuż obok hotelu „Galion”).

W poprzednim sezonie organizatorzy za-
prosili armatorów łodzi Nefryt i Albin Vega. 
Nefryt powstał dzięki staraniom konstruk-
torów Wacława Liskiewicza i Edmunda 
Rejewskiego. Na tej niewielkiej i skromnie 
wyposażonej jednostce pierwsze kroki na 
morzu stawiały pokolenia żeglarzy. Nefryt 
służył głównie jako jacht szkoleniowy w wie-
lu klubach i przystaniach polskiego wybrze-
ża. Albin Vega jest szwedzką konstrukcją 
stworzoną dla żeglujących rodzin (2 + 2). To 
jedna z najbardziej popularnych łodzi w hi-
storii żeglarstwa – wyprodukowano prawie 
cztery tysiące tych jednostek. W Skandyna-
wii, Wielkiej Brytanii i USA działają kluby 
zrzeszające miłośników tych jachtów.

W tym roku organizatorzy zlotu ulegli su-
gestiom pozostałych miłośników starszych 
konstrukcji i chcą ugościć załogi wszyst-
kich jednostek z lat 70. Zaplanowano regaty 
z udziałem klas Nefryt, C24, Albin Vega, 
Becker 27 oraz B31. Jeden ze startów będzie 
wyścigiem o Błękitną Wstęgę Akademickie-
go Klubu Morskiego Gdańsk. Warunkiem 
utworzenia kolejnych grup będzie zgłoszenie 
co najmniej trzech jednostek tego samego 
typu. Przygotujcie się na ognisko, grill, filmy 
oraz szanty. 

Więcej informacji na stronie: 
www.dacron70.akm.gda.pl.

zlot jachtów z lat siedemdziesiątych

Podczas zlotu załogi rozegrają wyścig o Błękitną Wstęgę AKM Gdańsk.  Fot. Kuba Marjański

ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ ISSA
- dla tych co mają już jakiś patent
- otrzymasz patent ISSA
- dodatkowo książka Toma Cunliffa GRATIS

więcej informacji na www.issa.com.pl

NA SZKOLENIA UKF/SRC NA „POWTÓRKĘ WIADOMOŚCI” NA KURSY INSTRUKTORA SPORTU I ISSA

Zaplanowano regaty z udziałem klas Nefryt, C24, Albin Vega, Becker 27 oraz B31.  Fot. Kuba Marjański

http://www.dacron70.akm.gda.pl/
http://www.issa.com.pl
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F irma Murator Expo, organizator 
targów Wiatr i Woda, rozpoczęła 
w kwietniu sprzedaż stoisk na dwie 

najbliższe imprezy targowe organizowane 
w Gdyni (koniec lipca) oraz w Katowicach 
(początek listopada). Do 8 maja prowadzona 
jest sprzedaż zamknięta – wyłącznie dla wy-
stawców obecnych na tegorocznych targach 

Wiatr i Woda w Warszawie lub na ubiegło-
rocznych w Gdyni. Zgodnie z zapowiedzią 
Jacka Oryla, prezesa Murator Expo, który 
na łamach kwietniowego „Wiatru” wspo-
minał o „pakietowych ofertach dla stałych 
klientów”, firmy z branży otrzymały jed-
nocześnie zaproszenia do Gdyni i Katowic 
(wysokość rabatów w ofertach pakietowych 
uzależniono od zamawianej powierzchni).

– W pierwszym tygodniu sprzedaży 
otrzymaliśmy od stoczni i importerów umo-
wy na 62 stanowiska cumownicze w Gdyni 
oraz na prawie tysiąc metrów kwadrato-
wych w katowickiej hali – mówi Tomasz 
Sałkowski, dyrektor sprzedaży w firmie 
Murator Expo. – Na przykład zaprezento-
wanie jachtu o długości dziewięciu metrów 
w Gdyni (na wodzie) oraz w Katowicach 
(w hali) wyceniono na 7,3 tys. zł netto (cena 
za udział w obu imprezach). Natomiast sto-
iska zabudowane o powierzchni sześciu 
metrów kwadratowych kosztują 3,5 tys. zł 
netto (cena za udział w obu wystawach).

Z naszych informacji wynika, że organiza-
tor targów Wiatr i Woda przygotuje korzyst-
ne oferty także przed przyszłoroczną imprezą 
w Warszawie – będą z nich mogły skorzystać 
firmy obecne w tym roku zarówno na targach 
w Gdyni, jak i na wystawie w Katowicach. 

– Udział w katowickich targach potwier-
dziły wszystkie największe polskie stocz-
nie, a także importerzy reprezentujący 
największych zagranicznych producentów 
– dodaje Tomasz Sałkowski. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z przyjęcia nowej ślą-
skiej wystawy przez branżowe środowisko. 
Przedstawiciele wielu firm zwracają uwagę 
na potencjał Śląska i liczą na sukces no-
wych targów.

Śląskie Targi Sportów Wodnych i Rekre-
acji Wiatr i Woda to nowa jesienna impreza. 
Wystawa będzie gościć w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym (www.mck.
katowice.eu). Obiekt otwarty w ubiegłym 
roku, z trawnikami i alejkami spacerowymi 
na dachu, wzniesiono w centrum Katowic 
– tuż obok Spodka i nowej siedziby Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. Niezwykły budynek o długości 236 
metrów ma powierzchnię 35 000 m kw. Jest 
jedną ze sztandarowych inwestycji miasta 
i należy do najnowocześniejszych w Euro-
pie. Oprócz głównej sali wielofunkcyjnej 
centrum ma salę bankietową na tysiąc osób, 
audytorium, restaurację, kawiarnię i aż 18 
sal konferencyjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.wiatriwoda.pl.

Targi Wiatr i Woda w Gdyni 
i Katowicach w pakiecie

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

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

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

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja

ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

www.profishing.com.pl
tel. kom. 601 279 805

SILNIKI 
ELEKTRYCZNE

Nowa hala w Katowicach zachwyca architekturą.
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Ż ycie bez prądu jest trudne. Także 
na jachcie. A jeśli chcemy żeglo-
wać komfortowo, z elektryczną 

windą kotwiczną, sterem strumieniowym, 
elektrycznymi kabestanami, autopilotem, 
lodówką, odsalarką, eleganckim oświetle-
niem mesy oraz telewizją i bogatą elek-
troniką nawigacyjną, głowimy się, skąd 
wziąć prąd, który pozwoli korzystać z tych 
wszystkich urządzeń. Rozwiązań jest spo-
ro. Im większy jacht, tym więcej potrzeb 
i możliwości. Armatorzy gotowi zainwesto-
wać w nowoczesne technologie mogą nawet 
zamienić swą łódź w całkowicie niezależną 
jednostkę, której niepotrzebne będą mari-
ny, gniazdka i kable. Od czego zacząć?

Baterie, alternatory i ładowarki

Na jachcie powinniśmy mieć dwa pod-
stawowe zestawy baterii – akumulatory 
startowe (rozruchowe do silnika) oraz by-
towe (hotelowe) do wszystkich urządzeń 
i instalacji pokładowych. Aby je ładować 
podczas żeglugi, konieczny jest alternator 
przy silniku stacjonarnym lub prądnica 
przy zaburtowym. Niezbędna jest także ła-
dowarka, która pozwoli uzupełniać energię 
podczas postojów w marinach (z portowej 
instalacji 230 V). Na rynku jest duży wy-
bór nowoczesnych ładowarek. Pozwalają 
precyzyjnie dopasować napięcie do baterii. 
To ważne szczególnie w wypadku baterii 

w pełni uszczelnionych – ich przeładowa-
nie przejawia się nadmiernym gazowaniem 
i rozszczelnieniem. Ładowarki mają czuj-
niki napięcia (bateria zawsze otrzymuje 
właściwe napięcie ładowania) oraz czujniki 
temperatury baterii – wraz z jej wzrostem 
napięcie ładowania zostanie automatycznie 
zmniejszone. Dzięki temu możemy podłą-
czyć urządzenie i właściwie o nim zapo-
mnieć, chroniąc jednocześnie akumulatory 
przed przeładowaniem, rozszczelnieniem 
i wyschnięciem. Najnowsze modele łado-
warek Victron Energy Blue Smart Charger 
(szczecińska firma Skaut prezentowała je 
na marcowych targach Wiatr i Woda) mają 
nawet moduł bluetooth do bezprzewodo-
wej komunikacji krótkiego zasięgu. Dzięki 
niemu i darmowym aplikacjom dostępnym 
w sklepach App Store i Google Play może-
my kontrolować pracę urządzenia na ekra-
nie telefonu komórkowego z dowolnego 
miejsca na pokładzie.

Akumulatory, ładowarka i alternator to 
oczywiście główne elementy najprostszych 
instalacji elektrycznych, stosowane zazwy-
czaj w jachtach małych i średnich. Jeśli po-
trzebujemy więcej prądu, możemy zastoso-
wać mocniejszy alternator lub dodać drugi. 
Gdy na jachcie mamy ster strumieniowy, 
dokładamy kolejną baterię na dziobie. Jeśli 
zostanie dobrze dopasowana, obsłuży tak-
że windę kotwiczną. Co jednak robić, gdy 
wszystkie te źródła prądu nie wystarczą, 
by obsłużyć bogate wyposażenie? – Wów-
czas zastanawiamy się, jak poprawić bilans 
energetyczny – mówi Marcin Imianowski 
z firmy Skaut, która wyposaża nowe i uży-
wane jednostki we wszystkie jachtowe in-
stalacje. – Wielu armatorów dostawia kolej-
ne baterie. Tutaj często pojawiają się błędy. 
Po pierwsze, dlatego, że zwykle kupujemy 
nowe akumulatory o innej pojemności 
i charakterystyce pracy. Po drugie, obcią-
żamy jacht i sprawiamy, że nasza instala-
cja staje się coraz bardziej rozbudowana, 
na przykład gdy zamontujemy dwie grupy 

Prąd na jachcie nie tylko z baterii

Załoga jachtu „Bonbon” odpoczywa, a generator wiatrowy pracuje. Prądu na pokładzie nie zabraknie.

Nowe ładowarki Victron Energy mają moduł bluetooth... ...pracę urządzenia kontrolujemy na ekranie telefonu. Baterie solidnie zamocowane i starannie połączone.
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Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl

Energia z natury

Zajrzyj na SailStore.pl po najcichsze na rynku 
generatory wiatrowe i jedyne w swoim rodzaju 

panele słoneczne – bez żadnych kabli na pokładzie 
i bez żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby 

skaleczyć Twoją stopę!

Cisza… 
...odpoczynku nie zakłóca zgiełk mariny 

ani hałas silnika… Nie ma zasilania z lądu 
ani z alternatora…. A lodówka wciąż chłodzi, 

nawigacja działa, laptop się ładuje!

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

SunWare Rutland SilentWind Watt  &  Sea Prebit Foresti  &  Suardi Lofrans’ 
Dometic Max Power Waeco Pro-Car Webasto

Reklama Skaut 2016 Kwiecień [105x297] ver 06.indd   1 2016-04-21   15:17:15

baterii hotelowych. Poza tym dołożenie akumulatorów zwykle wy-
maga wymiany ładowarki czy separatora diodowego. Wpadamy 
więc w pułapkę niepotrzebnych kosztów, które nie czynią z naszej 
instalacji nowoczesnego układu.

Panele słoneczne

– W praktyce okazuje się, że na jachcie o długości około 12 me-
trów baterie o łącznej pojemności 440 Ah mogą sobie poradzić 
z dostawą prądu do wszystkich urządzeń. Pod warunkiem że będą 
wspomagane przez alternatywne źródła. Na przykład na rodzin-
nym jachcie turystycznym „Bonbon” (Sun Odyssey 42) załoga ko-
rzysta między innymi z lodówki, odsalarki, dwóch ploterów, rada-
ru i autopilota. Aby poprawić bilans energetyczny, dołożono dwa 
panele słoneczne Blue Solar firmy Victron Energy o łącznej mocy 
szczytowej 200 watów oraz generator wiatrowy Silentwind o mocy 
420 watów – mówi Marcin Imianowski. – Powstał hybrydowy sys-
tem ładowania, który zaspokoił potrzeby energetyczne jachtu i za-
łogi. Podczas jednego z rejsów przez dwa tygodnie nie musieliśmy 
się podpinać pod lądowe gniazdka 230 V. Podobny system montu-
jemy teraz na jachcie „Stary Bocian 3” (Beneteau Cyclades 50.5, 
długość: 15,62 metra). 

Panele fotowoltaiczne to zwykle pierwszy krok do alternatyw-
nych źródeł energii na jachtach i poprawy bilansu energetycznego 
bez dokładania akumulatorów. Producenci oferują wiele modeli 
oraz niezbędnych regulatorów napięcia. Panele szklane, zamknię-
te w aluminiowych ramach, przypominają te, które montujemy 
na połaciach naszych domowych dachów. Nie możemy po nich  

Panele solarne Sun Ware – lekkie, poręczne i praktyczne.

Panele mają antypoślizgową powierzchnię i rowki odprowadzające wodę.F
O

T
. W

W
W

.S
U

N
W

A
R

E
.D

E
 (

2)

F
O

T
. M

A
R

C
IN

 I
M

IA
N

O
W

S
K

I 
(3

)

http://www.sailstore.pl
http://www.sunware.de/


bIzneS oSPrzęT I WYPoSażeNIe

16 maj 2016

Lekkie elastyczne panele możemy przypinać do bimini.  Fot. www.sunware.de

chodzić, bo są dość kruche. Dlatego zwy-
kle montujemy je na rufowych bramach 
i uchwytach. Z kolei droższe modele ela-
styczne, po których bezpiecznie możemy 
chodzić (mają antypoślizgową powierzch-
nię i rowki odprowadzające wodę), montu-
jemy najczęściej na pokładzie i nadbudów-
ce, dopasowując urządzenie do niewielkich 
krzywizn kadłuba. Panele elastyczne mają 
nieco gorsze parametry (dostarczą mniej 
prądu niż szklane przy tym samym na-
słonecznieniu), ale są bezpieczniejsze. 
Zdecydował się na nie na przykład Bartek 
Czarciński, który wyruszy dookoła świata 
niewielkim jachtem „Perła”. Bartek wybrał 
wariant droższy, ale bardziej odpory na 
uszkodzenia mechaniczne. Także Aleksan-
der Doba na swym oceanicznym kajaku ma 
panele elastyczne. Analizując parametry 
i ceny paneli elastycznych, warto pamiętać, 
że na rynku są także takie, które nie mają 
trwałej powierzchni zabezpieczającej. Są 
tańsze, ale szybko ulegają uszkodzeniom.

Generatory wodne

Bardzo efektywne rozwiązanie. Niestety 
nie dla wszystkich jachtów i nie na każdą 
kieszeń. Podczas żeglugi zanurzamy na ru-
fie niewielką śrubę generatora – opór dla 
jednostki jest niewielki, a wyprodukowany 
prąd pozwala sprawnie ładować pokładowe 
baterie. Wymagana jest jednak dość spo-
ra prędkość, jacht powinien żeglować co 
najmniej sześć, siedem lub osiem węzłów. 
Taka prędkość dla wielu jednostek tury-
stycznych jest trudna do osiągnięcia przez 
dłuższy czas. Dlatego z generatorów wod-

nych korzystają najczęściej skipperzy łodzi 
regatowych. Urządzenia o mocy 300 watów 
kosztują co najmniej 15 tys. zł.

Generatory wiatrowe

Na rynku dostępne są coraz nowocze-
śniejsze rozwiązania pozwalające pozy-
skać prąd z niewielkich turbin wiatrowych 
montowanych zwykle na rufowych wy-
sięgnikach. W tych urządzeniach liczy się 
nie tylko efektywne generowanie prądu, 
ale także bezpieczeństwo i praca, która nie 
wywołuje dużego hałasu. Do najcichszych 
urządzeń dostępnych na rynku należą 
portugalskie generatory Silentwind (fir-
ma dostarczała je na jachty uczestniczące 
w okołoziemskim wyścigu Volvo Ocean 
Race). Modele Silentwind mają śmigła za-
projektowane przez specjalistów z branży 
lotniczej i wykonane ręcznie z włókien wę-
glowych o dużej elastyczności. Były testo-
wane w tunelu aerodynamicznym przy hu-
raganowym wietrze wiejącym z prędkości 
122 km/h. Sprawdziły się między innymi 
na „Polonusie”, „Darze Szczecina” oraz na 
luksusowych łodziach z gdańskiej stoczni 
Sunreef  Yachts. Urządzenie ma bardzo 
dobrą wydajność początkową – niezbędny 
moment obrotowy osiąga już przy wietrze 
o prędkości 2,2 m/s. Dla bezpieczeństwa 
mamy automatyczny i manualny hamulec. 
Wyświetlacz pozwala na kontrolę pracy 
generatora. Każdy model dostarczany jest 
z zewnętrznym hybrydowym regulatorem 
napięcia umożliwiającym podłączenie tak-
że paneli słonecznych. Dostępne są trzy 
wersje generatora: 12V, 24V oraz 48V. Ile 

trzeba wydać? Na przykład generator Si-
lentwind 400 NEW wraz z regulatorem 
Hybrid 1000 kosztuje 5,4 tys. zł.

Generatory benzynowe  
i z silnikami Diesla

Na rynku generatorów benzynowych nie 
ma modeli marynistycznych, poza tym ma-
gazynowanie tego paliwa na pokładzie nie 
należy do rozwiązań zbyt bezpiecznych. 
Z kolei generatory z silnikami Diesla są 
dość powszechne na pokładach większych 
łodzi oraz jednostek wyprawowych (naj-
nowsze modele do jachtów kosztują około 
30 tys. zł). Nowością rynku turystyczne-
go są generatory naftowe, ciche i nieza-
wodne – na razie najczęściej spotykane 
w karawaningu.

Pamiętajcie też o tym, że wyruszając 
w rejs z rodziną lub grupą przyjaciół, trze-
ba zabrać na pokład kabel zasilania z lądu 
(na przykład Ratio Elecitric o długości 
15 m za 327 zł), krótki kabel przejściowy 
z odpowiednimi wtyczkami oraz porząd-
ny biurowy przedłużacz (albo nawet dwa) 
z kilkoma gniazdami w listwie zawierają-
cej wyłącznik. Wystarczy, że każda osoba 
zabierze w podróż zasilacz do telefonu ko-
mórkowego i laptopa, by podczas postoju 
wyrosła w mesie plątanina kabli.

Akcesoria do jachtowych instalacji elektrycz-
nych znajdziecie w sklepie internetowym: 

www.sailstore.pl.

Rufowy maszt z generatorem wiatrowym.

http://www.sunware.de/
http://www.sailstore.pl/
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I mpreza rozpoczynająca wodniacki se-
zon na szlaku Wielkiej Pętli Wielko-
polski odbędzie się w sobotę 14 maja na 

Przystani Wodnej w Ślesinie (tuż za mostem 
– na wschodnim brzegu Jeziora Ślesińskiego). 
Inauguracja sezonu to okazja do spotkania 
miłośników wodnej turystyki. Zaplanowano 
regaty żeglarskie, bezpłatne rejsy, pokazy 
mistrzów Polski w ratownictwie wodnym, 
koncert szantowy, degustację lokalnych po-
traw, powstanie też miasteczko wodne z ani-
macjami i zabawami dla najmłodszych. Spe-
cjalnym punktem programu będzie premiera 
muzyczna „Szanty Wielkopolskiej .ˮ

Wielka Pętla Wielkopolski  
coraz popularniejsza

W ostatnich sezonach liczne akcje pro-
mocyjne realizowane przez Wielkopolską 
Organizację  Turystyczną oraz samorządy 
z regionu przyczyniły się do wzrostu popu-
larności szlaku. Dowodzą tego dane dotyczą-
ce śluzowania. W 2012 roku śluzy Wielkiej 
Pętli Wielkopolski pokonało ponad 5 tys. ło-
dzi i statków, a dwa sezony później już ponad 
9 tys. jednostek. Szlak otrzymał certyfikat 
Polskiej Organizacji Turystycznej dla Naj-
lepszego Produktu Turystycznego 2015 roku 

oraz Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brze-
gu 2015. Wodniacy mogą korzystać nie tylko 
z wielu przystani, ale także z przewodników 
wydawanych na najwyższym poziomie edy-
torskim, z aplikacji mobilnej GPS oraz ze 
strony internetowej www.wielka-petla.pl, na 
której znajdziecie aktualności, informacje 
o regionie, kalendarz wydarzeń, informacje 
dla wodniaków oraz planer wycieczek. 

Nowe inwestycje

W ubiegłym roku na przystaniach, w ma-
rinach oraz przy śluzach Wielkiej Pętli Wiel-
kopolski zamontowano 34 tablice informa-
cyjne. Oznakowanie turystyczne, z mapami 
i kodem QR zawierającym link do strony 

Początek sezonu na Wielkiej Pętli Wielkopolski

www.wielka-petla.pl, ułatwia poruszanie się 
po szlaku i zwiedzanie jego okolic. Z tych 
informacji korzystają nie tylko wodniacy, 
ale także osoby uprawiające turystykę pie-
szą, rowerową i konną. Tablice zamontowa-
no przy wsparciu finansowym Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Na szlaku dostępne są 
także foldery i mapki prezentujące najwięk-
sze atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski – 
do portów i przystani materiały dostarczają 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, sa-
morządy oraz lokalne podmioty związane 
z turystyką wodną.

W najbliższym czasie WOT planuje prze-
prowadzić badanie ruchu turystycznego na 
szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Zostanie 
ono wykonane przy współpracy z marinami 
oraz firmami czarterującymi sprzęt. Pra-
cownicy organizacji chcą dokładniej poznać 
turystów przemierzających szlak. Zaplano-
wano też publikację katalogu ofert marin, 
firm czarterowych, hoteli i restauracji.

Zatem czas ruszać na wodniacki począ-
tek sezonu w Ślesinie oraz na Wielką Pętlę 
Wielkopolski. W maju i czerwcu przyro-
da na szlaku jest wyjątkowo piękna. Długi 
dzień pozwala żeglować nawet 17, 18 godzin 
na dobę. Na wielu odcinkach będziecie się 
mogli poczuć niemal jak w Amazonce. Ar-
kady Fiedler, pisarz i podróżnik, wyruszył 
w świat właśnie dlatego, że zauroczyły go 
dziewicze zakola Warty i rzeka meandrują-
ca przez wielkopolskie lasy. Kto raz poczuje 
nurt, z pewnością będzie chciał wracać na 
Wielką Pętlę Wielkopolski.

Po Wielkiej Pętli Wielkopolski pływają łodzie motorowe, przerobione jachty bez masztów, a nawet jednostki 
żaglowe z położonymi masztami. 

Na szlaku spotkacie też kajakarzy.

Wielka Pętla Wielkopolski ma 690 km i wie-
dzie przez trzy województwa: wielkopolskie, 
lubuskie i kujawsko-pomorskie. Tworzą ją 
rzeki Warta (338,4 km) i Noteć (205 km) oraz 
droga wodna Warta –  jezioro Gopło. Szlak 
na odcinku Santok – Bydgoszcz wiedzie mię-
dzynarodową drogą wodną E70 łączącą An-
twerpię w Belgii z Kłajpedą na Litwie. Wielka 
Pętla Wielkopolski przebiega między innymi 
przez Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, 
Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, 
Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Czarn-
ków i Ujście. Na trasie jest około 30 przystani 
i marin z niezbędną infrastrukturą oraz 28 
śluz. Niektóre z nich są zabytkami techniki, 
na przykład notecka śluza nr 11 w Krostko-
wie z wałem ziemnym i jazem iglicowym.
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U czestnicy rejsu „Najdłuższą dro-
gą dookoła świata – przez siedem 
kontynentów i cztery oceany” do-

tarli w kwietniu do chilijskiej wyspy Chiloé. 
Za nimi już pół roku żeglugi. Po opuszcze-
niu Szczecina pod koniec września ubie-
głego roku jacht „Wassyl” opłynął Euro-
pę, przemierzył Atlantyk, odwiedził Horn 
i przywitał się z wodami Pacyfiku. Szcze-
cińska jednostka przez dwa lata pokona po-
nad 45 000 mil morskich, czyli ponad dwa 
obwody Ziemi.

Wojtek Maleika, uczestnik wyprawy, 
przygotował kolejny materiał z pokładu. 
Tym razem skupił się na systemach łączno-
ści morskiej, które załoga testowała przez 
kilka ostatnich miesięcy.

***

Łączność satelitarna i rozwiązania przy-
gotowane dla żeglarzy sprawiają, że połą-
czenie telefoniczne ze środka oceanu czy 
też pobranie cyfrowej prognozy pogody 
jest banalnie proste. Tyle że wciąż dość dro-
gie. Poniżej przedstawiam wszystkie syste-
my komunikacji dalekomorskiej, z których 
korzystamy na jachcie „Wassyl” w trakcie 
rejsu dookoła świata. A że nasza kabina 
nawigacyjna jest całkiem dobrze wyposa-
żona, każdy armator zainteresowany łącz-
nością pokładową znajdzie coś dla siebie.

Radio UKF

W żegludze dalekomorskiej radio UKF 
musi być na każdym pokładzie. Właściwie 
moglibyśmy je pominąć w tym zestawie-
niu, gdyż nie jest urządzeniem do łączności 
dalekiego zasięgu. Ale radio pozwala od-
bierać prognozy pogody, także na oceanie. 
Płynąc wzdłuż brzegów wielu państw, mo-
żemy nasłuchiwać komunikatów pogodo-

wych nadawanych o określonych porach. 
Na pokładzie „Wassyla” mogliśmy to robić 
w drodze ze Szczecina do Wysp Kanaryj-
skich. Później radio właściwie zamilkło...

UKF służy też do łączności między stat-
kami. Możemy na przykład poprosić załogę 
napotkanej jednostki o aktualną prognozę. 
Duże statki towarowe prawie zawsze mają 
łączność satelitarną i precyzyjne informacje 
pogodowe. Pewną przeszkodą może być ba-
riera językowa, bo nie wszyscy oficerowie 
pokładowi władają angielskim. Należy wtedy 
się uzbroić w cierpliwość i poczekać na kolej-
ny statek. Nazwy jednostek i sygnały wywo-
ławcze możemy odczytać z odbiornika AIS.

Navtex

Jest to system do odbierania komuni-
katów morskich, w tym prognoz pogody, 
działający wzdłuż brzegów w niektó-
rych rejonach świata. Dokładne prognozy 
otrzymywaliśmy na wodach europejskich, 
wzdłuż brzegów Brazylii urządzenie mil-
czało, a na wodach Argentyny i Chile po-
wróciło do życia. Kawał świata jeszcze 
przed nami, więc zobaczymy, jak Navtex 
sprawdzi się w kolejnych miesiącach.

Radiostacja HF/MF z modemem

Na rynku dostępne są rozwiązania umoż-
liwiające wysyłanie i odbieranie wiadomo-

Halo, tu „Wassyl”. jak nas słychać?
Szczeciński jacht „Wassyl” w drodze do lodowca Seno Pia West.   Fot. Marcin Mieczkowski

Pokładowe urządzenia do komunikacji.  Fot. W. Maleika
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ści oraz łączenie się z internetem za po-
średnictwem radiostacji MF/HF oraz stacji 
brzegowych pełniących funkcję łącznika 
pomiędzy transmisją radiową a internetem.

Radio podłączone do komputera umoż-
liwia odbieranie tzw. faksymili – map po-
godowych przedstawiających siłę wiatru, 
zafalowanie, temperaturę oraz inne dane 
meteo. Wystarczy uprzednio pobrać z in-
ternetu spis stacji radiowych transmitują-
cych takie dane wraz z częstotliwościami 
i godzinami nadawania. Radio podłączamy 
do komputera przez złącze mikrofonowe 
(zazwyczaj duży lub mały jack). Do ob-
sługi faksymili możemy użyć programu 
mScanMeteo lub Jvcomm32. Warto dodać, 
że w ten sam sposób można odebrać komu-
nikaty w formacie tekstowym, na przykład 
ostrzeżenia nawigacyjne i tekstowe pro-
gnozy pogody.

Jeżeli do radiostacji MF/HF podłączy-
my modem, zyskamy możliwość cyfrowej 
transmisji danych do internetu. Na jachcie 
„Wassyl” mamy radiostację ICOM IC-7200 
wraz z tunerem antenowym oraz modemem 
Pactor 4 Dragon DR-7400. Dodatkowo wy-
kupiliśmy usługę SailMail, umożliwiającą 
wysyłanie i odbieranie poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem jednego z kilkunastu 
przekaźników rozmieszczonych na całym 
świecie. Wraz z wykupieniem abonamentu 
otrzymaliśmy skrzynkę pocztową w dome-
nie sailmail.com.

Aby rozpocząć korzystanie z tego sys-
temu, należy podłączyć modem do radia, 
a następnie zainstalować na komputerze 
bezpłatny program AirMail w wersji 3.5 
lub nowszej. To dość rozbudowane opro-
gramowanie. Nie tylko zarządza naszą 
pocztą, ale także ułatwia pobieranie elek-
tronicznych prognoz (otrzymujemy je w za-
łącznikach poczty w postaci plików GRIB). 
Po poprawnej konfiguracji sprzętu i opro-
gramowania system jest gotowy do pracy. 
Trudno opisać wszystkie parametry kon-
figuracyjne programu, zależą one głównie 
od typu radia (dokładne instrukcje można 
znaleźć w internecie).

Zarządzanie pocztą jest niemal tak pro-
ste jak za pomocą typowych programów 
do obsługi poczty elektronicznej. Jedynie 
wysyłka oraz odbiór odbywają się ręcznie – 
poprzez nawiązanie łączności ze stacją ba-
zową. Najpierw łączymy się z modemem, 
wybierając w programie AirMail opcję 
Terminal. Możemy też wyświetlić spis 
dostępnych stacji oraz tabelę propagacji 
sygnału radiowego, wybierając opcję Pro-
pagation lub wciskając klawisz F8. Z każ-
dą ze stacji możemy się połączyć na kilku 
wybranych częstotliwościach, a im większa 
wartość w tabeli propagacji przypisana do 
danej częstotliwości i aktualnej godziny, 
tym większa szansa na lepsze połączenie. 
Po wybraniu odpowiedniej częstotliwości 

modem automatycznie dostraja radio. Teraz 
wystarczy nacisnąć Connect. Radio nawią-
zuje połączenie, a my słyszymy charakte-
rystyczny dźwięk typowy dla transmisji 
cyfrowych. Jeżeli nasze radio i stacja ba-
zowa dogadają się, następuje automatycz-
ne wysłanie przygotowanych wiadomości, 
a następnie odebranie poczty z serwera.

Tego typu transmisja jest dość powol-
na, dlatego program automatycznie usu-
wa wszelkie załączniki, gdy ich wielkość 
przekracza 70kB. Jakość połączenia zależy 
przede wszystkim od odległości od stacji 
bazowej oraz od warunków atmosferycz-
nych. Gdy próby połączenia z różnymi 
stacjami na różnych częstotliwościach koń-
czą się niepowodzeniem, należy ponowić 

transmisję o innej porze dnia lub nocy (noc-
ne transmisje zwykle są bardziej udane). 
Na pokładzie „Wassyla” udawało nam się 
nawiązywać połączenie z odległości nawet 
3000 mil od stacji brzegowej, e-maile prze-
chodziły bez problemów, choć prędkość 
transmisji była czasem bardzo mała.

Opisany zestaw pozwala również odbie-
rać prognozy pogody. Wystarczy w pro-
gramie AirMail wybrać opcję Open grib 
request window, zaznaczyć na mapie świata 
wybrany obszar, wcisnąć przycisk Requ-
est i wybrać dane, które chcemy uzyskać 
(wiatr, ciśnienie, zafalowanie, temperatura, 
opady...). Program informuje nas, jaki roz-
miar będzie miał plik danych pogodowych 
GRIB. Ze względu na niewielką prędkość  

Żegluga w porywistych patagońskich wiatrach.  Fot. Wojciech Maleika

Załoga „Wassyla” przy przylądku Horn.  Fot. Marek Duszkiewicz / www.wassyl360.com

http://www.wassyl360.com/
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transmisji należy zwrócić uwagę, by nie 
przekraczał 10, 20 kB. Aby to osiągnąć, 
wystarczy zmniejszyć obszar, który obej-
muje prognoza, ograniczyć dane do prognoz 
wiatrowych lub skrócić czas. Po dokonaniu 
wszystkich ustawień klikamy przycisk Post 
request i program automatycznie generuje 
e-mail. Po jego wysłaniu na skrzynkę otrzy-
mujemy wiadomość z plikiem GRIB. Obej-
rzymy go w programie View fax, który jest 
elementem AirMail.

Ile kosztuje łączność z użyciem radia 
MF/HF i modemu? Za radio ICOM IC-7200 
zapłacimy około 3,9 tys. zł (można wybrać 
tańszy model). Tuner antenowy to wydatek 
1,7 tys. zł, a modem Pactor 4 Dragon DR-7400 
około 900 euro. Koszty eksploatacji są dość 
niskie. Usługa Sail Mail (www.sailmail.com) 
kosztuje 250 USD na rok, ale istnieją także 
inne darmowe rozwiązania.

Telefon satelitarny Globalstar

Zasięg telefonii satelitarnej Globalstar 
niestety nie jest globalny. Dobre pokrycie 
sygnałem mamy w Europie, Ameryce Pół-
nocnej i Australii. Na innych kontynentach 
zasięg pojawia się tylko w wybranych miej-
scach, a na oceanach zanika niemal całko-
wicie. Dlatego telefon w tej sieci nie może 
być jedynym urządzeniem do kontaktu ze 
światem na jachtach żeglujących poza Eu-
ropą, Karaibami i wybrzeżami USA. Mimo 
tych ograniczeń warto pomyśleć o sieci 
Globalstar, bo to najtańsza łączność sate-
litarna. Jest wiele planów taryfowych, ale 
można przyjąć, że minuta rozmowy kosz-
tuje około 50 centów, czyli mniej niż roz-
mowa przez telefon komórkowy do Polski, 
jeśli dzwonimy spoza Unii Europejskiej. 
Oczywiście możemy też wysłać wiadomo-
ści SMS (na dowolny numer komórkowy 
lub satelitarny).

Telefon ten można też wykorzystać jako 
modem internetowy. Wystarczy podłączyć 
go kablem USB do komputera i zainstalo-
wać sterowniki. Po aktywowaniu połącze-
nia modemowego mamy dostęp do poczty, 
stron i komunikatorów. Transmisja niestety 
przypomina czasy pierwszych modemów 
telefonicznych (około 33 kb/s), więc nie na-
leży liczyć na szybkie ładowanie stron czy 
ściągnięcie poczty z dużymi załącznikami. 
I na dodatek nie są to połączenia tanie. Ten 
dostęp do sieci najlepiej wykorzystywać 
jedynie do odebrania i wysłania e-maili 
bez załączników i sprawdzania prognoz 
pogody. Tylko osoby z grubszym portfelem 
i dużą cierpliwością mogą przeglądać Face-
book lub portale informacyjne.

Zestaw Inmarsat  
FleetBroadband 150

Ten najbogatszy i najbardziej rozwinięty 
technologicznie zestaw do komunikacji na 
naszej łódce obejmuje antenę, router oraz 
słuchawkę telefoniczną. Umożliwia on 

przesyłanie danych oraz prowadzenie roz-
mów telefonicznych. Zasięg sieci Inmar-
sat jest o wiele większy, obejmuje niemal 
cały świat (za wyjątkiem obszarów Arktyki 
i Antarktydy). W dotychczasowej żegludze 
wzdłuż Europy i Ameryki Południowej nie 
mieliśmy problemów z zasięgiem czy jako-
ścią połączenia. 

Nieco inaczej wysyłane są w tym wypad-
ku dane komputerowe. Do będącego w ze-
stawie routera podłączamy komputer, wy-
korzystując kabel sieciowy i złącze RJ-45. 
Wstawiając po drodze dodatkowy switch, 
możemy podłączyć do sieci kilka kompu-
terów lub stworzyć pokładową sieć Wi-Fi. 

Router ma wewnętrzne oprogramowanie. 
Dostajemy się do niego przez przeglądarkę 
internetową, wpisując jako adres IP route-
ra. Konfigurujemy dodatkowe parametry 
sieciowe. Najważniejsza opcja to włączanie 
i wyłączanie transmisji danych. Uzyskiwa-
ne prędkości: od 56 kB do 128 kB. Łado-
wanie stron przebiega w rozsądnym czasie, 
możliwe jest także ściągnięcie poczty z nie-
wielkimi załącznikami.

Opłaty za korzystanie z internetu zależne 
są od ilości przesłanych danych. Wykupu-
jąc usługę pre-paid, która w mojej ocenie 
jest najkorzystniejsza, ponosimy cotygo-
dniową opłatę abonamentową w wysokości 
14 dolarów oraz 10 dolarów za każdy 1 MB 
wysłanych lub odebranych danych. Korzy-
stając z internetu bez ograniczeń, szybko 
zostaniemy bankrutami. Załadowanie nie-
co bardziej rozbudowanej strony może nas 
kosztować kilkadziesiąt dolarów. Ściąganie 
poczty z większymi załącznikami także 
wydaje się zbyt drogie. Warto więc pomy-
śleć, jak ograniczyć te koszty. Po pierwsze, 
należy zrezygnować z przeglądania stron 
www. Jeżeli chcemy wiedzieć, co się dzieje 
w kraju, poprośmy znajomego, by przygo-
tował prasówkę i podesłał ją e-mailem. Po 
drugie, nie ściągajmy poczty z większymi 
załącznikami. Jeżeli chcemy korzystać 
z naszej codziennej skrzynki pocztowej, 
możemy ustawić w programie pocztowym 

Żegluga wzdłuż ściany lodowca Seno Pia.   Fot. Tomasz Łopata / www.SelmaExpeditions.com
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typ serwera IMAP (zamiast POP3). Takie 
rozwiązanie powoduje, że ściągane są tylko 
nagłówki maili oraz te wiadomości, które 
wskażemy później ręcznie. Alternatyw-
nym rozwiązaniem może być przeglądanie 
poczty przez przeglądarkę, choć generuje-
my wtedy większy ruch i koszty. Progno-
zy pogody możemy pobierać przez e-mail, 
wykorzystując np. program AirMail lub 
inne oprogramowanie służące do pobiera-
nia plików GRIB.

Chcąc zminimalizować ilość przesyłanych 
danych, powinniśmy ograniczyć się do pobie-
rania poczty bez załączników (za wyjątkiem 
plików GRIB). Kolejne bajty zaoszczędzimy, 
wyłączając usługę DNS. Jest to system siecio-
wy służący do translacji adresów interneto-
wych na numer IP (np. 215.10.123.1) i odwrot-
nie. Ta usługa, uruchamiana automatycznie 
i wielokrotnie w czasie połączenia, generuje 
dodatkowy ruch. Większość dostawców usług 
internetowych oferuje skrzynki e-mail opar-
te na serwerach ze stałymi adresami IP. Te 
wystarczy wpisać w ustawieniach programu 
pocztowego. Pozostaje jeszcze skonfigurować 
zaporę systemu, w której ustawiamy regu-
ły zezwalające na dostęp do internetu jednej 
przeglądarce (którą łączymy się z oprogra-
mowaniem routera) oraz programowi do ob-
sługi poczty (w naszym przypadku AirMail). 
Wszelkie pozostałe reguły powinny być wyłą-
czone. W ten sposób uniemożliwiamy innym 
programom zainstalowanym na komputerze 
oraz systemowi Windows na pobieranie da-
nych w tle, co odbywa się niemal zawsze i to 
bez naszej wiedzy. Przy tak skonfigurowa-
nym systemie, odbierając i wysyłając codzien-
nie kilka e-maili oraz pobierając rano i wie-
czorem prognozę pogody w formacie GRIB, 
cotygodniowy transfer wynosi około 0,5 MB, 
co kosztuje 5 USD za transmisję plus 14 USD 
za abonament. Łatwo obliczyć, że miesięcz-

ny koszt wynosi w takim wypadku około 80 
USD, czasem nawet mniej, gdyż w portach, 
ze względu na dostęp do bezpłatnych sieci 
Wi-Fi, korzystanie z łącza satelitarnego staje 
się zbędne. Rozmowa telefoniczna kosztuje 
natomiast 70 centów, więc bez drżenia serca 
możemy podnieść słuchawkę i zadzwonić do 
rodziny. Najtrudniejszy do zaakceptowania 
jest koszt zakupu sprzętu satelitarnego: około 
25 tys. zł. 

Podsumujmy. Mamy do wyboru dwie 
podstawowe technologie transmisji da-
nych. Radiowa jest nieco tańsza w zakupie 
i dużo tańsza w użytkowaniu, ale ma pew-
ne ograniczenia. Największym jest brak 
możliwości połączeń telefonicznych. Prze-
syłanie poczty i odbieranie prognoz nie sta-
nowi większego problemu, choć transmisja 

bywa kapryśna i powolna. Systemy sateli-
tarne, a w szczególności FleetBroadband, 
są rozwiązaniami kompletnymi, bardziej 
niezawodnymi i uniwersalnymi, jednak 
wiele droższymi – zarówno w zakupie, jak 
i w użytkowaniu. 

Na pokładzie „Wassyla” mamy wszyst-
kie opisane systemy. Doskonale się one 
uzupełniają. Jednak gdybym miał wybrać 
jeden, postawiłbym na dobrze skonfiguro-
wany system satelitarny FleetBroadband.

Wojtek Maleika

Wyprawa jest współfinansowana z funduszy mia-
sta Szczecin. Patronem ekspedycji jest magazyn 
„Wiatr”. Więcej informacji o rejsie oraz galerie 
zdjęć znajdziecie na stronie www.wassyl360.com 
oraz na Facebooku (wassyl360).

Za chwilę Puerto Williams, marina wysunięta najdalej na południe.  Fot. Artur Wassielewski Autor Wojtek Maleika pozdrawia Szczecin. 

Caleta Olla – lodowiec i dziewicza przyroda.  Fot. Wojciech Maleika
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zegarek Nautica Yachtimer
Nautica Watches przedstawia NMX 15 Digital Yachtimer, 
nowy cyfrowy zegarek o wyrafinowanym nowoczesnym wy-
glądzie. To prawdziwy gigant wśród zegarków żeglarskich. 
Nie tylko ze względu na średnicę stalowej koperty (55 mm) 
z matowoniebieską powłoką i sześcioma śrubami. Yachtimer 
ma cyfrowy chronograf, timer, alarm, a także dość surowy de-
sign i wyjątkowo lekką konstrukcję. Miękki silikonowy pasek 
znakomicie dopasowuje się do nadgarstka. NMX Digital Yach-
timer ma również dwa tryby czasowe – dodatek do alarmu, ti-
mera i chronografu. Wodoszczelność: 100 m – 10 ATM (328 
stóp). Cena: 999 zł. Zegarki Nautica dostępne są na stronie:  
www.timetrend.pl.

Kamizelka ratunkowa Tribord
Ratunkowa kamizelka automatyczna o wyporności 
150N z systemem uruchamiającym na pastylkę solną. 
Po zanurzeniu wyzwalacz przebija nabój ze sprężonym 
CO2, który pompuje komorę powietrzną. Wewnątrz 
kamizelki, na jaskrawej pomarańczowej powłoce, są 
odblaskowe taśmy. Kamizelka jest lekka, ma automa-
tyczną klamrę ułatwiającą zapięcie i zapewnia swobodę 
ruchów. Źródło: www.decathlon.pl.

Wimple dla mistrzów
Nowy polski produkt prawie do wszystkich 
jachtów regatowych. Blacksmith to karbonowe 
wimple do jednostek typu sportboat, do klas 
olimpijskich (także w barwach narodowych) 
oraz do optimistów (modele Crazy Kids). Precy-
zyjny pomiar już od 0,8 węzła. Z takiego wimpla 
korzysta od niedawna najlepsza polska załoga 
z klasy 470 – Agnieszka Skrzypulec i Irmina 
Mrózek-Gliszczyńska. Także młodsze załogi 
sięgają po nowe precyzyjne urządzenie, które 
wyczuje każdą zmianę kierunku wiatru. Źródło: 
www.windblacksmith.com.

Kurtka Sail marki Henri Lloyd
Wodoodporna i oddychająca kurtka żeglarska z tkani-
ny TP1. Dostępna jest w kilku kolorach oraz w krojach 
męskim i damskim. Ma wodoodporne zamki, klejone 
szwy i regulowany kaptur – doskonale chronią przed 
wodą i wiatrem. Na rękawie umieszczono nadruk 
721X inspirowany zwycięstwem jachtu Henri Lloyd 
„50 Years of Pioneering Spirit” w regatach Clipper 
2013 – 2014 Round the World Yacht Race. Źródło: 
www.henrilloyd.pl.

Promocja z Hookiem!  
Silnik mercury plus echosonda
Firma Parker Poland przygotowała promocję dla armatorów mniejszych łodzi oraz miłośników 
wędkarstwa. Zaburtowy silnik marki Mercury o mocy 3,5 KM lub 4 KM możemy kupić w zesta-
wie z echosondą Lowrance Hook 3x (oferta obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów). 
Kupując silnik Mercury 4 KM w zestawie z echosondą Hook 3x, zaoszczędzimy 590 zł. Natomiast 
zamawiając silnik Mercury 3,5 KM z echosondą Lowrance Hook 3x, zaoszczędzimy 490 zł. Źró-
dło: www.parker.com.pl.

osobisty aIS firmy ocean Signal
MOB1 to najmniejszy na świecie osobisty nadajnik AIS 
z DSC. Urządzenie ma GPS (66 kanałów), który rozpoczyna 
pracę, gdy powietrze wypełni kamizelkę ratunkową. GPS 
nadaje sygnał przez ponad 24 godziny, a pierwszy alert wy-
syła już po 15 sekundach od aktywacji. Silne światło strobo-
skopowe pomaga odnaleźć rozbitka w trudnych warunkach 
pogodowych, nocą lub we mgle. MOB1 łączy się z jachtem, 
z którego wypadł użytkownik urządzenia, a także z innymi 
jednostkami znajdującymi się w promieniu do 8 km. Alarm 
jest nadawany do wszystkich odbiorników AIS. Żywotność 
baterii: 7 lat. Gwarancja producenta: 5 lat. Cena: 1350 zł. 
Źródło: www.eljacht.pl

http://www.timetrend.pl/
http://www.decathlon.pl/
http://www.windblacksmith.com/
http://www.parker.com.pl/
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P iotr Pajdowski żeglował przez 
Atlantyk w załodze Tomasza Ci-
chockiego – polski jacht przemie-

rzał ocean w etapowym rejsie z Kapsztadu 
do Europy (pod koniec kwietnia Delphia 47 
zacumowała w Świnoujściu). Dziś autor 
wraca wspomnieniami do Wyspy Świętej 
Heleny (brytyjskie terytorium zamorskie), 

na której szukał śladów Napoleona. Czy ten 
skrawek lądu staje się turystyczną atrakcją, 
czy może wciąż jest jedynie oceaniczną 
Syberią, czyli pięknym i surowym więzie-
niem?

***
Na Wyspie Świętej Heleny kończy się 

pewna epoka: w maju otwierają lotnisko. 

Do tej pory wyspa miała kontakt ze świa-
tem dzięki statkowi kursującemu z Kapsz-
tadu. Mógł przewieźć 156 pasażerów i 92 
kontenery (właśnie został wystawiony na 
sprzedaż). Teraz będą tu kursować samo-
loty Boeing 737. Zamiast pięciu dni na 
oceanie – cztery godziny w powietrzu. To 
największa zmiana dla tego skrawka lądu  

Więzienie czy perła atlantyku?

Zielone i górzyste wnętrze Wyspy Świętej Heleny.   Fot. Piotr Pajdowski (3)

Jamestown i kotwicowisko. Wyspa wciąż czeka na port. Jedyne wyjście na ląd w Jamestown.
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od czasu jego odkrycia. Przylecą turyści, 
napłyną inwestycje, zmienią się ceny towa-
rów. Skansen i unikatowa przyroda będą te-
raz na wyciągnięcie ręki. Jak długo wyspa 
zachowa swój charakter? Czy za kilka lat 
będzie taka sama jak w lutym tego roku?

Cumujemy w Jamestown. Schodzimy na 
ląd, by wysłać artykuł i zdjęcia do redak-
cji, wypłacić kasę z banku, zwiedzić wy-
spę, zrobić zakupy i oddać długi w barze. 
W banku kolejka. Za wypłatę z karty biorą 
prowizję w wysokości 5 proc. Rozbój! De-
cyduję się na funty angielskie. Miejscowe 
są prawie takie same – mają tę samą siłę 

nabywczą, ale akceptowane są jedynie na 
wyspie. W biurze Sure, jedynego operatora 
GSM, nie chcą pożyczyć komputera. Pro-
ponują Wi-Fi (3,5 funta za 30 minut, a pręd-
kość fatalna). Idziemy do pobliskiego hote-
lu i stajemy przed obliczem szefowej. Pani 
przynosi dziesięcioletni laptop poklejony 
taśmą, jedyny komputer w hotelu. Patrzy 
podejrzliwie na mój pendrive, bo najbliższy 
specjalista od komputerów jest w Kapszta-
dzie, 1800 mil stąd. Wysyłka trwa godzinę. 

Szefowa hotelu mieszka na wyspie od 8 
lat. Przyjechała z Botswany. Bardzo liczy 
na lotnisko, które otwierają w rocznicę od-

krycia wyspy przez Portugalczyków w 1502 
roku. Budują też port z falochronem. Hotel 
więc też zainwestował i ma 10 dodatko-
wych pokoi. Ale czy biznes rozkwitnie?

Chcemy złapać taksówkę. Pani z biura 
informacji turystycznej długo uzgadnia 
coś przez telefon, po czym wysyła nas do 
sklepu Tracy (niebieski budynek po prawej 
stronie). Tam znów telefoniczna narada, 
płacimy 50 funtów i pół godziny później 
podjeżdża ford transit z przemiłym kie-
rowcą. Jedziemy ulicą Napoleona, na której 
dwa auta ledwo się wymijają. Na wyspie 
nie ma kontroli prędkości, bo nie da się jeź-

Schody dłuższe niż skocznia narciarska prowadzą z Ladder Hill do Jamestown.   Fot. Piotr Pajdowski (3)

Główna ulica Jamestown... …i najlepszy w mieście Hotel.
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dzić szybko. Trzeci bieg jest rzadko uży-
wany, a wyższe są zupełnie niepotrzebne. 
Poza tym każdy defekt mógłby unierucho-
mić pojazd na długie miesiące, więc wszy-
scy jeżdżą z wytężoną uwagą. Za miastem 
droga pnie się ostro w górę. Przed nami do-
mek z szarym dachem, pierwszy, w którym 
mieszkał Napoleon. Obok duży budynek 
misji francuskiej i jeszcze większy będą-
cy siedzibą firmy dostarczającej na wyspę 
sześć kanałów brytyjskiej telewizji. Gdy 
wjeżdżamy na płaskowyż, zmienia się kli-
mat. Trafiamy do osiedla Longwood, gdzie 
stoi główny dom Napoleona. Wejście kosz-
tuje 10 funtów. W środku słyszymy słowa: 
„Dzień dobry, Janek Glazewski”. Polak 
urodzony w RPA, profesor prawa morskie-
go z uniwersytetu w Kapsztadzie. Nasi są 
wszędzie...

Drewniany budynek jest niewielki, da-
leko mu do rezydencji w podwarszawskim 
Konstancinie. Pokoje mikroskopijne. Sy-
pialnia malutka. Meble – oryginały z epoki. 
Obok posiadłości, w centralnym miejscu 
Longwood, stoi kiczowata kopia żaglowca, 
którym przywieziono tu Napoleona. Żył 
na wyspie 6 lat. Umarł, mając zaledwie 52 
lata. Przed śmiercią wskazał miejsce swe-
go pochówku, na końcu przepięknej małej 
kotliny. 

Dom Napoleona położony jest w innej 
strefie klimatycznej niż nadmorskie Ja-
mestown. Dużo tu zieleni i więcej dni 
deszczowych. Nasz kierowca co chwilę 
pokazuje zbiorniki i ujęcia wody. Fauna 
w tych wyższych partiach wyspy zachwy-
ciłaby znawców przyrody. Niestety Wyspa 
Świętej Helena to angielska wersja Syberii. 
Zanim zbudowano Kanał Sueski, była waż-
nym miejscem na szlaku żaglowców podą-
żających z Wielkiej Brytanii do Indii oraz 
miejscem zsyłki.

Przed nami niesamowite widoki z gór-
skiej ścieżki, którą miejscowi nazywają 
drogą. Dojeżdżamy do Jacob’s Ladder – 
schodów prowadzących ze szczytu wznie-
sienia do Jamestown. 699 stopni i 200 
metrów w przepaść. Spoglądamy w dół 

i przechodzi nam ochota na zejście. Wraca-
my więc do samochodu. Zastanawiam się, 
z czego żyją mieszkańcy. Kierowca mówi, 
że z eksportu ryb, produkują też kawę, po-
noć bardzo smakowitą odmianę z krzewów 
bourbon coffee, które przywieziono tu z Je-
menu w 1732 roku. Mają też małą destylar-
nię wódki z kaktusa.  

Na wyspie jest sporo sklepów. Przy tych 
z jedzeniem podejrzanie duży ruch. Wiel-
kim wzięciem cieszy się cebula wynoszo-
na w dużych workach. Świeżych owoców 
i warzyw prawie nie ma. Chleb też szybko 
się kończy. Wszystko jest tu dowożone stat-
kiem kursującym z Kapsztadu na Wyspę 
Świętej Heleny i Wyspę Wniebowstąpienia 
(wojskowa baza RAF). Z trudem wybiera-
my coś do jedzenia na kolejny miesiąc że-
glugi. Gdy w barze „Ann’s Place” oddaję 
długi, Janet z dumą pokazuje swe dzisiej-
sze zdobycze – kilogram winogron i kil-
ka świeżych grzybów, każdy oddzielnie 
zapakowany. 

Wracamy na jacht. Chcemy opłacić cu-
mowanie przy boi i odpłynąć, ale kapita-
nat już zamknięty, pracują tylko do 16.00. 
Opiekun sąsiedniego basenu dzwoni z au-

tomatu telefonicznego do bosmana, a ten 
każe nam zostawić pieniądze i napisać na 
kartce nazwę portu, do którego zmierzamy. 
Opuszczamy wyspę ufnych ludzi mieszka-
jących w pięknym i jednocześnie trudnym 
do życia miejscu. Tomek Cichocki upiekł 
chleb, obieramy kurs na Wyspy Kanaryj-
skie i pokładowe życie wraca do normy.

Piotr Pajdowski

Kopia łodzi, którą przywieziono na wyspę Napoleona Bonaparte. Miejsce pochówku cesarza. Napoleon zmarł w 1821 roku.

Statek „St. Helena” przywiózł towary z południowej Afryki.  Fot. Piotr Pajdowski (3)

Autor za sterem, wyspa zostaje za rufą...
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P ięciometrowe sklejkowe setki bu-
dowane przez polskich żeglarzy 
rozpoczną w listopadzie regaty 

Setką przez Atlantyk. To druga edycja tego 
wydarzenia – w pierwszej, cztery lata temu, 
uczestniczyło dwóch samotników: Szymon 
Kuczyński i konstruktor setek Janusz Ma-
derski. W tym roku na starcie stanie 10 
żeglarzy. Niektórzy popłyną w załogach 
dwuosobowych. Jachty wyruszą z portu-
galskiej miejscowości Sagres i obiorą kurs 
na Teneryfę w archipelagu Wysp Kanaryj-
skich. Po krótkiej przerwie rozpocznie się 
drugi etap – do Fort de France na Martyni-
ce. W kwietniu pisaliśmy na łamach „Wia-
tru” o rosnącej popularności tej najmniej-
szej morskiej jednostki balastowej. W tym 
wydaniu przyglądamy się trasie, którą po-
konają uczestnicy wyścigu.

Sternicy setek wyruszą 11 listopada 
z Portugalii, więc ominą kłopotliwą że-
glugę przez ruchliwe Morze Północne 
i zawsze groźną Zatokę Biskajską. To je-
den z ostatnich terminów na opuszczenie 
Europy. Podczas pierwszego etapu z Sa-
gres do Santa Cruz na Teneryfie żeglarze 
muszą uważać przede wszystkim na niże 
i statki zmierzające w kierunku Gibraltaru. 
Pomocny będzie zimny Prąd Kanaryjski 
zmierzający od Portugalii na południowy 
zachód – wzdłuż wybrzeży północno-za-
chodniej Afryki.

Aby uniknąć spotkania z atlantyckimi 
i karaibskimi huraganami, z Wysp Kana-

ryjskich najlepiej wypłynąć pod koniec li-
stopada lub w pierwszej połowie grudnia. 
Listopad to miesiąc największego nasilenia 
żeglugi jachtów w tym rejonie. Rozpoczy-
na się wtedy Atlantic Rally for Cruisers 
(ARC) – oceaniczny rajd organizowany 
przez World Cruising Club. Bierze w nim 
udział 200 jednostek. Drugi etap wyścigu 
setek – przeprawa przez Atlantyk – roz-
pocznie się 10 grudnia. Święta Bożego Na-
rodzenia oraz Nowy Rok sternicy spędzą 
na oceanie, a do celu dotrą mniej więcej po 
30 dniach żeglugi.

Na atlantyckim szlaku należy się spo-
dziewać wiatrów o sile 4, 5 stopni w skali 
Beauforta. Silniejsze zdarzają się rzadko. 
Dobre osiągi gwarantują pasaty wiejące ze 
wschodu – mają ustabilizowany kierunek 
oraz przewidywalny dobowy cykl zmiany 
siły. Strefa tych wiatrów jest zmienna, z po-
czątkiem listopada wędruje na północ od 
równika, osiągając nawet 15 stopień szero-
kości geograficznej północnej. Im prędzej 
jachty złapią pasat, tym szybciej odpłyną 
w kierunku zachodnim. Żeglugę będzie 
też wspomagać Prąd Północnorównikowy 
– jego prędkość może wynosić nawet 20 
mil na dobę. Zwykle dylemat nawigatora 
polega na tym, czy szybko schodzić na po-
łudnie w poszukiwaniu pasatu, nadkłada-
jąc około 300 mil, czy też płynąć od razu 
na zachód. Drugi wariant jest ryzykowny, 
bo można utknąć w ciszy lub w rejonie 
słabych podmuchów. Jednak patrząc na do-
konania żeglarzy z klasy Mini, trzeba za-
uważyć, że często wygrywają ci, którzy od 
razu prują na zachód, nie oglądając się na 
wiatry pasatowe. Piotr Czarniecki, skipper 
setki „Atom”, przypomina, że z pasatem 
bywa różnie. Szymon Kuczyński napotkał 
tam wyjątkowo silne podmuchy, w szkwa-
łach burzowych dochodzące nawet do 40 
węzłów. Olek Hanusz pokonał niedawno 
Atlantyk na łodzi z otwartym pokładem 
„King of Bongo”. Wybrał trasę przez Wy-
spy Zielonego Przylądka, skąd żeglował na 
Karaiby 19 dni, uzyskując średnie przebie-
gi dobowe powyżej 100 mil. Podobne re-
zultaty mogą osiągać setki, które są lekkie 
i dobrze żeglują na fali. Prawdopodobień-
stwo wystąpienia dużego zafalowania, któ-
re mogłoby bardzo utrudnić żeglugę, jest 
na tej trasie niewielkie. Wzrasta dopiero po 
Nowym Roku. Dlatego listopad i grudzień 
to najlepsze miesiące na żeglugę przez 
Atlantyk ze wschodu na zachód.

Jak przygotowują się żeglarze z setek do 
atlantyckiej próby? Kupili pomoce nawiga-
cyjne: mapy, atlasy prądów, locje i odbior-
niki GPS. Studiują materiały i wymieniają 
się uwagami. Zdaniem Piotra Czarnieckie-
go, najważniejsze będzie dobre przygoto-
wanie strategii meteorologicznej. Przed 
wyruszeniem z Portugalii można pobrać 
plik GRIB z prognozą pogody na osiem 
dni. To powinno wystarczyć na dotarcie do 
Wysp Kanaryjskich oddalonych o 650 mil. 
Przed drugim etapem znów warto ściągnąć 
prognozę na kolejne osiem dni – w tym 
czasie jachty przepłyną około 800 mil, 
czyli będą miały za rufą jedną trzecią tra-
sy. Później żeglarze będą musieli liczyć na 
inne metody łączności, na przykład kontakt 
z oficerami napotkanych na trasie statków.

Marek Słodownik

Przez atlantyk na zachód. Kiedy i którym szlakiem?

„Atom” Piotra Czarnieckiego rozpoczął bałtycki sezon w kwietniu.

Wodowanie setki w Górkach Zachodnich.
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P olska flota klasy Snipe rozpoczęła 
kolejny sezon regatowy – piętna-
sty po odrodzeniu tej konkurencji 

w polskim żeglarstwie. W tym roku zapla-
nowano 13 imprez zaliczanych do Pucharu 
Polski. Większość odbędzie się na poznań-
skim Jeziorze Kierskim, gdzie słonka ma 
regatową bazę, siedzibę klasowego związku 
i najwięcej miłośników. W kwietniu załogi 
rywalizowały w regatach Wiosenny Puchar 
JKW. Na początku lipca wyruszą do Górek 
Zachodnich na Nord Cup. A w drugiej po-
łowie sierpnia będą walczyć o mistrzostwo 
kraju oraz o Puchar Europy Wschodniej. 

Coraz częściej polskie ekipy wyruszają 
na prestiżowe imprezy zagraniczne. Jesie-
nią ubiegłego roku trzy jachty walczyły na 
wodach Morza Tyrreńskiego podczas mi-
strzostw świata Talamone 2015 (załogi zdo-
były kwalifikacje na mistrzostwach Polski). 
Impreza była wyjątkowa – startowały 83 
załogi z 18 państw. Ścigali się olimpijczycy, 
a także mistrzowie świata i Europy. O po-
ziomie imprezy mogą świadczyć także skru-
pulatne pomiary łódek (łącznie z pomiarem 
środka ciężkości kadłuba na wahadle) oraz 
niezwykle staranne ustawianie trasy. Zna-
ki kursowe komisja rozstawiała zgodnie 
z przepisami olimpijskimi, a każda z tras 
obejmowała trzy kursy na wiatr o długości 
1,25 mili morskiej. Mistrzostwom towarzy-
szyło duże zainteresowanie mediów – rela-
cje zamieściły największe światowe maga-
zyny żeglarskie, a codzienne sprawozdania 
emitowała włoska telewizja. 

Warunki podczas wyścigów były bardzo 
trudne. Zawodnicy zmagali się z silnym 
wiatrem, którego siła dochodziła do 33 wę-
złów, oraz wysokimi morskimi falami. Sę-
dziowie musieli nawet przerywać zawody, 
gdyż nie brakowało wywrotek i poważnych 

awarii (połamane maszty). Polakom trudno 
było utrzymać w tych warunkach pozycje 
w połowie stawki, gdyż wciąż brakuje nam 
opływania na morskich akwenach.

Dwa lata temu prestiżowa międzynarodo-
wa impreza, także zorganizowana z rozma-
chem, odbyła się w Kamieniu Pomorskim 
– Polska po raz pierwszy gościła mistrzo-
stwa Europy w klasie Snipe. Dzięki zaan-
gażowaniu Polskiego Związku Klasy Słon-
ka, miasta oraz sponsorów (Żywiec Zdrój, 
Enea, Grupa Azoty) o medale walczyło 65 
załóg z Europy i świata. W tym roku mi-
strzostwa kontynentu odbędą się we wrze-
śniu w Hiszpanii.

Słonka to dwuosobowa monotypowa kla-
sa regatowa zaprojektowana przez Ame-
rykanina Williama Crosby. Przez wielu 
nazywana jest małym starem – w kilku 
krajach długo uznawana była za łódkę 
przygotowawczą do tej byłej olimpijskiej 
klasy. W Polsce słonki były bardzo popu-
larne w latach 50. i 60. W 1956 roku w mi-
strzostwach kraju startowało 56 jachtów. 
Ostatnie mistrzostwa przed długoletnią 

przerwą rozegrano w 1967 roku, zwyciężył 
wówczas Janusz Knasiecki. Kolejne tytuły 
rozdano dopiero po 34 latach, w 2001 roku.

Wśród sterników i załogantów słonek są 
byli regatowcy z klas Cadet, 470, OK Din-
ghy, Omega, a nawet bojerowcy. Załogi sło-
nek to bardzo często ciekawe duety. Żeglują 
na przykład senior z juniorem, tata z córką, 
mąż z żoną albo chłopak z dziewczyną. At-
mosfera podczas regat zawsze jest wyjątko-
wo ciepła, wręcz rodzinna.

Kadłuby słonek są dość solidne. To spra-
wia, że jachty są masywne i dzięki temu 
bardzo trwałe. Czołowe miejsca w regatach 
najwyższej rangi często zdobywają załogi 
żeglujące na kilkuletnich łódkach. Dlatego 
zawodnicy wyszukują używane jednostki 
za granicą i sprowadzają je do Polski. Nie 
trzeba kupować nowego sprzętu za ponad 
10 tys. euro, by mieć szansę na zwycięstwo. 
Starsze łódki można zdobyć już za 5 tys. zł. 
Zapraszamy na strony internetowe: pol-
ską www.snipe.com.pl i międzynarodową 
www.snipetoday.org.

Rafał Zakrzewski

15 lat po odrodzeniu klasy Snipe
Rafal Zakrzewski i Natalia Zakrzewska podczas mistrzostw świata klasy Snipe.   Fot. Matías Capizzano / www.capizzano.com

W regatach na Morzu Tyrreńskim rywalizowały 83 załogi z 18 państw.  Fot. Matías Capizzano / www.capizzano.com
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S tart do okołoziemskich regat samot-
ników Vendée Globe zaplanowano 
na pierwszą niedzielę listopada. 

Podczas wyścigu organizatorzy przygotują 
kilkaset godzin relacji telewizyjnych, które 
trafią do 190 krajów. Zapowiadają rozbu-
dowane aplikacje mobilne dla kibiców, trzy 
wejścia na żywo dziennie oraz trzy progra-
my w tygodniu. Co piątek autorzy maga-
zynu przedstawią najnowsze informacje, 
komentarze i analizy. Będą też wirtualne re-
gaty – podczas ostatniej edycji Vendée Glo-
be wzięło w nich udział 490 tysięcy osób.

To już ósma edycja słynnych regat sa-
motnych żeglarzy. Do wyścigu zgłosiło 
się 29 skipperów z dziewięciu krajów, 
ponadto dwóch zawodników ma status 
pre-registred. Ostatnio chęć udziału wy-
raził Japończyk Kojiro Shiraishi. Żeglarz 
ma w dorobku oceaniczne rekordy, dale-
kie rejsy i samotną żeglugę. Jeśli spełni 
wymagania organizatorów, wyremontuje 
jacht, zbierze pieniądze, odbędzie rejs kwa-
lifikacyjny i stawi czoło surowej komisji 
technicznej, wówczas znajdzie się w gronie 
uczestników. 

Oprócz Francuzów w wyścigu wystar-
tują skipperzy z Włoch, Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, USA, Nowej Zelandii, 
Szwajcarii i Węgier. Polscy żeglarze, Zbi-
gniew Gutkowski i Robert Janecki, którzy 
publicznie deklarowali chęć udziału w tych 
regatach, niestety nie wystartują. W tym roku 
nie zobaczymy także żadnej kobiety. Średnia 
wieku skipperów wynosi 41 lat. Najstarszy, 
Rich Wilson z USA, ma 64 lata, a najmłod-
szy, Alan Roura ze Szwajcarii – zaledwie 23 
lata. Trzydziestki nie przekroczyło trzech 
skipperów, ale aż czterech ma pond 60 lat. 
Pięciu weźmie udział w Vendée Globe czwar-
ty raz: Vincent Riou, Jean-Pierre Dick, Alex 
Thomson, Bertrand de Broc i Jean Le Cam. 
Aż 17 żeglarzy z listy startowej brało już 
udział w tym wyścigu, natomiast 14 debiutuje 
w okołoziemskich regatach.

Na trasie zobaczymy sześć jachtów naj-
nowszej generacji ze skrzydłami wodnymi. 
Wszystkie powstały w biurze konstruk-
torskim zespołu VPLP Design. Na tych 
jednostkach popłynie czterech weteranów 
i dwóch debiutantów. Pozostałe jachty to 
łodzie poprzedniej generacji lub starsze 
konstrukcje, które zostały odnowione, od-
chudzone i wyposażone w nowy osprzęt. 
Najstarszym jachtem jest osiemnastoletni 
„Face Ocean” z 1998 roku ze stałym kilem. 
Uczestnicy będą walczyć nie tylko o zwy-
cięstwo, ale także o rekord trasy należący 
do francuskiego żeglarza Françoisa Gabar-
ta (78 dni, 2 godziny, 16 minut i 40 sekund).

Marek Słodownik

29 skipperów w Vendée Globe

Armel Le Cléac’h wystartuje na „Banque Populaire”.  Fot. Yvan Zedda

Do lotu podrywa się Sébastien Josse na jachcie „Edmond de Rothschild”.  Fot. Thierry Martinez / Gitana SA Le Cléac’h dwa razy był drugi w Vendée Globe. F
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Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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N iemal tysiąc dzieci z sześciu 
ośrodków żeglarskich – uczest-
nicy czwartej edycji programu 

Energa Sailing – powitało wiosnę w klu-
bowych przystaniach. Po kilku tygodniach 
świetlicowych ćwiczeń i zajęć teoretycznych 
młodzi żeglarze wyciągnęli z hangarów łód-
ki. Wiedzą już, gdzie jest rufa i dziób, potra-
fią przechodzić z burty na burtę, niektórzy 
nawet bezbłędnie przekładają za plecami 
przedłużacz z lewej ręki do prawej. Odróż-
niają też cumę od szota oraz ster od miecza. 
I oczywiście szanują sprzęt żeglarski – wie-
dzą, że nie wolno wchodzić do kokpitu, gdy 
łódka stoi na wózku, potrafią też starannie 
umyć pokład i dno.

Pod koniec kwietnia odwiedziliśmy przy-
stań Jacht Klubu Wielkopolski. Choć wio-
sna przychodziła powoli i nieśmiało, woda 
w jeziorze była jeszcze zimna, wiatr nie-
kiedy chłodny i przenikliwy – dzieciaki co-
dziennie meldowały się na zajęciach, ubrane 
w pianki, neoprenowe buty, kamizelki ase-
kuracyjne i ciepłe czapki. Dla rozgrzewki 

przeciągały linę. Zadawały mnóstwo pytań. 
Podziwiały starszych regatowców, którzy 
korzystali z każdej lepszej aury, by odbyć 
wiosenny trening. Poza tym uczyły się ta-
klować optimisty, zapoznawały się z wodą 
z pokładów trenerskich motorówek i po raz 
pierwszy usiadły na burcie łódki, by chwycić 
ster. Pierwsze kroki zwykle były ostrożne, 
dzieci pływały parami, bez żagli – wiosłu-
jąc pagajami lub płynąc na holu za trenerską 
motorówką. Podobne zajęcia odbywały się 
we wszystkich innych ośrodkach programu 

Energa Sailing: w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni, Gdańsku 
i Olsztynie. Nieco później do zajęć prak-
tycznych dołączyli uczestnicy programów 
windsurfingowych w Kaliszu i Sopocie. 

Kiedy najmłodsi stawiali pierwsze kroi 
w żeglarskim świecie, starsi zawodnicy 
rywalizujący w grupie A klasy Optimist 
uczestniczyli w pierwszych lokalnych 
i ogólnopolskich regatach, a trenerzy za po-
średnictwem strony internetowej www.edu.
energasailing.pl zgłaszali podopiecznych do 
czwartej edycji cyklu Energa Sailing Cup. 
Pod koniec kwietnia sternicy zameldowali 
się w Pucku, by walczyć o punkty w regatach 
Puchar KS Zatoka Puck. Kolejne imprezy od-
będą się w Gdyni i Dziwnowie. 40 żeglarzy 
awansuje do finału, który będzie rozgrywa-
ny w Sopocie. Najlepsi otrzymają stypendia 
na zakup sprzętu lub kontynuację kariery 
na większych łódkach. Dotychczas w trzech 
edycjach tych regat wystartowało ponad 600 
zawodników. Z programu stypendialnego ko-
rzysta 24 młodych żeglarzy.

dzieci z energią już na wodzie

Wiosenne porządki, czyli gąbki w dłonie i wszystkie ręce na pokład.

W Poznaniu Energa zasila sport na przystani JKW.

Wiosna chłodna, więc czas na rozgrzewkę.

Kto pierwszy na pokład?
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A gnieszka Skrzypulec i Irmina 
Mrózek-Gliszczyńska, żeglujące 
na olimpijskiej siedemdziesiąt-

ce, wygrały na Majorce regaty Trofeo SAR 
Princesa Sofía. Doskonałą drugą pozycję 
zajął Paweł Tarnowski (klasa RS:X). Krót-
ko po tym sukcesie załoga dziewcząt zdo-
była czwarte miejsce wśród europejskich 
ekip podczas mistrzostw kontynentu. Polki 
wygrały wyścig medalowy i zajęły siódmą 
pozycję w klasyfikacji łącznej. Złoto mi-
strzostw Europy zdobyła załoga austriacka, 
którą tworzą sterniczka Lara Vadlau oraz 
załogantka z Polski Jolanta Ogar.

Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mróze-
k-Gliszczyńska przez całe regaty Trofeo 
SAR Princesa Sofía rywalizowały w ścisłej 
czołówce – wygrały trzy wyścigi (w tym 
dwa finałowe), a na pierwsze miejsce awan-
sowały, zajmując drugą pozycję w medal 
race. Krótko po tym sukcesie rozmawiali-
śmy ze sterniczką Agnieszką Skrzypulec.

Magazyn „Wiatr”: Niespełna dwa lata 
temu chciałaś zrezygnować z olimpij-
skiego żeglarstwa, a dziś wygrywasz pre-
stiżowe regaty, spotykasz się z królową 
Hiszpanii i trafiasz na szczecińskie bil-
lboardy reklamujące współpracę z no-
wym sponsorem. Życie potrafi zakręcić...

Agnieszka Skrzypulec: Chwile zwątpie-
nia mam już za sobą, właściwie wyrzuci-
łam je z głowy i do nich nie wracam. Żyję 
kolejnymi regatami i przygotowaniami do 
igrzysk. Tylko to się teraz liczy. Wszyst-
ko się dobrze ułożyło – załogantka Irmina 
Mrózek-Gliszczyńska doskonale zadomo-
wiła się na pokładzie, mamy wsparcie związ-

ku i grupy Energa, sprzęt, stypendia oraz 
sponsorską pomoc firmy TT Line. Dzięki 
temu nie musimy się martwić o byt i wal-
czyć z zaciśniętymi zębami. Kwalifikację 
do Rio mamy w kieszeni. Żeglujemy spo-
kojnie, przebojowo, możemy sobie nawet po-
zwolić na pewne ryzyko, bo na razie nikt nie 
oczekuje od nas pozycji medalowych w każ-
dych regatach. Wyniki są co najmniej zado-
walające – piąte miejsce na mistrzostwach 
świata, zwycięstwo w regatach Trofeo SAR 
Princesa Sofía oraz czwarta pozycja na mi-
strzostwach Europy dają nam pewność, że 
praca teamu idzie w  obrym kierunku.

Czy w każdym wyścigu trzeba wszyst-
ko położyć na szalę i zaryzykować?

Może nie w każdym, ale kto nie idzie 
na całość, ten nie wygrywa. Dotyczy to 
szczególnie wyścigu medalowego – tu bez 
odważnej, konsekwentnej i przebojowej że-
glugi nic się nie wskóra. Załogi, które za-
czynają kalkulować, pilnować rywali, pły-
wać środkiem trasy, by nikogo nie stracić 
z oczu, często przegrywają wszystko. Tu 
po prostu trzeba się wstrzelić. Na przykład 
dziewczyny z Brazylii, Fernanda Oliveira 
i Ana Barbachan, straciły złoto w medal 
race podczas Trofeo SAR Princesa Sofía, 
bo płynęły zbyt ostrożnie i zajęły dopiero 
siódmą lokatę. Dzięki temu wyprzedziły-
śmy je dwoma punktami.

Na Majorce ścigało się aż 66 kobiecych 
załóg z klasy 470. Jak silna była stawka?

Były wszystkie najlepsze ekipy, z wyjąt-
kiem medalistek mistrzostw świata. Lara 
Vadlau i Jola Ogar trenowały w tym cza-
sie w Brazylii i przyjechały dopiero na mi-
strzostwa Europy. Walka była zacięta do 

ostatnich biegów. Przed decydującym wy-
ścigiem medalowym zajmowałyśmy piąte 
miejsce ze stratą ośmiu punktów do prowa-
dzącej załogi z Brazylii. Ale druga pozycja 
w podwójnie punktowanym ostatnim star-
cie dała nam zwycięstwo. 

Potraficie wygrywać wyścigi w licznej 
i mocnej flocie. I żeglujecie bardzo rów-
no. Czy to już olimpijska forma?

Wciąż zyskujemy nowe umiejętności i na-
bieramy pewności siebie. Żeglując w czołów-
ce, możemy pokazać rywalkom, że należy 
się liczyć z polską załogą. Gdy prowadzimy 
wyścig, płyniemy bez nerwów i obaw o utratę 
wysokiej pozycji. Mistrzynie świata żeglują-
ce za naszą rufą – taki widok już nikogo nie 
dziwi i nikogo nie paraliżuje. Na Majorce 
wygrałyśmy trzy wyścigi. W jednym miały-
śmy około 300 metrów przewagi nad drugą 
załogą – to nie zdarza się zbyt często. Moż-
na powiedzieć, że troszkę pogroziłyśmy ry-
walkom. Ważne jest także to, że potrafimy 
żeglować w ścisłej czołówce i wygrywać za-
równo w silniejszych wiatrach, które lubimy, 
jak i w słabych. A nawet w bardzo kręcących. 
Chyba mogę już powiedzieć, że jesteśmy uni-
wersalną załogą. Przed regatami nie śledzę 
gorączkowo prognoz wiatrowych, bo wiem, 
że poradzimy sobie w każdych warunkach.

W klasie 470 nie można osiągać sukce-
sów bez doskonałej umiejętności trymu 
sprzętu. Czy ta łódka nie ma już przed 
wami żadnych tajemnic?

Oj, im dalej w las, tym więcej drzew. 
W pewnym momencie wydawało mi się, że 
wiem naprawdę sporo, ale później pojawiały 
się nowe zagadnienia, które należało roz-
gryźć. Najważniejsze jest czucie łódki i steru. 
To właśnie ster mówi mi, że coś jest nie tak, 
gdy szukamy optymalnej prędkości w danych 
warunkach. Nawet jeśli od razu nie wiem, co 
należy poprawić, czuję, że któraś struna wy-
daje fałszywy dźwięk. Ostatnio miałyśmy 
sporo pracy przy sprzęcie, bo nasze trzy kom-
plety rozsiane były w trzech różnych miej-
scach świata – jedna łódka w Buenos Aires, 
druga w Rio de Janeiro, trzecia w Europie. Na 
szczęście znamy już charakterystyki poszcze-
gólnych elementów. Kiedy trener Zdzisław 
Staniul jedzie kupić nowy maszt, zabiera no-
tatki i stara się wybrać taki, który będzie dla 
nas najlepszy. Ale wiadomo, że i tak składanie 
i trym zaczynamy wtedy od nowa.

Jak będą przebiegały ostatnie miesiące 
przed igrzyskami?

Do Rio de Janeiro jedziemy trenować po 
majowym weekendzie, krótko po regatach 
Pucharu Świata ISAF w Hyères. Na począt-
ku czerwca mamy kolejny puchar świata – 
tym razem w Weymouth. Później jedziemy 
do Rio prawie na miesiąc. Następnie po-

rio de janeiro to jeszcze nie koniec

Inwazja mocy w polskiej załodze na ostatniej prostej przed Rio de Janeiro.  Fot. Bernardí Bibiloni / Trofeo Princesa Sofia
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wrót do kraju na dwa tygodnie i znów do 
Brazylii – tym razem już na igrzyska.

Twoje pobyty w Rio de Janeiro często 
kończyły się chorobami. Jak się ustrzec 
wirusów, które mogłyby pokrzyżować 
olimpijskie plany?

Mamy już doświadczenie – sporo w Bra-
zylii przeszłam i odchorowałam. Wiem już 
między innymi, że jak ognia muszę się 
wystrzegać tamtejszej klimatyzacji, która 
rozkłada mnie na łopatki. Biedna Irmina, 
będzie musiała to ze mną znosić w pokoju 
hotelowym, zabieramy jedynie zwykłe wia-

traczki. Mamy też metodę na zanieczyszczo-
ną wodę w zatoce Guanabara. Niezwłocznie 
po każdym treningu pijemy coca-colę, która 
działa jak odtrutka. Widziałam, że inne eki-
py płuczą usta płynem do zębów Listerine. 
My jednak wolimy colę – skoro rozpuszcza 
rdzę, to pewnie niszczy też wiele innych 
świństw. Może to niezbyt sportowy sposób 
nawadniania organizmu, ale najważniejsze, 
że działa.

A co po Rio? Macie już plany?
Tak. Uzgodniłyśmy z Irminą, że zostaje-

my w olimpijskim żeglarstwie aż do igrzysk 

w Japonii Tokio 2020. Pływamy razem sto-
sunkowo krótko, a mimo to wyniki są dobre. 
Pewnie więc drzemią w nas jeszcze jakieś 
rezerwy. Szkoda byłoby teraz to wszystko 
zostawić. Tym bardziej że rywalizacja na-
prawdę sprawia nam ogromną frajdę. Dopie-
ro za kilka lat obiorę jakąś nową zawodową 
ścieżkę. Chciałabym oczywiście pozostać 
przy żeglarstwie. Kusi mnie projektowanie 
jachtów, bo w tej dziedzinie mogłabym wy-
korzystać moje techniczne wykształcenie. 
No, ale to dopiero za cztery lata.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska (POL 11) w elicie klasy 470.   Fot. Jesus Renedo / Trofeo Princesa Sofia

Paweł Tarnowski zajął na Majorce drugie miejsce. Złoto mistrzostw Europy dla Austrii: Lara Vadlau i Jolanta Ogar.
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P ływał na siedemdziesiątce z Ada-
mem Liszkiewiczem w czasach, gdy 
w tej klasie mieliśmy silną ekipę. Po 

studiach na AWF rozpoczął trenerską pracę 
w Pucku. Dawali pensję i mieszkanie, wtedy 
to był silny magnes. Osiem lat szkolił załogi 
z klasy Cadet, by wreszcie – przed igrzyskami 
w Atlancie – na długie lata związać się z kla-
są Laser. Dziś Marek Nostitz-Jackowski, nasz 
człowiek w Hongkongu, jest ważną postacią 
w żeglarstwie specjalnego regionu admini-
stracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej. 
Jak rozwija trenerską karierę na końcu świata, 
w jednym ze światowych centrów handlowo
-finansowych?

***

Magazyn „Wiatr”: Zaplanowałeś emi-
grację do Hongkongu, czy może – jak to 
często w życiu bywa – trafiłeś tam przez 
przypadek?

Marek Nostitz-Jackowski: Pojechałem na 
miesiąc, a siedzę już 10 lat. Nie planowa-
łem rozwijać trenerskiej kariery w Azji, 
tak daleko od mojego Pucka i polskiego 
żeglarstwa, ale życie jest pełne niespo-
dzianek. W 2006 roku wyjechałem z Mar-
kiem Chocianem na miesięczny kontrakt, 
by przygotować zawodników z optimista 
i załogi z dwudziestek do mistrzostw Azji 
rozgrywanych w Katarze. Nigdy wcześniej 
nie byłem w Azji, żeglarski związek Hong-
kongu płacił za wszystko, a na dodatek 
u nas w kraju była sroga zima. Któż by nie 

skorzystał z takiej propozycji? Po miesiącu 
zaproponowano mi roczny kontrakt, więc 
wróciłem do Polski, by załatwić wizę i za-
brać trochę większą walizkę.

Czy Hongkong okazał się dla ciebie zie-
mią obiecaną?

Nic z tych rzeczy. Regatowe żeglarstwo 
przez tutejszy związek nie było stawiane 
na pierwszym miejscu. Program szkolenia 
praktycznie nie istniał, a na dodatek trudno 
było się przebić z autorskimi pomysłami. 
Dlatego na związkowym kontrakcie wy-
trzymałem dwa lata. Przez kolejne sezo-
ny pracowałem w lokalnym klubie. Sport 
budowałem tam praktycznie od podstaw, 
rozpoczynając szkolenie dzieci na dwu-
dziestoletnich optimistach. Wszystko szło 

w dobrym kierunku, bo już po ośmiu mie-
siącach intensywnej pracy zaczęliśmy od-
nosić sukcesy w regatach. A w kolejnych 
sezonach nasza ekipa rozpoczęła kilkulet-
nią dominację na krajowych akwenach.

Ale także przygoda z klubem w końcu 
się zakończyła...

Bo trudno współpracować z ludźmi, któ-
rzy mają różne żeglarskie zainteresowa-
nia, ale nie są nastawieni na sport. Dlatego 
cztery lata temu postanowiłem założyć 
własny klub. Kupiłem motorówkę i osiem 
optimistów. Ponieważ w Hongkongu dostęp 
do wody jest utrudniony, gdyż większość 
wybrzeża zajmują rządowe lub leasingo-
wane grunty, znalazłem starą nieczynną 
restaurację na końcu półwyspu, na którym 
mieszkam. Nie ma tam normalnej drogi, 
można dotrzeć jedynie wąską ścieżką przez 
dżunglę lub motorówką od strony zatoki 
Port Shelter. Wydzierżawiłem to miejsce 
i stało się ono bazą klubu J-Asia. Mamy slip 
i skromne szatnie – żadnych luksusów, bo 
liczy się sport, a nie przesiadywanie w czte-
rech ścianach. Trenuje ze mną dziesięciu 
zawodników z klas Laser 4.7 i Laser Radial 
oraz siedmiu z klasy Optimist. Isamu Sakai, 
jeden z najstarszych, poza treningami i pra-
cą w North Sails jest drugim trenerem. Przez 
lata działalności wyrobiliśmy sobie renomę 
i szacunek środowiska. Do grupy przyjmu-
jemy tylko tych, którzy naprawdę chcą pra-
cować, oraz oczywiście tych, którzy się przy 
mnie wychowali. Trzon stanowią dzieci z ro-
dzin mieszanych azjatycko-europejskich (to 
spuścizna kolonialnej przeszłości i odbicie 
wielokulturowości Hongkongu). Niestety 
młode pokolenie jest rozpieszczone i nie 
zawsze skore do wysiłku, systematyczności 
i porządnej roboty. Oczywiście nie dotyczy 
to naszej ekipy. Moi zawodnicy muszą po-
godzić sport z nauką i zwykle nie akceptu-

Polski łącznik z Hongkongu

Marek Nostitz-Jackowski i Marian Williams w Pucku.

Flota laserów z Hongkongu gotowa do startu.
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jemy ocen dostatecznych. Prawie wszyscy 
wyruszają później na renomowane uczelnie 
zagraniczne, najczęściej do Australii, USA 
lub Kanady. Otrzymałem od rodziców kre-
dyt zaufania, więc mam przywilej kształ-
towania tej młodzieży według własnych 
standardów i wartości. W pewnym sensie 
tworzymy elitarną grupę.

Kto finansuje klub?
W całości rodzice zawodników. Na tre-

ningi, starty i wyjazdy wydają rocznie oko-
ło 12 tys. euro, czyli 52 tys. zł. Być może 
wkrótce otrzymamy wsparcie ze związku, 
ale to zwykle trwa, a my nie możemy cze-
kać, więc działamy sami. Staram się tak 
organizować sezon, by ekonomicznie go-
spodarować funduszami rodziców. Wielu 
z nich pracuje w Hongkongu w między-
narodowych korporacjach, więc z pew-
nością potrafią ocenić wartość programu 
i gospodarowanie budżetem. Doceniają też 
to, że żeglarstwo jest twardą szkołą życia 
przygotowującą do dorosłości. Z uwagi na 
koszty nie realizujemy bogatych progra-
mów startowych i szkoleniowych, zwykle 
ścigamy się w Azji i w Europie. Chętnie 
odwiedzamy Polskę. W ubiegłym roku 
lasery z Hongkongu rywalizowały w re-
gatach Nord Cup oraz podczas gdyńskich 
mistrzostw kontynentu. W tym sezonie 
będziemy w Dziwnowie, na regatach Vo-
lvo Gdynia Sailing Days, a później z ekipą 
Bartka Szotyńskiego zorganizujemy dłuż-
sze zgrupowanie w Pucku. Zatoka to do-
skonały akwen do treningów.

To nie jedyne twoje związki z polskim 
żeglarstwem. Przysyłasz do nas niektó-
rych swoich zawodników i pomagasz Po-
lakom, którzy wybierają się do Azji...

W grudniu ubiegłego roku pomogłem 
zawodnikom z kadry narodowej juniorów 
na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata ISAF, 
między innymi Julii Szmit i Hannie Dzik 
z klasy 420, ich trenerowi Pawłowi Nowa-
kowskiemu, Magdzie Kwaśnej (byłem jej 
trenerem podczas mistrzostw i szefem eki-
py). Dziewczyny pracowały w Hongkongu, 
spędziły tu Boże Narodzenie, a później 
w pięknym stylu zdobyły w Malezji złoto 
i brąz Mistrzostw Świata Juniorów ISAF. 
W ubiegłym roku wysłałem do Polski moją 
zawodniczkę Nancy Highfield. Zakwali-
fikowała się do Mistrzostw Świata Klasy 
Optimist 2015, które na przełomie sierp-
nia i września ubiegłego roku odbyły się 
w Dziwnowie. Dzięki dobrym kontaktom 
z Tomaszem Figlerowiczem, prezydentem 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, 
Nancy na dwa miesiące związała się z pol-
ską flotą, została członkiem Jacht Klubu 
Wielkopolski, kilka dni chodziła do pol-
skiej szkoły, uzyskała licencję PZŻ i na 
łódce pożyczonej od swego nowego klubu 
brała udział w najważniejszych polskich 
regatach klasy Optimist. Na ubiegłorocz-

nej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
zdobyła srebrny medal. W tym roku być 
może odwiedzi Polskę kolejny mój pod-
opieczny – młody sternik z Indonezji. Jako 
trener do wynajęcia nie ograniczam się do 
zawodników z Hongkongu, często pracuję 
też z żeglarzami z innych azjatyckich kra-
jów, głównie z Indonezji i Indii.

Jesteś więc żeglarskim łącznikiem mię-
dzy Hongkongiem a Polską.

Dobrze się czuję na mojej azjatyckiej pal-
cówce. A jeśli przy okazji możemy razem 
zrobić coś dla młodych zawodników z tych 
dwóch różnych światów, tym lepiej. Go-
ściłem w Hongkongu Justynę Kalinowską, 
która razem z nami realizowała program 
przygotowań do mistrzostw świata klasy 
Laser 4.7 w Tajlandii w 2010 roku. Jurka 
Jodłowskiego z zawodnikami na mistrzo-
stwach w Hongkongu w 2013 roku. Sarę 
Piasecką, która przed Młodzieżowymi 
Igrzyskami Olimpijskimi w Singapurze 
u nas szlifowała swoją formę. Także moi 
zawodnicy, Isamu Sakai czy Gerald Wil-
liams, dzięki pomocy kolegów z Polski 
realizowali bardziej zaawansowane progra-
my treningowe, gdy jeszcze nie jeździliśmy 
zbyt często do Europy.

Czy Hongkong to już twoja ostatnia 
przystań? Zostaniesz tam na zawsze?

Na razie skupiam się na dobrej pracy. 
Chciałbym, by choć jeden z moich zawod-
ników zdobył kwalifikację olimpijską. Lu-
bię wracać do Polski, gdzie mam dom i ro-
dzinę, ale doceniam też to, co mam w Azji 
i czego się nauczyłem przez ostatnie lata. 
Patrzę na żeglarstwo inaczej niż przed de-
kadą. Mam doświadczenie, którego w kraju 
pewnie bym nie zdobył. Widzę też, że tak-
że w polskim systemie szkolenia zrobiono 
w ostatnich latach ogromny postęp.

Dzięki biegłej znajomości angielskiego, któ-
ry w Hongkonku jest jednym z języków urzę-
dowych, nie mam praktycznie ograniczeń 
geograficznych – mogę pracować w dowol-
nym miejscu świata. Nie jestem zresztą jedy-
nym szkoleniowcem, który rozwinął skrzydła 
poza krajem. Piotr Wojewski, mój były za-
wodnik, pracuje ze sterniczkami z klasy Laser 
Radial w Danii. Tytus Konarzewski z załoga-
mi klasy 49er, a Marek Chocian z kadrą klasy 
470 w Niemczech. Jeśli ktoś lubi wyzwania, 
podchodzi do pracy z pasją i czerpie satysfak-
cję z wyników, może zaakceptować to, że bez 
przerwy jest poza krajem.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Magda Kwaśna i Marek Nostitz-Jackowski po Młodzieżowych Mistrzostwach Świata ISAF.

Skromna siedziba klubu J-Asia na krańcu półwyspu.
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W marcowym wydaniu „Wiatru” 
prezentowaliśmy test nowych 
jachtów Sealine S330 i Seali-

ne C330. Po kilku tygodniach niemiecka 
grupa Hanse, do której należy tradycyjna 
brytyjska marka, przedstawiła kolejną pre-
mierową jednostkę. Na targach w Palma de 

Mallorca debiutował model Sealine F530, 
największy jacht tej marki i trzeci z górnym 
pokładem.

Łodzie Sealine znane są z bardzo dużych 
górnych pokładów. W modelu F530 Flylo-
unge zaprojektowano aneks kuchenny, sofę 
otaczającą opuszczany stół, dwa dwuoso-

bowe fotele oraz duży materac w przedniej 
części. Stanowisko sterowania ulokowano 
na prawej burcie. Główne przeznaczenie 
flylounge to oczywiście rozrywka. Ale na 
F530 górny pokład nie jest jedyną prze-
strzenią do relaksu na świeżym powietrzu. 
Są jeszcze dwa takie miejsca. Na pokła-
dzie dziobowym ustawiono składany stół 
z kanapą (po jej złożeniu powstaje ogrom-
ne łóżko), a w kokpicie stół oraz kanapę na 
lewej burcie i na rufie.

Na pokładzie F530 odnajdujemy rozwią-
zania znane z testowanej przez nas łodzi 
C330 – uchylane do góry okno łączące kok-
pit z kambuzem, szeroki bar między kokpi-
tem a salonem oraz ogromne panoramiczne 
okna sięgające od dachu do półpokładów.

Na jachcie są trzy kabiny mieszkalne 
(można też zamówić dodatkową dla załogi). 
W kabinach armatorskiej na śródokręciu 
i VIP-owskiej na dziobie są szerokie dwu-
osobowe łóżka, zaś w kabinie gościnnej na 
lewej burcie znajdziecie dwa pojedyncze 
łóżka. Kabina armatorska ma własną toale-
tę z osobnym przedziałem prysznicowym, 
natomiast kabiny VIP i gościnna dzielą to-
aletę i prysznic. Na rufie jachtu, za maszy-
nownią, znajduje się duży schowek – wła-
śnie to miejsce armator może zamienić na 
niewielką kabinę i toaletę dla załogi.

Największy jacht stoczni Sealine napę-
dzany jest dwoma silnikami Volvo Penta 
IPS o łącznej mocy 1200 KM. Ta moc za-
pewni prędkość do 26 węzłów.

Arek Rejs

Kontakt z dystrybutorem:
Skeiron, 601 997 951, www.skeiron.pl.

Flagowy okręt marki Sealine

Sealine F530 to największy jacht znanej brytyjskiej marki.

W salonie imponują ogromne burtowe okna.

Na jachcie są trzy kabiny mieszkalne, można też zamówić dodatkową dla załogi.

Na górny pokład prowadzą schody z prawej strony.

Wewnętrzne stanowisko sterowania na prawej burcie.
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Mobilne 
wydania
”Wiatru” 

na tabletach 
i smartfonach.

Publikacje
zawierają 

fi lmy, 
galerie zdjęć, 

i linki do stron.

Szukaj 
aplikacji:
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Twoja łódź, 
nasza pasja

www.seajet.pl

Dystrybucja: CMS Spółka z o.o. 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 11, Infolinia: 801 508 560, komórki: 913 508 560, e-mail: info@farbyjachtowe.pl, www.farbyjachtowe.pl

Zabezpiecz kadłub swojej łodzi przed 
porastaniem stosując farby Seajet. Seajet 
jest marką japońskiego koncernu Chugoku 
Marine Paints, światowego lidera w produkcji 
morskich powłok ochronnych od 1917 roku.

Uzywaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykiete i karte informacyjna przed uzyciemUżywaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i kartę informacyjną przed użyciem. Pozwolenia na obrót: Seajet 031 - 5123/13, Seajet 032 - 6468/15, Seajet 033 - 5124/13, Seajet 034 - 6469/15, Seajet 035 -6471/15, Seajet 037 - 6470/15.

http://www.seajet.pl

