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Wielki powrót targów. Wszystkie
drogi prowadzą do Gdyni i Wenecji

enecja przygotowuje się do trzeciej edycji targów Salone
Nautico di Venezia (od 28 maja do 5 czerwca), a Marina
Yacht Park w Gdyni do trzeciej edycji wystawy Polboat
Yachting Festival (od 21 do 24 lipca). Włoska impreza, organizowana
w Arsenale w słynnej dzielnicy Castello, gdzie przed wiekami stocznie tworzyły potęgę floty Republiki Weneckiej, będzie się odbywać
pod hasłem „Sztuka budowy jachtów wraca do domu”. Organizatorzy
spodziewają się ponad 30 tys. zwiedzających, którzy w ostatni weekend maja oraz przez cały pierwszy tydzień czerwca ożywią zabytkowe
doki. Arsenał znajduje się w sąsiedztwie największych atrakcji turystycznych Wenecji i w pobliżu popularnych przystani, w których zatrzymują się załogi odwiedzające miasto.
Kilka tygodni później spotkamy się w Gdyni na Polboat Yachting
Festival. Nowa gdyńska impreza zadebiutowała w wyjątkowo trudnym
okresie – latem 2020 roku, czyli w pierwszym pandemicznym sezonie.
Od tamtej pory jest bodaj jedyną wystawą jachtową w Europie, która
odbywa się regularnie i bez większych przeszkód. Organizatorzy tegorocznej edycji już na trzy miesiące przed imprezą informowali o ostatnich dostępnych miejscach na wodzie i lądzie – duże zainteresowanie
wystawców zapowiada bogate i ciekawe targi. Producenci i importerzy
zaprezentują aż 10 premierowych jednostek. Obecność zapowiedzieli
przedstawiciele tak znanych marek jak Galeon, Sunreef, Balt Yacht,
Northman, Parker, Bavaria, Dufour, Fountaine Pajot, Nautitech, Jeanneau, czy Hanse. Organizatorem targów jest Polska Izba Przemysłu

Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie
Jachty, a partnerami: Marina Yacht Park,
Polski Związek Żeglarski i miasto Gdynia
(wstęp na wystawę jest bezpłatny).
Na gdyńskich targach obecne będą także firmy prezentujące osprzęt jachtowy
oraz elementy wyposażenia. Poznamy też
najnowsze oferty z branży ubezpieczeniowej. Zanim odwiedzicie stoiska, przeczytajcie dodatek, który przygotowaliśmy
wspólnymi siłami z ekipą gdańskiego
biura firmy Pantaenius i który prezentujemy na łamach tego wydania „Wiatru”. Polecamy też materiały o inwestycjach na Zalewie Wiślanym i na Mazurach. Joanna Frais publikuje
poradnik dla szkutników o najczęściej popełnianych błędach lakierniczych. Paweł Ryżewski zapowiada ekologiczną rewolucję na rynku
farb jachtowych. „Szalone Walizki” zapraszają na kolejny odcinek cyklu prezentującego atrakcje pięciu województw, przez które przebiega
Międzynarodowa Droga Wodna E70. Marek Słodownik zdaje raport
z przygotowań do Pucharu Ameryki i do wokółziemskich regat załogowych The Ocean Race. Natomiast Arek Rejs prezentuje najnowszy
jacht motorowy z niemieckiej stoczni Bavaria Yachtbau – model SR36.
Zapraszamy do lektury!
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

10 472 czytelników* pobiera
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.
Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU
wiatr.pl/archiwum.

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – IX-X-XI 2021, XII-I 2022, II-III 2022).
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Salone Nautico di Venezia 2022.
Sztuka budowy jachtów wraca do domu

P

Wenecki Arsenał – arena trzeciej edycji targów Salone Nautico di Venezia.

Na wystawę będzie kursować tramwaj wodny relacji Piazzale Roma – Arsenał.

Arsenał ma basen portowy o powierzchni
50 tys. m kw. Aby ułatwić wystawcom cumowanie
łodzi, ustawiono nowe pomosty.
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ort w słynnej dzielnicy Castello, zlokalizowany w magicznym Arsenale, którego stocznie przed wiekami
tworzyły potęgę floty Republiki Weneckiej,
ugości uczestników targów Salone Nautico
di Venezia (od 28 maja do 5 czerwca 2022).
Wydarzenie wpisuje się w wenecką tradycję
– w historycznym sercu miasta będzie się
odbywać pod hasłem „Sztuka budowy jachtów wraca do domu”. Tematem przewodnim
będzie zrównoważony rozwój gospodarczy
i społeczny uwzględniający ochronę środowiska – targi spełniające standardy ISO20121
są szansą na promocję zmniejszania zużycia
zasobów i ograniczania produkcji odpadów.
Organizatorzy spodziewają się ponad 30
tys. zwiedzających, którzy w ostatni weekend
maja oraz przez cały pierwszy tydzień czerwca ożywią zabytkowe doki. Arsenał znajduje
się w sąsiedztwie największych atrakcji turystycznych Wenecji i w pobliżu popularnych
przystani, w których zatrzymują się załogi
odwiedzające miasto. Dysponuje basenem
o powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych.
Ma też około 30 tys. metrów kwadratowych
powierzchni wystawienniczych oraz zadaszone pawilony o powierzchni 5 tys. metrów.
Aby ułatwić wystawcom cumowanie łodzi, ustawiono nowe pomosty. – Niezwykłe
produkty przemysłu stoczniowego wracają
do domu, czyli do miejsca, w którym rodził
się kunszt budowy jachtów. Tym samym
potwierdzając, że Wenecja – jak żadne inne
miasto – zasługuje na miano Królowej Mórz
– mówi Luigi Brugnaro, burmistrz miasta.
– Otwieramy drzwi Arsenału i zapraszamy
na wyjątkowe spotkanie piękna, pasji i biznesu. W miejscu, w którym tradycja spotyka się
z nowoczesnością.
Wśród wystawców znajdziecie przedstawicieli wielu znanych światowych marek oferujących jachty motorowe i jednostki żaglowe.
Listę firm znajdziecie na stronie internetowej
salonenautico.venezia.it. Zaplanowano między innymi testy jachtów na wodzie, prezentacje, panele i seminaria – pełna lista targowych wydarzeń dostępna jest na stronie
salonenautico.venezia.it/eventi-2022/.
Wenecja oferuje mnóstwo atrakcji przez cały
rok, więc także w trakcie wystawy jachtowej
można skorzystać z bogatej oferty miasta.
Na niedzielę 29 maja (drugi dzień targów) zaplanowano Święto Wniebowstąpienia (Festa
della Sensa) obejmujące między innymi ceremonię zaślubin z morzem (10.30) przed kościołem S. Nicolò del Lido oraz mszę świętą
(11.00).

kwiecień – maj 2022

Arsenale, 28 May — 5 June 2022
Salone Nautico Venezia
@SaloneVenezia
@SaloneNauticoVenezia #SaloneNauticoVenezia

Main partner

Institutional partner

Technical partner
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Wszystkie ręce na pokład. Polscy
żeglarze gotowi do pomocy na pierwszej linii

Ż

eglarze z całej Polski zaangażowali
się w pomoc uchodźcom wojennym oraz tym, którzy pozostali na
Ukrainie bestialsko napadniętej przez Rosję.
W pierwszych tygodniach wojny dwie spektakularne akcje przeprowadziły środowiska
z Mazur i Pomorza Zachodniego. – Zakasaliśmy rękawy już 25 lutego, dzień po rozpoczęciu działań zbrojnych – mówi Alicja Klimaszewska, prezes Energa Giżyckiej Grupy
Regatowej. – Do Wojciecha Iwaszkiewicza,
burmistrza Giżycka, zwróciliśmy się o zgodę
na udostępnienie uchodźcom pomieszczeń
Ekomariny. Odpowiedź była natychmiastowa. Wysłaliśmy więc wiadomość do Żeglarskiej Federacji Ukrainy, w której poinformowaliśmy, że Giżycko jest gotowe. Oczywiście,
nie czekaliśmy tylko na żeglarzy, ale po prostu na wszystkich. Przygotowaliśmy naszą
bazę i zaczęliśmy zbierać środki na pomoc
medyczną, którą na Ukrainę wysłaliśmy przy
wsparciu zaprzyjaźnionej lekarki z Chersonia. Na ten cel przeznaczyliśmy dochód z balu
żeglarskiego, pomogła Fundacja Żeglarska
Pro Nautis, wsparcie okazali też rodzice naszych zawodników.
Pierwsza rodzina przyjechała z Kijowa 6
marca. Informacje o tym, że w Giżycku można znaleźć schronienie, rozchodziły się pocztą
pantoflową, więc w kolejnych dniach niemal
codziennie docierał ktoś nowy. Ukraińcy
zjawiali się z małymi plecakami lub reklamówkami. Początkowo przebywali w porcie
krótko (dwa, trzy dni), otrzymując podstawową pomoc, czyli żywność, środki higieny

Dwunastoletnia Daszka szlifuje formę w Giżycku.

oraz ubrania, by następnie udać się na kwaterę w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Gdy ośrodek COS się zapełnił, następne
przybywające rodziny zostawały w porcie.
– Był to czas ogromnych emocji. Większość
uchodźców potrzebowała nie tylko podstawowych produktów, ale także zwykłego
przytulenia i wypłakania się – mówi Alicja
Klimaszewska.
Gospodarze przystani adoptowali kolejne
pomieszczenia na pokoje mieszkalne – na
początku były cztery, później osiem. Mieszka

Przed hangarem Marina’Club w Szczecinie. Odprawa przed podróżą.
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w nich około 37 osób, głównie kobiety i dzieci, oraz pięć psów. Najmłodsze dziecko miało
w kwietniu zaledwie dwa miesiące. – Ukraińcy są nam bardzo wdzięczni, więc szybko
się z nimi zaprzyjaźniliśmy. Pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności, część z naszych gości już podjęła pracę. Choć większość
czeka na powrót do ojczyzny, chętnie się uczą
języka polskiego. Obiady zapewniają władze
miasta. Pozostałe posiłki oraz wszelkie inne
sprawy są na głowie naszych wolontariuszy.
Czasem konieczna jest wizyta u dentysty.
Innym razem u chirurga. Niektóre rodziny
potrzebują łóżeczek dla dzieci i wózków. Niekiedy trzeba dowieźć kogoś z granicy. Wyremontowaliśmy udostępnione nam nieodpłatnie mieszkanie, w którym zakwaterowanie
znalazła kolejna pięcioosobowa rodzina – dodaje Alicja Klimaszewska.
Ekipa z Giżycka dokłada starań, aby dzieci
z Ukrainy mogły kontynuować w Polsce swoje
pasje. Dwunastoletnia Daszka, która w Kijowie osiągała sukcesy w gimnastyce artystycznej, już się uczy i trenuje w Gdyni. Dwunastolatek tańczący breakdance rozpoczął zajęcia
z fantastyczną grupą w Kętrzynie. Wkrótce
goście z Ukrainy poznają Giżycko także od
strony wody – być może ktoś będzie chciał na
Mazurach rozpocząć przygodę żeglarską.
Na Pomorzu Zachodnim także ruszyli z pomocą od początku wojny. – Jeden z członków
naszego stowarzyszenia skontaktował mnie
z ukraińskim weteranem wojennym, który organizuje zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla
ukraińskich żołnierzy – mówi Andrzej Łukaszewicz z Yacht Klubu Polski Szczecin. – Otrzymaliśmy listę i zaczęliśmy działać. Dzięki wsparciu
lokalnych przedsiębiorców i osób prywatnych,
zakupiliśmy środki medyczne. W połowie marca
dotarliśmy do miejscowości Cieszanów w pobliżu przejścia granicznego Hrebenne i tam rozładowaliśmy autokar. Później zabraliśmy czteroosobową rodzinę, która granicę przeszła nocą
i postanowiła udać się do Szczecina. W Lublinie
wsiadło do nas jeszcze 17 osób, a także cztery
psy, cztery koty i papuga. Miejsca noclegowe
dla uchodźców przygotowano między innymi
w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie oraz
w porcie Marina’Club w Szczecinie. Organizacja
akcji pomocowej przebiegła szybko i sprawnie,
więc tym goręcej należy podziękować wszystkim zaangażowanym – firmom Marina Developer, Followme.pl, Hunt-fish.eu, CMS Farby Jachtowe, Yacht Paradise, Marina’Club, SenMarina,
Centrum Słowian i Wikingów, a także Radiowej
Szkole pod Żaglami w Radiu Szczecin oraz wielu osobom prywatnym.
Maciej Mikołajczyk
kwiecień – maj 2022

„Pogoria” przy głównym pirsie osłaniającym basen przystani.

Bosmanat mieści zaplecze socjalne i salę konferencyjną.

Marina Yacht Park. Przystań numer
jeden w zatoce i na całym wybrzeżu

N

waż marina ma doskonałe połączenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe i lotnicze), wielu
rezydentów prowadzi swoje interesy z pokładów łodzi, będąc cały czas w centrum Gdyni.
Port jest także areną dużych imprez, na przykład Żeglarskiej Parady Świętojańskiej, Galeon
Owners Club, czy targów Polboat Yachting Festiwal (w tym roku na wystawę zapraszamy od
21 do 24 lipca). – Chcemy, by otoczenie mariny
tworzyło przyjazny klimat do wypoczynku i relaksu, a także by stało się nowym centrum jachtingu i biznesu – mówi Katarzyna Stanulewicz,
prezes zarządu Dalmor Property Management,
operatora przystani.
Od południa port osłania Skwer Kościuszki,
od północy – nowe eleganckie apartamentowce, natomiast od wschodu – pirs z okazałym

bosmanatem o powierzchni ponad 300 m kw.
Mieści on zaplecze socjalne (toalety, prysznice, pralnię i kubryk) oraz salę przeznaczoną
do biznesowych spotkań i organizacji szkoleń. Przystań ma 162 miejsca cumownicze
z dostępem do wody i prądu. Głębokość basenu pozwala przyjmować jednostki o zanurzeniu do ośmiu metrów. Są też miejsca dla
mniejszych jachtów, łodzi RIB, houseboatów
oraz skuterów. Obiekt wyposażono w funkcjonalne zaplecze oraz nowoczesny system
rezerwacji i zarządzania. Ma też doskonały
monitoring. Na pomosty cumownicze mogą
wejść tylko użytkownicy przystani. Ponadto,
port spełnia wysokie standardy ekologiczne –
udostępnia gościom punkty odbioru ścieków
i segregacji śmieci.
Przed zawinięciem do portu, na kanale 12
VHF wywołujemy bosmana Mariny Yacht Park,
który poinformuje nas o dostępnych miejscach
postojowych. Od razu wskaże stanowisko dla
wpływającej jednostki. Parkujemy przy odnogach cumowniczych. Stałym rezydentom Marina Yacht Park oferuje promocyjne ceny – deklarację postoju można pobrać ze strony www.
marinayachtpark.pl.


Marina Yacht Park znajduje się w Basenie Prezydenta, tuż obok nowych budynków apartamentowych.		

Fot. Seweryn Czarnocki

owoczesna infrastruktura, krótki
i osłonięty tor podejściowy, bezpieczny i głęboki basen, w którym
cumują najsłynniejsze polskie jachty i najokazalsze żaglowce, a do tego turystyczne
centrum Gdyni na wyciągnięcie ręki – oto
główne atuty Mariny Yacht Park, najnowocześniejszej przystani na całym polskim wybrzeżu. Właśnie rozpoczęła swój trzeci sezon.
Jej charakter i lokalizacja sprawiają, że staje
się ona nowym centrum turystyki i żeglarstwa Zatoki Gdańskiej. – Nasza przystań jest
przyjaznym miejscem nie tylko dla armatorów i żeglarzy, ale także dla wczasowiczów
i mieszkańców. Udało się nam stworzyć wyjątkową przestrzeń łączącą pasjonatów z różnych obszarów wodniackiego świata – mówi
Piotr Przednowek z zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości, właściciela mariny.
Port działa cały rok. Zawijają do niego słynne
polskie żaglowce: „Pogoria”, „Gedania”, „Generał Zaruski” czy „Bounty” (oldtimer z 1934
roku). Na stałe zagościł jacht „Norna VI” (rocznik 1937) należący niegdyś do króla Norwegii
Olafa V. Swoją letnią bazę ma tu jacht „I love
Poland” Polskiej Fundacji Narodowej. Ponie-
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Guzianka II. Czy nowa
mazurska śluza jest bezpieczna?

Ś

luzy Guzianka i Guzianka II są najbardziej obleganymi obiektami tego
typu w Polsce. W tym sezonie nowa
śluza całkowicie przejmie ruch turystyczny,
ponieważ w starej rozpocznie się zasłużony
remont. Jeden z czytelników, stale bazujący na
jeziorze Nidzkim, napisał do redakcji „Wiatru”
list, w którym zwrócił uwagę na niedostatecz-
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ne zabezpieczenia ścian nowej śluzy i problemy z cumowaniem. „Nowa śluza ma wady
konstrukcyjne, które utrudniają korzystanie
z przeprawy, w szczególności żeglarzom pływającym samotnie lub z niedoświadczoną
załogą. Wpływając z jeziora Guzianka, betonową górną krawędź śluzy mamy na środku
burty. Wystarczy drobny błąd w ustawieniu

Komora Śluzy Guzianka II z niskim stanem wody.

Fot. Marek Słodownik

Komora śluzy wypełniona wodą.

Fot. Marek Słodownik

odbijacza, by doszło do porysowania burty”
– informuje nasz czytelnik. Zwraca też uwagę
na kłopoty z cumowaniem wynikające z braku
długich lin pływających, które przez lata zdawały egzamin w starej śluzie. Postanowiliśmy
sprawdzić, czy przejście śluzy rzeczywiście
stanowi tak duże wyzwanie dla żeglarzy oraz
czy planowane są jakieś prace poprawiające
komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
Śluzę Guzianka II oddano do użytku w 2020
roku. Komora ma 50 metrów długości oraz 7,5
metra szerokości, co sprawia, że równolegle
mieszczą się w niej dwa duże jachty. Prostokątny kształt komory ułatwia śluzowanie –
unikamy sytuacji ze starej Guzianki, w której
podczas opadania wody jachty tłoczyły się na
zwężającym się odcinku. Na obu brzegach
nowej śluzy ustawiono po sześć solidnych
polerów, co oznacza, że odległość między
nimi wynosi około osiem metrów. Ściany wewnętrzne rzeczywiście nie mają dodatkowych
zabezpieczeń, więc załoga powinna aktywnie
współpracować, a odbijacze muszą być na
posterunku.
Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku, powiedziała nam, że nie dotarły do niej uwagi dotyczące kłopotów ze śluzowaniem w nowym
obiekcie. Nie postulowano też o dodatkowe
elementy służące żeglarzom. Skontaktowaliśmy się także z przedstawicielami firm czarterowych działających w okolicy. Flota Nautigo
stacjonuje w porcie przy Ośrodku Wczasowym
Guzianka (Ruciane-Nida). Pracownicy firmy
nie odnotowali większej liczby uszkodzeń
związanych z otwarciem nowej śluzy. W porcie Pod Dębem także nie dostrzegli większych
problemów. Wydaje się zatem, że nową śluzę
wykonano zgodnie ze sztuką i obiekt jest bezpieczny. Jak zapewne słusznie zauważył stały
użytkownik nowej Guzianki, pewne trudności
mogą mieć skipperzy żeglujący samotnie lub
osobą bez odpowiedniego doświadczenia.
Warto zatem zwrócić na to szczególną uwagę
i odpowiednio poinstruować załogę.
Marek Słodownik
kwiecień – maj 2022

THE FUTURE IS NOW

Chroń swoją łódź w sposób
przyjazny dla środowiska wodnego
Seajet 2300 Hard Coating jest
przeznaczony dla łodzi na
przyczepach. Twarda powłoka
zabezpiecza kadłub i może być
myta myjką ciśnieniową po
każdym slipowaniu.

Seajet Tie Coat oraz Seajet
Bioclean Eco tworzą silikonową
super gładką powłokę, do której
organizmy wodne nie przywierają
albo są zmywane podczas
żeglugi.

Dystrybucja:
CMS Sp. z o.o.
Przestrzenna 11
70-800 Szczecin

Kontakt:
tel.: 801 508 560 kom.: 91 350 85 60
e-mail: info@farbyjachtowe.pl
www.farbyjachtowe.pl

www.seajetpaint.com

Seajet 021 Eko jest miękką
farbą nie zawierającą biocydów,
która zmywa się warstwa po
warstwie podczas sezonu i przez
to organizmy wodne nie
przywierają trwale do kadłuba.

Seajet Pellerclean jest przeznaczony
do zabezpieczania śrub, przekładni,
trymerów. Nie zawiera biocydów i
może być użyty na jachtach
żaglowych i motorowych do
30 węzłów.

Używaj biocydów bezpiecznie.
Zawsze czytaj etykietę przed użyciem.
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Fot. Materiały prasowe NDI/BESIX

Zalew Wiślany nie do poznania. Frombork,
Krynica Morska i przekop mierzei

Pod koniec kwietnia pomyślnie wypadły próby szczelności wrót śluzy na przekopie mierzei.

W

Krynicy Morskiej trwa rozbudowa najpopularniejszej przystani
Zalewu Wiślanego. We Fromborku wreszcie rozpoczęły się prace modernizacyjne – tamtejszy port zyska nowe oblicze.
Prace trwają także na przekopie Mierzei Wiślanej, który jest kluczowym elementem nowej
drogi wodnej. Kto nie był na zalewie od kilku
sezonów, wkrótce będzie przecierać oczy.
Grupa NDI realizuje rozbudowę portu w Krynicy na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zaplanowano przedłużenie zachodniego pirsu
pasażerskiego o 65,5 metra i tym samym wy-
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dłużenie nabrzeża postojowego o 50 metrów.
Spowoduje to zwężenie wejścia do portu i jego
większe osłonięcie – można oczekiwać, że przy
wiatrach z kierunku południowo-zachodniego
zafalowanie będzie teraz mniejsze, szczególnie w głębszych obszarach mariny. – W najbliższych tygodniach ekipy będą zasypywać
miejsca wygrodzone szczelnymi ścianami, rozpoczniemy też tzw. roboty czerpalne. Następnie
wykonamy prace żelbetowe, instalacyjne, wykończeniowe oraz te, które są związane z montażem wyposażenia nabrzeża – mówi Paweł
Śpiewak z firmy NDI. Druga część inwestycji

obejmie prace prowadzone w kierunku lądu –
powstanie tam nowe nabrzeże o długości 140
metrów, w tym 50 metrów nabrzeża postojowego. Wszystkie zadania mają być wykonane do
końca roku. Koszt inwestycji: 8 mln zł.
Modernizacja trwa także w porcie rybackim we Fromborku. Przebudowę o wartości
17 mln zł realizuje spółka Doraco, a inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni. Port zostanie
pogłębiony, a brzegi umocnione i wyremontowane. Nieznacznie zostanie powiększony
basen, zwiększy się również liczba miejsc
postojowych. We Fromborku myślą też o tym,
by w przyszłości uzupełnieniem portu rybackiego stała się marina jachtowa.
Sporo dzieje się także na przekopie Mierzei
Wiślanej w pobliżu osady Nowy Świat. Przekop jest kluczowym elementem nowej drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Pod koniec kwietnia pomyślnie wypadły
próby szczelności wrót śluzy. Komora śluzy ma
200 metrów długości, 25 metrów szerokości
oraz głębokość wynoszącą 6,5 metra.
Tuż obok przeprawy gotowy jest już budynek kapitanatu Portu Nowy Świat, który
otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Załoga
kapitanatu będzie czuwać nad bezpieczeństwem żeglugi, przeprawami statków i jachtów, zajmie się obsługą bram, mostów obrotowych i regulacją ruchu kołowego, zadba
też o ochronę środowiska i ochronę przeciwpożarową. – Jesteśmy na etapie zatrudniania
i szkolenia osób, które będę pracowały w kapitanacie – mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
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Jak informuje kierownictwo robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix, na
ukończeniu jest także większość prac w rejonie falochronów. – Kończymy roboty czerpalne w porcie osłonowym i północnym torze
żeglugowym, a także główne prace żelbetowe
na falochronach wschodnim i zachodnim.
Rozpoczynamy natomiast betonowanie i prace żelbetowe na głowicy wschodniej – mówił
pod koniec kwietnia Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix. Około 4,5 km od przekopu
powstaje z kolei sztuczna wyspa usypywana
z urobku uzyskanego podczas pogłębiania
Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg. Wyspa
o powierzchni 181 hektarów ma kształt elipsy
o wymiarach 1900 metrów na 1100 metrów.
Wszystko wskazuje na to, że wszelkie prace związane z budową pierwszego etapu
przekopu zakończą się do jesieni. Kanał Żeglugowy ma być otwarty 17 września. Nowa
droga wodna z zatoki do Elbląga będzie mieć
blisko 25 kilometrów. Kanał żeglugowy będzie mieć 5 metrów głębokości i umożliwi
poruszanie się jednostkom o długości do 100
metrów, o szerokości do 20 metrów i o zanurzeniu do 4,5 metra.
Jakie znaczenie będzie mieć przekop dla
rozwoju żeglarstwa i turystyki? Choć Krynica
Morska stanie się wyspą, nie będzie odcięta
od świata. Wręcz przeciwnie. Przekop mierzei
może być dla zalewu tym samym, czym molo
dla Sopotu, Brama Żuraw dla Gdańska, Skwer
Kościuszki dla Gdyni, a kolejka na Kasprowy
Wierch dla Zakopanego. Może sprawić, że turystyka wodna (i nie tylko wodna) wkroczy
w tym regionie na nowy wyższy poziom. Porty
w Tolkmicku i Krynicy Morskiej wypełnią się
jachtami do ostatniego miejsca. Inwestorzy za-

czną budować nowe mariny, zapewne na południowo-wschodnim krańcu akwenu, w pobliżu
szlaku prowadzącego do Elbląga. Jachty z zalewu popłyną na regaty rozgrywane w Zatoce
Gdańskiej. A jednostki stacjonujące w Górkach
Zachodnich, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Pucku,
Jastarni i Helu, będą wyruszać na regaty oraz
rejsy – weekendowe i dłuższe – na zalew. Miłośnicy żeglugi przez zatokowe i śródlądowe

Projekt przebudowy portu we Fromborku.

W Krynicy Morskiej trwa przedłużanie pirsu pasażerskiego, który mocniej osłoni port jachtowy.

szlaki regionu, będą mieć dwie Pętle Żuławskie.
Starą, prowadzącą przez Szkarpawę, Nogat
i Wisłę, oraz nową – przez Zatokę Gdańską,
przekop, zalew i Szkarpawę (lub Wisłę Królewiecką). Rozwinie się także rynek czarterowy. Już dziś wynajęcie jachtu dla kilku osób
(w Tolkmicku lub w Starej Pasłęce) jest ciekawszą i tańszą propozycją dla rodzin, niż najem
apartamentu na Mierzei Wiślanej.


Fot. Materiały prasowe NDI/BESIX

Fot. Aquaprojekt

Północny awanport przekopu Mierzei Wiślanej prawie gotowy.

www.wiatr.pl

Fot. Materiały NDI
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T-Sport i Open 6.3. Nowe klasy
w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych

W

tegorocznym sezonie w regatach
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych zadebiutują dwie nowe
klasy. W miejsce dotychczasowej klasy Open
wchodzi klasa T-Sport, która powstała w oparciu o współczynnik Vi stosowany przy klasach
T1, T2 i T3. Będą tu mogły rywalizować załogi łodzi jednokadłubowych, których owy
współczynnik nie przekracza 6,7. Zatem o dopuszczeniu do klasy T-Sport będzie decydować długość jachtu, masa i powierzchnia żagli
(dopuszczone są spinakery i genakery). Świetnie się tu sprawdzą jachty dawnej klasy 730:
Majestic 24, Gin 730, czy też Gemini 2000.
A także takie jednostki jak Delphia 24, Huzar
28, Bavaria B-one, J70, Skippi 650 i Symphaty
600. Nowa klasa może też skusić właścicieli
szybkich jachtów z klas T, które można wyposażyć w dodatkowy żagiel. Wprowadzenie

Flota jachtów na trasie regat cyklu PPJK.
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współczynnika Vi umożliwi rozgrywanie mistrzostw Polski w klasie T-Sport.
Drugą nową grupą jachtów w PPJK będzie
Open 6,3 – to propozycja dla załóg dysponujących regatowymi oraz rekreacyjnymi jednostkami z otwartym pokładem i żaglami dodatkowymi (klasy Omega, Sigma, 505, 420, 470,
FD, Preste 18, Mariner 19, Shot 16, Nautica
450, 49er, 29er, Laser 3000, Laser 4000, Laser
5000, Laser Bahia, Polskiff, Topper ISO). Jedyny limit stanowi tu długość kadłuba: 6,3 metra.
Różnorodność tych konstrukcji sprawia, że nie
będzie to rywalizacja na takim poziomie jak
w regatach klasowych, ale może być świetnym
treningiem, uzupełnieniem sezonu oraz poligonem doświadczalnym pozwalającym porównać
właściwości nautyczne wielu ciekawych jednostek. Szczegółowe przepisy klasowe znajdziecie
na stronie www.ppjk.pl.
Fot. Natalia Sak

Puchar Polski Jachtów Kabinowych po raz
pierwszy rozegrano w 1996 roku. Początkowo regaty gościły na Mazurach i w Warszawie. Później zaczęły się pojawiać w innych
regionach Polski, a w ostatnich sezonach
także na wodach Zatoki Gdańskiej. Żeglarze, którzy w imprezach eliminacyjnych
zdobywają najwięcej punktów, spotykają
się na regatach finałowych, podczas których
korzystają z jednakowych jednostek dostarczonych przez organizatora. W ostatnich
pięciu latach finał PPJK rozgrywany był na
jachtach z floty ośrodka Bocianie Gniazdo.
Wśród pucharowych klas najliczniejsza jest
dziś flota jachtów T2. To jednostki średniej wielkości, mające zwykle około 6,5
metra długości. Są wygodne w transporcie
lądowym. Zapewniają nocleg trzyosobowej
załodze, więc pozwalają obniżyć koszty
udziału w regatach. Można je również łatwo
wodować, nawet na slipie (bez używania
dźwigu). Odwiedzajcie imprezy na różnych
akwenach, bo PPJK to sprawdzeni i zaangażowani organizatorzy, sprawnie przeprowadzone regaty oraz gościnność i przyjazna atmosfera. Pierwsze tegoroczne zawody będą
rozgrywane na jeziorze Czos w Mrągowie
(28 i 29 maja). Drugie, Długodystansowe
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych, na
Zalewie Włocławskim (przedostatni weekend czerwca). Tydzień później załogi wezmą
udział w Regatach na powitanie wakacji, których tradycyjną areną jest Jezioro Powidzkie.
Harmonogram na cały sezon znajdziecie na
stronie www.ppjk.pl.
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Rozwiń żagle. Sail Service
przedstawia bom genakera Facnor

Z

Blokowanie bomu jest szybkie i pewne.

nana gdańska żaglownia Sail Service, oferująca żagle, pokrowce, osprzęt
i elementy takielunku, przedstawia
wysuwany bom genakera marki Facnor. To
gotowe rozwiązanie wzbogacające takielunki
na jachtach o długościach od 25 do 57 stóp. Pozwala rozwijać żagle o powierzchniach od 37
do 150 metrów kwadratowych. Zakres długości bomu: od 80 do 200 cm. Dzięki specjalnym
pierścieniom mocującym instalacja bomu na
pokładzie jest stosunkowo prosta. Blokowanie
w pozycji wysuniętej i schowanej jest szybkie
i pewne. Możliwy jest także szybki demontaż
w porcie – na przykład po to, by ułatwić dostęp
do windy kotwicznej lub lin cumowniczych.
Na końcu bomu możemy zamontować uchwyt
rolera – łączenie jest kompatybilne z rolerami Facnor FX. Do bomu możemy też dobrać
zestaw akcesoriów: dodatkowe pierścienie
mocujące, neoprenowe pokrowce, czy odciąg
stabilizujący nok. Źródło: www.sklepwind.pl
i www.sailservice.pl. 

Aktualizacja systemu
dla urządzeń Raymarine Axiom

F

irma Raymarine wydała LightHouse 4 – aktualizację systemu operacyjnego dostępnego w wielofunkcyjnych wskaźnikach Axiom, Axiom+, Axiom Pro i Axiom XL. Nowe
oprogramowanie oraz rozwiązania graficzne sprawiają, że system działa wydajniej
i jest łatwiejszy w użyciu. Interfejs pozwala na większą personalizację. Możemy na przykład dostosować ekran główny za pomocą danych NMEA 2000 oraz danych nawigacyjnych. Możemy
wybrać dostępne tło ekranu głównego (do wędkowania, żeglowania lub do celów ratowniczych)
albo też przesłać własny obraz. Przycisk „człowiek za burtą” jest teraz widoczny u góry ekranu głównego. Poprawiono wydajność sonaru dla płytkich wód. Aktywne trasy mają teraz efekt
poświaty, więc łatwiej możemy je rozpoznać. Jest też aktualizacja Mercury VesselView. Nowe
oprogramowanie możemy zainstalować przez Wi-Fi na dowolnym wskaźniku wielofunkcyjnym
Axiom podłączonym do internetu. Na ekranie głównym wybieramy „Ustawienia”, następnie
opcję „Aktualizacja oprogramowania”, a na koniec „Aktualizuj Online”. LightHouse 4 można
też pobrać ze strony Raymarine.com. Dystrybutorem marki Raymarine jest firma Eljacht: www.
eljacht.pl.


NOWA OFERTA
na sezon 2021
ubezpieczenie czarterów
na wodach śródlądowych RP

www.wiatr.pl

www.yacht-pool.pl | Tel. +48 884 835 888
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Przystań na dłużej. Nowy Sztynort nie zwalnia
tempa i zmienia się na każdym kroku

Port Sztynort będzie mieć wkrótce nowe pomosty.

G

ospodarze Sztynortu niemal co
miesiąc informują o nowych inwestycjach i remontach, które poprawiają infrastrukturę techniczną portu (na
wodzie i lądzie) oraz wzbogacają jego ofertę
(czarterową, szkoleniową, serwisową, hotelową, eventową i gastronomiczną). Inwestycje
są współfinansowane ze środków Programu
Polska Wschodnia oraz z Funduszy Norweskich. Niektóre prace modernizacyjne będą

Fot. Marek Makowski

prowadzone także w sezonie, ale co ważne –
zostały zorganizowane w taki sposób, by nie
miały wpływu na komfort załóg odwiedzających przystań.
W trakcie przygotowań do sezonu pogłębiono
i oczyszczono Kanał Sztynorcki łączący Dargin
z Jeziorem Sztynorckim. Ten krótki przesmyk,
mający zaledwie 190 metrów, to brama do
portu, przez którą co rok przepływają tysiące
wodniaków. Zlikwidowano nie tylko śmieci

Kwiecień 2022. Pierwsze nowe odnogi cumownicze przy pirsie nr 7.
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Fot. Marysia Dobrzycka (2)

i wypłycenia, ale także kamień czyhający na
jachty przy północnym wejściu. Uporządkowano również brzegi, więc to miejsce może być
teraz ciekawym celem wieczornych spacerów.
W porcie rozpoczęła się wymiana wysłużonych drewnianych pomostów – zastąpią je nowoczesne pirsy pełnobetonowe. Wykonawcą
jest znana w branży jachtowej firma Karos.
Pomosty będą nie tylko trwalsze, ale także
bezpieczniejsze. Zamiast mooringów zostaną
zamontowane odnogi cumownicze. Oznacza
to koniec kłopotów z zanurzonymi linami oraz
rychły kres gimnastyki podczas wychodzenia przez dziób lub rufę – wkrótce każdy jacht
w Sztynorcie będzie cumować przy ośmiometrowej odnodze o szerokości około 70 cm, która
zapewni wygodną komunikację. Nowe słupki
zostaną wyposażone w przyłącza prądu i wody.
Zamiast 14 starych pomostów powstanie 13
nowych – chodziło przede wszystkim o powiększenie przestrzeni manewrowej. Jachty na
Mazurach są coraz większe, więc takie zmiany
to konieczność. Nowe pirsy będą nieco dłuższe,
więc nie zmieni się liczba miejsc postojowych
– Sztynort nadal będzie mógł ugościć łącznie
około 500 jednostek. W pierwszej kolejności
będą wymieniane pomosty zachodnie, czyli
leżące w strefie ciszy oraz w strefach rezydenckiej i czarterowej. Po sezonie rozpocznie
się wymiana pomostów w części wschodniej
(gościnnej), która zwykle jest najbardziej gwarnym i rozrywkowym obszarem mariny.
Przy nowych pomostach cumować będą nie
tylko jachty żaglowe i motorowe, ale także całoroczne ocieplone domy na wodzie. Już wiosną
przyszłego roku Sztynort będzie mieć dziewięć
takich obiektów – zajmą ostatni pirs po zachod-

Betonowe pomosty są solidne, trwałe i bezpieczne.
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niej stronie portu. Znajduje się on w najbardziej
cichym i ustronnym miejscu. Domy będą mieć
wodę, prąd, zostaną też podłączone do kanalizacji. W ten sposób Sztynort zyska urokliwy
pływający hotel, świetne miejsce dla osób, które
chcą się ukryć przed światem.
Planowana jest także modernizacja oczyszczalni, która będzie mieć instalację fotowoltaiczną – obiekt przez lata będzie działać
w sposób niezawodny i oszczędny. W pobliżu
strefy ciszy będą też nowe kontenery z toaletami i prysznicami, ogrzewane przy pomocy
pompy ciepła. W porcie jest już nowy samojezdny dźwig slipowy do wodowania
i transportu jachtów – obsłuży zarówno flotę czarterową, jak i jednostki przebywające
w Sztynorcie gościnnie. Odnowiono alejki
i drogi dojazdowe oraz wyremontowano pomieszczenia kapitanatu, gdzie znajduje się
biuro obsługi czarterów. Zmiany zauważycie
także na parkingu – obiekt jest monitorowany
i dozorowany, ma także system kontroli dostępu oraz automatyzację płatności. Na wypadek
ewentualnej awarii zasilania, zakupiono agregat prądotwórczy, który może zasilać całą marinę do momentu usunięcia usterki.
Na lądzie gospodarze dbają też o ofertę kulinarną. Tuż przy porcie działalność wznowiła restauracja Baba Pruska sąsiadująca ze sceną i namiotem koncertowym. Obok mamy portugalski

FOT. DOBROCHNA NOWAK
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Kanał Sztynorcki został pogłębiony i oczyszczony.

food-truck Prato Do Dia. Kawałek dalej market
Bakista w nowej odsłonie i z bogatszym asortymentem. A w głębi portu słynną tawernę Zęza
oraz nową restaurację Mesa (znajdziecie ją w budynku pensjonatu). Jest też namiot eventowy zlokalizowany w pobliżu dawnego amfiteatru. Od
niedawna w Nowym Sztynorcie wytwarzane są
również produkty lokalnej kuchni na wynos pod

marką Baba Pruska – teraz każdy może ulubione
mazurskie smaki kupić w markecie lub w restauracji, by zabrać na pokład i do domu.
O tym, jak się zmienia oferta czarterowa
Sztynortu pisaliśmy już na łamach „Wiatru”
w poprzednich wydaniach. Przypomnijmy,
w porcie będzie wkrótce stacjonować najnowocześniejsza flota jachtów na wynajem, łącznie 47 jednostek (37 żaglowych i 10 motorowych). Zdecydowana większość to całkowicie
nowe jachty (z rocznika 2022). Do dyspozycji
będziemy mieć aż 18 egzemplarzy modelu
Maxus 34 – część łodzi już czeka w Sztynorcie, kolejne dotrą w maju i w czerwcu, a ostatnie na początku lipca. Do tego pokaźna flota
łodzi motorowych: dwa luksusowe jachty Northman 1200, pięć łodzi Nexus Revo 870 oraz
trzy modele Courier 970 (dostawa w trakcie
roku). W systemie rezerwacyjnym dostępnym na stronie www.sztynort.pl, tworzonym
we współpracy ze Szkołą Żeglarstwa Gertis,
znajdziecie także jachty żaglowe Maxus 33.1
RS, Maxus 28, Maxus 26 i Maxus Evo 24. Do
Sztynortu dotrze też osiem monotypowych
jachtów regatowo-szkoleniowych z otwartym
pokładem, które pozwolą stworzyć bazę do
organizacji szkoleń, wyścigów flotowych oraz
regat w formule match racing.
Więcej o Nowym Sztynorcie na stronie www.
sztynort.pl, Facebooku i na LinkedIn.


www.sztynort.pl
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www.wiatr.pl
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Na regaty bez jachtu i załogi. Takie
rzeczy tylko w cyklu Jeziorak Grand Prix

Trener na pokładzie takiej maszyny robi różnicę.

Jachty N’Fun 30 świetnie się nadają do szkoleń i regat.

K

do rankingu sterników. Przy okazji poznacie
świetny akwen, ciekawe trasy, nawiążecie też
nowe znajomości.
Jak to działa? Punkty zdobyte w wyścigu idą
na konto sternika, który dowodził i prowadził
jednostkę. Przed kolejnym startem następuje
zmiana miejsc na pokładzie i łódź przejmuje
następna osoba. Ten rotacyjny system pozwala
członkom ekipy poznać zadania, jakie na pokła-

ało
k z że

nia

Ro

oncepcja cyklu Jeziorak Grand Prix
pozwala brać udział w rywalizacji bez własnego jachtu i załogi.
Organizator zapewnia nowoczesne jednostki
N’Fun 30 oraz trenerów, którzy w bezpieczny sposób wprowadzają w świat szybkiej
i emocjonującej żeglugi. Wystarczy wybrać
termin i zarezerwować miejsce na pokładzie,
by rozpocząć przygodę i zbieranie punktów

Fot. Michał Tomaszewski (2)

dzie wykonują wszyscy załoganci. Wykonując
zadania trymera żagli przednich lub trymera grota, możemy też spojrzeć na pracę sternika z innej
perspektywy – w ten sposób szybciej zdobywamy umiejętności. Oczywiście, w Jeziorak Grand
Prix możemy też wystartować w tradycyjny
sposób – z własną załogą. Wówczas zbieramy
punkty do rankingu zespołowego.
Regaty przeznaczone są dla każdej osoby
chcącej postawić pierwsze kroki, a także dla żeglarzy z doświadczeniem. Wyścigi poprzedza
intensywna całodniowa akademia regatowa.
Mniej wprawni mogą wziąć udział w szkoleniach czterodniowych. Trenerami są utytułowani zawodnicy z różnych klas, którzy ujednolicony program nauczania poznali w wewnętrznej
akademii trenerów – to gwarancja sprawnej nauki i szybkich postępów. Terminy imprez i system do rezerwacji miejsc znajdziecie na stronie
jeziorakyachtclub.pl/regaty.
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Półwysep Dziwnów. Nowe osiedle
apartamentowe zaczyna tętnić życiem

F

FOT. WWW.MARINA-DEVELOPER.PL (2)

irma Marina Developer, wznosząca
eleganckie i kameralne osiedle apartamentowe nad Zatoką Wrzosowską,
otrzymała pozwolenie na użytkowanie dwóch
pierwszych budynków. Właściciele odbierają
klucze i zaczynają się urządzać. Ekipy budowlane jednak nie spoczywają na laurach,
więc w sąsiednich budynkach prace nie zwalniają tempa. Przeprowadzane są docieplenia
ścian, wykańczane są kolejne metry kwadratowe elewacji, trwają też prace wewnątrz
budynków – w lokalach oraz w częściach
wspólnych. Jak szybko postępują, możecie
sprawdzać na zdjęciach zamieszczanych regularnie na stronie internetowej www.marina
-developer.pl (zakładka: Półwysep Dziwnów).
Na klatkach schodowych dominują biel i szarość. W lokalach podłogi w różnych odcie-

niach drewna i szarości. Eleganckie modernistyczne łazienki także w jasnych barwach.
Wzrok przykuwają również balkony, tarasy
oraz widoki z okien wychodzących na wodę
oraz przybrzeżny pas roślinności. Uwaga!
Z tego etapu budowy Półwyspu Dziwnów dostępne są ostatnie mieszkania. Kolejne lokale
będą wprowadzane do sprzedaży w drugiej
połowie roku. Najmniejsze lokale mają 31 metrów kwadratowych powierzchni, największe
– 70 metrów kwadratowych. Liczba pokoi: od
jednego do trzech. Każdy apartament ma własny ogródek lub balkon.
Lokalizacja osiedla jest wyjątkowa. Apartamenty powstają na Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim, zaledwie kilometr od centrum miasta, 10 km od Kamienia Pomorskiego, 20 km od Wolińskiego Parku Narodowego

i 60 km od portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Tuż obok rzeka Dziwna prowadzi do
zwodzonego mostu, Mariny Dziwnów (całoroczny port żeglarski i siedziba klubu) oraz
na Bałtyk. W pobliżu jest piękna nadmorska
plaża, a niemal za rogiem – miejska przystań
sezonowa. Jeśli inwestor przycumuje tu swą
łódź, na pokład dojdzie w kilka minut, pokonując spacerem zaledwie kilkaset metrów.
Można stąd wyruszyć wodnym szlakiem do
Kamienia Pomorskiego, Wolina lub dalej – na
wody Zalewu Szczecińskiego.
Dziwnów to jedna z najatrakcyjniejszych
miejscowości nadmorskich województwa
zachodniopomorskiego, ważne centrum żeglarstwa i sportów wodnych oraz arena ciekawych międzynarodowych imprez. Z kolei deweloper wznoszący osiedle jest historycznie
związany z żeglarstwem i szczecińską Mariną Club, więc idealnie się wpisuje w nową
tożsamość miasta. – Chcemy, by Półwysep
Dziwnów miał charakter osiedla przyjaznego
rodzinom z dziećmi, miłośnikom zwierząt,
a także pasjonatom sportu. W okolicy można żeglować jachtem, pływać motorówką,
uprawiać kitesurfing i windsurfing, a także
pływać skuterem wodnym. Projektując osiedle i apartamenty, chcieliśmy zadbać o komfort najbardziej wymagających użytkowników – mówią przedstawiciele firmy Marina
Developer. – Oczekującym większych powierzchni, proponujemy współpracę z architektem i przygotowanie lokalu spełniającego
ich wymagania związane z rozkładem i powierzchnią. Więcej o inwestycji oraz plany
apartamentów na stronie internetowej www.
marina-developer.pl.


Balkony i tarasy zdobią budynki oraz pozwalają na podziwianie widoków.

www.wiatr.pl
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Mazurskie Centrum Kulturalno-Wystawiennicze w Starych Sadach.		

Fot. Marek Ciesielski

K

onsorcjum czterech znanych przedsiębiorstw turystycznych tworzy
wspólny produkt „Mazury na szlaku kultury”, który wzbogaci i uatrakcyjni
ofertę regionu oraz wydłuży sezon. Liderem

Domy na wodzie w Piszu.
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przedsięwzięcia jest Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki. Konsorcjum tworzą także Grupa Amax, Ośrodek Żeglarstwa
i Turystyki Wodnej Camp-Pisz oraz Szkoła
Żeglarstwa Róża Wiatrów. Projekt, adresowa-

Fot. Tomasz Ścibek

ny do żeglarzy, turystów, firm i agencji eventowych, realizowany będzie już od czerwca tego
roku w kluczowych lokalizacjach Wielkich
Jezior Mazurskich: w Węgorzewie, Starych
Sadach, Mikołajkach oraz w Piszu.
„Mazury na szlaku kultury” to różnorodna
i kompleksowa oferta łącząca aktywny wypoczynek, kulturę oraz atrakcje kulinarne.
Będzie zawierać usługi związane ze sportami
najchętniej wybieranymi przez mazurskich
turystów, czyli z żeglarstwem, kajakarstwem,
rowerami wodnymi, bojerami oraz nartami
biegowymi. Powstaną też propozycje zorganizowanych wycieczek przyrodniczych i krajoznawczych. W Starych Sadach działalność
rozpocznie Mazurskie Centrum Kulturalno-Wystawiennicze (obiekt na 450 osób), które
będzie gospodarzem koncertów, pokazów
filmowych, występów kabaretowych, wernisaży i konferencji. Ugości też uczestników
regat i innych wydarzeń organizowanych na
wodzie. Nową inicjatywą będzie również
pływająca platforma gastronomiczna, czyli
wodna restauracja, która obsłuży firmowe
imprezy, biznesowe spotkania i regaty. W planach są także warsztaty kulinarne oraz eventy
z udziałem znanych kucharzy. O podniebienia turystów, żeglarzy i motorowodniaków
kwiecień – maj 2022

FOT. Archiwum konsorcjum „Mazury na szlaku kultury”.

Mazury na szlaku kultury. Lokalne firmy
łączą siły i tworzą nową wspólną ofertę

mazury inwestycje

Projekt platformy gastronomicznej w Mikołajkach. 		

zadba Mazurskie Laboratorium Smaku, które również jest częścią projektu – to ciekawy
sposób na promocję autorskich przepisów realizowanych w oparciu o regionalne potrawy.
– Mazury to najpiękniejsza kraina w Polsce
i jedna z niewielu tego typu w całej Europie.
Dlatego chcemy, by tętniła życiem cały rok
– mówi Robert Śliwiński, właściciel Hotelu
Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki.
– Łączymy siły czterech przedsiębiorstw, by

Obiekt hotelowy w Węgorzewie.

zaproponować kompleksową i zróżnicowaną
ofertę, wspólny kalendarz oraz ujednolicony
standard usług.
Jak to wszystko będzie działać? Ważnym
elementem projektu będzie aplikacja mobilna
„Mazury na szlaku kultury”, która w skle-

MAZURY NA SZLAKU KULTURY
Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki. Firma Roberta Śliwińskiego działa na Mazurach
od ponad 40 lat. Przez blisko dwie dekady przedsiębiorca prowadził pensjonat Złote Wrota zlokalizowany nad jeziorem Tałty w Starych Sadach. Obecnie jest tam czterogwiazdkowy hotel, a w sąsiedztwie działa port żeglugi śródlądowej.
Grupa Amax. Na rynku od 2004 roku. Firma jest właścicielem dwóch portów jachtowych: w Mikołajkach i w Starych Sadach. Dysponuje jeż flotą nowoczesnych jachtów żaglowych i motorowych na
wynajem. Grupa Amax to regionalny lider branży gastronomicznej oraz propagator kuchni slow food
i kuchni tradycyjnej.
Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz. Firma działa od blisko ćwierć wieku. Oferuje
usługi hotelarskie i gastronomiczne, jest też organizatorem aktywnego wypoczynku.
Róża Wiatrów. Szkoła żeglarska, która w tym roku obchodzi 25 lat działalności. Jest jedną z największych szkół żeglarstwa w Polsce. Znana między innymi jako organizator Regat Youtuberów. Wielokrotnie nagradzana przez periodyki turystyczne, targi, organizacje żeglarskie i turystyczne. Bazą dla
szkoleń i licznych obozów młodzieżowych jest ośrodek w Węgorzewie.

www.wiatr.pl

Autor: Łukasz Piątek

Fot. Róża Wiatrów

pach Google Play (system Android) i App
Store (system iOS) na naszych telefonach i tabletach pojawi się w drugiej połowie czerwca.
To właśnie aplikacja, zawierająca kalendarz
wydarzeń i katalog usług, pozwoli nam wybierać spośród gotowych pakietów, kupować
usługi dodatkowe, a także dokonywać rezerwacji i płatności online. Planowanie aktywnego wypoczynku na Mazurach ułatwi też
strona internetowa www.mazurynaszlakukultury.pl. Projekt nie tylko pozwoli przyciągnąć nowych gości i wydłużyć sezon,
ale także zaplanować wypoczynek na miarę
indywidualnych oczekiwań turystów.
Więcej informacji o projekcie:
www.mazurynaszlakukultury.pl
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chemicy z Chugoku Marine Paints pokonali te
problemy. Efekt ich prac to właśnie Seajet 021
ECO – uniwersalna farba do wszystkich łodzi
pływających z prędkością do 30 węzłów. To
produkt na jeden sezon, który na powierzchni
nie generuje zjawiska nawarstwiania.
Trzecia opcja to Seajet 2300 Hard Coating
– specjalna dwuskładnikowa farba poliuretanowa przeznaczona do stałej imersji. Ten
produkt działa tak samo, jak Seajet Bioclean
ECO, ale gładkość powłoki uzyskujemy dzięki farbie bardzo twardej i odpornej na dzia-

Ekorewolucja. Nowe farby Seajet
do zabezpieczania łodzi przed porastaniem

O

d dawna trwają prace badawcze
mające na celu ograniczenie ilości
środków biobójczych w farbach
przeciwporostowych, szczególnie tych zawierających związki metali ciężkich (cyna, miedź,
cynk). Metale ciężkie mogą się akumulować
w środowisku, w tym także w komórkach organizmów żywych, co z kolei może być przyczyną ich dysfunkcji i mutacji. Oddziaływanie
takie jest silniejsze w mniejszych zbiornikach
wodnych, z których korzysta wiele jednostek
pływających, w tym także rekreacyjne (wszak
jachty i łodzie motorowe to największa flota
świata). Pod wieloma względami zjawisko
akumulacji biocydów dotyczy również mórz
takich jak Bałtyk, czyli stosunkowo niedużych, w których wymiana wód z wodami oceanicznymi jest ograniczona.
Liderem badań nad nowoczesnymi alternatywami dla tradycyjnych farb przeciwporostowych jest japoński koncern Chugoku
Marine Paints zaopatrujący przemysł okrętowy i produkujący farby do jednostek rekreacyjnych pod marką Seajet. Oczywiście, wiele innych firm i placówek naukowych także
prowadzi podobne badania, ale do tej pory nie
było kompleksowego systemu w powszechnej dystrybucji i dostępnego także w Polsce.
Od wiosny tego roku możemy wybrać jedno
z trzech rozwiązań Seajet pozwalających zabezpieczyć dno naszej łodzi w nowatorski
i ekologiczny sposób.
Na czele nowej linii przyjaznej środowisku
stoi Seajet Bioclean ECO, system foul release
stworzony na bazie silikonu. Działa poprzez
tworzenie bardzo gładkiej powłoki, do której
nie przywierają porosty i od której odrywają
się podczas żeglugi. Zaletą takiego systemu
jest nie tylko brak biocydów, ale także to, że
w ten sposób zabezpieczamy dno na kilka lat.
Seajet Bioclean ECO opiera się na dwóch
jednoskładnikowych farbach. Pierwsza to
podkładowa Seajet Tie Coat (dwie warstwy),
którą można nakładać bezpośrednio na stary
antifouling i która nadaje łodzi wybrany ko-
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lor. Druga to Seajet Clear Coat (także dwie
warstwy), która jest silikonową transparentną farbą nadającą odpowiednią gładkość
całej powłoce. Seajet Bioclean ECO jest nie
tylko ekologiczny, ale także przyjazny dla
użytkownika, ponieważ farby są nietoksyczne, a proces aplikacji jest prosty – może być
wykonywany wałkiem także w amatorskich
warunkach.
Kolejnym produktem z linii przyjaznej
środowisku jest farba Seajet 021 ECO, która działa na całkowicie odwrotnej zasadzie.
To farba erodująca, która niejako zmywa się
w trakcie eksploatacji, stale odsłaniając nową
świeżą powierzchnię. To rozwiązanie znamy
już z tzw. antifoulingów samopolerujących,
ale dotąd ten system nie był wystarczająco
wydajny i odpowiednio kontrolowalny, by
mógł stanowić samodzielne zabezpieczenie
przeciwporostowe. Dzięki zastosowaniu technologii sieciującego akrylanu cynku, z erozyjną warstwą opartą na zjawisku hydrolizy,

łania mechanicznie. W związku z tym jest
to doskonałe rozwiązanie do jachtów i łodzi
wyciąganych z wody na przyczepy (delikatniejsza powłoka silikonowa uległaby uszkodzeniu). Kadłub pokryty farbą Seajet 2300
Hard Coating możemy w trakcie sezonu myć,
czyścić i polerować, więc jej zalety docenią na
przykład armatorzy mniejszych jachtów regatowych, łodzi ślizgowych, skuterów wodnych
i jednostek typu RIB. Bezrozpuszczalnikowa
farba tworzy powłokę epoksydową z dwoma
dodatkami: jeden służy do ochrony przed promieniowaniem UV, drugi zwiększa charakterystykę napięcia powierzchniowego.
Zatem Seajet proponuje nam w tym roku aż
trzy systemy ECO do zabezpieczania jachtów
przed porastaniem. To prawdziwa ekologiczna
rewolucja na rynku farb przeciwporostowych.
Przy okazji poznajemy trendy i kierunki,
w jakich będą zmierzać czołowi producenci
w najbliższych latach.
Paweł Ryżewski

Pierwszy silnik elektryczny Mercury

M

ercury Marine, spółka należąca
do grupy Brunswick, światowy
gigant w segmencie silników
zaburtowych, zapowiedziała debiut Avatora
– swej pierwszej jednostki elektrycznej przeznaczonej do małych łodzi. Silnik ma być gotowy do końca roku, więc zapewne poznamy
go bliżej na przyszłorocznych targach organizowanych w sezonie zimowym.
Już rok temu ogłoszono, że inżynierowie
marki pracują nad szerszym wprowadzaniem
do napędów technologii akumulatorów litowo-jonowych. Na razie nie znamy mocy nowego silnika i zasięgu jaki będzie oferować,
ale mogliśmy już zobaczyć filmowy zwiastun oraz makietę zaprezentowaną na targach
w Miami. Silnik ma być łatwy w przenosze-

niu oraz prosty w instalacji i obsłudze. Pod
względem designu zachowuje linie znane
z silników spalinowych marki Mercury.
Arek Rejs
kwiecień – maj 2022

UBEZPIECZENIA. PORADNIK „WIATRU” I FIRMY PANTAENIUS

magazyn dla żeglarzy

pierwsze bezpłatne pismo o sportach wodnych

kwiecień – maj 2022

DLACZEGO ORKI
ATAKUJĄ JACHTY?
Seria wypadków
na wodach Atlantyku
LAUREACI KONKURSU
Pantaenius Yacht Photo 2021

JACHT CASCO

Jak zyskać dodatkową ochronę

LOTOS NORD CUP GDAŃSK
Prawie 30 konkurencji i 1200 żeglarzy

RYS. HINNERK BODENDIECK

Dlaczego orki atakują jachty u zachodnich
wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego?

Ofiarami padają zarówno jednostki podróżujące pod żaglami, jak i na silniku. Do
ataków dochodzi w dzień i w nocy. Nie ma
też znaczenia kolor kadłuba. Na dodatek podróżujące załogi nie mają ani skutecznych
metod odstraszania, ani alternatywnych bezpieczniejszych dróg żeglugowych. W Mini-

sterstwie Transportu Hiszpanii naszkicowano tzw. strefę wykluczenia, czyli obszar, po
którym nie powinny się poruszać mniejsze
jednostki (do 15 metrów długości) – kapitanów takich jachtów władze zachęcają do prowadzenia rejsów bliżej brzegu. Jak się zatem
ustrzec orek? I co robić, gdy znów zaatakują?

Miejsca, w których orki atakowały najczęściej w latach 2020-2021.
Zatoka Biskajska
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a sprawą orek atakujących jachty,
popularny atlantycki szlak żeglugowy, prowadzący z Gibraltaru do
A Coruñy na północno zachodnim krańcu
Hiszpanii, stał się swoistym trójkątem bermudzkim. W ostatnich dwóch sezonach zanotowano tam kilkadziesiąt poważnych incydentów z udziałem agresywnych ssaków – za
każdym razem grupy orek atakowały kadłuby łodzi, zwykle uszkadzając lub całkowicie
niszcząc płetwy sterowe. Początkowo celem
ataków były mniejsze jachty jednokadłubowe, ale później zaczęły się zabierać nawet za
50-stopowe katamarany. W jednym regionie,
u wrót Cieśniny Gibraltarskiej, tylko w lipcu
ubiegłego roku zanotowano 27 ataków. Nikt
nie wie, dlaczego orki to robią. Naukowcy
przywołują różne hipotezy. Jedni podejrzewają, że walczą w ten sposób z konkurencją
o dostęp do ławic tuńczyków. Inni zwracają
uwagę, że może to być forma zabawy lub treningu mającego wyćwiczyć w młodych osobnikach umiejętność polowania. Są też tacy,
którzy wskazują na zemstę za zranienie członka rodziny. Całkiem prawdopodobna wydaje
się hipoteza zakładająca, że zachowanie orek
jest reakcją na stres wywołany dużym ruchem
statków i tzw. hałasem antropogenicznym generowanym przez silniki, sonary i echosondy.

Lizbona
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ZDJĘCIA: ARCHIWUM MACIEJA ADAMA GUMKOWSKIEGO

Najwięcej incydentów zanotowano przy
północno zachodnim wybrzeżu Półwyspu
Iberyjskiego, wzdłuż południowych brzegów
Portugalii oraz po zachodniej stronie Cieśniny Gibraltarskiej. Pierwsze niepokojące doniesienia z tych regionów pojawiły się latem
2020 roku. O atakach orek informowali prywatni armatorzy oraz profesjonalni skipperzy przeprowadzający jachty na wody Morza
Śródziemnego. „U wybrzeży A Coruñy nagle
poczułem, że wyrywa mi koło z rąk. Ataki
były tak silne, że musieliśmy wezwać pomoc.
Jacht został wzięty na hol, ale orki nie odpuszczały i zerwały linę holowniczą. Na brzegu
okazało się, że płetwa jest rozłupana na pół,
a na kadłubie są wyraźne ślady ugryzień” –
relacjonował na łamach „Yachting World” Peter Green z firmy Halcyon Yachts.
Ataki przeprowadzają całe stada. Aktywne są zarówno młode osobniki, jak i dorosłe.
Podczas jednego incydentu łodzie są uderzanie kilkadziesiąt lub nawet 200 razy. Niekiedy
orki robią sobie kilkuminutową przerwę i po
chwili wracają. Co ciekawe, upodobały sobie płetwy sterowe. Jak by chciały umyślnie
wycelować swój oręż w najczulsze miejsce
kadłuba. Kapitan David Smith opowiadał na
łamach czasopisma „The Guardian”, że jego
45-stopowy katamaran, który przeprowadzał
z Francji na Gibraltar, orki atakowały przez
około dwie godziny. Kiedy uderzały w płetwę sterową, koło obracało się jak szalone raz
w jedną, raz w drugą stronę. Ponieważ był 20
mil od Porto, poza zasięgiem lądowej stacji
VHF, ze strażą wybrzeża skontaktował się
przez telefon satelitarny. Gdy zapytał, co ma
robić, polecono mu zrzucić żagle, wyłączyć
silnik i czekać.
Niemal w identycznej sytuacji znalazł się
polski podróżnik i żeglarz Maciej Adam Gumkowski, który w ubiegłym roku przez cztery
miesiące płynął swym Carterem 30 „RockAndRoll” z Górek Zachodnich do Chorwacji.
Jacht leciwy, ale solidny. Załoga czteroosobowa. W kalendarzu 23. dzień czerwca. Na
zegarze godzina 5.30 rano. Pozycja: kilka mil
przed miejscowością Tarifa na południowym
krańcu Hiszpanii (zachodnie wrota Cieśniny
Gibraltarskiej). – Na początku byłem trochę
zły, że załoga budzi mnie tak wcześnie i woła
na pokład. Jednak coś dziwnego działo się
z autopilotem wpiętym w rumpel – co chwilę
zeskakiwał i przestawał pracować – opowiada
Maciej. – Chwyciłem więc rumpel i wtedy
poczułem ogromny opór. Silny prąd? Niemożliwe. Po chwili uniosłem głowę i zobaczyłem
za burtą duże płetwy orek co chwilę wyłaniające się z wody. Były wszędzie. Dziesięć
osobników, a może kilkanaście. Ponieważ bałem się, że któraś wyskoczy wysoko i spadnie
na pokład, kazałem załodze zejść do kabiny.
Położyłem się w kokpicie najniżej jak mogłem i zastanawiałem się co robić. Rumpel
wychylał się coraz mocniej, w sposób całkowicie nienaturalny. Zorientowałem się, 
www.pantaenius.pl

Carter 30 „RockAndRoll” na wodach oceanu…

…i skipper Maciej Adam Gumkowski.

Port Torrevieja. Uszkodzona płatwa sterowa polskiego jachtu.

Fot. Canva Pro / Stephanie Racin

Dla wielu portugalskich i hiszpańskich firm orki stały się magnesem przyciągającym turystów.

że orki atakują z głębokości. Podpływają do
steru od dołu, chwytają go i wykręcają płetwę
w jedną i w drugą stronę. Inne osobniki w tym
czasie uderzały w kadłub z obu stron. Jak by
chciały nas zawrócić, zepchnąć bliżej brzegu
lub może nawet zatopić. Rumpel opierał się
o rufę i w końcu się złamał. Czterotonowa łódź
przechylała się raz na lewą, raz na prawą burtę,
a wynurzające się orki co chwilę zaglądały do
wnętrza przez okna.
Niektórzy nazywają orki zabójczymi wielorybami, ale w rzeczywistości są one największym gatunkiem z rodziny delfinowatych.
Mogą żyć nawet 90 lat. Dorosłe osobniki
osiągają ponad dziewięć metrów długości
i ważą do sześciu ton. W uzębieniu mają po
12 par szpiczastych i lekko zakrzywionych
do tyłu zębów. Potrafią pływać z prędkością do 32 węzłów, więc pod tym względem
nie ma z nimi szans żaden jacht turystyczny,
a w szczególności jednostka żaglowa.
Naukowcy zwracają uwagę, że orki są bardzo inteligentne. To także najbardziej społeczny gatunek ze wszystkich waleni. Żyją
w grupach złożonych z kilku lub kilkudziesięciu osobników należących do trzech pokoleń. W rodzinie przewodnikiem jest najstarsza samica. Gdy umiera, samce rozpoczynają
samotne wędrówki, a samice, wraz ze swymi
młodymi, tworzą nowe grupy. Mimo rozłąki,
rodzina nigdy nie zrywa łączących je więzi.
Co ciekawe, orki z jednego klanu posługują
się wspólnym dialektem, pielęgnując własny
sposób komunikacji i przekazując go z pokolenia na pokolenie.
Orki od zawsze były gospodarzami wód
u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Ich terytorium rozciąga się na długości
około 900 mil – od Gibraltaru, aż po Zatokę
Biskajską. Stada podążają tym szlakiem za ławicami tuńczyka. Na połów tych ryb wypływają także okoliczne floty rybackie, szczególnie często na południu, gdzie operują zarówno
jednostki hiszpańskie, jak i marokańskie. Ry-

bacy od lat spotykali orki wokół swych jednostek, niekiedy były ich setki – podpływały
i otaczały łodzie, zapewne w oczekiwaniu na
łatwą zdobycz. Nigdy jednak nie przeprowadzały ataków, nawet nie dotykały burt. A już
na pewno nie atakowały tak często, z taką
zaciekłością, planowo i według tego samego
scenariusza.
Maciej Adam Gumkowski, kapitan polskiego jachtu, podczas ataku wywołał przez radio
straż wybrzeża. Kazali wyłączyć wszystkie
urządzenia: silnik, elektronikę, echosondę
i światła. Polecili też nie dotykać rumpla.
Jacht płynął wtedy pod żaglami w ciemnościach, a sternik z trudem łapał orientację.
– Gdybyśmy mieli koło, to prawdopodobnie
stracilibyśmy możliwość sterowania. Ten
rumpel, nawet roztrzaskany, umożliwiał nam
kontynuowanie żeglugi – opowiada Maciej.
– W pewnej chwili odpaliłem flarę i wyrzuciłem ją za burtę. Orki na chwilę odpuściły.
Sądząc, że to dobra metoda, odpaliłem drugą.
Ale niefortunnie odbiła się w ciemności od jakiegoś elementu takielunku i wpadła do kokpitu, nadpalając drewno tekowe i laminat oraz
parząc mnie w palec i stopę. W końcu orki
przestały atakować i odpłynęły. Wtedy dotarli
do nas ratownicy i powiedzieli, że mogą podjąć załogę na swoją jednostkę i odprowadzić
do portu. Nie chciałem jednak zostawiać jachtu – to by oznaczało koniec naszej przygody,
bo łódź byłaby stracona. Ponieważ nadal mogłem sterować, w asyście jednostki ratowniczej dopłynęliśmy do Tarify. Nie ma tam mariny, jest tylko port promowy i rybacki. Mimo
to mogliśmy bezpiecznie przeczekać kilkudniowy sztorm, który właśnie rozbudowywał
się na okolicznych wodach. Okazało się, że
orki odgryzły jedną trzecią płetwy sterowej.
Co prawda z trudem, ale wciąż mogłem kontynuować żeglugę, więc popłynęliśmy do Torrevieja (port leżący na południe od Alicante),
gdzie w miejscowej stoczni rozpoczęto naprawę. Prace trwały dwa tygodnie. Dwa dni po

uzgodnieniu z ubezpieczycielem jachtu (firmą Pantaenius) sposobu rozliczenia szkody,
otrzymałem połowę sumy odszkodowania.
Reszta przyszła w kolejnej transzy. Ten pierwszy szybki przelew uratował mnie w trudnej
sytuacji, bo naprawa uszkodzeń wiąże się
nie tylko z kosztami materiałów i robocizny.
Obejmuje również opłaty za usługi dźwigowe
w porcie, a także koszty związane z wynajęciem mieszkania na lądzie. Gdy łódź stoi
na stoczniowym placu, nie może być twoim
domem. A wynajęcie czegokolwiek w dobrej
cenie, gdy lądujesz w Hiszpanii w szczycie
sezonu, jest właściwie niemożliwe.
Co robić, gdy znajdziemy się w podobnej
sytuacji? Zgodnie z prawem, nie wolno nam
użyć siły nawet wtedy, gdy mamy taką możliwość. Orki są bowiem gatunkiem zagrożonym
i chronionym, także przed „umyślnym niepokojeniem”. Władze radzą, by zatrzymać łódź
i czekać, aż orki się znudzą. Nie powinniśmy
trzymać koła sterowego lub rumpla, bo nagłe uderzenia wprawiają urządzenia sterowe
w niekontrolowane ruchy – bardzo łatwo wtedy o poważną kontuzję. Wielu żeglarzy obiera kurs na płytkie wody znajdujące się bliżej
brzegu – na obszarach o głębokościach do 10
metrów ataków dotąd nie notowano (choć orki
potrafią polować także na płytszych obszarach). Ktoś zaobserwował, że mogą się zainteresować pontonem ciągniętym za rufą na kilkunastometrowej linie – z dwojga złego, niech
już lepiej zniszczą dinghy niż ster. Inny żeglarz
wypróbował własną ciekawą metodę: włączył
silnik na biegu wstecznym i wytworzył w ten
sposób pianę, która na chwilę odstraszyła stado. Później, przez około pół godziny płynął do
tyłu, a orki podążały za dziobem, nie atakując kadłuba. Ponieważ w tym regionie jachty
często pływają poza zasięgiem lądowych stacji
VHF, warto mieć na pokładzie telefon satelitarny lub inne urządzenie do komunikacji satelitarnej, przez które możemy wysłać wiadomość do odpowiednich służb.
Wolontariusze z organizacji Atlantic Orca
Working Group (www.orcaiberica.org) proszą żeglarzy, by fotografowali i filmowali
napotkane stada, a także zgłaszali wszystkie
incydenty z udziałem orek. Ma to pomóc
w śledzeniu ich szlaków oraz identyfikacji
najbardziej agresywnych osobników. Orki
mają bowiem unikatowy kształt jasnoszarej
plamy za płetwą grzbietową, która jest niczym
linie papilarne naszych palców. Naukowcy na
razie nie wiedzą dlaczego orki atakują. Powątpiewają nawet, czy kiedykolwiek poznamy tę tajemnicę. To niestety nie jest dobra
wiadomość dla żeglarzy przemierzających
zachodnie wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego.
Na sztorm mamy odpowiednie żagle i dryfkotwy. Na mgły i dryfujące góry lodowe – radary. Na orki na razie nie mamy nic – żadnej
skutecznej metody. I właśnie to jest najbardziej niepokojące.
Krzysztof Olejnik
kwiecień – maj 2022

Jak rozszerzyć polisę Casco
i zyskać dodatkową ochronę

Bartłomiej Kożurno z firmy Pantaenius Polska.

U

bezpieczenie Pantaenius Jacht Casco
jest całorocznym ubezpieczeniem
typu all risk (od wszelkiego ryzyka), z wyłączeniem szkód wyraźnie określonych
w polisie. Obejmuje częściowe uszkodzenie jachtu, a także szkodę całkowitą, czyli bezpowrotną
utratę jednostki. W tym drugim przypadku poszkodowany otrzymuje pełną sumę uzgodnioną
w umowie (bez potrąceń), co pozwala zakupić na
rynku porównywalną jednostkę. Casco chroni
przed skutkami kradzieży, pożaru, zatonięcia,
wtargnięcia wody, wejścia na mieliznę, awarii,
kolizji, a także przed skutkami zdarzeń, za które
odpowiadają siły natury (sztorm, uderzenie pioruna). Dzięki ubezpieczeniu Pantaenius kupimy
nowe części, które są konieczne do zastąpienia
uszkodzonych (bez potrąceń wynikających
z wieku części). Polisa pokryje też koszty inspekcji po wpłynięciu na mieliznę. Zwróćmy uwagę, że koszty związane z wyciągnięciem łodzi
z wody i usunięciem wraku pokrywane są nawet
wtedy, gdy przekraczają sumę ubezpieczenia.
Bardzo ważna jest również skuteczna ochrona
poza sezonem – ubezpieczone są straty poniesione podczas transportu, w czasie zimowania na

lądzie, remontów w stoczni, slipowania, operacji
z udziałem dźwigu, czy też powstałe w wyniku
pożaru lub włamania. Jest też usługa assistance
– otrzymamy pomoc w sytuacjach awaryjnych
(holowanie do najbliższego portu, dostawa paliwa lub części zamiennych) do łącznej kwoty
w wysokości 10 tys. euro.
Jak zatem możemy jeszcze bardziej poszerzyć
nasze casco? Pantaenius oferuje na przykład
rozszerzoną ochronę maszynowni. Armatorzy, którzy w swoich polisach mają taką klauzulę,
korzystają z ochrony na wypadek zatankowania
niewłaściwego paliwa, wody lub paliwa zanieczyszczonego. Polisa obejmuje wypompowanie
i utylizację, czyszczenie układu i wymianę złego paliwa na właściwe. Możemy też liczyć na
pokrycie innych szkód, które mogą się pojawić
w silniku na skutek zatankowania złego paliwa.
Klauzula obejmuje także wszelkie wady materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne, które
zlokalizujemy w naszej maszynowni – mogą to
być na przykład zniekształcenia lub pęknięcia
wału. Ubezpieczone są także szkody wynikające
z zaniedbań lub nieprawidłowej obsługi silnika.
Ochrona działa zarówno dla jachtów nowych
będących na gwarancji producenta, jak i dla jednostek używanych.
Zawierając umowę casco, możemy też wykupić ubezpieczenie wkładu własnego. Standardowe polisy zawierają klauzulę mówiącą
o udziale własnym armatora, który pokrywa
szkody do pewnej wartości i ma również udział
własny w większych szkodach. Te zapisy oraz
stawki są zazwyczaj dobierane indywidualnie
dla danej jednostki i zależą między innymi od

sumy całkowitej ubezpieczenia jachtu. Jak to
działa? – Posłużmy się prostym przykładem –
mówi Bartłomiej Kożurno z firmy Pantaenius
Polska. – Jeśli nasz udział własny wynosi 1 tys.
zł, wówczas w standardowej polisie każdą szkodę do tej kwoty armator likwiduje ze środków
własnych, a w przypadku większej szkody odszkodowanie jest pomniejszane o 1 tys. zł. Rozszerzając polisę o ubezpieczenie wkładu własnego, każdą szkodę do 1 tys. zł likwidujemy sami,
ale w przypadku większej szkody otrzymujemy
100 proc. (odszkodowanie nie jest pomniejszane
o udział własny).
Casco możemy także poszerzyć o ubezpieczenie szkód, które mogą się pojawić w wyniku działań wojennych, wojny domowej, a także strajku lub konfiskaty jachtu. Ta klauzula
jest adresowana przede wszystkim do armatorów pływających po Morzu Śródziemnym, ale
możemy też zapytać specjalistę Pantaeniusa
o podobną ochronę na Bałtyku.


Pantaenius GmbH Oddział w Polsce
ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.
Tel. 58 355 82 50
e-mail: info@pantaenius.pl
Chcesz zgłosić szkodę? Zadzwoń lub napisz:
Tel. 58 355 82 60
e-mail: szkody@pantaenius.pl
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Zwycięskie zdjęcie zatytułowane „Powyżej 82°N – »Azimuth« przy granicy lodu” autorstwa Marka Rajtara.

Pantaenius Yacht Photo 2021. Konkurs
fotograficzny teraz w formule międzynarodowej

K

„Bojerowiec” – najlepsze zdjęcie regatowe.

Fot. Mariusz Kluk

ilkaset zdjęć zgłoszono do konkursu Pantaenius Yacht Photo. Najpierw wskazano 30 prac i zakwalifikowano je do etapu finałowego. Później
kilkuosobowe jury, złożone z profesjonalnych
fotografów, dziennikarzy i sportowców, wyłoniło zwycięzców. Transmisję ceremonii
ogłoszenia wyników 11. edycji Pantaenius
Yacht Photo mogliśmy śledzić na kilku facebookowych stronach, między innymi na
profilu konkursu. Atrakcyjne nagrody ufundowali partnerzy: Pantaenius, Garmin, Helly
Hansen, Code Zero, Pomorski Związek Żeglarski, Akademia Jachtingu oraz organizator
regat LOTOS Nord Cup Gdańsk. Warto przypomnieć, że konkurs przybrał w tym roku
międzynarodowy charakter – organizatorzy
po raz pierwszy zaprosili do udziału nie tyko
wodniaków z Polski, ale także z państw bałtyckich (z Litwy, Łotwy i Estonii).
Pierwsze miejsce zdobył Marek Rajtar, autor
pracy zatytułowanej „Powyżej 82°N – »Azikwiecień – maj 2022

FOT. jarek bogucki

„Ferrari”. Najlepsze zdjęcie motorowodne.

FOT. MARIUSZ KULIŚ

muth« przy granicy lodu”. Czas do następnej
ekspedycji na daleką północ laureatowi będzie
odmierzać zegarek marki Garmin – nagroda
główna w tegorocznym konkursie. Drugie
miejsce zajął Wojtek Lewandowski, autor fotografii „Jest żeglarstwo po optimiście – 420
class” (nagroda: kurtka Crew Jacket marki
Helly Hansen). Laureatem trzeciego miejsca
został Szymon Sikora, autor zdjęcia „Kwestia
skali” (nagroda: torba Pampero marki Code
Zero od Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów).
Kadr Szymona zdobył także nagrodę za najlepsze zdjęcie morskie (kamizelkę ratunkową
ufundował Pomorski Związek Żeglarski).
Nagrodę za najlepsze zdjęcie motorowodne, zatytułowane „Ferrari”, otrzymał Jarek
Bogucki (laureat ma do dyspozycji miejsce
na kursie w Akademii Jachtingu). Autorem
najlepszego zdjęcia regatowego, nazwanego
„Bojerowiec”, został Mariusz Kluk (otrzymał

Fot. Wojtek Lewandowski

FOT. ALEKSANDR ABROSIMOV

Drugie miejsce: „Jest żeglarstwo po optimiście – 420 class”.

„45th Spinnaker Regatta 2021”. Nagroda Helly Hansen.

„Na trapezie”. Nagroda publiczności.

lornetkę marki Olympus). Laureatem nagrody
specjalnej Helly Hansen „We Belong To The
Moment” został Aleksandr Abrosimov, autor
zdjęcia „45th Spinnaker Regatta 2021”. Internauci obserwujący konkurs przyznali z kolei
nagrodę publiczności – plecak Marin od Code
Zero otrzymał Mariusz Kuliś, autor zdjęcia
„Na trapezie”.

Najlepsze prace konkursowe można obejrzeć na Facebooku Pantaenius Yacht Photo
(profil @pantaeniusyachtphoto), a wszystkie
zgłoszone fotografie – na stronie internetowej
www.pantaenius-foto.pl (zakładka: Galeria).
Kolejna edycja konkursu już za kilka miesięcy, więc zbierajcie ciekawe ujęcia przez cały
rok i na wszystkich akwenach.


„Kwestia skali”. Zdobywca trzeciego miejsca i najlepsze zdjęcie morskie. 		

Fot. Szymon Sikora

www.pantaenius.pl

LOTOS Nord Cup Gdańsk. Czy w Górkach
Zachodnich znów padnie rekord frekwencji?

Widowiskowy start deskarzy na foilach.

Przy organizacji regat LOTOS Nord Cup Gdańsk pracuje prawie 30 sędziów.

R

egaty LOTOS Nord Cup Gdańsk
2022 będą rozgrywane w Górkach
Zachodnich przez ponad dwa tygodnie. Początek imprezy w piątek 24 czerwca,
zakończenie – w niedzielę 10 lipca. To już 17.
edycja największych krajowych regat skupiających zawodników z prawie 30 konkurencji
żeglarskich, reprezentujących całe środowisko oraz wszystkie pokolenia aktywnie
spędzające czas na wodzie. Impreza, organizowana przez Centralny Ośrodek Sportu
Akademickiego AZS i Yacht Club Gdańsk,

Fot. Bartosz Modelski (2)

co rok otwiera wakacyjny sezon na krajowych
akwenach i przyciąga ponad tysiąc uczestników (w poprzednim sezonie padł rekord frekwencji: w Zatoce Gdańskiej rozegrano 241
wyścigów, w których rywalizowało 1239 zawodników na 815 jednostkach).
Pierwszą edycję regat Nord Cup rozegrano w Jastarni w 2006 roku. Rywalizowało
wówczas zaledwie 17 jachtów. Później co
rok impreza zyskiwała popularność wśród
kolejnych grup żeglarzy i pozyskiwała coraz
silniejszych partnerów. Od trzech lat sponso-

rem tytularnym zawodów jest Grupa LOTOS.
Z sezonu na sezon rośnie też popularność regat w mediach: z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że tzw. dotarcie medialne sięga 1,56 mln odbiorców, a publikacje
w prasie, telewizji oraz w internecie, a także
newsy w audycjach radiowych, generują łącznie ekwiwalent reklamowy przekraczający
milion złotych.
Już pierwsze dni imprezy będą wyjątkowo
intensywne zarówno dla zawodników, jak
i dla organizatorów i komisji sędziowskich.
Zmagania rozpoczną się od wyścigu jachtów morskich Orvaldi B8 Race. W ten sam
weekend do walki staną załogi z klas Delphia 24, RS 21, Star, Nautica 450, Hobie Cat 14
i 16, Europa, Finn, 470 oraz L’Equipe. Stałym
punktem programu jest także wyścig Bursztynowy Puchar Neptuna, w którym mierzą
się ze sobą żeglarze startujący na jednokadłubowcach, katamaranach, a także na deskach
(z żaglami i latawcami).
– Zawiadomienie o regatach jest już opublikowane na stronie internetowej. Zapraszamy
też do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem
portalu Upwind24.pl. Spodziewamy się podobnej frekwencji, jak przed rokiem – mówi
Michał Korneszczuk, dyrektor sportowy
LOTOS Nord Cup Gdańsk. Więcej o regatach
na stronie www.nordcup.pl.
Harmonogram regat

Ekipa organizacyjna najpopularniejszych regat w Polsce.

Fot. Bartosz Modelski

24-26.06 Orvaldi B8 Race
25-26.06 Delphia 24, RS 21, Star
25-27.06 Mistrzostwa Polski Nautica 450
25-27.06 Hobie Cat 14 i 16, Europa, Finn,
470, L’Equipe
28-30.06 ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7
1-3.07 iQFoil
2.07 Bursztynowy Puchar Neptuna
2-3.07 Nord Cup Classic (ORC, KWR, open)
5-7.07 Optimist A i B
8-10.07 Mistrzostwa Polski klasy Micro
8-10.07 Słonka, 420, 29er, O’pen Skiff
9-10.07 505, Korsarz, OK Dinghy
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Błędy lakiernicze. Pomyłki i drogi na skróty
są kosztowne i nie przybliżają do celu

Z

1. Brak przyczepności między warstwami lub
brak przyczepności do podłoża.
Możliwe przyczyny:
 Nieprawidłowe przygotowanie
powierzchni.
 Zanieczyszczenie powierzchni.
 Zbyt długi lub zbyt krótki czas między
nakładaniem kolejnych powłok.
 Niekompatybilne produkty.

 Nieodpowiednie warunki aplikacji.
 Nieodpowiedni podkład lub jego brak.
 Wnikanie lub przenoszenie wilgoci.
 Uszkodzenia spowodowane nagłą zmianą
temperatury.

arówno hobbyści, jak i profesjonalni
szkutnicy, znaleźli się kiedyś w sytuacji, której woleliby uniknąć. Lista powodów do frustracji jest długa: szpachla, która nie
chce się utwardzić, lepka żywica, miękka farba,
oczka, smugi, kratery, rozwarstwiająca się lub
odpadająca farba, brak przyczepności, matowe
miejsca na lakierowanej powierzchni, przebijająca
struktura wzmocnienia szklanego, farba jak skórka pomarańczy albo pieniące się bąbelki – to tylko
niektóre problemy pojawiające się w trakcie prac
lakierniczych. Spróbujemy się przyjrzeć tym, które występują najczęściej. Prześledzimy też etapy
prac, by zidentyfikować czyhające na nas pułapki.

2. Oddzielenie warstwy lub warstw od poprzedniej powłoki lub podłoża.
Możliwe przyczyny:
 Złe przygotowanie powierzchni.

3. Brak przyczepności, rozdarcie wewnątrz
warstwy jednego produktu. Rozszczepianie
warstwy powłoki najczęściej można zaobserwować podczas aplikacji podkładów epoksydowych o wysokiej zawartości wypełniaczy.
Możliwe przyczyny:
 Aplikacja zbyt grubych warstw.
 Niewłaściwe utwardzanie.


Brak przyczepności między warstwami.

Oddzielenie warstwy od poprzedniej powłoki.

Rozdarcie wewnątrz warstwy jednego produktu.

www.wiatr.pl
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 Dobranie nieodpowiedniego antifoulingu
do typu łodzi lub akwenu.
 Nieodpowiednia eksploatacja.

Wybór farb

Wykwity aminowe.

Oczka.

Pęcherzyki.

Niedostateczne zabezpieczenie przed porastaniem.

4. Wykwity aminowe. Woskowaty tłusty film
o żółtym lub bursztynowym odcieniu może
się pojawić na produktach utwardzanych
aminą. Będą to żywice, podkłady epoksydowe, lakiery bezbarwne i kleje (szczególnie
stosowane do drewna). Możliwe przyczyny:
 Wysoka wilgotność.
 Niska temperatura aplikacji.
 Niska temperatura utwardzania.
 Nieprawidłowy stosunek mieszania.
 Nieprawidłowy wybór rozcieńczalnika.

6. Pęcherzyki. Spienienie (bąbelkowanie na
powierzchni) to liczne mikropęcherzyki pojawiające się wkrótce po aplikacji.
Możliwe przyczyny:
 Zbyt duża ilość rozcieńczalnika.
 Nieprawidłowy wybór rozpuszczalnika.
 Nieprawidłowy wybór katalizatora.
 Malowanie wałkiem bez użycia pędzla do
wyrównania.
 Zbyt duża grubość aplikacji.
 Zbyt duża prędkość przepływu powietrza.

5. Oczka. Mała biała kropka otoczona pierścieniem farby, powstała podczas malowania i punktowy brak przyczepności. Możliwe przyczyny:
 Zanieczyszczenie powierzchni tłuszczem,
silikonem, olejem, smarem lub woskiem.
 Powierzchnia nieodpowiednio
odtłuszczona.

7. Porośnięte dno. Mimo zabezpieczenia antyporostowego, na dnie pojawiają się porosty i muszle.
Możliwe przyczyny:
Z
 byt cienka warstwa farby antyporostowej.
 Zbytnie rozcieńczenie farby antyporosotwej.
N
 ieodpowiednie przygotowanie powierzchni przed aplikacją.

Przygotowanie produktu, powierzchni i właściwa aplikacja to klucze do sukcesu.

Takie niespodzianki mogą się pojawić niezależnie od wybranej marki produktu, czy też
od rodzaju farby. Nawet najdroższy produkt,
z najdłuższymi gwarancjami, wymaga przestrzegania reżimu prac. Dokonując wyboru,
pamiętajmy o trzech podstawowych rzeczach,
które są częstymi przyczynami niepowodzeń.
Po pierwsze, nie używajmy produktów przeznaczonych do innych branż – zawierają one
składniki, które nie mają odporności na stały
kontakt z wodą (mogą chłonąć wodę). Może
to prowadzić do powstawania zjawisk osmozy i korozji. Nie mają też trwałości potrzebnej
podczas wietrznego rejsu, czy też w trakcie
postoju w porcie. Po drugie, bądźmy bardzo
ostrożni podczas łączenia produktów różnych
marek – brak kompatybilności także może
powodować wady lakiernicze. Lepiej wykorzystać sprawdzone i przetestowane konfiguracje produktów jednej marki. W takim przypadku, w razie wątpliwości, łatwo uzyskamy
poradę u przedstawiciela handlowego lub
doradcy technicznego producenta. Po trzecie,
unikajmy stosowania tańszych zamienników,
na przykład uniwersalnego rozcieńczalnika.
Ten produkt często jest niedocenianym składnikiem. Jednak nie warto na nim oszczędzać,
bo ma decydujący wpływ na ostateczną jakość, trwałość i wygląd naszej powierzchni.
Tańszy zamiennik może zrujnować całą pracę
włożoną w malowanie.
Gdy już mamy niezbędne materiały w odpowiedniej ilości, warto poznać zasady ich
prawidłowego użycia. Producenci i dystrybutorzy udostępniają karty techniczne, czyli
podstawowe instrukcje obsługi – znajdziecie
w nich informacje dotyczące przygotowania
powierzchni, produktu, wymaganych warunków otoczenia, właściwej aplikacji oraz konserwacji i użytkowania.

Przygotowanie powierzchni
To fundament prac lakierniczych. Ta z pozoru prosta operacja wymaga przede wszystkim
czasu, który jest najcenniejszym składnikiem na
tym etapie. Rozpoczynamy od dokładnego mycia – usunięcie zanieczyszczeń (piasek, drobne
kamienie) jest konieczne przed przystąpieniem
do prac szlifierskich. Następnie usuwamy stare
warstwy lakierów w taki sposób, by zniszczeniu
nie uległa powierzchnia kadłuba. Użycie niewłaściwego papieru (zbyt ostrego), może przyspieszyć pracę, ale zarazem stworzy niebezpieczeństwo pojawienia się głębokich rys.
Na każdym etapie musimy pamiętać o matowieniu i odłuszczaniu powierzchni. Nieprawidłowo zmatowiona lub nieodtłuszczona powierzchnia to przyczyna łuszczenia się farby,
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odpadania, matowienia, braku krycia, a także
powstawania zacieków. Ważny jest także odpowiedni zmywacz. Popularny aceton, czy też
benzyna ekstrakcyjna, odparują z powierzchni nie usuwając zanieczyszczeń. Lepiej więc
skorzystać ze zmywaczy lakierniczych, które
mają odpowiedni czas odparowywania i działają na szerokie spektrum zanieczyszczeń.
Mycie rozcieńczalnikiem może z kolei spowodować rozmiękczenie powierzchni i reakcje z kolejnymi warstwami. Profesjonalne
rozcieńczalniki to na przykład zmywacze
antysylikonowe Sea-Line Cleaner, czy też
AWLGRIP Surface Cleaner Degreaser.

ZDJĘCIA WAD LAKIERNICZYCH: ARCHIWUM INTERNATIONAL PAINT, AWLGRIP ORAZ SEA-LINE.

Przygotowanie produktu
Do prac szkutniczych często wykorzystujemy produkty dwukomponentowe. Jednym
z najczęściej popełnianych błędów jest stosowanie niewłaściwych proporcji pomiędzy
bazą (A), utwardzaczem (B) i rozcieńczalnikiem (C). Prawidłowe proporcje zawsze są
podane w karcie technicznej, a w przypadku
niektórych marek także na etykietach. Proporcje mogą być podane objętościowo w litrach
(lub mililitrach) albo wagowo w kilogramach
(lub gramach). Do odmierzenia proporcji objętościowych przyda się kubek lakierniczy,
a do przygotowania proporcji wagowych warto skorzystać z dokładnej wagi. Lepiej nie dozować na oko, bo zastosowanie niewłaściwej
ilości utwardzacza lub rozcieńczalnika może
doprowadzić do uszkodzeń na powierzchni.
Najczęstsze problemy to osiadanie szpachlówki, dłuższy czas utwardzania, pogorszenie
parametrów szlifowania (lepka szpachlówka),
przebarwienia na powierzchni, uwidocznienie
rys szlifierskich, brak utwardzenia, miękkość
i parametry wytrzymałościowe niższe od
oczekiwanych. Co ważne, nie tylko zbyt mała
ilość utwardzacza będzie miała swoje przykre
konsekwencje. Osoby skuszone wizją szybszego utwardzenia czy też wyschnięcia farby
(przez dodanie większej ilości inicjatora), także będą rozczarowane – otrzymają nieutwardzoną gumową strukturę albo przebijające
z laminatu, szpachli lub podkładu wady na
warstwie nawierzchniowej.
Kolejne pułapki czyhają podczas mieszania
składników. Pośpiech i niedokładne wymieszanie produktu mogą sprawić, że aplikowa-

Podczas prac na powietrzu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni.

ny materiał miejscami się nie utwardzi lub
powstaną smugi. Niewłaściwe jest także zbyt
intensywne mieszanie – do mieszaniny dostaje się wtedy za dużo powietrza. Nadmierne
napowietrzenie prowadzi do uwięzienia pęcherzyków powietrza. W szpachlówce otworzymy je podczas szlifowania, a na lakierze
będą przypominać kratery.

Warunki aplikacji
Podczas prac lakierniczych unikamy kurzu
i zanieczyszczeń. W pomieszczeniu należy zadbać o odpowiednią wentylację i przewiewność.
Na zewnątrz trzeba unikać bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni. Idealna temperatura
do prac: od 18°C do 23°C. Aplikacja w niskich
temperaturach powoduje znaczne wydłużenie
czasu utwardzania. Dla większości materiałów
szkutniczych minimalna temperatura prowadzenia prac to 10°C. Spadek poniżej 5°C podczas
aplikacji lub podczas utwardzania się nałożonych
farb czy szpachli, może spowodować nieprawidłowy lub nawet całkowity brak utwardzenia.
Z kolei zbyt wysokie temperatury mogą powodować powstawanie wad oraz defektów na powierzchni. Maksymalna wilgotność powietrza
nie powinna być wyższa niż 75 proc. Istnieją rozwiązania umożliwiające pracę w warunkach innych niż rekomendowane, ale w dużej mierze dotyczą wyrobów do zastosowań profesjonalnych.
Przykładem mogą być lakiery AWLGRIP, które
mają system mieszania rozcieńczalników w zależności od panujących temperatur i wilgotności
powietrza. Oczywiście zawsze należy unikać
nagłych zmian temperatury w trakcie aplikacji
i utwardzania, opadów deszczu czy też osadzania się mgieł na nieutwardzone lub niedoschnięte
powłoki lakiernicze i szpachlówki.

Aplikacja
Niektórzy uważają, że nanoszenie cieńszych
warstw lub zmniejszanie ich ilości to sposób
na oszczędność. To oczywiście błędne myślenie. Na przykład farby antyporostowe czy
antykorozyjne muszą mieć określoną grubość,
by spełniały swoją funkcję. Rozciąganie antifoulingu to główna przyczyna wcześniejszego
porastania – armator, który jedną puszką pomalował cały jacht, nie powinien liczyć na prawidłowe działanie ochrony przez cały sezon.
Zapewne już po kilku tygodniach cienka warstwa antifoulingu straci swe aktywne składniki. Czasem broda wodorostów jest większa
pośrodku kadłuba. To dlatego, że niewprawny lub oszczędny szkutnik w połowie pracy
orientuje się, że farby ubywa zbyt szybko. Zaczyna więc nakładać cieńszą warstwę. Później
przy rufie okazuje się że farby jednak wystarczy, więc znów aplikuje prawidłowe grubości.
Jak temu zaradzić? Sprawdzajcie wydajność
oraz liczbę zalecanych warstw na etykiecie lub
w karcie technicznej. W obliczeniach może
pomóc kalkulator zamieszczony na stronie
www.jachtowe.com.pl.

Wnioski
Wybór i przygotowanie produktu, przygotowanie powierzchni oraz właściwa aplikacja
w odpowiednich warunkach – oto sekrety sukcesu. Wady lakiernicze najczęściej są efektem
prostych pomyłek popełnionych w kolejnych
etapach pracy. Każda z wad może też mieć
kilka przyczyn. Najczęściej jedynym rozwiązaniem jest usunięcie powłok i wykonanie pracy
od nowa. Nie warto więc szukać dróg na skróty.
Joanna Frais
Autorka jest brand managerką polskiej marki
Sea-Line oraz odpowiada za dystrybucję w Polsce
farb International i AWLGRIP.

www.wiatr.pl
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Łodzie Quicksilver w nowym salonie
Prime Marine zaledwie 10 km od Warszawy

N

Salon Prime Marine znajduje się w miejscowości Nadma (ul. Stara 140).

Firma oferuje od ręki nowe łodzie Quicksilver.
Quicksilver 705 Pilothouse. Najlepszy jacht dla wędkarzy w Best of Boats 2021.
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Fot. Niko Caignie / Werft

owy salon łodzi motorowych marki
Quicksilver działa od marca w podwarszawskiej miejscowości Nadma
(ul. Stara 140, kilometr od trasy S8 prowadzącej
w kierunku Wyszkowa i Mazur). Do punktu
zaprasza firma Prime Marine, dealer jachtów
i dystrybutor osprzętu. W salonie znajdziecie
kilka jednostek różnej wielkości wraz z silnikami przyczepnymi Mercury. Na miejscu można
załatwić niezbędne formalności: leasing, rejestrację i ubezpieczenie. Salon oferuje również
przyczepy, akcesoria, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny silników, naprawy szkutnicze,
montaż bimini i pokrowców, renowacje elementów tapicerowanych, transport, instruktaż
oraz testy na pobliskim Zalewie Zegrzyńskim
– przed zakupem możemy sprawdzić, jak łódź
zachowuje się podczas żeglugi oraz jakie oferuje wygody na pokładzie i w kabinie.
Marka Quicksilver należy do amerykańskiej
korporacji Brunswick, która w branży jachtowej
zadebiutowała w 1960 roku, a dziś jest światowym liderem w produkcji łodzi rekreacyjnych,
silników, części i akcesoriów. Do grupy należą
tak znane marki, jak B&G, Lowrance, Simrad,
C-Map, Mercury, Motorguide, czy właśnie Quicksilver. To łodzie z przemyślanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami, znane z doskonałego
stosunku jakości do ceny. Flota składa się z 28
modeli reprezentujących różne typy jednostek
(open, sundeck, cabin, cruisers, bowrider, weekend i pilothouse). Najmniejsze pięciometrowe
kosztują około 13 tys. euro netto. Największe,
niespełna dziewięciometrowe, z kabinami
mieszkalnymi – około 92 tys. euro netto (ceny nie
obejmują silników). W ofercie znajdziemy więc
motorówki do sportów wodnych, do weekendowej turystyki, łodzie wędkarskie oraz komfortowe jednostki turystyczne na wody śródlądowe
i morskie. Na przykład model Quicksilver Activ
905 Weekend może zabrać na pokład 10 osób
i ma aż sześć miejsc do spania. W grupie jednostek wędkarskich wyróżnia się Quicksilver 705
Pilothouse, który jesienią ubiegłego roku wygrał
kategorię Best for Fishing w międzynarodowym
konkursie Best of Boats.
Do salonu trafiają łodzie produkowane
w stoczni zlokalizowanej w Portugalii. W warsztacie Prime Marine są wyposażane w silniki, doposażane w akcesoria, systemy nagłośnienia JL
Audio i Clarion oraz w urządzenia nawigacyjne – zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dzięki
zamówieniom składanym z wielomiesięcznym
wyprzedzeniem, salon cały czas dysponuje
gamą łodzi różnej wielkości, zwykle są to modele cieszące się największą popularnością wśród
polskich wodniaków. Więcej o ofercie Prime
Marine na stronie www.primemarine.com.pl. 
kwiecień – maj 2022
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Wszystko w NSX ma na celu polepszenie twoich doznań.
Mapy nowej generacji C-MAP ® z naszym najszybszym w historii automatycznym wyznaczaniem tras.
Nowy, intuicyjny system operacyjny i samopomocowy kreator konﬁguracji znacznie ułatwiają nawigację.
Odkrywaj nowe miejsca, wiedząc, że potężna technologia Simrad® ułatwi Ci drogę
i nic nie stanie ci już na przeszkodzie.

Nowy, intuicyjny system operacyjny
bazujący na systemie Android.
Łatwy dostęp do wszystkich funkcji NSX™ za pomocą
całkowicie nowego interfejsu użytkownika,
w tym ekran typu „przeciągnij i upuść”
i ulepszonych trybów dziennych i nocnych.

Wprowadź nawigację
w życie z NSX.

Zobacz szczegóły mapy w nowy sposób
dzięki nowej generacji
C-MAP® DISCOVER™ X i REVEAL™ X

Pełny pakiet technologii Simrad ®
na wyciągnięcie ręki.

Rozbuduj swój system o zaawansowaną technologię Simrad.®
Zobacz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z najnowocześniejszych
technologii sonarowych, takich jak Active Imaging™,
a także kompatybilność z szeroką gamą przetworników 1 kW

Prosty w konﬁguracji,łatwy w zarządzaniu.
Prosty w konﬁguracji, łatwy w zarządzaniu.
Rozpocznij pracę szybciej niż kiedykolwiek.
Nasz nowy Kreator konﬁguracji zawiera instrukcje
krok po kroku i wskazówki, które pozwalają dostosować
twój NSX do pełni możliwości w zaledwie kilka chwil.

www.simrad-yachting.com/nsx

WWW.LOWRANCE.COM.PL

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
LOWRANCE POLSKA SP. Z O.O.
UL. STARA 140, 05-270 NADMA K/WARSZAWY
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Zabytkowy Grudziądz widziany z Wisły wygląda pięknie i monumentalnie. 		

Fot. Szalone Walizki

W Polskę płyniemy. „Szalone Walizki”
na kujawsko-pomorskim odcinku MDW E70

G

rudziądz i magiczna Wisła, ujście
Brdy, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, Noteć i Nakło nad Notecią –
oto plan trzeciego etapu naszego rejsu przez
Polskę szlakiem Międzynarodowej Drogi
Wodnej E70. Na tym odcinku czekają na nas

nie tylko śluzy, mariny i atrakcje lądowe, ale
także wspaniałe widoki na bezludne zielone
równiny.
Naszymi przewodnikami po MDW E70 są
Dorota Gil-Kowalska i Jarek Kowalski – małżeństwo podróżników z Olsztyna prowadzące

Wieża Klimek w Grudziądzu – pozostałość po dawnym zamku krzyżackim.
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Fot. Szalone Walizki (2)

popularnego bloga „Szalone Walizki”. Załoga
w dwa tygodnie przemierzyła cały szlak ze
wschodu na zachód. Płynęli w sierpniu i we
wrześniu 2021 roku, od granicy polsko-rosyjskiej na Zalewie Wiślanym, po Kostrzyn nad
Odrą przy granicy z Niemcami, pokonując
550 km przez pięć województw: warmińsko
-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie i lubuskie. W poprzednich
dwóch wydaniach „Wiatru” odwiedziliśmy
dwa pierwsze województwa, poznając Zalew
Wiślany i mierzeję, Elbląg i Kanał Jagielloński, Pętlę Żuławską, Martwą Wisłę, Motławę
i Gdańsk. Dziś zapraszamy was do kujawsko
-pomorskiego. Doświadczenia zebrane przez

Przytulona do Wisły Marina Grudziądz.

kwiecień – maj 2022

międzynarodowa droga wodna E70 śródlądzie

Eleganckie budynki mariny Grudziądz.

„Szalone Walizki” pokazują, że na tym odcinku szczególnie ważne jest odpowiednie zaplanowanie pokonywania śluz. Aby nie utknąć
w oczekiwaniu na śluzowanie, warto naszkicować plan podróży i przesłać go na adresy
mailowe RZGW Gdańsk (zarządza obiektami
aż do Śluzy Miejskiej w Bydgoszczy) oraz do
RZGW Bydgoszcz (śluzy na wschód od miasta). Plan powinien zawierać imię i nazwisko
skippera, numer telefonu oraz ewentualnie
prośbę o śluzowanie w weekend lub po sezonie. – Dodatkowo, gdy dopływamy do pierwszej śluzy, warto zadzwonić do operatora na
telefon komórkowy, by powiadomić, że się
zbliżamy. Najlepiej od 15 do 30 minut przed
przybyciem na miejsce. To usprawni przepłynięcie, a operator przekaże informację o naszej pozycji do kolejnych obiektów – mówi
Jarek Kowalski.
Płynąc Wisłą na południe i pokonując powoli jej silny nurt, „Szalone Walizki” obrały
kurs na Grudziądz – pierwszy przystanek

Dorota na szlaku. Przygoda na wyciągnięcie ręki…

Fot. Szalone Walizki

w kujawsko-pomorskim. Można się tu zatrzymać w Marinie Grudziądz, która leży
w centrum miasta, na prawym brzegu, tuż
przed mostem Bronisława Malinowskiego.
Do basenu portowego prowadzi krótki kanał
z wysokimi umocnionymi brzegami, nad którym przebiega wysoko zawieszona kładka dla
pieszych. Przystań ma eleganckie budynki,
plac dla kamperów, pokoje, kawiarnię, sanitariaty, wypożyczalnię rowerów oraz 14 miejsc
dla jachtów przy odnogach cumowniczych,
z dostępem do wody i prądu.

Grudziądz leży na Europejskim Szlaku
Gotyku Ceglanego, a zabytkowe spichlerze
dowodzą, że miasto zawsze było związane
z wodą. Warto się wybrać na wieżę Klimek
będącą pozostałością po dawnym zamku
krzyżackim (odbudowano ją po wojennych
zniszczeniach). Ze szczytu pięknie się prezentuje panorama Wisły i miasta (wejście bezpłatne). Gotycki Grudziądz to także górująca
nad okolicą bazylika św. Mikołaja.
Przed Bydgoszczą, przy ujściu Brdy, na
podróżujące załogi czeka śluza Czersko 

Zatrzymać się gdzie dusza zapragnie, pośrodku niczego – po prostu bezcenne. 		

Fot. Szalone Walizki

www.wiatr.pl
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śródlądzie międzynarodowa droga wodna e70

Zabytkowe spichrze nad Brdą w Bydgoszczy. Niegdyś transportowano stąd towary do Gdańska i Berlina. 		

Polskie, pierwsza w zespole ważnego węzła
wodnego, w którym łączą się szlaki Wisły,
Brdy, Kanału Bydgoskiego i Kanału Górnonoteckiego. Po pokonaniu śluzy należy przepłynąć obok toru regatowego, a później skręcić na zachód w kierunku miasta i Przystani
Bydgoszcz, która oferuje wodniakom kilka
miejsc postojowych (cumowanie burtą do na-

Przystań Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej.
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brzeża, przy kei prąd, woda i sanitariaty). – To
jedno z najładniejszych miejsc w Polsce do
cumowania na rzecznym szlaku. Jest świetnie położone w zielonej enklawie na Wyspie
Młyńskiej, chyba najciekawszym zakątku
miasta – mówi Jarek Kowalski.
W Bydgoszczy warto zobaczyć Spichrze
nad Brdą, budynek Poczty Głównej, Kate-

Fot. Szalone Walizki

Fot. Szalone Walizki

drę Bydgoską św. Marcina i Mikołaja – najstarszy kościół i budynek w mieście, wieżę
ciśnień, liczne ciekawe miejsca na Wyspie
Młyńskiej oraz niezwykłą rzeźbę „Przechodzącego przez rzekę” zawieszoną na linie rozpiętej między brzegami. Żeglarzy powinna
też zainteresować metalowa linia widoczna
na Starym Mieście oznaczająca południk 18
stopnia długości geograficznej – łączy ona
Bydgoszcz ze Sztokholmem i Kapsztadem.
Nieopodal Wyspy Młyńskiej „Szalone Walizki” wpłynęły w Śluzę Miejską. Po kilkunastu minutach załoga dotarła do śluzy Okole,
która jest bramą na Kanał Bydgoski – bodaj
najważniejszy szlak wodny w Polsce. Droga
o długości niespełna 25 km, którą budowano zaledwie dwa lata (1773-1774), połączyła
zlewnie naszych dwóch największych rzek:
Wisły i Odry. Na początkowym odcinku kanału mamy jeszcze trzy śluzy: Czyżkówko,
Prądy i Osowa Góra. Planując rejs po MDW
E70, pamiętajmy, że te trzy obiekty mają być
modernizowane przez pięć najbliższych lat
(2022-2027). Pierwsza w kolejce do remontu stoi śluza Czyżkówko – tu prace powinny
się rozpocząć w tym roku. Po przepłynięciu długiego prostego odcinka w kierunku
zachodnim, na końcu kanału mamy dwie
kolejne śluzy: najpierw pokonujemy Józefinki, a kawałek za nią – śluzę Nakło Wschód.
W ten sposób „Szalone Walizki” dotarły do
miejscowości Nakło nad Notecią i Przystakwiecień – maj 2022

ni Powiat Nakielski, która jest największym
portem rzecznym w kujawsko-pomorskim.
W obszernym basenie jest 40 stanowisk przy
odnogach cumowniczych, z dostępem do prądu i wody. W porcie są także sanitariaty, pomieszczenia kuchenne, pole namiotowe, jest
też 10 miejsc noclegowych w pięciu pokojach
gościnnych.
Na zachód od Nakła szlak jest bardziej
urozmaicony – rozpoczyna się tu żegluga
meandrującą Notecią. Najpierw pokonujemy
śluzę Nakło Zachód, a później śluzę Gromadno – ostatnią w województwie kujawsko-pomorskim. Jak widzicie, na tym odcinku
MDW E70 śluzowanie to chleb powszedni –
przemierzając kujawsko-pomorskie musimy
pokonać aż 10 takich obiektów.
Podczas rejsu szlakiem MDW E70 trzeba mieć przy sobie spis telefonów do śluzowych. Aktualne numery znajdziecie na stronie www.mdwe70.pl. Najpierw otwieramy
zakładkę „Drogi wodne”. Później wybieramy sekcję „Budowle i urządzenia wodne”,
a następnie klikamy w „Śluzy”. Warto też
zaglądać na witryny regionalnych zarządów
gospodarki wodnej, na których znajdziecie
komunikaty oraz informacje o ograniczeniach żeglugowych. W następnym wydaniu
„Wiatru” zabierzemy was na odcinek szlaku
przebiegający przez województwo wielkopolskie, by wspólnie z „Szalonymi Walizkami”
poznać kolejne odcinki drogi wodnej przez
Polskę. Więcej o wyprawie na stronie www.
szalonewalizki.pl.


Przystań Powiat Nakielski jest największym portem rzecznym w kujawsko-pomorskim…

…w obszernym basenie czeka 40 stanowisk cumowniczych.

Fot. Szalone Walizki

Fot. Szalone Walizki (2)

Kanał Bydgoski zbudowano w latach 1773-1774. To najstarszy czynny kanał w Polsce.

www.wiatr.pl
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Ekomarina w Zalewie to jeden z najciekawszych
i najlepiej wyposażonych portów Pojezierza
Iławskiego. Fot. Marcin Kłosiński

Zalewo i Ekomarina. Przez jezioro Ewingi
na północny kraniec Pojezierza Iławskiego

P

race poprawiające warunki żeglugi na
północnych obszarach Pojezierza Iławskiego trwają bez ograniczania możliwości korzystania ze szlaków. Przed rokiem
informowaliśmy o remoncie Kanału Dobrzyckiego, który łączy najdłuższe jezioro w Polsce
z jeziorem Ewingi i ekomariną Zalewo. Na odcinku 1,5 km, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach, pogłębiono szlak i umocniono brzegi,
zachowując przy tym naturalny charakter kanału będącego najstarszym obiektem hydrologicznym tego typu w Polsce. Kanał Dobrzycki ma
1,5 metra głębokości. Łączna długość: 2,5 km.
Został wykonany ręcznie w latach trzydziestych
XIV wieku na wniosek mieszkańców Zalewa
i za zgodą komtura krzyżackiego z Dzierzgonia.
Obecnie wchodzi w skład systemu wodnego Kanału Elbląskiego. Kolejne prace w tym regionie
prowadzone są na odcinku Miłomłyn – Ewingi.
Łączy on jezioro Ilińsk, Kanał Iławski, jezioro
Dauby, kanał Duba oraz Jeziorak.
Gospodarze ekomariny w Zalewie dbają też
o swych gości na lądzie – w porcie wzniesiono
rowerową wiatę wyposażoną w samoobsłu-

gową stację naprawy rowerów. Mogą z niej
korzystać turyści lądowi oraz wodniacy cumujący w porcie. Wiatę zbudowano w ramach
konkursu „Łączy nas turystyka” sfinansowanego ze środków samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego.
Ekomarina w Zalewie to jeden z najciekawszych i najlepiej wyposażonych portów
Pojezierza Iławskiego. Ma charakterystyczną wieżę widokową, którą połączono kładką
z głównym budynkiem. A także slip, sanitariaty, pralnię, salę wykładową oraz pole kamperowe (20 stanowisk z infrastrukturą). Przystań może pomieścić 30 jachtów – w porcie
wciąż są wolne miejsca dla rezydentów chcących cumować tu przez cały sezon i przechowywać łódź zimą na lądzie.
Zalewo jest ważnym punktem na turystycznej mapie okolic Jezioraka. Miasto, którego
początki sięgają XIII wieku, liczy około 2 tys.
mieszkańców. Jezioro Ewingi ma ponad 490
hektarów powierzchni. Maksymalna szerokość: 2,4 km. Długość: 3,6 km. Płaskie brzegi
są otoczone podmokłymi łąkami i moczara-

JEZIORAK ZACZYNA SIĘ
W ZALEWIE

mi. Wyruszając stąd w dłuższy rejs śródlądowym szlakiem, możemy dopłynąć aż na Zalew Wiślany (151 km). Cumując w Zalewie,
warto zobaczyć basztę i mury miejskie na
wzgórzu kościelnym. Miasto było otoczone
murami i fosą na przełomie XIV i XV wieku.
Mury miały 1100 metrów długości, 20 baszt
obronnych i dwie wieże bramowe. Zachowała
się tylko jedna baszta – działa w niej izba pamięci. Kaplicę Najświętszej Rodziny wzniesiono na początku XX wieku, a kościół św.
Jana Ewangelisty zbudowano w XIV wieku.
W Zalewie odnajdziecie także pomnik żołnierzy napoleońskich oraz dom Napoleona
(ul. 29 Stycznia), czyli kamieniczkę, w której
Bonaparte spędził noc w czerwcu 1807 roku.
Jezioro Ewingi jest popularnym akwenem
wykorzystywanym nie tylko przez turystów,
ale także przez zawodników z łodzi sportowych, a nawet przez bojerowców, którzy
przeprowadzali tu treningi i regaty (akwen nie
ma zalesionych brzegów, co gwarantuje dobre
warunki wietrzne). Więcej o Zalewie i jego
atrakcjach na stronie www.zalewo.pl.


EKOMARINA NAD JEZIOREM EWINGI
Zalewo, ul. Kolejowa 5

ZAPRASZA I OFERUJE:
przystań żeglarską
keje rezydenckie pole kamperowe
 plac zabaw dla dzieci
pełną infrastrukturę socjalną i techniczną
wypożyczalnię sprzętu wodnego.
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iława i jeziorak śródlądzie

Pół wieku tradycyjnych regat
o Błękitną Wstęgę Jezioraka

Błękitna Wstęga Jezioraka to jedna
z najstarszych imprez tego typu
w Polsce. Fot. Mateusz Partyga

J

ubileuszowa 50. edycja regat O Błękitną Wstęgę Jezioraka będzie rozgrywana w pierwszy weekend września. To prestiżowe i popularne zawody,
w których co rok uczestniczą miejscowe
załogi oraz goście z różnych regionów kraju. To także jedna z najstarszych imprez
tego typu w Polsce. Wstęga Jezioraka znana
jest z wyjątkowej atmosfery i gościnności
gospodarzy. Historia tej imprezy jest nie
tylko opowieścią o sportowej rywalizacji,
ale też o niezwykłych środowiskowych
spotkaniach, o zawieranych znajomościach
i przyjaźniach, a także o rozwoju Pojezierza Iławskiego i polskiego przemysłu jachtowego. W programie tegorocznych regat
między innymi koncert szantowy, spotkanie
integracyjne i parada jachtów w części miejskiej Jezioraka, w pobliżu iławskich plaż
i przystani. Organizatorzy mają nadzieję,
że wiatr dopisze i będzie to spektakularne
widowisko.

Na sobotę zaplanowano wyścig główny
o Błękitną Wstęgę i miano najszybszego jachtu. Załogi będą rywalizować na tradycyjnej
trasie Iława – Siemiany liczącej około 24 km
(bez halsowania). W niedzielę, na rozlewisku
w okolicy Siemian, rozegrane zostaną wyścigi
w poszczególnych klasach (T1, T2, T3, Open,
Omega, Slow i Oldtimer). Ostatni bieg będzie
kolejnym sporym wyzwaniem dla uczestników, gdyż flota będzie rywalizować w drodze
powrotnej do Iławy.
Niegdyś serię 12 zwycięstw z kolei zanotowała w tej imprezie załoga iławskiego jachtu
„Hornet”. Uczestnicy mierzą się także z rekordem trasy, który obecnie należy do Piotra
Tarnackiego, wielokrotnego mistrza świata

w klasie Micro, który przez Jeziorak przefrunął katamaranem „Roca Volvo” w godzinę i 33
minuty. Jubileuszowej edycji wstęgi nadano
imię Antoniego Gierszewskiego, propagatora
żeglarstwa wśród iławskiej młodzieży (decyzją Rady Miejskiej w Iławie cały rok 2022 jest
rokiem Antoniego Gierszewskiego). Regaty
organizują wspólnie Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Biuro Turystyki i Sportu
Gregor Tour oraz przystań „Pod Omegą”, która od lat jest sercem, duszą i motorem napędowym imprez żeglarskich organizowanych
na Jezioraku. Zapisy do regat przyjmowane
są online na portalu www.icstir.miastoilawa.pl
oraz na stronie www.gregortour.com.
Mateusz Partyga, „Gazeta Iławska”
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Puchar Ameryki. Żeglarska Formuła 1
wróci do Europy po 24 latach

Srebrny Dzban na tle centrum Barcelony.

Władze miasta i regionu oraz Grant Dalton (ETNZ).

O

przygotowaniach do 37. edycji Pucharu Ameryki pisaliśmy obszernie
na łamach „Wiatru” w poprzednim
wydaniu. Krótko po ukazaniu się pisma, wyjaśniła się jedna z kluczowych zagadek – wreszcie
znamy gospodarza imprezy. Regaty będą rozgrywane u wybrzeży Barcelony we wrześniu
i w październiku 2024 roku. Stolica Katalonii
jest 10. miastem goszczącym America’s Cup –
wcześniej pucharowa flota odwiedzała Cowes,
Nowy Jork, Newport, Fremantle, San Diego,
Auckland, Walencję, San Francisco i Bermudy.
Oferując pełne gwarancje finansowe i harmonijną współpracę podmiotów publicznych oraz
prywatnych, Barcelona wygrała rywalizację
o miano gospodarza imprezy z miastami Dżudda (Arabia Saudyjska), Malaga (Hiszpania)
i Cork (Irlandia). Projekt poparli wspólnie rząd
Katalonii, władze miejskie, szefostwo Portu Vell oraz agencji inwestycyjnej Barcelona
Global odpowiadającej za promocję regionu.
Nie bez znaczenia były też warunki meteo na
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Fot. Maria Muina (2)

akwenie regat – organizatorzy spodziewają się
wiatrów o sile od 9 do 15 węzłów, które pozwolą
na bezpieczne i widowiskowe przeprowadzenie
zawodów.
Barcelona już kilka razy gościła imprezy żeglarskie najwyższej rangi: regaty olimpijskie
w 1992 roku, wokółziemski wyścig The Race
2000, trzy edycje wokółziemskich regat załóg
dwuosobowych Barcelona World Race, a także regaty New York – Barcelona. Gospodarze
zwracają uwagę na doskonałą infrastrukturę
brzegową portu, który znajduje się w sercu
miasta i nie wymaga wielkich inwestycji.
Załogi będą rywalizować na jachtach klasy
AC 75 – tych samych jednokadłubowcach co
ostatnio, z ramionami pełniącymi rolę hydroskrzydeł i balastów. Każda z drużyn może zbudować tylko jeden nowy jacht. Zespół wchodzący do rywalizacji może również odkupić łódź
z poprzedniej edycji. Ograniczono możliwość
trenowania na pucharowych łodziach – począwszy od 17 czerwca tego roku można spędzić na
nich zaledwie 20 dni. Nowością będzie za to
próba poszerzenia formuły o rywalizację drużyn młodzieżowych oraz o regaty kobiet (Youth
America’s Cup i Women’s America’s Cup). Do
tych wydarzeń, budzących spore zainteresowanie, zaproponowano czteroosobowe jachty monotypowe klasy AC 40, które powstają w nowozelandzkiej stoczni McConaghy Boats.
Do regat pretendentów zgłosiły się dotąd
cztery ekipy: Brytyjczycy z zespołu Ineos
Britannia, Włosi z Luna Rossa Prada Pirelli Team, Amerykanie z NYYC American

Magic oraz drużyna szwajcarska Alinghi
Red Bull Racing. Na zwycięzcę eliminacji
czekają obrońcy trofeum – zespół Emirates
Team New Zealand. Pierwszy termin zgłoszeń upływa 31 lipca. Ekipy, które będą
chciały dołączyć po tym terminie, muszą się
liczyć z podwyższoną opłatą wpisowego.
Puchar Ameryki w Barcelonie to świetna informacja dla polskich kibiców – zarówno dla
tych, którzy będą oglądać zawody na żywo (z nabrzeży portu handlowego oraz z plaży Barceloneta, najsłynniejszej w mieście), jak i dla tych, którzy będą śledzić zmagania w internecie (koniec
z pobudkami o nieludzkiej porze). Za Warszawy
do Barcelony mamy 2345 km, a podróż samochodem bez przerw trwa 23 godziny – to raczej
opcja dla twardzieli. Do Barcelony możemy też
wyruszyć samolotem – przewoźnicy oferują kilkanaście lotów dziennie, w tym kilka bezpośrednich. Barcelona może przyjąć ponad 600 tysięcy
turystów. Ceny apartamentów w październiku
zaczynają się od 3,1 tys. zł za tydzień, ale przed
regatami zapewne poszybują w górę.
Warto zwrócić uwagę, że rok 2024 będzie
dla kibiców żeglarstwa wyjątkowo atrakcyjny.
Na sierpień zaplanowano regaty olimpijskie
w Marsylii rozgrywane w ramach igrzysk
Paryż 2024. Na wrzesień – regaty Prada Cup,
czyli eliminacje do Pucharu Ameryki. Przełom
września i października to decydująca rywalizacja o Srebrny Dzban, a w listopadzie w Les
Sables-d’Olonne mamy na deser start wokółziemskich regat samotników Vendée Globe.
Marek Słodownik
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A

gata Barwińska w klasie ILCA 6,
a załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki w klasie 49er wywalczyli złote medale w regatach French
Olympic Week. Maja Dziarnowska zdobyła
srebro w windsurfingowej klasie iQFoil. Pozostali Polacy także zaliczyli udane starty.
We Francji żeglowało 800 zawodników,
w tym aż 42 reprezentantów Polski. W klasie
ILCA 6 od pierwszego dnia w żółtej koszulce liderki pływała Agata Barwińska (MOS
Iława). Aktualna wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy po raz kolejny potwierdziła
klasę – uzyskała tak dużą przewagę, że zwycięstwo miała w kieszeni już przed wyścigiem
medalowym (zajęła w nim szóste miejsce). –
Forma jest. Nie tylko się utrzymuje, ale nawet
rośnie. Ten wynik to dobry prognostyk przed
mistrzostwami Europy, które w listopadzie
będą rozgrywane na tym samym akwenie –
mówiła Agata.
Dużą klasę pokazali w Hyères także Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS
AWFiS Gdańsk / AZS Poznań). Nasza załoga
już pierwszego dnia zmagań objęła prowadzenie i nie oddała go do końca. Z 16 rozegranych
wyścigów, Polacy aż osiem kończyli w pierwszej trójce, a cztery z nich wygrali. – Słuchali-

Błysk formy w Hyères

Agata Barwińska u wybrzeży Hyères. Fot. Sailing Energy

śmy trenera i podejmowaliśmy dobre decyzje.
Cieszy nas to, że potrafimy wyjść obronną
ręką z trudnych sytuacji, na przykład gdy trzeba odrabiać straty – mówili Dominik i Szymon. W wyścigu medalowym klasy 49er wystartowały jeszcze dwa polskie teamy. Mikołaj
Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk)
ukończyli regaty na ósmym miejscu, a Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki (AZS AWFiS
Gdańsk / AZS Poznań) – na dziewiątym.
Maja Dziarnowska (SKŻ Sopot) od początku pływała w czołówce. Wygrała dwa wyścigi, a siedem ukończyła w pierwszej trójce. Do

serii wyścigów medalowych miała przystąpić
z drugiej pozycji, ale z powodu braku wiatru
starty odwołano. Maja Kuchta (SKŻ Sopot),
druga z Polek, zajęła dziewiąte miejsce. –
Najbardziej cieszę się z wygrania dwóch wyścigów slalomach, które rozegrano w skrajnie
słabym wietrze. Gdyby ktoś parę lat temu
powiedział mi, że będę słabowiatrową zawodniczką, to w życiu bym nie uwierzyła – mówiła Maja Dziarnowska.
Maciek Rutkowski (AZS Poznań) ukończył
regaty na czwartym miejscu, a Kamil Manowiecki (SKŻ Sopot) na piątym. Michał Polak
(GKŻ Gdańsk) zajął dziesiątą lokatę. – Troszkę nam jeszcze brakuje do podium, ale mamy
świetną grupę i robimy postępy w nowej klasie – mówił trener Przemysław Miarczyński.
Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak
(YKP Gdynia / AZS Poznań) zajęły dziesiąte miejsce w klasie 49erFX, a Julia Damasiewicz (AZS Poznań) wywalczyła ósmą pozycję
w klasie Formula Kite. Członkowie naszej drużyny reprezentują PGE Sailing Team Poland.
Informacja prasowa PZŻ

Dwa medale Polaków na Majorce

D

wa brązowe medale zdobyli polscy żeglarze w regatach Pucharu
Świata Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Iberostar. Była to pierwsza w tym sezonie
duża impreza dla klas olimpijskich. Mikołaj
Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk)
zajęli trzecie miejsce w klasie 49er, natomiast
Maja Dziarnowska (SKŻ Sopot) była trzecia
na olimpijskiej desce iQFoil.
W klasie 49er mamy dziś trzy załogi w ścisłej czołówce. Na Majorce najrówniej pływali
Mikołaj i Jakub, aktualni mistrzowie świata
juniorów i mistrzowie Europy seniorów (zawodnicy są ambasadorami PGE Sailing Team
Poland). Polacy wygrali trzy z 12 wyścigów
eliminacyjnych, przez moment byli nawet liderami. Do podwójnie punktowanego wyścigu medalowego, z udziałem dziesięciu ekip,
przystępowali z trzeciego miejsca, które zdołali obronić. – Nie nastawialiśmy się na obronę,
choć zagrażały nam dwie załogi: hiszpańska
i amerykańska – mówi Mikołaj Staniul. –
Chcieliśmy popłynąć swój wyścig i może jeszcze zaatakować drugie miejsce. Sytuacja na
trasie tak się jednak ułożyła, że po pierwszej
halsówce nie mieliśmy już większych szans na
walkę o wyższą pozycję, zdecydowaliśmy się
zatem na pilnowanie rywali. Regaty były trudne. Mieliśmy wywrotki, była też kolizja, często musieliśmy odrabiać straty. Przed regatami
pracowaliśmy nad prędkością i to przyniosło
www.wiatr.pl

efekt. Gdy zaliczyliśmy wywrotkę w jednym z wyścigów, szybko postawiliśmy łódkę
i zdołaliśmy wygrać – dodaje Mikołaj. Druga
polska załoga z klasy 49er, Łukasz Przybytek
i Jacek Piasecki (AZS AWFiS Gdańsk), zakończyła rywalizację na siódmym miejscu.
Duże emocje przyniosły zmagania w nowej
olimpijskiej klasie iQFoil. Maja Dziarnowska
pływała równo i stabilnie, większość wyścigów kończyła w pierwszej dziesiątce i do
finałów przystępowała z ósmego miejsca. Tu
zasady są takie, że każdy ma szansę na medal
i Maja doskonale to wykorzystała.
Polacy świetnie spisali się także w nowej
konkurencji olimpijskiej Formula Kite. Wy-

soką formę potwierdziła 17-letnia Julia Damasiewicz (AZS Poznań). Polka żeglowała
dość równo, a do wyścigów finałowych awansowała z dziewiątego miejsca. Tu wyraźnie
awansowała i ukończyła regaty na piątej pozycji. Wśród mężczyzn na uznanie zasługuje
postawa Maksa Żakowskiego (AZS Poznań),
który po słabszym początku regat musiał odrabiać starty, by ostatecznie ukończyć zawody
na dziewiątym miejscu. Z kolei Aleksandra
Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia /
AZS Poznań) zajęły dziesiątą pozycję w klasie
49erFX. Agata Barwińska (MOS Iława) ukończyła regaty na 12 miejscu w klasie ILCA 6.
Informacja prasowa PZŻ

Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajęli trzecie miejsce w regatach Trofeo S.A.R. Princesa Sofía.

Fot. Sailing Energy
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Załoga Sailing Poland w regatach RORC Caribbean 600.		

Fot. Robert Hajduk

Sailing Poland. Tak blisko i tak daleko
do spełnienia marzeń o The Ocean Race

Z

ałoga jachtu „Sailing Poland” doskonale zaprezentowała się w dwóch
karaibskich imprezach: w regatach
RORC Caribbean 600 zajęła drugie miejsce
w klasie IRC Superzero (ustępując jedynie
słynnemu „Comanche”), a w St. Maarten
Heineken Regatta sięgnęła po zwycięstwo
w grupie CSA 1. W pierwszym wyścigu skipperem była Amerykanka Deneen Demourkas,
w drugim – Holender Bouwe Bekking, który
w ostatnich miesiącach najczęściej dowodził
polskim jachtem i stał się nie tylko liderem
teamu, ale także mentorem młodych polskich
zawodników.
Po powrocie do Europy w maju, ekipa
„Sailing Poland” przygotuje się do startów
w wyścigach rozgrywanych na Bałtyku,
u wybrzeży Szwecji i Finlandii. A także do
Round Britain and Ireland Yacht Race (start
7 sierpnia) – będą to ostatnie sprawdziany
przed wokółziemskimi regatami etapowymi
The Ocean Race (początek 15 stycznia 2023
roku w Alicante). – Udział polskiego jachtu
w tej wyjątkowej imprezie byłby spełnieniem
naszych marzeń i wielkim wydarzeniem
w świecie polskiego sportu. Jesteśmy na liście
startowej, ale wciąż nie wiemy, czy zdołamy
zebrać brakujące fundusze – mówi Robert
Gwóźdź z firmy Yachts & Yachting, armator
jachtu „Sailing Poland”. – W tej chwili mamy
zagwarantowaną jedną trzecią budżetu, który
łącznie powinien wynieść 6 mln euro. Trwają
poszukiwania kolejnych sponsorów i partne-
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rów. Ostateczna decyzja o naszym udziale
w tej imprezie musi zapaść w czerwcu, więc
czasu jest niewiele. Mamy obecnie prawie
wszystko, co powinien posiadać zespół na
tym etapie przygotowań: zgraną załogę, która
ze startu na start podnosi swe kwalifikacje,
jacht sprawdzony w prestiżowych regatach rozegranych na różnych akwenach oraz doskonałego skippera z wieloletnim doświadczeniem – Holendra Bouwe Bekkinga. Jesteśmy
więc bardzo blisko Everestu, ale nie wiemy,
czy zdołamy sięgnąć szczytu.
Regaty The Ocean Race, przez lata rozgrywane pod nazwą Volvo Ocean Race, to najstarsza, najtrudniejsza, największa i najbardziej prestiżowa impreza oceaniczna świata.
To także najdłuższe profesjonalne zawody
w świecie sportu, w żeglarstwie zaliczane
do wielkiej trójki (obok igrzysk olimpijskich
i Pucharu Ameryki). To także gigantyczne
przedsięwzięcie organizacyjne, logistyczne i marketingowe. Wioskę regat odwiedza
łącznie 2,5 mln kibiców, a kolejne miliony
śledzą rywalizację w internecie. W tej wielkiej machinie każde zainwestowane euro pracuje wyjątkowo efektywnie. Dlatego udział
jachtu w tych regatach jest szansą na promocję bandery, kraju, jego historii, kultury,
przemysłu i możliwości inwestycyjnych. To
także okazja, by pokazać światu, że Polska
jest ważnym i wschodzącym rynkiem żeglarskim, który liczy się zarówno w sporcie, jak
i w biznesie.

Polacy rywalizowali jedynie w pierwszej
edycji wokółziemskich regat załogowych.
Niemal pół wieku temu (lata 1973-1974) na
starcie stanęły jachty „Copernicus” i „Otago”.
Pierwszym dowodził Zygfryd Perlicki, drugim – Zdzisław Pieńkawa. „Copernicus” zajął
11. miejsce, a „Otago” – 13. Do mety dotarło
wówczas 14 jednostek. Nigdy później żadna
polska załoga nie stanęła na starcie tego wyścigu. „Copernicus” żegluje do dziś, a jacht
„Otago” zatonął u wybrzeży Wyspy Niedźwiedziej w 1976 roku. W tym sezonie mamy
okazję znów pojawić się we flocie i zaprezentować światu Polskę oraz nasze żeglarstwo.
„Sailing Poland” pływa pod naszą banderą
od początku 2019 roku. Ta jednostka, pod nazwą „Mapfre”, ukończyła Volvo Ocean Race
w 2015 i 2018 roku. W potencjał i możliwości polskiej ekipy uwierzył Bouwe Bekking,
legenda wokółziemskich regat. Aż osiem razy
startował w tym wyścigu i aż cztery razy
kończył żeglugę na podium. Oceaniczne żeglowanie Bouwe rozpoczął w 1985 roku, gdy
przed regatami Whitbread dostał powołanie
do załogi holenderskiego jachtu „Philips Innovator”. Zaledwie 22-letni żeglarz został
wtedy oficerem pokładowym w ekipie Dirka
Nauty. Wkrótce awansował na co-skippera.
Nie przypuszczał wówczas, że wokółziemskie
regaty staną się częścią jego życia na ponad 30
lat. Start pod polską banderą byłby dla niego
pięknym zwieńczeniem bogatej oceanicznej
kariery.
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The Ocean Race. Bitwa o przyszłość
słynnych wokółziemskich regat

O

rganizatorzy wokółziemskich regat
The Ocean Race walczą o udany
debiut imprezy w nowej formule
i pod nową nazwą. Na początku przyszłego
roku ekipy mają wystartować na monotypowych jachtach klasy Volvo Ocean 65, które
znamy z dwóch poprzednich edycji, oraz na
jednostkach klasy IMOCA – słynnych przede
wszystkim z wyścigów samotników. W kwietniu zgłoszono do wyścigu dwie kolejne ekipy.
Na łodzi klasy IMOCA „Biotherm” popłynie
zwycięzca ostatniej edycji Route du Rhum –
Francuz Paul Meilhat wraz z załogą (jacht
ma myć gotowy w sierpniu). Z kolei na Volvo
Ocean 65 wystartuje Sailing Team NextGen,
czyli załoga powstałą w wyniku połączenia sił
zespołów Sailing Holland i Dutch Sail. Zespół
wspiera Carolijn Brouwer, trzykrotna uczestniczka Volvo Ocean Race.
Po ogłoszeniu harmonogramu regat w środowisku zawrzało. Okazało się, że zaplanowano
najdłuższy etap w historii imprezy: Kapsztad
(RPA) – Itajaí (Brazylia). To aż 12 750 mil przez
Ocean Południowy i wokół Hornu, czyli ponad
pięć tygodni morderczej rywalizacji. Szefowie
regat przekonują, że to wyjątkowa atrakcja, ale
żeglarze mają na ten temat odmienne zdanie.
Podkreślają, że tak długa rywalizacja, prowadzona na tak niebezpiecznych wodach, oznacza
nadwerężenie jachtów i skazanie załóg na bytowanie w skrajnie trudnych warunkach.
Żeglarze z klasy IMOCA na razie nie palą
się do regat. Na przeszkodzie stoją przede
wszystkim problemy techniczne. Na pokładzie, podczas The Ocean Race, ma być pięć

Organizatorzy The Ocean Race zafundowali żeglarzom najdłuższy etap w historii: Kapsztad (RPA) – Itajaí (Brazylia).

osób, w tym obowiązkowo przynajmniej jedna kobieta. Tymczasem jachty klasy IMOCA
projektowane są głównie do wyścigów samotników i załóg dwuosobowych. W ostatnich latach łodzie przeszły kilka ewolucji
konstrukcyjnych, ale żadna nie zakładała żeglowania załogowego. Stąd też nie ma w nich
miejsca na dodatkowe koje. Kabina nawigacyjna jest jednoosobowa, bo zwykle łączy się
z miejscem do spania. Na każdym z jachtów
są dwie koje na burtach i to wszystko. Kokpity także nie są przystosowane do żeglugi
załogowej. Organizatorzy starali się nakłonić zespoły do przeprojektowania kokpitów,
ale to się nie udało – nikt nie chciał bowiem

inwestować w kosztowne przeróbki na jedną
imprezę. Ewen Le Clech, kapitan techniczny
jachtu „Charal”, powiedział nam w rozmowie
telefonicznej, że zespół początkowo był zainteresowany startem w The Ocean Race, ale
zrezygnował po zapoznaniu się z kosztami
niezbędnych inwestycji, które wyniosły 80
tysięcy euro. Uznano, że to zbyt wiele.
Organizatorom The Ocean Race mocno pokrzyżowała plany także pandemia. Regaty przesuwano na późniejsze terminy i w końcu trafiły
na okres obfitujący w inne prestiżowe konkurencyjne imprezy: Route du Rhum (zgłoszono
35 jachtów klasy IMOCA, start 6 listopada tego
roku) i Vendée Globe (start jesienią 2024 roku). 

sport regaty

Jacht amerykańskiego zespołu 11th Hour Racing powstał we Francji i z powodzeniem zaliczył pierwsze próby morskie.

W całej flocie klasy IMOCA tylko jedna łódź
była projektowana do żeglugi załogowej – to
jacht „LinkedOut”, którego geneza sięga jeszcze
epoki Volvo Ocean Race. Ale nawet tu nie obyło
się bez przeróbek. – Niewielkie zmiany wprowadzone na pokładzie powinny poprawić komfort
kilkuosobowej załogi – powiedział Morgan Lagraviere. – Pięć osób będzie mieć do dyspozycji

cztery koje, nie udało się zrobić nic więcej, bo
jacht jest już sprzedany i nowy nabywca, który
przejmie łódź, też ma swoje oczekiwania.
Na budowę nowej jednostki spełniającej wymagania regat załogowych zdecydował się tylko
jeden zespół: amerykański 11th Hour Racing.
Ich nowy jacht „Mālama” powstał we Francji,
a teraz przechodzi próby morskie. Emily Caroe,

Jacht zespołu 11th Hour Racing zwodowano w sierpniu 2021 roku.
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Fot. Amory Ross

Fot. Thierry Martinez

dyrektor komunikacji zespołu, poinformował
nas, że budowa takiej jednostki wpisuje się
w strategię zespołu, który myśli już o przyszłych wyzwaniach i sukcesach oceanicznych.
Akces do regat zgłosiły aż dwie ekipy niemieckie. Offshore Team Germany to młoda
załoga kierowana przez Roberta Stanjeka, bez
sukcesów, ale z planami kolejnych startów
w przyszłości. Na razie ich celem jest zdobywanie doświadczenia. Żeglują na jachcie „Acciona”, który w 2007 roku wywrócił się po utracie
kila. Druga ekipa z Niemiec to Team Malizia
Borisa Herrmanna, który świetnie się zaprezentował w ostatnim wyścigu Vendée Globe.
Do rywalizacji szykuje się także flota jachtów Volvo Ocean 65. Oprócz załogi Sailing
Poland i Sailing Team NextGen zgłosił się zespół Austrian Ocean Race – ekipa, o której na
razie wiemy niewiele. Młodzi żeglarze trenują
już trzeci sezon, ale dotąd bez większych sukcesów. Są też Portugalczycy z Mirpuri Foundation Racing Team – ten zespół także składa
się z młodych zawodników. Na liście startowej
jest także Viva México, który nie ujawnia kulis przygotowań. W roli faworytów w tej flocie
stawiana jest ekipa AkzoNobel Ocean Racing
z Niderlandów, która ma stabilny skład i duże
doświadczenie. Na razie nie wiadomo jednak
kto będzie nimi dowodzić.
Marek Słodownik
kwiecień – maj 2022
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Firma Raymarine stale wprowadza innowacje,
by dostarczać żeglarzom wysokowydajne
czujniki oraz inteligentne systemy nawigacji.
Dzięki wiodącej w branży gwarancji i
ogólnoświatowej sieci serwisowej dokłada
wszelkich starań, by Twój czas na wodzie
był bezstresowy i przyjemny.
Niezależnie od tego, czy wypływasz w rejs, czy
startujesz w regatach, możesz wyruszyć w drogę
dzięki zaufanym urządzeniom Raymarine
na pokładzie.

#FindYourSea
więcej na www.eljacht.pl
photo: Ludovic Fruchaud, IMACIS

playboat jachty motorowe

Nowa Bavaria SR36. Klasyka i sprawdzone
rozwiązania w nowoczesnym wydaniu
BAVARIA SR36
Długość

12,28 m

Szerokość

3,85 m

Zanurzenie

0,71 m / 0,97 m

Waga

8500 kg

Zbiorniki paliwa

500 l

Zbiorniki wody
Załoga
Kategoria CE

Gdy obniżymy stolik na pawęży i rozłożymy materac, powstanie duże rufowe łóżko.

P

o globalnych problemach związanych z łańcuchami dostaw, Stocznia
Bavaria rozpędziła się nie tylko z produkcją, ale także z wprowadzaniem na rynek
nowych modeli. Przedstawiciele handlowi
z różnych krajów oraz dziennikarze spotkali
się w niemieckim Neustadt w połowie marca,
by poznać nową łódź motorową Bavaria SR36
– klasyczny cruiser z hard topem do wygodnej i bezpiecznej żeglugi rodzinnej (testom
poddano prototypowy egzemplarz). Autorem
projektu jest Włoch Marco Casali. Zewnętrzne linie wyraźnie nawiązują do kształtu większego modelu SR41. Uwagę zwraca okno kabiny na śródokręciu umieszczone wyjątkowo
nisko, tuż nad poziomem wody. Aby wszystko

dopracować w najdrobniejszych szczegółach,
w biurze konstrukcyjnym stoczni zbudowano
model wnętrza w skali 1:1, który miesiącami
poddawano gruntownej analizie i poprawkom. Dzięki temu powstała przestrzeń przemyślana i komfortowa.
Na jacht wchodzimy przez dużą platformę kąpielową. Głównym miejscem wypoczynku jest
kokpit – to tutaj będziemy spędzać najwięcej czasu. Na pawęży zamontowano stolik oraz kanapę
w kształcie litery U skierowaną ku rufie (opcja
dodatkowa). To śniadaniowy taras albo miejsce
na pierwszą kawę – pomysł na taką aranżację zaczerpnięto z większego modelu SR41, na którym
sprawdza się doskonale. Gdy obniżymy stolik,
powstanie duże wygodne łóżko.

Panel sterowania jest wyjątkowo elegancki i dobrze zaplanowany.
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Fot. Bavaria Yachtbau

Fot. Rolf Nachbar

250 l
do 10 osób
B8 / C10

Silniki

2 x Mercruiser 6,2 l,
355 KM, 2 x Volvo Penta V8,
5,3 l, 350 KM, 2 x Volvo
Penta D4-300, 300 KM

Cena

od 244 500 euro netto
(open top), od 249 900
euro netto (hard top)

Kokpit jest przestronny i jasny. Konstruktorzy postanowili zrezygnować z laminatowych
słupków podtrzymujących dach nadbudówki na rzecz smuklejszych stalowych podpór.
Dzięki temu z każdego miejsca mamy doskonały widok. W standardowych wersjach łodzi
montowany jest materiałowy dach odsuwany
ręcznie. Testowany egzemplarz miał dach
z laminatu rozsuwany elektrycznie. Łódź możemy też zamówić z zamykanym kokpitem
– tylna ściana wyposażana jest wtedy w trójskrzydłowe przesuwane drzwi oddzielające
salon od części rufowej.
Centralną część kokpitu zajmuje duży rozkładany stół otoczony kanapami. Na prawej
burcie jest zewnętrzny kambuz. W testowanym egzemplarzu mieliśmy tu kuchenkę
gazową, zlewozmywak i lodówkę, ale każdy
armator może tę przestrzeń zagospodarować
w dowolny sposób. Przednią część kokpitu

Pierwsze pomieszczenie części mieszkalnej: kambuz, kanapa i stolik.

Fot. Rolf Nachbar

kwiecień – maj 2022

jachty motorowe playboat

Testowany jacht, napędzany dwoma silnikami Volvo Penta D4 o mocy 300 KM, rozpędzał się do 31 węzłów. 		

Fot. Peter Lühr

Na śródokręciu są dwa osobne łóżka.

www.wiatr.pl

Kabina dziobowa ma klasyczne dwuosobowe łóżko w formie wyspy.

Fot. Rolf Nachbar

zajmują trzy ciekawie rozplanowane elementy: sterówka, wygodny fotel pilota oraz
leżanka na podwyższeniu z lewej strony (na
wysokości okien – wspaniałe miejsce do wypoczynku podczas żeglugi). Panel sterowania
jest wyjątkowo elegancki i dobrze zaplanowany – projektant nie chciał, by sterówka stała się
głównym elementem wystroju. W standardzie
otrzymujemy dwa dziewięciocalowe plottery,
które na życzenie klienta można zamienić na
większe o przekątnej 12 cali. Koło sterowe nie
jest zbyt duże, ale bardzo wygodne. Do tego
manetka oraz joystick. Między fotelami sternika i nawigatora jest zejściówka prowadząca
do części mieszkalnej – szeroka, z głębokim
wycięciem, które uchroni nas przed uderzeniem w górną część podczas schodzenia.
W części mieszkalnej mamy przestrzeń
gościnną z kambuzem, stolikiem i pełnym
wyposażeniem gospodarczym. Jest tu znacznie mniej miejsca niż w kokpicie, ale również
wygodnie przygotujemy posiłek. Są też dwie
przestronne kabiny – w obu jest odpowiednia
wysokość, by wyprostować sylwetkę, obszerne łóżka oraz gama różnych szafek i schowków. Możemy wybrać wersję ze sztywną ścianą oddzielającą przednią kabinę od salonu lub
prostsze rozwiązanie z kotarą.
Kabina dziobowa ma klasyczne szerokie
dwuosobowe łóżko w formie wyspy. Na śródokręciu są natomiast dwa osobne łóżka ustawione prostopadle do osi łodzi oraz pojedyncza
leżanka pod oknem, wzdłuż lewej burty. Po-

Łazienka z toaletą i kabiną prysznicową.

jedyncze łóżka możemy połączyć za pomocą
dodatkowego materaca – wówczas w kabinie
noc spędzą nawet cztery osoby. Część mieszkalna ma też łazienkę z toaletą i kabiną prysznicową za szklaną przegrodą.
Testowany jacht, napędzany dwoma silnikami Volvo Penta D4 o mocy 300 KM, prowadził
się wyjątkowo lekko i pewnie. Fantastycznie
składał się w najbardziej ostre zakręty, zaskakując małym promieniem skrętu. Przy maksy-

Fot. Rolf Nachbar

malnej prędkości 30, 31 węzłów (obroty: 3500
rpm), chwilowe spalanie wynosiło około 59 l/h
na każdy z silników. Prędkość podróżna dla
tego jachtu to 23, 24 węzły (obroty: 3100 rpm).
Spalanie spada wtedy do około 44 l/h, a poziom
hałasu do 80 dB. Na wejście w ślizg potrzebowaliśmy około 10 sekund, a na osiągniecie
prędkości maksymalnej 31 węzłów – około 35
sekund. Zwróciliśmy uwagę na płaskie i równe
układanie się kadłuba w trakcie rozpędzania łodzi – nie ma żadnego zadzierania dziobu, a widoczność przez cały czas jest doskonała.
Nowa Bavaria SR36 zapewnia wygody w części mieszkalnej, doskonałe prowadzenie oraz
bezpieczeństwo. Wszędzie mamy szerokie przejścia, wysokie burty i solidne relingi. To świetny
wybór dla armatorów poszukujących wygodnego jachtu rodzinnego. Choć łódź dopiero debiutuje na rynku, wczesną wiosną stocznia miała
już ponad 100 zamówień, a czas oczekiwania na
dostawę jachtu systematycznie się wydłużał.
Arek Rejs
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Komfortowy jacht Jeanneau Prestige 36 można obejrzeć w Wałczu. Cena: 698 000 zł.

Obszerny salon z kanapami i obniżanym stołem.

Na sprzedaż Jeanneau Prestige 36 FLY
z dwoma silnikami Volvo Penta

C

iekawa jednostka motorowa, Jeanneau Prestige 36 FLY z 2003 roku,
dostępna jest na wtórnym rynku
w Polsce. Łódź można obejrzeć w Wałczu.
Sprzedawca oferuje pomoc w transporcie oraz
w uzyskaniu finansowania (leasing lub kredyt, nowy armator otrzyma fakturę VAT marża). Kadłub ma 11,6 metra długości i 3,84 metra szerokości. Zanurzenie: 0,93 metra. Łódź
gwarantuje komfortowe warunki podróżowania po morzu i wodach śródlądowych. Ma
dwie zamykane kabiny, toaletę z umywalką
i prysznicem, dodatkowy prysznic zewnętrzny, salon ze sterówką i kuchnią oraz górny
pokład (flybridge) z dwoma fotelami i materacem wypoczynkowym, z którego można
zrobić kanapę. Na dziobie mamy obszerny
trzyosobowy materac. W salonie zamontowano TV, lodówkę 12V, kuchenkę gazową
i mikrofalówkę 230V. Łódź świetnie się pre-

zentuje i zgodnie z zapewnieniem armatora
jest w doskonałym stanie technicznym.
Prestige 36 FLY ma dwa silniki Volvo Penta
TAMD63P, każdy o mocy 370 KM. W zbiornikach pomieści 800 litrów paliwa oraz 400
litrów wody. Instalacja: 12V i 230V. Łódź
wyposażono w ploter GPS Garmin 7410XSV
(stacjonarny na głównym mostku) oraz w GPS
Garmin 7407 (na flybridge). Na bogatej liście
wyposażenia znajdziecie między innymi pokład i schody z drewna tekowego, elektrycznie sterowane trymklapy, elektryczną windę
kotwiczną, dziobowy ster strumieniowy,
sterowany elektrycznie szperacz, automatyczne pompy zęzowe, tratwę ratunkową oraz
kamizelki.

Kambuz z lodówką, kuchenką i mikrofalówką 230V.

KONTAKT
Armin: 665 392 006, armin@albor.com.pl
Łukasz: 665 392 002, lukasz@albor.com.pl

siatka 3D

srebrna
, która
chroni wodę i systemy wodne przed

skażeniem bakteryjnym
prosty
w użyciu!

wystarczy włożyć
do zbiornika

pasuje do każdego zbiornika!

zaawansowana

antybakteryjna

ochrona wody pitnej
bez użycia chemii!

silvertex.pl

Najprawdopodobniej najlepszy sposób ochrony wody

Fundacja
Ocean Marzeń

Są dzieci, dla których dorastanie
to ból i samotność.

Dom dziecka to jedna z najstraszniejszych rzeczy jaka
może przytrafić się młodemu człowiekowi na starcie.
Niektórzy u progu wejścia w dorosłe życie pogrążają się
w beznadziei, czy wręcz w mrok świata przestępczego.
Razem możemy zmienić ich los.

oceanmarzen.org.pl

PRZEZ ŻEGLARSTWO W DOROSŁE ŻYCIE

Żeglarstwo pomaga dzieciom zbudować poczucie własnej wartości. Podczas rejsów mogą
odkryć swoje zdolności, rozwinąć talenty, nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych.
Wprowadzenie młodzieży z domów dziecka w dorosłość to wielkie wyzwanie.
„Wspaniale jest patrzeć jak młodzi ludzie na pokładzie jachtu uczą się współpracy, nawiązują
przyjaźnie, zyskują wiarę w swoje siły i osiągają cele własną pracą.”- mówi trener, kpt. Adam
Wiśniewski. „Często to właśnie na rejsie po raz pierwszy przestają się czuć gorsi od innych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa to na ich życie.”
Prosimy, pomyśl o potrzebującej młodzieży, która czeka na Twoją pomoc i przekaż darowiznę.
52 zł
86 zł
100 zł

Krysia – stypendystka Fundacji, w trakcie stażu na statku
m/v Navigator Gemini w Ameryce Południowej.

to dzienny koszt szkolenia żeglarskiego, w trakcie którego młodzież nabywa uprawniania do samodzielnego prowadzenia jachtu
to jeden dzień nauki w szkole morskiej wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz
wsparciem specjalistów
to koszt dziennego wynagrodzenia dla naszych starszych wychowanków, którzy
pływają jako wychowawcy/sternicy z młodszymi adeptami.

To tylko przykładowe kwoty. Pomoże nam każda wpłata, nawet 5 zł.
Dziękujemy!

Twoje zaangażowanie w pomoc będzie służyło przez kilkadziesiąt lat, bo okazanej hojności
się nie zapomina, a dobroć rodzi dobroć.
Pierwsze szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego.
nazwa odbiorcy

Fundacja Ocean Marzeń
ul. Chmielna 73B lok 14,
00-801 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555
kwota

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Fundację Ocean Marzeń
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73B lok 14. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu ipoprawiania swoich
danych oraz za żądania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

nazwa odbiorcy

Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok 14, 00-801 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

kwota słownie (wpłata)

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy

tytułem

tytułem

Fundusz Stypendialny

WP
X

waluta

P L N

Fundusz Stypendialny
Opłata

pieczęć, data i podpis zleceniodawcy

kwota

dystrybucja magazynu wiatr

Magazyn „Wiatr” na papierze
i w wersji elektronicznej

M

agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji drukowanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Zachęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.
Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.

Główne punkty, do których dociera magazyn „Wiatr”. Wersje PDF wszystkich numerów dostępne są na portalu www.wiatr.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE
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Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin,
Wyspa Grodzka 1, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin,
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,
tel. (94) 3516302
Sklep żeglarski Yacht Paradise, Marina'Club Szczecin,
Przestrzenna 11
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91)
608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście,
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1,
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,
tel. (94) 314 51 85
POMORSKIE
Bytowski Klub Żeglarski, Poziomkowa 1, Bytów, tel. 603 390 899
SoGood Gdynia – restauracja przy Marinie Yacht Park, parter Sea
Towers, Hryniewickiego 6, tel. 577880889
Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c,
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,
tel. (58) 3207024

Sklep żeglarski Raksa, Gronity koło Olsztyna, Olsztyńska 59,
tel. (89) 5271918
Nauticus Yacht Club Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 605100043
Stanica Wodna w Nadbrzeżu, Obręb Suchacz, Tolkmicko,
tel. 509457254
Jachtklub Elbląg – recepcja hotelu i przystani nad rzeką Elbląg,
Radomska 29, tel. (55) 2326720
Sklep i serwis motorowodny WiZuS w Elblągu – baza nad rzeką
Elbląg, Stawidłowa 12, tel. (55) 2354193
Sailing Machine Store, Mikołajki, Plac Wolności 8, tel. 791970224
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, Mikołajki,
al. Spacerowa 11, tel. 723183180, (87) 4206000
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, Kietlice 1, tel. 578265416
Port Wrota Mazur, Pisz, Imionek 7, tel. 605614979
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Generała Józefa Zajączka 2, tel. (87) 4285265
Marina i Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 4234960
Sklep żeglarski Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 4216309
Sklep żeglarski Szekla, Mikołajki, Michała Kajki 20A,
tel. (87) 4215703
Sklep żeglarski Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 7415715
Port LOK – Niegocin Center, Giżycko, św. Brunona 4,
tel. (87) 4281408
Sklep żeglarski Mazuria, Galiny 2, tel. 575065050
Przystań Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 4236621
Port U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 4231006
Port Keja, Węgorzewo, Braci Ejsmontów 2, tel. 603846199
Port Sailor, Giżycko, Piękna Góra 2A, tel. 501690256
Ekomarina Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Giżycko,
Dąbrowskiego 14, tel. (87) 4209430
Stanica Żeglarska Korektywa, Ruciane Nida, Piaski 2, tel. 609499969
Port Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN, Ruciane Nida, Wierzba
7, tel. (87) 4231619
Sklep żeglarski Żeglarz – Ryszard Falski, Giżycko, Nadbrzeżna
1a, tel. (87) 4282142
Stanica Wodna Stranda, Giżycko, Pierkunowo 36, tel. 501122610
Hotel Amax SPA & Marina, Mikołajki, al. Spacerowa 7,
tel. (87) 4219000
Hotel Robert’s Port, Mikołajki, Stare Sady 4, tel. (87) 4298400
Bar Restauracyjny Bart, Mikołajki, Kowalska 2A, tel. (87) 4216511
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 4272879

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Sea Light, Gdańsk, Droszyńskiego 15A
(Strefa architektury), tel. (58) 340 83 63
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085
Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24, tel. 668 868 228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot,
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52,
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9,
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,
tel. 503875536
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Port Sztynort – kapitanat, Sztynort 11, tel. 663427779
Sklep żeglarsko-rowerowy w Sztynorcie, Sztynort 11,
tel. 535308034
Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława,
Karola Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sailing Event Karol Górski, Iława, Andersa 12/1
(Inkubator Technologiczny), tel. 882 069 309
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,
tel. 515186315
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Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe,
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą,
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo,
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz,
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10,
tel. 606770843
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18,
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772

MAZOWIECKIE
Parker Poland, Cząstków Polski, Firmowa 30, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Salon łodzi Prime Marine, Nadma k/Warszawy, Stara 140,
tel. 728 827 979
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum KonferencyjnoRekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa,
Wólczyńska 133 budynek 4, tel. (22) 621 30 07
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa,
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina,
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30,
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 8395989
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ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz),
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe,
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110,
tel. 501458100

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,
tel. (71) 7384675
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33,
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13,
tel. 605744483

ŚLĄSKIE
Przystań Siewierz Jeziorna, Siewierz, Chmielowskie 1
Przystań Champion Aktywny Wypoczynek, Boguchwałowice,
Kormoranów 1, tel. 602 66 99 22
ActiveGames.pl – sklep dla wodniaków i żeglarzy, Radzionków,
Orzechowska 104, tel. 796 521 697
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20,
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28,
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice,
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605282169
PODLASKIE I LUBELSKIE
Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007,
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,
tel. 663933266
MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE
Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim –
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu –
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing,
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza),
tel. 608404757
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Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13,
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3,
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Szczepidło, Nagietkowa 9, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9,
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B,
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726
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