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Użyj hasła FREEPL w trakcie zakupów online. 
Oferta ważna do 31 sierpnia 2014 

przy zamówieniu od 50 euro.

Teraz dostępne w Polsce
www.3sails.eu/en

Twój talon na bezpłatną przesyłkę: hasło FREEPL

www.3sails.eu/en
NOWY SKLEP INTERNETOWY

Sklep nie tylko dla żeglarzy
Wodoodporne obudowy na smartfony i tablety  uchwyty jachtowe  torby żeglarskie 

odlotowe gadżety i prezenty

http://www.yachtsandyachting.pl
http://www.3sails.eu/en
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Chorwacja nigdy się nie znudzi

11 531 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

w Apple Store i Google Play, a na komputerach  
i smartfonach – plików PDF.
www.magazynwiatr.pl

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

A driatyk jest drugim, po Mazurach, najpopularniejszym 
akwenem wśród polskich żeglarzy. Czartery i rejsy 
w Chorwacji to najważniejsze pozycje w katalogach pol-

skich agencji żeglarskich. Bez Adriatyku niektóre z nich nie mogły-
by istnieć, bo około 80 proc. klientów wyrusza na czarterowe rejsy 
właśnie do Chorwacji. Za co tak bardzo pokochaliśmy ten mały kraj?

W Chorwacji lubimy nie tylko doskonałe mariny, przyjaznych 
mieszkańców, słońce i ciepły wiatr, ale także proste śródziemno-
morskie specjały kulinarne, zioła zrywane nad brzegiem zatoki, 
cytrusy, które nasze dzieci właśnie tam po raz pierwszy widzą na 
krzewach, wino dojrzewające u sąsiada, skaliste surowe wyspy, 
a nawet zapach ziemi i roślin, szczególnie po deszczu, gdy słońce 
szybko osusza wszystkie zakamarki otulane promieniami.

Zaciekawieni światem sprawdzamy różne żeglarskie kierunki. Pły-
wamy w Grecji, w Turcji, wyruszamy na Karaiby, na Seszele. Ale póź-
niej wracamy na nasz Adriatyk – na majówkę, na wakacje, na jesienne 
rejsy, a niekiedy nawet na sylwestrowe wyprawy. Bo Chorwacja nigdy 
się nie znudzi. Robert Makłowicz, pisarz, krytyk kulinarny i podróż-
nik, autor popularnych programów telewizyjnych, w Chorwacji już 
nie tylko wypoczywa i żegluje, ale także pracuje i zapuszcza korzenie. 
Dzięki swej kulinarnej pasji niejedno widział i z niejednego pieca chleb 
jadł. Przemierzył Europę wzdłuż i wszerz, ale w końcu kupił dom na 
chorwackim półwyspie Pelješac, bo uznał, że nigdzie nie czuje się le-
piej. Piotr Bikont, recenzując książkę Makłowicza „Café Museum”, 

napisał: „Makłowicz opisuje podróż 
dookoła świata swych marzeń (…). 
Na koniec zaś swej podróży wiodącej 
krętymi drogami, poznawszy wielu 
nowych przyjaciół, zakosztowawszy 
najsmakowitszych potraw i trunków, 
znajdzie swój nowy, prawdziwy, re-
alny raj na ziemi – Dalmację”.

W tym wydaniu „Wiatru” Robert 
Makłowicz opowiada nam o swej 
chorwackiej przygodzie życia. 
Bojan Baketa, Chorwat mieszka-
jący w Warszawie, snuje opowieść 
o Polsce i Polakach. Kamila Os-
trowska zdaje relację ze szkolenia manewrowego na dużym jachcie 
w Chorwacji. A Joanna Rafalska przedstawia okolice Szybenika, 
które w ostatnich latach stały się czarterowym centrum Adriatyku. 
Piszemy też o Marinie Mandalina, gdzie od niedawna działa chor-
wacki ośrodek egzaminacyjny Polskiego Związku Żeglarskiego.

Spieszcie więc do Chorwacji na rejsy, kursy i szkolenia. Pokaż-
cie ten niezwykły kraj swoim dzieciom. A po powrocie napiszcie 
i opowiedzcie, jak było...

Krzysztof Olejnik,
redaktor naczelny

3www.magazynwiatr.pl
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Luksusowy „Enterprise One”, najwygodniejszy jacht na polskim wybrzeżu, czeka na ciebie w Kołobrzegu. Cztery kabiny, elegancki salon, trzy 
toalety z prysznicami, dwa koła sterowe, silnik 75 KM. Czartery, rejsy, bałtyckie wyprawy i spotkania biznesowe na pokładzie. Dołącz do załogi! 

tel. +48 606 932 307

www.czarter-kolobrzeg.pl

Wyczarteruj komfortowy 
Sun Oddysey 49DS
w Marinie Kołobrzeg. 
Są jeszcze wolne 
terminy, zadzwoń...

www.facebook.com/
kolobrzegczarter

Sejmik PZŻ
W warszawskiej siedzibie PKOl odbył się 

sejmik PZŻ podsumowujący pierwszy rok 
kadencji władz. Obrady poświęcone były 
sprawom organizacyjnym. 

Dyskutowano między innymi o zmia-
nach w statucie związku oraz o przyszło-
ści siedzib gdyńskich klubów żeglarskich 
związanej z planowaną inwestycją Nowa 
Marina Gdynia. Zgodnie z przepisami, 
sejmiki związków sportowych muszą być 
zwoływane co roku.

60 ton złota na dnie oceanu

Przygotowania 40-metrowego katamarana 
„Spindrift 2” do tegorocznych regat nabiera-
ją tempa. Po zimowej modernizacji jacht jest 
testowany przez załogę, a międzynarodowa 
ekipa poddawana jest ostremu reżimowi 
treningowemu. Osobnym rytmem przygo-
towuje się Yann Guichard, który jesienią 
popłynie tym jachtem w samotnych rega-
tach atlantyckich Route du Rhum. Do tego 
wyścigu „Spindrift 2” będzie miał skróco-
ny maszt, ale poza tym Guichard będzie się 
musiał uporać z obsługą jednostki, na której 
zwykle żegluje 12 osób.

Nieopodal indonezyjskiej wyspy Jawa od-
naleziono statek przypominający zatopiony 
w listopadzie 1511 roku słynny portugalski 
nef „Kwiat Morza”, jeden z najbardziej poszu-
kiwanych wraków na świecie. Przyczyną tych 
poszukiwań jest ładunek legendarnego ża-
glowca: 60 ton złota będącego łupem po pod-
biciu Melaki, portu handlowego leżącego na 
Półwyspie Malajskim. Nef płynął ze zdoby-

czą do Goa w Indiach, miasta będącego wów-
czas częścią imperium portugalskiego. Wrak 
odnaleziony po długiej akcji poszukiwawczej 
prowadzonej z użyciem bezzałogowych ba-
tyskafów przypomina konstrukcją zaginiony 
„Kwiat Morza”. Choć nie ma jeszcze oficjal-
nego potwierdzenia identyfikacji statku, wła-
dze Melaki już zapowiedziały wystąpienie do 
władz Indonezji o zwrot kosztowności. MS

Już 1 czerwca rozpocznie się pierwsza edycja regat załóg dwuosobowych Nowy Jork – Barce-
lona. Na starcie stanie zaledwie pięć ekip, ale nie brakuje wśród nich znanych żeglarzy, którzy 
udział w tej imprezie traktują jako etap przygotowań do najważniejszych tegorocznych regat 
– Route du Rhum. 

Do wyścigu zgłoszono jacht „Hugo Boss” (dawny „Virbac-Paprec 3”), na którym ma że-
glować amerykańsko-hiszpański duet Pepe Ribes i Ryan Breymaier. Ich start stoi jednak pod 
znakiem zapytania, bo podczas dziewiczego rejsu w nowych barwach jacht stracił maszt. 
Morgan Lagravière i Marc Guillemot  szykują się do startu na jachcie „Safran”, najbardziej 
tajemniczej jednostce we flocie IMOCA 60 (wiele jej danych technicznych okrytych jest 
tajemnicą). Hiszpańska załoga Anna Corbella i Gerard Marín popłynie na jachcie „Gaes”, 
bardziej znanym jako „Gitana 80” Loïcka Peyrona. Hiszpańsko-chilijski team Guillermo Al-
tadill i José Muñoz wystartuje na „Neutrogenie” (do niedawna „Hugo Boss”). Natomiast Wę-
grzy Nandor Fa i Marcell Goszleth popłyną na „Spirit of Hungary”. Nandor wraca do klasy 
IMOCA po 17 latach przerwy. MS

„Spindrift 2” na start

Regaty Nowy Jork – Barcelona

„Safran” w Nowym Jorku gotowy do regat.  Fot. Piotr Redliński / Capa / Safran

Święto w Chojnicach
W Charzykowach i Chojnicach odbyły 

się uroczystości 90-lecia Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego. Tego dnia do kolebki 
polskiego żeglarstwa zjechało wielu dzia-
łaczy i żeglarzy. Uroczystości były okazją 
do spotkania wybitnych postaci polskiego 
środowiska żeglarskiego, kilku okolicznoś-
ciowych imprez i wręczenia odznaczeń. 
Uroczystość połączono z otwarciem sezonu 
w Chojnickim Klubie Żeglarskim, najstar-
szym w Polsce (rok założenia: 1922). 

http://www.czarter-kolobrzeg.pl
http://www.facebook.com/kolobrzegczarter
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B azą Akademii Żeglarskiej 180s.pl 
napędzanej przez BMW jest hotel 
„Mikołajki” oraz sąsiadująca z nim 

Przystań na Ptasiej Wyspie – marina firmy 
czarterowej 180s.pl. Całodzienny kurs składa 
się z części teoretycznej, lunchu oraz części 
praktycznej przeprowadzanej na nowym jach-
cie typu Delphia 33 MC wyposażonym mię-
dzy innymi w koło sterowe, silnik stacjonarny 
oraz ster strumieniowy. Uczestnicy szkolenia 
podczas pobytu w Mikołajkach mogą skorzy-
stać z samochodu BMW i wyruszyć nim na 
całodzienną przejażdżkę w dowolnym kie-
runku (bez dodatkowych opłat za wynajem 
pojazdu). W tym sezonie mazurskie szkole-
nia akademii odbywają się od maja do końca 
sierpnia. Więcej informacji na stronie www.
zaglezbmw.pl.

Natomiast we wrześniu odbędzie się 
w Walencji kolejna edycja morskich szko-
leń Akademii Żeglarskiej BMW (od 6 do 9 
września). To świetna okazja do doskonale-
nia umiejętności pod okiem profesjonalnych 

żeglarzy i zawodowych sędziów. Program 
łączy teorię z morską praktyką. Uczestnicy 
będą korzystać z kilku regatowych jachtów 
Delphia 24 stacjonujących w malowniczej 
marinie Real Club Náutico. W każdej zało-
dze będzie pięć osób – czterech uczestników 
szkolenia oraz instruktor.

Odpoczynek i relaks po zmaganiach na 
wodzie zapewni luksusowy hotel „Las Are-
nas Valencia Balneario” znajdujący się nad 
samym morzem, w sąsiedztwie plaży (ho-
tel ma dwa kryte baseny oraz SPA). Pakiet 
dla każdego uczestnika szkolenia zawiera 
ubezpieczenie, trzy noclegi z wyżywie-
niem, przeloty oraz transfery do hotelu i na 
lotnisko (wszystkie miejsca na wrześniowe 
szkolenie już sprzedano). Więcej informacji 
o Żeglarskiej Akademii BMW znajdziecie 
na stronie www.bmw-yachtsport.com (za-
kładka BMW Sail Racing Academy).

Akademia Żeglarska BMW

Akademia Żeglarska BMW organizuje morskie szkolenia w Portorož i w Walencji.

...zajęcia teoretyczne... ...oraz nauka na jednakowych jachtach.BMW pod żaglami to regatowe emocje...

Bazą Akademii Żeglarskiej 180s.pl napędzanej przez BMW jest Przystań na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach.

Akademia Żeglarska BMW w tym sezonie zawita  
do Walencji. Zapraszamy też do Mikołajek – na żeglarzy czeka tam  

załoga Akademii Żeglarskiej 180s.pl napędzanej przez BMW.
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J acht „Atlantic Puffin” (Maxus 22, 
długość: 6,36 m) zwodowano w Gdy-
ni w połowie maja. Stocznia North-

man zbudowała łódź dla Szymona Kuczyń-
skiego i Dobrochny Nowak. Rozpoczyna 
się kolejny rozdział projektu Zew Oceanu, 
który krakowskim żeglarzom przyniósł po-
pularność, uznanie środowisk żeglarskich, 
a Szymonowi Kuczyńskiemu – tytuł Żegla-
rza Roku Magazynu „Wiatr” 2013.

Na uroczystości wodowania byli między 
innymi Tomasz Cichocki, sponsorzy oko-

łoziemskiej wyprawy Maxus Solo Around 
oraz przedstawiciele stoczni Northman 
– Krzysztof Stępniak i konstruktor Jacek 
Daszkiewicz. Wkrótce po wodowaniu jacht 
z Dobrochną Nowak i Katarzyną Sałaban na 
pokładzie wypłynął w kierunku Dziwnowa 
(miasto z Pomorza Zachodniego zostało 
portem macierzystym „Atlantic Puffin”). 
Z nowej mariny w Dziwnowie dziewczyny 
wyruszyły na Islandię. Szymon Kuczyński 
będzie im towarzyszył, płynąc na swojej 
starej setce „Lilla My”.

Po powrocie z Islandii na „Atlantic Puffin” 
wsiądzie Szymon – weźmie udział w rega-
tach „Poloneza” i Unity Line. A wczesną je-
sienią rozpoczną się ostatnie przygotowania 
do okołoziemskiej samotnej wyprawy etapo-
wej Szymona nazwanej Maxus Solo Around. 
W listopadzie „Atlantic Puffin” wypłynie 
z Wysp Kanaryjskich. Pożegluje przez At-
lantyk na Karaiby, Kanałem Panamskim na 
Pacyfik, a następnie przez Cieśninę Torresa, 
wokół Przylądka Dobrej Nadziei i z powro-
tem Oceanem Atlantyckim na Kanary.

„Atlantic Puffin” rozpostarł skrzydła

„Atlantic Puffin”. Wodowanie w Marinie Gdynia. Zamiast tradycyjnej zejściówki jacht ma otwierany luk okienny.

Z ałoga najpierw popłynie do Lon-
dynu i Plymouth, gdzie 8 sierpnia 
odbędą się uroczystości rocznico-

we zorganizowane przez The James Caird 
Society, stowarzyszenie dbające o ochronę 
pamięci, honoru i materialnych pozostało-
ści po antarktycznych wyprawach sir Er-
nesta Shackletona (nazwa stowarzyszenia 
pochodzi od nazwy łodzi żaglowej „James 

Caird”, którą polarnicy przebyli prawie 
1300 km z Wyspy Słoniowej na Georgię 
Południową). Zanim „Polonus” skieruje 
się na południe, załogę pożegna między 
innymi Alexandra Shackleton, wnuczka 
podróżnika.

Kadłub jachtu został pomalowany. Pod-
wodną część pokryto nowym antyfoulin-
giem. Na pokład trafiły nowe liny i żagle. 

I na początku maja jacht został zwodowany. 
– Wodowanie to ważny moment. Znacznie 
wygodniej prowadzi się prace, gdy jacht stoi 
przy kei, nie trzeba co chwilę wspinać się 
po czterometrowej drabinie – powiedział 
Piotr Mikołajewski, prezes Stowarzyszenia 
Żeglujmy Razem, które jest organizatorem 
wyprawy. Kolejne dni upływały na spraw-
dzaniu silnika, olejów i pomp. Pomalowano 
achterpik, zamontowano nową lampę sek-
torową na dziobie, usztywniono bramkę 
na rufie jachtu – lista zaplanowanych prac 
każdego dnia stawała się coraz krótsza.

– Prace przebiegały sprawnie. Dzięki 
temu mamy sporo czasu na sprawdzenie 
wszystkich nowych elementów wyposaże-
nia i ewentualne poprawki – dodaje Marek 
Grzywa, jeden z kapitanów i współorgani-
zator wyprawy. – Myślę przede wszystkim 
o nowej elektryce i nowych źródłach zasi-
lania (baterie podzielono na dwa niezależne 
obwody). Podczas rejsu przez Bałtyk prze-
testujemy też nową prądnicę wiatrową.

Więcej informacji o wyprawie na stronie 
www.shackleton2014.pl. Są jeszcze wolne 
miejsca na niektóre etapy.

Andrzej Minkiewicz

„Polonusa” pożegna wnuczka Shackletona
Wyprawa jachtu „Polonus” Shackleton 2014, której  

celem jest uczczenie 100-lecia słynnej wyprawy irlandzkiego  
podróżnika, rozpocznie się w Świnoujściu 7 lipca. 

„Polonus” zwodowany w Centrum Żeglarskim w Szczecinie.  Fot. www.shackleton2014.pl
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SKAUT Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, tel./fax 91 461 35 31, e-mail: info@skaut.jacht.pl, www.skaut.com.pl, www.SailStore.pl

NAJWIĘKSZA OFERTA ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI JACHTOWEJ W POLSCE
Profesjonalne doradztwo • Projekty instalacji • Montaż i serwis
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M ateusz Stodulski: „Zgłaszamy 
przejście pod mostem i wyjście 
w morze. Trzy osoby na pokła-

dzie. Port macierzysty: Kamień Pomorski. 
Kapitan: Mateusz Stodulski. Płyniemy do-
okoła świata. Do usłyszenia za cztery lata.” 
Te słowa poszły w eter w Dziwnowie na 
początku maja. Kapitanat portu odpowie-
dział: „Życzymy powodzenia!”.

„Sputnik II” wypłynął z Kamienia Po-
morskiego po długich przygotowaniach. 

Czteroletni etapowy rejs załogowy dookoła 
świata jest spełnieniem marzeń Mateusza 
Stodulskiego. Żeglarzowi towarzyszą żona 
Karolina i Sławomir Szwaja. Załogę tłum-
nie i serdecznie żegnali znajomi, rodzina 
oraz mieszkańcy miasta.

Pięć dni po starcie Mateusz napisał z po-
kładu: „Dopiero teraz, kiedy silny zachodni 
wiatr zmusił nas do dłuższego postoju na 
kotwicy na południe od wyspy Fehmarn, 
zdałem sobie sprawę z tego, że zaczęło się 
to, na co czekałem tyle lat. Nasza próba 
szybkiej ucieczki z Bałtyku została bezli-

tośnie zablokowana. Chcieliśmy w ekspre-
sowym tempie dotrzeć do Kilonii, ale po 
gwałtownych szkwałach, ulewie i cztero-
krotnej zmianie żagli rzuciliśmy kotwicę. 
»Jaki dziś dzień?« – pyta Karolina. »Nie 
jestem pewien, chyba środa. To znaczy, że 
postoimy tu jeszcze dwa, trzy dni« – od-
powiadam. Mietek wysłał SMS z progno-
zą i wynika z niej, że zachodni szkwalisty 
wiatr powieje przynajmniej do soboty. 
Wrzucamy na luz. Jak Neptun nie puszcza, 
to nie będziemy się z nim bić. W końcu 
przed nami cztery lata”.

„Sputnik ii” wyruszył dookoła świata
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Ostatnie przygotowania na pokładzie „Sputnika II”. Żegnajcie! Do zobaczenia za cztery lata.

Regaty Kröslin – Bornholm 
Pod koniec czerwca odbędą się regaty Vulcain Langschlag Kröslin 2014, które obszernie 

zapowiadaliśmy w kwietniowym wydaniu. Wyścig będzie rozgrywany od 26 do 28 czerw-
ca na trasie Kröslin – Bornholm – Kröslin. Imprezę organizuje Marina Kröslin – pierwsza 
duża przystań żeglarska na zachód od Świnoujścia. Do Kröslina możemy dotrzeć przez 
Zatokę Pomorską lub wodami wewnętrznymi przez Zalew Szczeciński i Pianę.

Wpisowe do regat wynosi 70 euro od jachtu i po 20 euro za członka załogi. W czwar-
tek 26 czerwca, około godz. 19.00, odbędzie się odprawa sterników przed pierwszym wy-
ścigiem. Start nastąpi w piątek 27 czerwca na wodach Zatoki Gryfijskiej. Po zamknięciu 
linii mety zaplanowano przyjęcie dla uczestników w porcie etapowym. Następnego dnia 
po odprawie sterników, około godz. 9.00, załogi wystartują do drugiego wyścigu z metą 
w Kröslinie. Tam też nastąpi dekoracja zwycięzców, a wieczorem – pożegnalne przyjęcie.

Regaty Vulcain Langschlag Kröslin sponsoruje szwajcarska firma zegarmistrzowska 
Vulcain. Zwycięzcy obu etapów otrzymają cenny zegarek z mechanizmem Vulcain Cri-
cket. W ubiegłym stuleciu wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych nosiło takie zegarki, 
stąd wzięło się hasło reklamowe firmy „The Watch for Presidents”. Więcej o regatach na 
stronie: www.vulcain-langschlag.com.
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http://www.skaut.com.pl/
http://www.farbyjachtowe.pl
http://www.vulcain-langschlag.com/
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W czerwcu rozpocznie się druga 
edycja cyklu morskich regat 
Puchar Bałtyku Południowe-

go. Partnerami projektu jest pięć związków 
i organizacji żeglarskich: Pomorski Zwią-
zek Żeglarski, Zachodniopomorski Okrę-
gowy Związek Żeglarski, Elbląski Okręgo-
wy Związek Żeglarski, Gdańska Federacja 
Żeglarska oraz Kaliningradzka Federacja 
Żeglarska. Od początku czerwca do końca 
września odbędzie się 25 regat zaliczanych 
do pucharowej klasyfikacji. Sponsorem cy-
klu została w tym roku firma Henri Lloyd.

Rozpoczynamy 6 czerwca od regat Man-
tra Cup, których portem będzie nowa mari-
na w Dziwnowie. Link do zawiadomienia 
o regatach znajdziecie na stronie www.
mantra-cup.pl. Poza tym na czerwiec zapla-
nowano między innymi regaty na Zalewie 
Wiślanym (Międzynarodowe Długody-

stansowe Regaty Żeglarskie o Puchar Bur-
mistrza Tolkmicka) oraz w Zatoce Gdań-
skiej (Puchar Mariny Gdańsk). W sobotę 
21 czerwca rozpoczną się tradycyjne regaty 
Eljacht Cup, o których obszernie pisaliśmy 
w majowym wydaniu „Wiatru” (www.
eljachtcup.pl). To międzynarodowy wyścig 
rozgrywany na trasie Gdańsk – Bałtyjsk – 
Gdańsk. W tym samym czasie załogi z Po-
morza Zachodniego mogą rywalizować 
w Regatach Dni Morza (Świnoujście).

Dokładny spis wszystkich tegorocznych 
regat zaliczanych do pucharowej klasyfi-
kacji znajdziecie na stronie www.zeglarski-
-pbp.pl (zakładka Kalendarium). Witryna 
zawiera także spisy jachtów i kapitanów, 
którzy rywalizowali w ubiegłorocznej edy-
cji oraz regulamin cyklu. Na łamach „Wia-
tru” będziemy was informować o najcie-
kawszych wydarzeniach PBP.

Puchar Bałtyku Południowego 2014

B arry Clifford, oceanograf z USA, poinformował, że u północnych wybrzeży Haiti 
odnaleziono niezwykły wrak. – Dane geograficzne, topografia dna oraz sąsiedz-
two ruin fortu wzniesionego przez załogę Krzysztofa Kolumba wskazują, że od-

naleźliśmy „Santa Marię” – powiedział Clifford.
„Santa Maria”, trójmasztowy żaglowiec o długości 21 metrów, była największym ze stat-

ków uczestniczących w pierwszej wyprawie poszukującej krótszej drogi morskiej do Indii, 
a zakończonej odkryciem Ameryki. Wyruszyła w 1492 roku z Hiszpanii razem z dwoma 
innymi jednostkami („Niña” i „Pinta”). Na pokładzie było 39 marynarzy. Statek osiadł na 
mieliźnie w pobliżu Haiti w grudniu 1492 roku, po czym Kolumb kontynuował wyprawę 
na dwóch pozostałych okrętach.

Co ciekawe, wrak znaleziono już ponad 10 lat temu, ale dopiero niedawne odkrycie ruin 
fortu pozwoliło wysnuć hipotezę, że to właśnie „Santa Maria” leży w tym miejscu. Zanim 
Barry Clifford doszedł do takiego wniosku, sprawdził w okolicznych wodach około 400 
podwodnych anomalii mogących wskazywać na obecność wraku. Kiedy się zorientował, że 
działo widoczne na zdjęciach przypomina te z końca XV wieku, także ze statków Kolum-
ba, wrócił na częściowo splądrowany wrak, by zdobyć dodatkowe informacje.

Jeśli się okaże, że to rzeczywiście statek Kolumba, odkrycie będzie miało ogromne znacze-
nie. – „Santa Maria” odmieniła kierunek historii – powiedział Clifford. Wkrótce ma zostać pod-
jęta decyzja o próbie wydobycia wraku. Wówczas można by dokładnie zbadać szczątki statku.

Niestety nie zachowały się dokumenty, które przedstawiałyby statki Kolumba. Zbudowano co 
prawda kilka replik „Santa Marii”, ale ich twórcy nie opierali się na wiarygodnych planach. Jedna 
z replik znajduje się w Polsce – w muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie koło Poznania.

Czy to naprawdę statek Kolumba?

Polska replika „Santa Marii” w muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.  Fot. Marek Fiedler

http://www.pantaenius.pl
http://www.mantra-cup.pl/
http://www.mantra-cup.pl/
http://www.eljachtcup.pl/
http://www.eljachtcup.pl/
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Z lot Żaglowców i Festiwal Morski 
Baltic Sail Gdańsk, największa 
międzynarodowa impreza żeglar-

ska nad Motławą, która w ubiegłym roku 
zgromadziła około 200 tys. widzów, będzie 
się odbywać od 3 do 6 lipca. Przy Targu 
Rybnym i Długim Pobrzeżu zobaczymy 
łotewski galeon „Libava” – żaglowiec wzo-
rowany na statkach z osiemnastego wieku. 
Szwedzką brygantynę „Baltic Beauty”. 
Jacht „Hansine” – jeden z najszybszych 
duńskich żaglowców. Piękną „Joannę Sa-
turnę” z Finlandii, z charakterystycznym 
białym kadłubem, należącą do najbardziej 
okazałych statków żaglowych pływających 
po Bałtyku. Będą też znane polskie ża-

glowce: „Bryza H”, „Norda”, „Ark”, „Bal-
tic Star”, „Kapitan Borchardt” i oczywiście 
duma Gdańska – „Generał Zaruski”.

Niezwykłość Baltic Sail Gdańsk polega 
między innymi na tym, że podczas tego wy-
darzenia prawie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Turyści, których ciągnie na morze, rezerwu-
ją miejsca na żaglowcach wyruszających na 
krótkie rejsy po zatoce. Regatowcy rywalizu-
ją w Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptu-
na oraz w regatach Nord Cup. Spacerowicze 
oglądają paradę żaglowców i bitwę morską. 
Miłośnicy pieśni żeglarskich uczestniczą na-
tomiast w festiwalu „Szanty pod Żurawiem”.

Wyjątkową atrakcją tegorocznej edycji 
Baltic Sail Gdańsk będą rekonstrukcje hi-

storyczne zatytułowane „Troja Północy. 
Oblężenie 1734”. Kiedy w 1733 roku zmarł 
król August II Mocny, sejm elekcyjny wy-
brał na następcę tronu popieranego przez 
Francję Stanisława Leszczyńskiego. Ale 
Rosjanie wspierali własnego kandydata, 
Augusta III, syna zmarłego króla. Lesz-
czyński znalazł schronienie w Gdańsku, 
a miasto bez wahania stanęło w jego obro-
nie. Postawiono w gotowości miejski garni-
zon, poczyniono zaciągi w Szwecji i powo-
łano pod broń mieszczan (Francja przysłała 
statkiem cztery tysiące karabinów). Jednak 
mimo to siły Rosjan wspieranych przez Sa-
sów były przeważające. Wiosną 1734 roku 
toczyły się walki o miejskie umocnienia. 
W maju nadciągnęła od morza eskadra 
francuska – 2,5 tys. zbrojnych dotarło do 
Westerplatte. Niestety w czerwcu Francu-
zi się poddali, pogarszająca się sytuacja 
miasta doprowadziła do kapitulacji, a król 
Leszczyński w przebraniu uciekł łodzią. 
Gdańsk zmuszony był uznać panowanie 
Augusta III Sasa i zapłacić Rosjanom kon-
trybucję w wysokości miliona talarów. Ale 
miasto swą patriotyczną postawą na zawsze 
dało świadectwo przywiązaniu do polskie-
go króla i Rzeczypospolitej.

Właśnie te historyczne wydarzenia 
podczas Baltic Sail Gdańsk przypomną 
mieszkańcom i turystom grupy rekon-
strukcyjne z Polski, Rosji, Łotwy i Esto-
nii. Król Leszczyński znów schroni się 
w Gdańsku, szpiedzy będą spiskować, 
a mieszczanie zaczną się zbroić. W czwar-
tek 3 lipca zbrojni spotkają się na Targu 
Rybnym, skąd ulicami miasta przejdą pod 
Dwór Artusa. Nie zdziwcie się, jeśli space-
rując nad  Motławą, będziecie świadkami 

Brońmy naszego króla w Gdańsku
Spacerując w lipcu nad Motławą, nie zdziwcie się, jeśli ktoś będzie chciał  

zaciągnąć was do wojska. A świst armatnich wystrzałów zagłuszy nawet szantymenów.  
Zapraszamy na Baltic Sail Gdańsk – brońmy króla na chwałę miasta.

Grupy rekonstrukcyjne będą wyjątkową atrakcją tegorocznego zlotu Baltic Sail Gdańsk.  Fot. Andrzej Radomski

STS FRYDERYK CHOPIN
• rejsy wolnego naboru

• czarter żaglowca 

• Niebieska Szkoła
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+48 607 700 404
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http://www.fryderykchopin.pl
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pojedynków, a dowodzący grupami zbroj-
nymi będą was chcieli wcielić do oddziału 
szykującego się, by dać odpór rosyjskim 
wojskom. Wieczorem pod Dworem Artusa 
rajcy poinformują mieszczan o wyborze 
nowego władcy, a zebrani będą skandować 
„Niech żyje król!”.

Nazajutrz odbędzie się inscenizacja 
„Rozładunek statku”. Na sobotni wieczór 
zaplanowano „Północny sztorm” – morską 
bitwę na wodach Motławy. A na niedzielę – 
paradę żaglowców i pożegnanie wojsk pod 
hasłem „Niech żyje Gdańsk!”.

W piątek i sobotę wieczorem przewidzia-
no koncerty festiwalu „Szanty pod Żura-
wiem”. Na Targu Rybnym, w pobliżu hotelu 
„Hilton”, zorganizowany zostanie Festiwal 
Morski. Każdego dnia imprezy odwiedza-

jący Gdańsk będą mogli wyruszyć żaglow-
cem na zatokę. Rejsy będą się odbywać od 
rana do wieczora (niezbędne informacje 
oraz bilety zdobędziecie w punktach infor-
macyjnych). Organizatorzy zapraszają do 
Gdańska także załogi mniejszych jedno-

stek, w tym jachtów turystycznych, kutrów 
i motorówek. Marina Gdańsk przygotuje 
dla nich dodatkowe miejsca przy swej przy-
stani, a postój w trakcie Baltic Sail Gdańsk 
będzie bezpłatny.

Baltic Sail to międzynarodowe porozu-
mienie podpisane przez miasta regionu 
Morza Bałtyckiego, zainicjowane przez 
niemiecki Rostok w 1997 roku. Celem 
porozumienia jest promowanie morskie-
go dziedzictwa europejskiego Bałtyku 
i wspieranie tradycyjnej żeglugi od portu 
do portu. Do Baltic Sail należą Kłajpeda, 
Gdańsk, Rostock, Karlskrona i Sassnitz. 
Organizatorem Baltic Sail w Gdańsku jest 
Fundacja Gdańska działająca na zlecenie 
urzędu miasta. Więcej o imprezie na stro-
nie www.balticsail.pl.

Łotewska „Libava” – żaglowiec wzorowany na statkach z XVIII wieku.  Fot. Andrzej Radomski „Joanna Saturna” z Finlandii.
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R ichard König zauważył, że na 
rynku brakuje modnych przed-
miotów o atrakcyjnym wzorni-

ctwie dla żeglarzy i miłośników sportów 
wodnych. Myślał nie tylko o produktach 
używanych na pokładzie, ale także o ta-
kich, które przypominają o naszych pasjach 
na lądzie. Oferta firmy obejmuje ponad 

1000 produktów, które przed wprowadze-
niem do sprzedaży zostały przetestowane 
przez założyciela sklepu i jego przyjaciół. 
Dzięki wsparciu żeglarskiego świata ofer-
ta jest uzupełniana o kolejne innowacyjne 
przedmioty. Propozycje sklepu podzielono 
na trzy główne kategorie: Boardlife, Sail 
Bags oraz iProtect.

Sail Bags, czyli torby  
z płócien żaglowych

Bogactwo toreb z materiałów na żagle 
was zadziwi. W tym segmencie wodnia-
ckich gadżetów 3Sails jest największym 
europejskim sklepem internetowym – ma 
około 300 modeli najlepszych produ-
centów, takich jak 360 Grad, No Fish, 
Canvasco, LazyJack i Blond. Znajdziemy 
różne torby na ramię: ogólnego użytku, na 
zakupy i damskie torebki. Są także portfe-
le, pokrowce na telefony i worki żeglarskie. 
Wszystkie wykonane z prawdziwego płót-
na żaglowego, przy czym większość pro-
ducentów wykorzystuje oryginalne żagle 

Niezwykły sklep dla wodniaków
Typowy sklep żeglarski nie zaspokoi wszystkich naszych potrzeb, dlatego Richard König,  

założyciel firmy 3Sails, stworzył internetowy portal handlowy dla wodniaków www.3sails.eu – niezwykły 
sklep z gadżetami i prezentami, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. 

Subwing to deska złożona z dwóch skrzydeł. Ułatwia pływanie za jachtem lub motorówką, nurkowanie, a nawet wykonywanie podwodnych ewolucji.

Witryna sklepu www.3sails.eu. Wybierzcie język angielski lub niemiecki. Sklep oferuje około 300 toreb żeglarskich.

http://www.3sails.eu/
http://www.3sails.eu/en
http://www.3sails.eu/
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używane wcześniej na wszystkich morzach 
świata. Regatowcy z pewnością zwrócą 
uwagę na produkty z logo klas regatowych: 
470, Laser czy Europa.

Torby i pokrowce możemy wyszukiwać 
według producentów, przeznaczenia lub 
wielkości. Zwróćcie uwagę na duży wy-
bór toreb na sprzęt elektroniczny: notebo-
oki, tablety i telefony. Są wśród nich torby 
z neoprenu, które windsurferom będą przy-
pominać ostatnie udane ślizgi na wodzie.

iProtect, czyli wodoodporne 
pokrowce ochronne

W dziale iProtect znajdziecie ochronne 
i wodoszczelne pokrowce oraz systemy 
zamocowań do urządzeń elektronicznych 
– tabletów, telefonów i kamer. Najlepszą 
marką w tej kategorii jest Armor-X spe-
cjalizujący się w pokrowcach i mocowa-
niach do iPadów i innych produktów fir-
my Apple. Gadżety Armor-X pasują także 
do zbliżonych wymiarowo innych urzą-
dzeń, na przykład do tabletów Samsun-
ga. Nie brakuje oczywiście mocowań do 
popularnych kamer GoPro. Oprócz marki  
Armor-X w ofercie są produkty Otterbox, 
Loksak, Lifeproof, Flymount i EcoXgear. 
Proponowane przez sklep gadżety można 
zastosować nie tylko na jachcie, ale rów-
nież w samochodzie czy na rowerze. Wo-
doszczelne pokrowce ochronią sprzęt za-
równo w czasie sztormu na pokładzie, jak 
i w trakcie niespodziewanej ulewy podczas 
rowerowej wycieczki.

Boardlife, czyli podwodne 
skrzydło i mnóstwo drobiazgów

Produkty z sekcji Boardlife to użyteczne 
przedmioty o bardzo różnym przeznacze-
niu. Znajdziemy zawieszki, taśmy, breloki 
służące do oznaczania naszej własności 
(na przykład bagażu), najróżniejsze okład-
ki i torebki pomagające uporządkować 
dokumenty i inne drobiazgi, neoprenowe 
pokrowce na kubki, butelki i puszki (utrzy-

mujące temperaturę napojów – niską lub 
wysoką). Boardlife to również żeglarska 
biżuteria na każdą okazję, na przykład 
bransolety z linek oraz hamaki wykonane 
z materiału na spadochrony.

Jednak hitem tej kategorii są skrzydła do 
nurkowania nazwane Subwing. Dostępne 
są w różnych kształtach. Mogą być wyko-
nane z tworzywa ABS, laminatu epoksy-
dowego z włóknem szklanym lub z lami-
natu zbrojonego włóknem węglowym. Do 
nurkowania z pomocą tego skrzydła nie 
potrzeba ani specjalnych umiejętności, ani 
przeszkolenia. Niepotrzebne jest również 
dodatkowe wyposażenie – wystarczy ma-
ska. Skrzydło przyczepiane jest do jachtu 
lub motorówki liną o długości około 15 
metrów. Jeśli mamy pewne doświadczenie 
i chcemy zanurkować głębiej, linę trzeba 
wydłużyć. Optymalna prędkość wynosi od 
2 do 3 węzłów.

Pływak trzyma skrzydło jedną ręką lub 
dwoma. Obie części Subwing można usta-
wiać pod kątem do kierunku nurkowania 
i w ten sposób zmieniać głębokość zanu-
rzenia. Można też wykonywać podwodne 
ewolucje (na przykład śruby). By zareje-
strować naszą przygodę, możemy wyposa-
żyć skrzydło w uchwyt do kamery GoPro.

Świat prezentów dla każdego

Większość produktów oferowanych przez 
sklep 3Sails doskonale nadaje się na upo-
minki dla osób aktywnych. Chcąc obdaro-
wać kogoś bliskiego, możemy wybrać cie-
kawy gadżet, korzystając z zakładki Gift 
ideas for sailors (produkty pogrupowano 
według ceny). Jeżeli jednak mamy wątpli-
wości co do wyboru, możemy po prostu 
podarować voucher na zakupy, na przykład 
z imieninową dedykacją i atrakcyjną grafi-
ką. Voucher wysyłamy e-mailem lub dru-
kujemy i przekazujemy wybranej osobie.

Korzystanie ze sklepu jest intuicyjne. Pod-
stawowym językiem komunikacji jest an-
gielski, jednak obsługa deklaruje, że zapytań 
w językach narodowych nie pozostawi bez 
odpowiedzi. Ponad 90 procent produktów 
znajduje się w magazynach i może być do-
starczone w Europie w ciągu dwóch dni robo-
czych od złożenia zamówienia (za pośredni-
ctwem DHL). Opłata za dostawę, niezależnie 
od wielkości przesyłki, wynosi 8,90 euro.

W ofercie 3Sails nie znajdziemy produk-
tów dla masowego odbiorcy, lecz takie, które 
są lubiane właśnie ze względu na swoją wy-
jątkowość. Richard König nie wątpi, że dzię-
ki temu trafią w gusta polskich wodniaków.

Lataj pod wodą z Subwing. Można wybrać deskę tańszą lub droższą (karbonową).

Włóż tablet do solidnego ochraniacza... ...przyczep do niego uchwyt... ...i zamontuj urządzenie na jachcie.

http://www.3sails.eu/
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S woich współpracowników z Chor-
wackiej Wspólnoty Turystycznej 
wysłał na placówki do państw za-

chodniej Europy, a później sam przyjechał 
do Polski – do kraju, w którym nigdy wcześ-
niej nie był. Dziś chyba wszystko wskazuje 
na to, że nie żałuje tamtej decyzji...

Magazyn „Wiatr”: Przyjechałeś do 
Polski 13 lat temu. Czy pamiętasz, co cię 
najbardziej denerwowało podczas pierw-
szych miesięcy w Warszawie?

Bojan Baketa: Po pierwsze, narzekanie, 
czyli narodowy sport Polaków. Po drugie, 
kawa. A raczej napój kawopodobny. Przyznać 
muszę, że w konkurencji na najgorszą kawę 
jesteście mistrzami. Do dziś wielu twoich 
rodaków pije i podaje gościom coś takiego, 
co nie powinno się nazywać kawą. Po trze-
cie, telewizyjni lektorzy czytający po polsku 
kwestie wypowiadane przez zagranicznych 
aktorów. To po prostu straszne. Oglądając 
film, chciałbym słyszeć wyraźnie prawdziwy 
głos Marlona Brando czy Antonio Banderasa, 
a nie głos lektora, który sam z sobą rozma-
wia, sam z sobą się kłóci i sam sobie wyznaje 
miłość. Choćby to był najlepszy lektor...

A jak to się robi w Chorwacji?
Normalnie. Film emitowany jest w wersji 

oryginalnej, a u dołu ekranu wyświetlane 
są napisy.

Czy mimo tych trudności Polska dała 
się polubić?

Po pierwszych kilku dniach chciałem 
wracać do domu. Zadzwoniłem do moje-
go szefa w chorwackiej centrali i powie-
działem, że się pakuję. Byłem pewien, że 
nie zdołam się nauczyć języka polskiego 
i że niczego tu nie załatwię. Ale po krót-
kiej rozmowie telefonicznej zrozumiałem, 
że nie ma odwrotu. Zakasałem więc ręka-
wy i zabrałem się do nauki. Nie minął rok 
i mogłem już sprawnie porozumiewać się 
w waszym języku. Dziś mam w Polsce 
wielu znajomych i przyjaciół. Mam także 
przed oczami zupełnie inny obraz Polski 
i Polaków. Przez te wszystkie lata spędzo-
ne w Warszawie nie tylko was doceniłem, 
ale także trochę zrozumiałem. Mogę nawet 
o sobie powiedzieć, że jestem spolonizowa-
nym Chorwatem. Nie wiem, czy potrafił-
bym dziś wrócić na stałe do mojego kraju 
i zerwać kontakty z Polską. Tego już się 
chyba nie da zrobić...

Jak wyglądała Chorwacja i turystyka 
nad Adriatykiem 13 lat temu?

Z Polski przyjeżdżało wówczas 380 tys. 
turystów rocznie. Przeważnie do hoteli 
o niższym standardzie, najczęściej auto-
busami i korzystając z pośrednictwa biur 
podróży. Czartery jachtów były jeszcze sła-
bo rozwinięte, mariny prezentowały inny 

poziom niż dziś, a kempingi, choć miały 
sporo fanów, dla wielu Polaków były zbyt 
drogie. W sezonach 2002 i 2003 odnotowa-
liśmy spadek liczby odwiedzających z Pol-
ski. Przez dwa lata straciliśmy aż 100 tys. 
gości. Moi szefowie mieli nawet o to pre-
tensje. Mówili: „świetną robotę robisz w tej 
Warszawie, ale jakoś efektów nie widać”. 
Tłumaczyłem wtedy, że potrzeba czasu, by 
Polska nabrała rozpędu. Poza tym spadek 
kursu dolara w stosunku do euro przyczy-
nił się do wzrostu zainteresowania innymi 
krajami: Egiptem, Turcją czy Tunezją.

W 2004 roku utrata gości z Polski się 
zatrzymała, a w kolejnych latach nastąpi-
ła prawdziwa eksplozja zainteresowania 
Chorwacją. W ubiegłym roku nasz kraj 
odwiedziło 680 tys. polskich turystów – 
100 tys. więcej, niż w poprzednim sezonie. 
Oznacza to, że Polacy zajmują piąte miejsce 
w rankingu narodów najliczniej odwiedza-
jących Chorwację. Przez 13 lat mojej pracy 
w Warszawie liczba polskich turystów się 
podwoiła.

Zastanawiałeś się, dlaczego tak bardzo 
pokochaliśmy Chorwację?

Polacy po prostu czują się u nas dobrze. 
Mamy podobne charaktery – lubimy dobrą 
zabawę, śpiew, jedzenie i dobre trunki. I je-
steśmy otwarci na gości. To wszystko rodzi 
sympatię z obu stron. Wyobraź sobie, że gdy 
w Warszawie mówię, że jestem Chorwatem, 
otwierają się przede mną wszystkie drzwi. 
Do końca nie potrafię tego wytłumaczyć. 
Łączy nas zresztą dużo więcej. Kochamy 
tego samego polskiego papieża Jana Paw-
ła II – pierwszą głowę państwa, która uzna-
ła powstanie niepodległej Chorwacji. Na 
początku lat 90., gdy u nas trwały wojenne 
niepokoje i zagraniczni turyści omijali nasz 
kraj, niektórzy Polacy wciąż odwiedzali 
wyspy, wspierając w ten sposób miesz-
kańców miasteczek i wsi rozrzuconych po 
Adriatyku. Poza tym Polacy doceniają to, 
co w Chorwacji najpiękniejsze: prostotę 
życia i radość z obcowania z drugim czło-
wiekiem. Magia tego małego kraju nie tkwi 
w luksusowych hotelach i ekskluzywnych 
kurortach, ale właśnie w prostocie. Chcesz 
się napić wody, nie kupuj plastikowych bu-
telek w markecie, tylko pij wodę z kranu, 
bo jest po prostu doskonała. Chcesz wina? 
Odwiedź najbliższego gospodarza. Chcesz 
skosztować świeżą rybę? Poczekaj aż twój 

Polska w oczach Chorwata
Bojan Baketa, dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej  

Republiki Chorwacji, podsumowuje 13 lat swej pracy w Warszawie. Opowiada 
 też o Polsce, polskich żeglarzach i kreśli scenariusze na przyszłość.

Bojan Baketa podczas rejsu do Szybenika. Na kursie kanał św. Antoniego.  Fot. Krzysztof Olejnik
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sąsiad wróci z porannego połowu. Właśnie 
tak wypoczywam w Chorwacji – zaszywa-
jąc się gdzieś na wyspie, ciesząc się każdym 
porankiem, każdym kieliszkiem wina i każ-
dą rozmową z ludźmi, których często widzę 
pierwszy raz. 

Mógłbym o tym opowiadać bez końca, ale 
warto też zwrócić uwagę, że dziś duże zna-
czenie dla rozwoju turystyki ma logistyka. 
Do Chorwacji można dojechać rejsowym au-
tokarem, samochodem lub samolotem. Mamy 
świetne autostrady. A rozwój połączeń lotni-
czych sprawił, że Adriatyk jeszcze w więk-
szym stopniu stał się polskim morzem...

Jakie były najważniejsze wydarzenia 
związane z promocją Chorwacji wśród 
polskich turystów?

Pierwszym takim znaczącym wydarze-
niem był twój pamiętny artykuł „Polska Re-
publika Chorwacka” opublikowany w 2003 
roku „Newsweeku”. Odbił się on głośnym 
echem także w naszej centrali w Zagrze-
biu. Pisałeś wtedy, że Polacy w Chorwacji 
nie tylko wypoczywają i żeglują, ale także 
zakładają firmy i inwestują w nieruchomo-
ści. Pamiętam nieco przekorną puentę tego 
materiału: „Chorwacja nie jest modna, ona 
jest nasza”. Drugim takim wydarzeniem był 
cykl „Podróży Kulinarnych” Roberta Ma-
kłowicza realizowanych dla TVP nad Ad-
riatykiem. Robert tak się zakochał w Chor-
wacji, że w końcu kupił dom na półwyspie 
Pelješac. Później nastąpił czas relacji prze-
prowadzanych z Chorwacji przez dziennika-
rzy i prezenterów stacji TVN 24 i TVN Me-
teo. W tym roku także będziemy ich gościć.

Jakie perspektywy rozwoju ma dziś 
chorwacka turystyka?

Sądzę, że największy potencjał tkwi 
w kempingach. Świetnie położonych, z do-
brą infrastrukturą, oferujących spokój, bez-
pieczeństwo, kontakt z naturą i wolność. To 
doskonałe miejsca dla miłośników plaż, 
pieszych wycieczek, rowerów i nurkowa-
nia. Na drugim miejscu jest żeglarstwo 
– rejsy, czartery i szkolenia. Tu należą się 
wielkie słowa uznania dla polskich agen-
cji czarterowych, które praktycznie bez 
wsparcia, inwestując własne pieniądze, od 
lat promują wybrzeże Adriatyku. Szcze-
rze im gratuluję determinacji, pomysłów 
i ciekawych produktów dla żeglarzy. Roz-
mawiamy w Chorwacji, w przepięknym 
starym Szybeniku. Spójrz, do kei przy 

katedrze, tam obok stacji paliw, właśnie 
podpływają pierwsze jachty na czarterowe 
majówki. Jakie widzisz bandery pod salin-
gami? Oczywiście polskie!

Czy Chorwacja zmieniła się po wej-
ściu w lipcu ubiegłego roku do Unii 
Europejskiej?

Nie widać znaczących zmian dla turystów. 
Niektórzy sądzili, że południowa część Dal-
macji, odgrodzona od reszty kraju wąskim 
pasem należącym do Bośni i Hercegowiny, 
zostanie odizolowana od ruchu turystyczne-
go. Ale właśnie tamten region Chorwacji od-
notował w ostatnich miesiącach największy 
wzrost odwiedzin zagranicznych gości.

A jak się zmieniła Polska przez te 13 
lat? No i czy Polacy się zmienili?

Polska zmienia się każdego dnia. Na 
lepsze! Jak wielką przemianę przeszedł 
wasz kraj przez ostatnią dekadę, najwy-
raźniej widzieliśmy podczas mistrzostw 

Europy w piłce nożnej. Dzisiejsi Polacy są 
kolorowi, pogodni, przebojowi, pracowici, 
odpowiedzialni, pełni optymizmu i wia-
ry. Inwestują w nieruchomości, edukację 
i podróże. Stali się wymagającymi klienta-
mi – szukają ofert turystycznych spełniają-
cych wyższe standardy, nie czarterują już 
najstarszych i najtańszych jachtów, pytają 
o katamarany i jednostki z klimatyzacją. 
Dlatego Polak w Chorwacji jest bardzo 
pożądanym klientem. Zupełnie zanikły 
już stereotypy sprzed lat, kiedy wielu two-
ich rodaków przyjeżdżało na nasze ziemie 
głównie po to, by handlować.

Ubiegły rok był rekordowy i trudno się 
spodziewać, by w tym sezonie jeszcze wię-
cej Polaków odwiedziło Chorwację. No, 
ale z wami nigdy nic nie wiadomo. Macie 
niesamowitą naturę, jesteście po prostu 
nieprzewidywalni.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Praktycznie o Chorwacji
Nakładem wydawnictwa Pascal ukaza-

ło się w ubiegłym roku nowe wzbogacone 
wydanie przewodnika po Chorwacji. To 
publikacja należąca do popularnej i cenio-
nej przez obieżyświatów serii Praktycznych 
Przewodników. Na okładce zamieszczono 

zdjęcie starej części Szybenika, nad któ-
rą góruje piękna katedra św. Jakuba, jeden 
z najwspanialszych przykładów architektu-
ry sakralnej w Chorwacji. A wewnątrz, na 
prawie 500 stronach (do druku użyto ekolo-
gicznego papieru przyjaznego dla czytelni-
ka i środowiska), znajdziecie wszystko to, co 
najważniejsze dla ciekawskich i ambitnych 
turystów: opisy najważniejszych miejsc 
i zabytków, plany miast, ciekawostki, rysy 
historyczne oraz oczywiście praktyczne in-
formacje o komunikacji, miejscach noclego-
wych, gastronomii i punktach usługowych.

Bardzo obszerny fragment wydawnictwa 
poświęcono Dalmacji, o której najwięcej 
piszemy w tym wydaniu „Wiatru”. Autorzy 
sporo miejsca przeznaczyli na opisy naj-
ważniejszych atrakcji części lądowej tego 
regionu – od Zadaru po Dubrownik, a także 
dalmatyńskim wyspom – od Pagu po Mljet.

Autorami przewodnika są podróżnicy 
związani z poznańskim Klubem Obieży-
światów: Sławomir Adamczak, pisujący 
przewodniki do polskich i zagranicznych 
wydawnictw, oraz Katarzyna Firlej-Adam-
czak, która zanim poświęciła się publi-
cystyce podróżniczej, była dziennikarką 
i specjalistką od marketingu.
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Magazyn „Wiatr”: Kilka lat temu 
kupił pan dom na półwyspie Pelješac. 
Chciał pan mieć kawałek raju tylko dla 
siebie? Kryjówkę przed światem? Czy 
chodziło raczej o dobrą inwestycję?

Robert Makłowicz: Nie myślałem o inwe-
stowaniu w nieruchomości. Po prostu szu-
kałem pięknego miejsca gdzieś na południu 

Europy, najlepiej w regionie, który geogra-
ficznie i kulturowo jest mi najbliższy. Chor-
wacja, do której jeździłem od chwili ustania 
walk, wydawała się najlepszym wyborem. 
Zwróciłem się do polskiego biura specja-
lizującego się w sprzedaży nieruchomości 
na południu Europy, również w Chorwacji. 
Szukaliśmy czegoś w głębi lądu, gdyż nad 

samym morzem ceny są o wiele wyższe. 
Wytypowano zatem wstępnie kilka pro-
pozycji i wyruszyliśmy z agentem w trasę. 
Zobaczyłem pierwszy dom, drugi, trzeci... 
Kiedy pokazano mi czwarty, na półwyspie 
właśnie, od razu poczułem, że trafiłem. 
Stuletnia budowla z kamienia w maleńkiej 
wiosce, można tu mieszkać tygodniami 
i widywać w tym czasie zaledwie garstkę 
sąsiadów. Po prostu koniec świata. Zapy-
tałem od razu, gdzie jest najbliższy banko-
mat, by jak najszybciej zostawić zadatek. 
Nie jest tu z Krakowa blisko, na przykład 
na Istrię droga jest krótsza prawie o czte-
rysta kilometrów. Ale za to mamy tu praw-
dziwe południe. Poza tym to niezwykłe, 
górzyste i dość surowe miejsce, nigdy nie 
zamieni się w turystyczną riwierę z wyso-
kimi hotelami. Po prostu ukształtowanie 
terenu na to nie pozwala. Góry na Pelješacu 
opadają stromymi zboczami wprost do mo-
rza, więc dzikość i pewna niedostępność są 
zagwarantowane na zawsze.

Ma pan dobre sąsiedztwo?
Doskonałe. Chyba zostałem zaakcep-

towany przez miejscowych. Poza Chor-
watami w niedalekiej okolicy mieszkają 
Anglik, Niemiec i para Polaków. Pod moją 
nieobecność sąsiedzi doglądają domu, 
czasem zadbają o ogródek. Pewnego razu 
przyjeżdżam, patrzę, a tu mam posadzo-
ne drzewa oliwne. Pytam, ile jestem wi-
nien. Nic – powiadają. Przecież ty i tak nie 
umiesz tłoczyć oliwy, my to zrobimy i od-
bierzemy sobie należność w części plonów. 
Byłem tam w ostatni majowy długi week-
end – dosadzili nowe. To trudna, skalista 
ziemia, żaden jej skrawek nie powinien się 
marnować.

 Ile dni w roku spędza pan w swoim  
chorwackim domu?

Średnio trzy miesiące. Ale za jakiś czas, 
gdy dzieci się usamodzielnią i skończą 
szkoły, zamieszkam tam na stałe. W dobie 
internetu i połączeń lotniczych, a lotnisko 
w Dubrowniku mam pod nosem, wykonu-
jąc mój zawód, można mieszkać, gdzie się 
chce. A wiek średni i starość lepiej spędzać 
w kraju, gdzie cytryna dojrzewa.

Ale czy da się tam pracować? Czy at-
mosfera pozwala od czasu do czasu włą-
czyć komputer i coś napisać?

Klimat to leniwy, niespieszny, po prostu 
południowy. A latem to już najmniejsza ba-
nalna czynność, choćby wyjazd na zakupy 

Dalmacja Roberta Makłowicza
Robert Makłowicz, pisarz, krytyk kulinarny i podróżnik, autor  

popularnych programów telewizyjnych, w Chorwacji nie tylko wypoczywa  
i żegluje, ale także pracuje i powoli zapuszcza korzenie.

Robert Makłowicz za sterem. W Chorwacji żeglowanie jest koniecznością...

Robert Makłowicz: „Dla mnie, człowieka nieco leniwego i ceniącego wygodę, katamaran oznacza genialną przygodę.” F
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spożywcze, jest ogromnym przedsięwzięciem. By coś naprawdę 
zrobić, trzeba się zerwać o świcie albo czekać do zmierzchu. Ale 
pisze się świetnie. Chowam się ze stoliczkiem pod migdałowcem, 
sączę gemiszt, czyli białe wino z wodą sodową, słucham cykad i pi-
szę. Właśnie w Dalmacji powstała moja książka „Café Museum”. 

Co się zmieniło w Chorwacji po jej wejściu w lipcu ubiegłego 
roku do Unii Europejskiej?

Potaniały połączenia telefoniczne z Polską. Można też przy-
wieźć do kraju więcej chorwackiego wina, do 90 litrów na osobę, 
jak w całej Unii Europejskiej. Zresztą od niedawna przywożę je 
nie tylko na własne potrzeby, ale także na sprzedaż – od listopa-
da jestem współwłaścicielem firmy Win-ko importującej wina od 
zaprzyjaźnionych rodzinnych producentów z Europy środkowej 
i Francji. Z Pelješaca mamy wina Iva Špalety z miejscowości Kuna. 
Wytwarzane oczywiście z plavac mali, najsłynniejszego czerwo-
nego szczepu półwyspu. Doskonale sprawdzają się do mięs w so-
sach lub z rusztu, makaronów w pomidorach, a nawet smażonych 
w oliwie ryb i owoców morza.

Gdzie można zdobyć wino od Makłowicza?
Na przykład w naszym krakowskim składzie przy ul. Dekerta 18.
Sąsiaduje pan w Chorwacji ze słynną wyspą Korčula, któ-

rej północno-zachodni brzeg wręcz przytula się do półwy-
spu Pelješac. Z jednej strony szlak prowadzi do Dubrownika, 
z drugiej – do Hvaru. Czy te niezwykłe okoliczności przyrody 
skusiły Makłowicza do żeglowania?

W sierpniu ubiegłego roku żeglowałem katamaranem, ale akurat 
po północnej Dalmacji. Wyruszyliśmy z miejscowości Biograd na 
Moru. Wiem, że dla niektórych ortodoksyjnych żeglarzy katama-
ran jawi się niemal jako obciach, ale dla mnie, człowieka nieco le-
niwego i doceniającego wygodę, to była przygoda wprost genialna. 
Niezwykle komfortowe kabiny, stabilność podczas nagłych zwro-
tów i szkwałów, ogromna kuchnia i wielki stół w mesie, równie 
duży na pokładzie, dwie przestronne lodówki, ponton. Spuszczali-
śmy go na wodę, by przywieźć dziko rosnące zioła, kupić ryby lub 
mule, uzupełnić zapasy wina. Przygotowywaliśmy proste potrawy, 
ale spaghetti z oliwą, dziką szałwią, kaparami i serem w takich wa-
runkach to uczta bogów. Jednostka na tegoroczny rejs już zarezer-
wowana. Tym razem pływamy po wodach południowej Dalmacji, 
wyruszamy z wyspy Šolta. 

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

„CAFÉ MusEuM”  
ROBERTA MAKŁOWICZA

„Sybaryta Makłowicz opisuje 
podróż dookoła świata swych 
marzeń. Właściwie jest to 
opowieść o tęsknocie, nie-
spełnialnej, bo to tęsknota 
za światem, który nie wróci, 
a zarazem za światem nigdy, 
siłą rzeczy, bezpośrednio nie-
zaznanym, krajem wspomnień 
cudzych, więc mitycznym. Po-

konując niezliczone przejścia graniczne, Makłowicz przekonuje 
nas żarliwie, że podróżuje wciąż po tej samej c.k. Europie. Szuka 
owej mitycznej jedności, ciesząc się jednocześnie wszelkimi prze-
jawami odrębności kulturowej w każdej wielonarodowej wspól-
nocie. Na koniec zaś swej podróży wiodącej krętymi drogami, 
poznawszy wielu nowych przyjaciół, zakosztowawszy najsmako-
witszych potraw i trunków, znajdzie swój nowy, prawdziwy, real-
ny raj na ziemi – Dalmację”.

Piotr Bikont

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 R
O

B
E

R
T

A
 M

A
K

Ł
O

W
IC

Z
A

http://www.silniki.suzuki.pl


18

 

F
O

T
. S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
.C

O
M

P ływam po morzu od wielu lat, ale 
nigdy nie prowadziłam jachtu sa-
modzielnie. Byłam załogantką, 

trzecim oficerem, drugim, w końcu pierw-
szym... Zawsze jednak ktoś inny czuwał 
nad tym, co się dzieje na pokładzie. Poza 
tym podczas wielu wspaniałych rejsów ni-
gdy nie mieliśmy ani czasu, ani ochoty na 
naukę manewrowania. A przecież czym 
innym jest pływanie na pełnym morzu pod 

żaglami, nawigowanie i nocne pilnowanie 
świateł, a czym innym portowe manewry. 
Co innego prowadzenie wachty, a co inne-
go odpowiedzialność za załogę i jacht.

Myśl o podjęciu wyzwania, jakim jest 
samodzielne organizowanie rejsów, nie da-
wała mi spokoju. Zaczęłam szukać ofert dla 
osób takich jak ja, czyli dla żeglarzy, którzy 
chcą prowadzić większe jednostki, ale bra-
kuje im doświadczenia za sterem. Wybra-

łam szkolenie manewrowe na dużym jach-
cie organizowane w Chorwacji przez firmę 
Punt. Do załogi zapisałam się podczas war-
szawskich targów Wiatr i Woda. I niecałe 
cztery tygodnie później siedziałam w auto-
karze zmierzającym na południe.

Jacht „Jam Session”

W marinie Šangulin (miejscowość Bio-
grad na Moru, 30 km na południe od Za-
daru) czeka na nas jacht „Jam Session” 
(Delphia 47). Przez tydzień będzie naszym 
domem i miejscem nauki. Jacht ma ponad 
14 metrów długości, 4,5 metra szerokości, 
waży 13 ton i nosi 112 metrów kwadrato-
wych żagli. Zanurzenie: 1,85 metra. Wnę-
trze jest bardzo przestronne. Na rufie znaj-
dują się dwie duże podwójne kabiny i dwie 
toalety (w tym jedna z prysznicem). Oba 
kingstony posiadają elektryczne pompy. 
W mesie znajduje się kącik nawigacyjny, 
kambuz położony wzdłuż burty oraz duży 
stół z kanapami. W przedniej części jest jed-
na kabina przejściowa z piętrowymi kojami, 
jedna zamykana oraz niewielka kajuta dzio-
bowa. W sumie na jachcie może mieszkać 
10 osób. W ubiegłym roku jednostka została 
przeprowadzona do Chorwacji, odnowiona 
i oddana w zarządzanie firmie czarterowej 
Angelina Yachtcharter.

W sobotę na kei stawia się pięciu kur-
santów oraz instruktor Jan Kozarzewski. 
Robimy zakupy i jeszcze tego samego dnia 
wieczorem rozpoczyna się szkolenie. Na 
początek krótki wykład o zasadach bezpie-

Szkolenie manewrowe w Chorwacji
Chorwacja to nie tylko czartery i rejsy, ale także szkolenia  

żeglarskie. Pojechaliśmy nad Adriatyk, by sprawdzić, czego można się nauczyć  
na polskim jachcie „Jam Session” należącym do firmy Punt.

Wyspa Žut. Obracamy jacht przycumowany do kei.

Miasteczko Veli Iž na wyspie Iž. Urokliwa marina położona jest w zacisznej zatoce.
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czeństwa i ratownictwie. Następnie pozna-
jemy naszą łódź. Instalacja wodna, elek-
tryczna, gazowa... Zaglądamy do każdego 
zakamarka, by wiedzieć, jak przełączyć 
zbiornik wody, gdzie są akumulatory, w jaki 
sposób są ładowane, kiedy pompa wody 
może się przegrzać i dlaczego możemy nie 
wyłączać lodówki przez tydzień.

W niedzielę rano dalszy ciąg poznawania 
„Jam Session”. Sprawdzamy działanie rol-
lerów grota i przedniego żagla oraz silnika 
i steru strumieniowego. Kapitan opowiada 
też, o czym trzeba pamiętać przy przejmo-
waniu jachtu czarterowego, na co musimy 
zwracać szczególną uwagę i czego możemy 
wymagać od armatora. Wszelkie wątpliwo-
ści dotyczące sprawności jachtu należy wy-
jaśniać przed opuszczeniem portu.

Stopniowanie trudności

Pierwsze odejście od kei robi instruktor. 
Od razu jednak zapowiada, że to jego ostatni 
manewr. Od tej pory jacht należy do nas. Tra-
sa rejsu szkoleniowego prowadzi do miejsc, 
w których instruktorzy mają przyzwolenie 
pracowników portów na manewrowanie. Na 
początek kurs na wyspę Pašman, do zacisz-
nej zatoki Soline położonej po zachodniej 
stronie wyspy. Jest tu sporo miejsca. Jachty 
cumują do licznych bojek (koszt postoju: 14 
kun za metr łódki). Na lądzie atrakcją jest 
rodzinna restauracja. Właściciele przygoto-
wują ryby i mięso na grillu, częstują też go-
ści winem i rakiją własnej produkcji.

Jednak zanim oddamy się relaksowi u goś-
cinnych Chorwatów, czeka nas intensywny 
trening. Pierwsze ćwiczenia mają na celu 
wyczucie jachtu. Kręcimy ósemki wokół 
bojek i trenujemy zacieśnioną cyrkulację. 
Następnie ćwiczymy płynięcie na wstecz-
nym i zatrzymanie jachtu rufą przy boi. 
Trzynaście ton nie zatrzymuje się w miejscu 

na zawołanie, trzeba też chwili cierpliwo-
ści, by zmusić łódź do płynięcia wstecz. Po 
oswojeniu się z inercją zaczynamy trenować 
cumowanie do boi. Manewr należy wykonać 
w taki sposób, by załogant podejmujący boję 
nie musiał się z nią siłować. Instruktor cały 
czas przypomina, że na pokładzie ma pano-
wać spokój. Wszyscy wiedzą, co mają robić, 
bez krzyków i nerwowych ruchów. 

Poranek następnego dnia również spę-
dzamy na manewrowaniu wokół bojek, któ-
re tym razem służą nam za tor slalomowy. 
Musimy rufą wykonywać zygzaki, zacieś-
niając zakręty za pomocą steru strumie-
niowego. Ta umiejętność przyda się w cias-
nych portach, gdzie jest niewiele miejsca na 
manewry dużym jachtem.

Po porannym rozruchu opuszczamy zatokę 
Soline. Stawiamy żagle i płyniemy w stro-
nę niezamieszkanej wyspy Žut. Po drodze 
ćwiczymy manewr podejścia do człowieka 
z wykorzystaniem dryfu. Następnie kieru-
jemy się do prawdziwej betonowej kei. Przy 
boi trzeba uważać, by po niej nie przepłynąć 
i nie wkręcić liny w śrubę. Przy pirsie wcho-
dzi w grę obtłuczenie laminatu, utrącenie 
drabinki rufowej czy stratowanie skrzynki 
z prądem stojącej na kei. Stawka więc idzie 
w górę, a my trenujemy dalej. Najpierw 
bez rzucania cum i podejmowania murin-
gu (lina cumownicza zaczepiona z jednej 
strony do kei, a z drugiej do dna). Podpły-
wamy rufą prostopadle do kei, zawijając raz 
z prawej, raz z lewej strony. Tym samym  

Wyspa Pašman, zatoka Soline. Pierwszy dzień szkolenia – ćwiczymy podchodzenie do boi.

http://www.punt.pl


20 czerwiec 2014

 

symulujemy żeglugę w ciasnym porcie mię-
dzy rzędami łódek. Z czasem zaczynamy 
wykonywać pełne podejścia z podejmowa-
niem muringów i rzucaniem cum.

Marina ACI na wyspie Žut jest bardzo do-
brym miejscem do takich ćwiczeń, ponie-
waż keja jest prosta, długa i stoi przy niej 
zaledwie kilka jachtów (w sezonie pewnie 
będzie inaczej). Bosman nie ma nic prze-
ciwko temu, byśmy całe popołudnie, aż do 
wieczora, manewrowali. Przystań leży na 
granicy Parku Narodowego Kornaty. Dzię-
ki temu z góry wznoszącej się nad portem 
możemy podziwiać ten niezwykły archi-
pelag. Postój naszego jachtu kosztuje 70 

euro. Na kei mamy wodę i prąd, ale tylko 
w określonych godzinach. Poza tym toalety 
z prysznicami, sklep i restauracja.

Cumujemy między jachtami

Wtorkowy poranek wita nas deszczem. 
Na szczęście już po śniadaniu zaczyna się 
rozpogadzać, a wiatr się uspokaja, więc mo-
żemy kontynuować naukę. Nadchodzi czas 
sztuczek skippera. Co zrobić, gdy jacht stoi 
już rufą przy kei, ale jest za bardzo na lewo 

lub prawo od muringu? Jak obrócić łódkę 
stojącą rufą do pozycji longside? Jak odejść 
bokiem od kei? Na koniec porannego tre-
ningu czeka nas niespodzianka. Każdy 
załogant zostaje sam na jachcie i musi sa-
modzielnie podejść do pirsu i zacumować 
(uwierzcie, serce bije mocniej). 

Po tak emocjonującym przedpołudniu 
około godz. 14.00 wyruszamy w stronę 
wyspy Iž i portu Veli Iž. Dopływamy i wy-
konujemy pierwsze pełne podejście między 
jachtami. Z satysfakcją, po całym dniu 
szkolenia, możemy obłożyć cumy i ode-
tchnąć. Ale to nie koniec dnia. Wieczorem 
czeka nas nauka obsługi radia UKF (aby 

wynająć jacht w Chorwacji, trzeba posia-
dać licencję radiooperatora).

Środowy poranek na wyspie Iž wita nas 
pięknym słońcem. Marina jest urokliwa, 
położona w zacisznej zatoczce. Postój 
kosztuje niecałe 460 kun. Cena zawiera 
dostęp do mediów, sanitariatów i interne-
tu. Na lądzie stoi dużo jachtów czekających 
na remont. Jest tu suwnica do podnoszenia 
i slipowania łodzi. Szkutniczy klimat pod-
kreślają otwarte drzwi hangarów, w któ-
rych wre praca przy kadłubach.

W marinie jest duży ruch, bo nie tylko my 
ćwiczymy. Ciągle ktoś wpływa i wypływa. 
Do tego po drugiej stronie cumuje prom. 
Przy kei kilka wolnych miejsc. Do godz. 
14.00 trenujemy ciasne podejścia z rzuca-
niem cum i wyciąganiem muringu. W końcu 
opuszczamy Veli Iž i kierujemy się na wy-
spę Murter. Po drodze wpływamy do zatoki, 
aby poćwiczyć rzucanie i wyciąganie kotwi-
cy. Na miejscu jesteśmy wieczorem, więc 
podejście wykonujemy prawie po ciemku. 
Obsługa portu wskazuje miejsce między 
dwoma jachtami. Powoli, z chirurgiczną 
precyzją, cumujmy na kolejną noc.

Nazajutrz straszy nas krążąca w pobliżu 
burza. Na szczęście przechodzi bokiem, 
więc możemy się dalej szkolić. Tym razem 
ćwiczymy podejście longside. Wydawałoby 
się, że to prostszy manewr od cumowania 
rufą. Tymczasem okazuje się, że na jach-
cie tej wielkości nie widać, jak daleko jest 
dziób od kei. Manewr trzeba wykonywać 
na wyczucie lub przy pomocy załoganta, 
który z dziobu pokazuje na palcach odle-
głości. Najpierw podchodzimy dziobem, 
a następnie rufą. Ćwiczymy też odchodze-
nie od pirsu na szpringach, co w Chorwacji 
może się przydać przy stacjach benzyno-
wych, gdzie często tankuje kilka jachtów 
naraz.

Po południu wyruszamy w drogę powrot-
ną. Przed nami największe wyzwanie – cu-
mowanie w ciasnej marinie w miejscowości 
Biograd na Moru. W chorwackich portach 
jachty stają rufą do kei i podejmują muring. 
W marinach zazwyczaj jest dość dużo jach-
tów. Wpływając, można zahaczyć o wystają-
ce z wody muringi. Często jest mało miejsca 
na złożenie się i wpasowanie między dwie 
inne jednostki. Miejsce postoju zawsze 
wskazuje pracownik mariny. Wpływając do 
portu, trzeba się za nim rozglądać, a potem 
zacumować przy wskazanym miejscu. Bos-
man odbierze od nas cumy i poda muring. 
Trzeba się liczyć również z tym, że może 
mieć swoją wizję parkowania. Będzie mó-
wił, co mamy robić i nie zawsze zrozumie 
nasze intencje. Zdarzają się sytuacje awaryj-
ne, kiedy skipper nie potrafi przycumować 
albo zaplącze się w muringi. Wówczas po-
maga mu obsługa.

Ostatni dzień szkolenia upływa na lawiro-
waniu między łódkami w marinie Šangulin. 
Tu musimy wykorzystać wszystko, czego się 
dotychczas nauczyliśmy. Manewr podejścia 
do kei powinien być przemyślany. Zwykle 
najlepiej jest wpływać między rzędy jach-
tów rufą, gdyż wewnątrz może nie być miej-
sca, aby obrócić łódź. Trzeba też uwzględnić 
warunki pogodowe. Przy silnym wietrze 
musimy czasem nabrać prędkości, by nie zo-
stać zepchniętym na inne jachty.

Kiedy na koniec dnia ostatecznie cumuje-
my „Jam Session”, czujemy zmęczenie i sa-
tysfakcję. W każdym z nas pozostaje odro-

Chorwacja w majowy weekend. Słonecznie, ciepło i prawie bezludnie.

Instruktor oddał jacht w ręce załogi. Kursanci i ich kapitan (z lewej).
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bina niedosytu. Gdyby tak jeszcze ze dwa 
dni. Albo choćby jeden. Na szczęście mo-
żemy już z większą pewnością we własne 
siły wynająć jacht i kolejne doświadczenia 
zdobywać samodzielnie – pełniąc funkcję 
skippera.

Dla kogo szkolenie  
manewrowe na dużym jachcie?

Szkolenia organizowane przez firmę Punt 
pozwalają zapoznać się ze specyfiką żeglo-
wania w Chorwacji. Trzeba pamiętać, że na 
Adriatyku cumujemy inaczej niż w portach 
bałtyckich. Zajęcia uczą optymalnego wy-
korzystania silnika i steru strumieniowego. 
Poznajemy działanie jachtowych instalacji. 
Nabywamy też umiejętności dowodzenia za-

łogą. To okazja do oswojenia się z rolą kapita-
na oraz ze stresem, jaki wiąże się z tą funkcją.

Na szkolenie może przyjechać każdy, 
kto już żeglował po morzu. W mojej zało-
dze było czterech kursantów z różnym do-
świadczeniem. Jeden z kolegów postanowił 
po latach przerwy wrócić do żeglowania. 
Inny pływał wcześniej głównie po zimnych 
morzach i chciał spróbować czegoś nowego. 
Ktoś planował zabrać na jacht rodzinę, ale 
najpierw chciał sprawdzić i podnieść swe 
umiejętności. Tylko jeden z załogantów że-
glował wcześniej w Chorwacji jako skipper, 
ale na mniejszych jednostkach. Teraz posta-
nowił się doszkolić, by w przyszłości wy-
czarterować coś większego. Byłam jedyną 
kobietą na pokładzie. Przyjechałam na szko-
lenie, bo mimo dużego stażu na ciepłych 

i zimnych morzach brakowało mi odwagi do 
samodzielnego prowadzenia jachtu.

Podczas szkolenia zyskaliśmy pewność 
siebie i umiejętność wykonywania przemy-
ślanych manewrów. Nie obyło się bez błędów, 
na przykład zaczepienia o muring. Ale prze-
cież lepiej doświadczyć tego na kursie niż 
w prawdziwym rejsie. Jeden z załogantów tuż 
po opuszczeniu pokładu „Jam Session” został 
w Chorwacji na kolejny tydzień. Wynajął 
jacht i rozpoczął samodzielny rejs. Inny ma 
już zarezerwowaną łódkę na wrzesień w Tur-
cji. Kolejna osoba planuje jesienią wrócić do 
Chorwacji. Sama też planuję zmierzyć się 
z rolą skippera, by nie zaprzepaścić tego in-
tensywnego tygodnia nauki. W żeglarstwie, 
jak w życiu, trzeba iść za ciosem...

Tekst i zdjęcia Kamila Ostrowska

Magazyn „Wiatr”: Dla kogo organizu-
jecie chorwackie szkolenia manewrowe 
na dużym jachcie? 

Jan Kozarzewski: Głównie dla osób, które 
chcą prowadzić łódki o długości powyżej 45 
stóp. Dużym ułatwieniem dla kursanta jest 
doświadczenie zdobyte na jachtach o dłu-
gości od 30 do 35 stóp. Ale czasem debiutan-
ci radzą sobie lepiej, mają lepsze wyczucie. 
Większość uczestników naszych szkoleń 
przynajmniej raz żeglowała w Chorwacji, 
ale ich rola na pokładzie była ograniczona.

Jakie oczekiwania mają kursanci?
Zawsze na początku szkolenia pytam 

o umiejętności i oczekiwania. Zwykle ocze-
kiwania są dość wygórowane, uczestnicy 
chcieliby w tydzień nauczyć się perfekcyj-
nie manewrować jachtem i posiąść tajemną 
wiedzę. Ale pamiętajmy, że wiedza to jed-
no, a umiejętność działania w praktyce to 
drugie. Podczas szkoleń uczymy mechani-
zmów, pewnych schematów, ale później li-
czy się opływanie. Ważnym oczekiwaniem 
większości kursantów jest chęć wyzbycia 
się lęku przed czarterem dużych jednostek. 
Sternicy jachtowi zwykle pływają na jach-
tach o długościach od 9 do 11 metrów i boją 
się wyczarterować coś większego.

Dobrze, że się boją?
Strach czasem paraliżuje i pozbawia ludzi 

zdolności szybkiego podejmowania decyzji. 
Przestajemy robić różne rzeczy odruchowo, 
zacinamy się. Równocześnie jednak strach 
może być mobilizujący. Człowiek szybciej 
myśli, bierze pod uwagę więcej czynników 
i odkłada na bok ułańską fantazję. Kiedy 
przyszły skipper stoi za sterem i wie, że pro-
wadzi jacht ważący 13 ton, który nie zatrzy-
ma się w miejscu, nie może też zaciągnąć 
ręcznego, wysiąść i sprawdzić, ile zostało 
miejsca z lewej i z prawej – wszystkie mane-
wry są bardziej przemyślane. 

Czy tygodniowe szkolenie nie jest zbyt 
krótkie?

Patrząc na nasz kurs, przedłużanie go 
nie miałoby sensu. Przyszedł czas, abyście 
wzięli sprawy w swoje ręce. Powinniście 
wyczarterować jacht, może na początek 
nieco mniejszy niż „Jam Session”  i zdo-
bywać własne doświadczenia. Każde po-
dejście do portu jest inne. Każdy jacht jest 
inny. Szkolenie na jednej jednostce nie 
uczy manewrowania na każdej łódce.

O czym powinien pamiętać skipper, 
który po raz pierwszy będzie prowadzić 
łódkę w Chorwacji?

Jeżeli ma opanowane manewry i potrafi 
ładnie wjechać do mariny, ważne jest za-
panowanie nad załogą. Im większa łódź, 
tym załoga liczniejsza. Chorwackie klima-
ty i wakacyjna atmosfera mają to do siebie, 

że po kilku dniach ludzie się rozluźniają. 
A skipper musi rozdzielić obowiązki, zor-
ganizować pracę na jachcie, zaplanować 
trasę odpowiadającą warunkom pogodo-
wym oraz umiejętnościom załogi.

A jeśli wcześniej pływał po Bałtyku i te-
raz postanowił pożeglować w Chorwacji?

Czeka go ostre zderzenie z rzeczywistoś-
cią. Sam to przeżyłem. Cały sezon żeglo-
wałem po Bałtyku i potem przyjechałem 
z rodziną do Chorwacji. Niektóre rzeczy 
mnie zadziwiły. Na szczęście miałem jedną 
osobę, która była tu wcześniej i mogła mi 
kilka rzeczy podpowiedzieć. Tu wszystko 
jest inne. System nawigacji, zwyczaj odda-
wania dokumentów jachtu w bosmanacie 
lub recepcji portowej, czy muringi – system 
cumowania prawie niespotykany na bałty-
ckich wodach. Zaskakujące może być tak-
że to, że w porcie ktoś z kei podaje muring 
i podpowiada, jak ustawić jacht przy kei.

Jeśli ktoś nigdy nie prowadził samo-
dzielnie morskiego jachtu, powinien za-
cząć na Bałtyku czy w Chorwacji?

Chorwacja jest o wiele bardziej wyro-
zumiała, ale trzeba pamiętać, że to nie są 
większe Mazury, jak mówią niektórzy. 
Mamy tu wszystkie zagrożenia związane 
z pełnomorską żeglugą. Ale jest też wiele 
miejsc, w których można się schronić. Mię-
dzy wyspami jest mniejsze zafalowanie. 
Pływamy głównie w dzień, co oczywiście 
nie zwalnia prowadzącego z gotowości do 
podchodzenia do mariny po zmroku. Porty 
w Chorwacji są bardzo dobrze przygotowa-
ne, a obsługa może pomóc podczas mane-
wru. Na Bałtyku takich zwyczajów nie ma. 

Rozmawiała Kamila Ostrowska

Dla kogo manewrówka na Adriatyku?
Rozmowa z Janem Kozarzewskim,  

kapitanem i instruktorem z pokładu „Jam Session”.

Jan Kozarzewski. Fot. Maja Molska
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N asz samolot może wylądować 
w Zadarze lub Splicie. Polskie 
agencje czarterowe najczęściej 

oferują jachty stacjonujące w portach Split, 
Kaštela koło Splitu, Seget Donji koło Trogiru, 
Primošten, Szybenik, Pirovac koło Szybeni-
ka, Jezera na wyspie Murter, a także w miej-
scowości Biograd na Moru. W żadnym in-
nym miejscu Chorwacji nie ma tak wielu baz 
czarterowych leżących tak blisko siebie.

Archipelag wysp sąsiadujących z Szybe-
nikiem (w tym Kornaty) to około 250 wy-
sepek i większych skał rozrzuconych na 157 
km. Zamieszkanych jest tylko kilka: Murter, 
Žirje, Kaprije, Prvić, wyspa Zlarin leżąca 

najbliżej Szybenika i wysepka w pobliżu 
lądu nazywana Krapanj. Murter jest naj-
większa i jednocześnie najbardziej znana, 
głównie z powodu trzech wygodnych ma-
rin: Hramina (marina-hramina.com), Betina 
(marina-betina.com) oraz ACI Jezera (www.
aci.hr). Wyspa połączona jest ze stałym lą-
dem mostem, więc taksówka z lotniska do-
wiezie was niemal na keję. Natomiast w sa-
mym Szybeniku działa Marina Mandalina 
(marina-mandalina.com), gdzie oprócz jach-
tów europejskich marek stacjonują jednostki 
z polskiej stoczni Delphia Yachts. 

Odbierając łódź w okolicy Splitu lub Tro-
giru, możemy wyruszyć na południe i po-

łudniowy wschód do dwóch słynnych miej-
scowości turystycznych – Hvar i Korčula. 
Rozpoczynając rejs w portach Primošten, 
Szybenik, Pirovac lub Jezera, mamy bar-
dzo blisko do słynnych parków narodo-
wych – Kornaty i Krka.

Żegluga ku wodospadom rzeki Krka jest 
niezwykła. I choć załoga może uznać, że to 
wyprawa zajmująca sporo cennego czasu, 
gdyż trzeba wrócić na Adriatyk tą samą 
trasą, warto się zapuścić krętym i malow-
niczym szlakiem ponad 20 km w głąb lądu. 
W uroczej miejscowości Skradin (www.
skradin.hr), tuż za mostem łączącym od-
cinki autostrady, chowali się przed światem 
i wścibskimi paparazzi Andre Agassi, Tom 
Cruise, Bill Gates i Michael Schumacher. 
Znajdziecie tam marinę należącą do sieci 
portów Adriatic Croatia International Club 
(ACI). Należy tu zostawić jacht i przesiąść 
się do wycieczkowej łodzi motorowej, któ-
ra zawiezie was jeszcze dalej w głąb lądu, 
pod same wodospady. Całodzienna wy-
cieczka do parku będzie doskonałym uzu-
pełnieniem rejsu.

Opuszczając zatokę Szybenika kanałem 
św. Antoniego, mijamy mury obronne – 
fort św. Mikołaja zbudowany w XVI wie-
ku przez Wenecjan na miejscu zburzonego 
klasztoru. Forteca miała bronić Szybenik 

Czarterowe centrum Chorwacji
Okolice Szybenika to jeden z najważniejszych czarterowych regionów  

Chorwacji. Bliskie sąsiedztwo dwóch lotnisk, atrakcyjne wybrzeże, urocze miasta  
i doskonałe mariny – to wszystko decyduje o popularności tego miejsca.

Do Szybenika prowadzi uroczy kanał 
św. Antoniego. Na pierwszym planie 
twierdza św. Mikołaja z XVI wieku. 
W przeszłości służyła jako więzienie.

W Trogirze możemy na chwilę zacumować przy miejskim molo, ale po przeciwnej stronie jest marina ACI.
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przed Turkami. Służyła różnym wojskom 
aż do 1979 roku. W rejonie Morza Śród-
ziemnego są jeszcze tylko dwie tego typu 
budowle: na Malcie i w Wenecji.

Wracając na morskie wody środkowej 
Dalmacji, możemy pożeglować na połu-
dnie, do malowniczej miejscowości Pri-
mošten (www.primosten.hr). Liczne ataki 
tureckie w XV wieku zmusiły okolicznych 
mieszkańców do opuszczenia swych do-
mów i przeniesienia się na wyspę. Oto-
czono ją murem obronnym i wieżami, a na 
ląd poprowadzono zwodzony most. Po za-
kończeniu walk most został zastąpiony na-
sypem, a nową osadę nazwano Primošten 
(od chorwackiego słowa premostiti – prze-
rzucać most). Dziś to urocze miasteczko 
przyciąga żeglarzy i turystów. W pobliżu, 
w głębokiej zatoce stanowiącej doskona-
łe schronienie dla jachtów, działa Marina 
Kremik – baza kilku firm czarterowych 
(marinakremik-adriatiq.com). Jeszcze dalej 
na południe jest Rogoznica z Mariną Frapa, 
jedną z najnowocześniejszych przystani na 
Adriatyku (www.marinafrapa.com). Kolej-
ną wyspą przycumowaną do lądu mostami 
jest Čiovo, na której leży południowa część 
Trogiru. Nad okolicą góruje Zamek Kamer-
lengo, dawna siedziba namiestnika wene-
ckiego wzniesiona na zachodnim krańcu 
wyspy w 1430 roku. Koniecznie trzeba 
wejść do środka, by z góry popatrzeć na 
Trogir. Widać stąd dawną potęgę miasta. 
W Trogirze możemy na chwilę zacumować 
przy miejskim molo, ale po przeciwnej stro-
nie, na wyspie Čiovo, mamy wygodną mari-
nę ACI z pięknym widokiem na stare miasto. 
Port ma strategiczne położenie – znajduje się 
zaledwie 2,5 km od lotniska Split.

Najciekawszą z zamieszkanych wysp 
rejonu Szybenika jest z pewnością Zlarin 
– skrawek lądu rozsławiony przez poła-
wiaczy korali, pełen zieleni i piaszczystych 
plaż. Możemy odwiedzić małe muzeum 
i zobaczyć, jak powstaje piękna biżuteria. 
Cumujemy przy molo, gdzie przygotowano 
polery oraz przyłącza prądu i wody. Z por-
tu wspinają się ku górze szerokie kamien-
ne ulice, przy których stoją zarówno stare 
kamienne domy, jak i nowoczesne wille 
całe w kwiatach. Rankiem można spotkać 
starsze kobiety idące z bukietami na cmen-
tarz. A wieczorem koniecznie odwiedźcie 
„Vuneni”. Każdy na wyspie powie wam, 
gdzie znajduje się ta knajpka. Słowo vuneni 
oznacza kędziory. W tym wypadku cho-
dzi oczywiście o burzę kręconych włosów 
właściciela, który prowadzi to niezwykłe 
miejsce już ponad 30 lat.

Na północny zachód do wyspy Zlarin 
leży Prvić. Mieszkają tam głównie rybacy. 
Warto się zatrzymać przy molo w porcie 
o wdzięcznej nazwie Prvić Šepurine. Moż-
na zajrzeć do kościoła św. Heleny i zoba-
czyć bogato zdobiony drewniany ołtarz. 
Oddalając się od stałego lądu w głąb morza, 
mijamy wyspy Logorun (pierwszy na świe-
cie rezerwat osłów), Tijat i Zmajan.

Kolejna wysepka – Kaprije – kwitnie kapa-
rami. Na jej południowym brzegu znajdzie-
cie głęboką zatokę zwieńczoną krótkim beto-
nowym molo, do którego dwa razy dziennie 
przypływa prom z Szybenika. Poranny 
przywozi świeże pieczywo i prasę. W okoli-
cy nie ma hoteli, turystów, wycieczek, jest 
tylko kilka lokalnych restauracji. Cała wyspa 
to kamienie i makia. Gdzieniegdzie wyra-
stają gaje oliwne i małe winnice. Wioska  

Zlarin – skrawek lądu rozsławiony przez poławiaczy korali.  Fot. Joanna RafalskaF
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PerysKOP WYZWANIA

Kaprije przycupnęła między brzegiem morza 
a zboczem góry. Można wybrać się na spacer 
na sam szczyt. Widok jest przepiękny, sięga 
aż po Kornaty. Ale uwaga: potrzebne są dobre 
buty i skupiona uwaga, bo droga wiedzie po 
skałach i kamieniach. Najdalej w głąb Adria-
tyku wysunięta jest wyspa Žirje. Jej urozma-
icona linia brzegowa, pełna zatoczek, pozwa-
la się schronić przed wiatrami wiejącymi ze 
wszystkich kierunków. Kiedyś wyspa była 
gęsto porośnięta lasem dębowym. Dziś ślad 
po nim pozostał już tylko w nazwie pocho-
dzącej od żołędzi.

Płynąc na północny zachód od Žirje, tra-
fimy na Kornaty. Te małe, skaliste, surowe 
i bezludne skrawki lądu tworzą najbardziej 

rozwiniętą grupę wysp w całym basenie 
Morza Śródziemnego. Zaledwie kilka z nich 
ma powierzchnię większą niż kilometr kwa-
dratowy. Żeglarze przypływają tu nurko-
wać, podziwiać brzegi i dzikie ptactwo, po-
spacerować po surowej i tajemniczej ziemi, 
ale przede wszystkim rzucić kotwicę w ja-
kieś ustronnej zatoczce i delektować się oko-
licą. W sezonie o samotność dość trudno, bo 
kieruje się tu mnóstwo jachtów.

Skalistą glebę porastają jedynie tra-
wy i makia. Gdzieniegdzie o przetrwanie 
w tych trudnych warunkach walczą drzewa 
figowe, oliwne i winorośla. Na Kornatach 
bez trudu odszukacie mały średniowieczny 
kościółek i cmentarz. Co roku pierwszego 

czerwca odprawiana jest tu uroczysta msza, 
na którą wierni przybywają na łodziach. Cu-
mują w zatoce Kravjacica, skąd prowadzi 
szlak turystyczny na najwyższe wzniesienie 
– górę Metlina (237 m).

Żeglarze wyruszający w kierunku Parku 
Narodowego Kornaty muszą pamiętać o za-
kupie biletu wstępu. Mogą to zrobić w kilku-
nastu miejscach poza archipelagiem, między 
innymi w marinach i w turystycznej agencji 
Coronata na wyspie Murter (pełną listę biur 
sprzedających bilety znajdziecie na stronie 
internetowej www.kornati.hr). Na terenie 
archipelagu informacje uzyskacie w jed-
nej z dwóch recepcji. Pierwsza znajduje się 
w porcie Žakan na wyspie Ravni Žakan. 
Druga w zatoce Vruje na wyspie Kornat. Oba 
biura oferują licencje wędkarskie, publikacje 
i pamiątki. A także bilety do parku (są droż-
sze od tych oferowanych poza archipelagiem). 
Kotwiczyć można przy bojach należących do 
parku, możecie też korzystać z nielicznych 
małych przystani lub z dwóch kameralnych 
marin ACI (pod wieczór dość trudno o wolne 
miejsca). Obie czynne są od początku kwiet-
nia do końca października. Marina Žut znaj-
duje się w północnej części regionu, w zatocz-
ce Podrešanj na północno-wschodnim brzegu 
wyspy Žut. Marinę Piškera odnajdziecie w 
centralnej części archipelagu, na północnym 
brzegu wyspy Vela Panitula. W marinach 
można zatankować wodę, ale tylko rano od 
godz. 8.00 do godz. 10.00.

Na północ od archipelagu Kornaty, tuż za 
jego granicami, przywita was kolejne wy-
jątkowe miejsce. To Park Przyrody Telašći-
ca, czyli największy i najbezpieczniejszy 
naturalny port Adriatyku. Wąska zatoka 
wcina się aż pięć mil w głąb wyspy.

Joanna Rafalska

Urocze miasto Primošten przyciąga żeglarzy i turystów.

Żegluga ku wodospadom rzeki Krka. Szlak prowadzi ponad 20 km w głąb lądu.

http://www.kornati.hr/
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W Marinie Mandalina w Szybe-
niku działa od kwietnia ośro-
dek egzaminacyjny Polskiego 

Związku Żeglarskiego. Kursanci, którzy ze-
chcą zdobyć patent PZŻ na chorwackich wo-
dach, otrzymują zgodę na manewry w porcie, 
mogą korzystać z nabrzeża przystani, sali wy-
kładowej oraz miejscowych jachtów. Jedyny 
chorwacki ośrodek egzaminacyjny naszego 
związku powstał dzięki staraniom Mar-
ka Stryjeckiego z firmy czarterowej Odisej 
Yachting (www.odisej-yachting.com). Pierw-
sze egzaminy w Marinie Mandalina odbyły 
się w kwietniu oraz w majowy weekend.

Marina Mandalina jest jedną z najpopular-
niejszych i najnowocześniejszych przystani 
rejonu Szybenika. Jest także jedynym portem 
w Chorwacji przyjmującym megajachty – jed-
nostki najbogatszych armatorów. Może gościć 
jachty o długości do 140 metrów. Cumował 
tam między innymi „Phoenix 2”, luksusowy 
jacht motorowy należący do Jana Kulczyka, 
sklasyfikowany na 38. miejscu wśród naj-
większych łodzi świata (jednostka ma 90 me-
trów długości, sześć luksusowych kabin, ba-
sen, jacuzzi, salę kinową oraz kilka salonów).

Marina Mandalina jest doskonale osłonięta 
od wiatrów wiejących ze wszystkich kierun-

ków. Ma własne dźwigi i stocznię remonto-
wą. Jest darmowy internet dla gości. Naprze-
ciwko pirsów znajduje się duża stacja paliw 
z sześcioma dystrybutorami, więc załogi na-
wet w szczycie sezonu nie muszą  stać w ko-
lejce. Na półwyspie, przy którym zbudowano 
port, powstaje kompleks hotelowy z basenami 
(ma być gotowy za rok). Przy pirsach cumuje 
flota dziewięciu firm czarterowych, działają 
także cztery agencje obsługujące megajachty. 
Marina Mandalina jest jedynym chorwackim 
portem, który otrzymał pięć złotych kotwic 
w rankingu The Yacht Harbour Association 
(www.tyha.co.uk).

K rzysztof Olejnik, redaktor na-
czelny magazynu „Wiatr”, został 
w kwietniu laureatem nagrody 

Zlatna Penkala (Golden Pen – Top Jour-
nalist Award). Wyróżnienie za artykuły 
redakcyjne o Chorwacji, opublikowane 
w ubiegłym roku na naszych łamach, przy-
znała Chorwacka Wspólnota Turystyczna. 
Równorzędne nagrody odebrało kilkuna-
stu dziennikarzy z całego świata, między 
innymi z Kanady, Japonii, Hiszpanii, Por-
tugalii, Niemiec, Holandii, Ukrainy i Rosji. 
Specjalnie wyróżnienia Grand Prix otrzy-
mali Sophie Massalovitch z Francji oraz 
Ignas Krupavicius z Litwy.

Organizatorzy konkursu oceniali pub-
likacje prasowe, audycje radiowe oraz re-
portaże telewizyjne. Uroczyste wręczenie 
nagród, z udziałem przedstawicieli władz 
miasta i wspólnoty turystycznej, odbyło się 
w Chorwackim Teatrze Narodowym w Szy-
beniku. Wydarzeniu towarzyszyły występy 
grup folklorystycznych oraz operowy reci-
tal znanych chorwackich artystów.

Nagrodzeni dziennikarze zamieszkali 
w hotelu „Ivan” należącym do nadmorskie-
go kompleksu turystycznego Solaris Beach 
Resort (solarishotelsresort.com). Odbyli 
rejs do centrum Szybenika. Zwiedzili stare 
miasto z przepiękną katedrą. Kosztowali 
tradycyjne przysmaki chorwackiej kuchni. 

I popłynęli spacerowym jachtem motoro-
wym do Parku Narodowego Krka, by zoba-
czyć słynne wodospady.

Zlatna Penkala to konkurs organizowa-
ny od 10 lat. W 2005 roku laureatem zo-

stał Robert Makłowicz. Tym razem, po raz 
pierwszy w historii nagrody, Chorwacka 
Wspólnota Turystyczna wyróżniła redakto-
ra polskiego magazynu żeglarskiego.

Kamila Ostrowska

Uroczyste wręczenie nagrody w Chorwackim Teatrze Narodowym w Szybeniku.

Złote Pióro dla magazynu „Wiatr”

ośrodek egzaminacyjny PZŻ w Szybeniku

Marina Mandalina
D-Marin

http://www.odisej-yachting.com/
http://www.tyha.co.uk/
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PerysKOP PoMoRZe ZAChoDNie

O d początku sezonu zachęcamy was 
do planowania rejsów po Zachod-
niopomorskim Szlaku Żeglarskim. 

W kwietniowym wydaniu „Wiatru” przed-
stawiliśmy inwestycje w marinach od Gry-
fina po Darłowo. W maju zaproponowa-
liśmy kilka pomysłów na krótkie rejsy ze 
Szczecina. Natomiast w tym wydaniu pre-
zentujemy kalendarz imprez sportowych 
i turystycznych organizowanych w portach 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskie-
go. Naprawdę będzie się działo!

Na początku czerwca odbędą się XVIII 
Damskie Regaty o Bukiet Jeziora Dąbie. Tej 
tradycyjnej imprezie towarzyszyć będą bez-
płatne szkolenia żeglarskie dla sterniczek 
i załogantek. Także w czerwcu odbędą się 
między innymi regaty Mantra Cup (Dziw-
nów) przeznaczone dla jachtów rywalizują-
cych według formuły przelicznikowej ORC 
oraz Regaty Dni Morza (Świnoujście). Na 
przełom czerwca i lipca zaplanowano II Re-
gaty Zachodniopomorskiego Szlaku Że-
glarskiego Bakista Cup, połączone w tym 

roku z 32. edycją Międzynarodowych Regat 
o Puchar Gryfa Pomorskiego (o tych dwóch 
imprezach obszernie informowaliśmy w ma-
jowym wydaniu). Ci, którzy na początku wa-
kacji nie wyruszą na otwarte wody Bałtyku, 
będą mogli wziąć udział w XVIII Regatach 
o Puchar YKP Szczecin (jezioro Dąbie). 
A także w III Regatach Stepnica organizo-
wanych przez gminę na wodach Roztoki Od-
rzańskiej. Oprócz jachtów balastowych w tej 
imprezie udział wezmą łodzie mieczowe 
(klasy Omega, Laser 4.7 oraz Optimist). 

Na drugą połowę lipca (od 19 do 27 lip-
ca) zaplanowano 50 Etapowe Regaty Tury-
styczne. To impreza o wyjątkowej tradycji 
i ciekawej długiej trasie po Zachodniopo-
morskim Szlaku Żeglarskim. Regaty orga-
nizuje Zachodniopomorski OZŻ wraz ze 
Związkiem Portów i Przystani Jachtowych 
Lokalną Organizacją Turystyczną Zachod-
niopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, przy 
współudziale urzędów miast i gmin Świ-
noujście, Dziwnów, Kamień Pomorski, 
Police, Wolin, Nowe Warpno i Stepnica. 
Partnerem wydarzenia jest także Centralny 
Ośrodek Żeglarstwa w Trzebieży. 

Klasyfikacja będzie prowadzona według 
formuły pomiarowej ORC Club oraz formu-
ły KWR. Do rywalizacji staną także jachty 
bez pomiarów. Zgłoszenia będą przyjmo-
wane do czwartku 17 lipca w biurze ZOZZ 
(od godz. 12.00 do godz. 14.00) oraz w pią-
tek 18 lipca w biurze regat w Trzebieży (do 
godz. 20.00). Tego dnia odbędzie się także 
odprawa kapitanów.

Etapowe Regaty Turystyczne to aż ty-
dzień żeglugi i żeglarskich spotkań. W so-
botę uczestnicy popłyną z Trzebieży do 
Świnoujścia, gdzie następnego dnia odbę-
dzie się wyścig portowy o Błękitną Wstęgę 
Zatoki Pomorskiej. Kolejnego dnia imprezy 
jachty udadzą się do Dziwnowa. We wtorek 
przepłyną do Kamienia Pomorskiego, gdzie 
także zaplanowano etap portowy. W śro-
dę załogi przeprowadzą swe jednostki do 
Wolina (odcinek bez punktacji regatowej). 
W czwartek będą rywalizować na trasie 
do Nowego Warpna, w piątek wyruszą do 
Stepnicy, a w sobotę powrócą do Trzebieży. 

Stepnica buduje czwartą przystań
Niewielka Stepnica znad Roztoki Odrzańskiej, licząca zaledwie około 2000 mieszkań-

ców, buduje czwartą przystań na terenie gminy. Prace rozpoczęły się w lutym.
Żeglarze korzystają w Stepnicy z kameralnej mariny w zacisznym Kanale Młyńskim 

o długości 780 metrów. Może w nim cumować od 250 do 300 jednostek. W gminie działa 
także przystań w Gąsierzynie dla 10 mniejszych łodzi (postój jest bezpłatny) oraz przystań 
w Kopicach, zwana Przylądkiem Piratów Tortuga, dla 40 jednostek. 

Teraz gmina buduje kolejny port jachtowy, na północno-wschodnim brzegu Zatoki Step-
nickiej, w Basenie Rybackim, tuż przy plaży, z której korzystają mieszkańcy i turyści. 
W nowym porcie będzie mogło cumować od 35 do 40 jachtów. Zaplanowano wykonanie 
falochronów i slipu do wodowania mniejszych łodzi, a także ustawienie pomostów pływa-
jących. Obszar przystani zostanie pogłębiony do 2,5 m.

Regaty na zachodniopomorskim szlaku

Lipiec w Kamieniu Pomorskim – marina pełna jachtów.  Fot. Marinas.pl

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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PoMoRZe ZAChoDNie PerysKOP

Teraz 
żegluje się tutaj!

We wszystkich portach etapowych na zało-
gi będą czekać atrakcje i biesiady żeglar-
skie przygotowane przez gospodarzy. 

Zaledwie 10 dni po zakończeniu Etapo-
wych Regat Turystycznych rozpoczną się 
regaty Unity Line. W tym roku rozegrane 
zostaną na wodach w pobliżu Dziwnowa. 
Uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzy-
stać z miejsc w nowym porcie jachtowym. 
Pierwszego dnia regat odbędzie się wyścig 
na trasie Dziwnów – Międzywodzie – 
Międzyzdroje – Dziwnów. Drugiego dnia 
załogi popłyną w okolice Łukęcina i Re-
wala. A trzeciego wezmą udział w wyścigu 
na redzie Dziwnowa. Nowością regat Unity 
Line będą śniadania i kolacje organizowane 
w porcie jachtowym (więcej o tej imprezie 
na stronie www.regatyunityline.strefa.pl).

Tuż po regatach Unity Line załogi dwuoso-
bowe oraz samotnicy spotkają się na stracie 
Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Pu-
char „Poloneza” (Świnoujście). Także w na-
stępnych miesiącach, we wrześniu oraz w paź-
dzierniku, rozgrywane będą ciekawe imprezy, 
między innymi Sputnik Cup (Kamień Pomor-
ski), Międzynarodowe Regaty Oldtimerów 
Epifanes Trophy, Regaty Jesienne oraz Regaty 
o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbie.

Porty Zachodniopomorskiego Szlaku Że-
glarskiego będą w tym roku gościć także 
zawodników rywalizujących na mieczowych 

łódkach sportowych. W ostatnich dniach 
maja rozpoczną się regaty Puchar Mariny 
Kamień Pomorski w klasie Optimist. W lipcu 
Świnoujście zaprosi uczestników Mistrzostw 
Europy w Match Racingu, a Dziwnów – ster-
ników startujących w Pucharze Europy klas 
Laser, Laser Radial i Laser 4.7. Będzie to 
próba generalna przed mistrzostwami świata 
w klasie Laser Radial mężczyzn oraz kobiet 
i młodzieżowców. Sierpień będzie stał pod 
znakiem klasy Snipe – załogi słonek roze-

grają na Zalewie Kamieńskim Mistrzostwa 
Europy. Natomiast na wrzesień zaplanowano 
mistrzostwa Polski w match racingu (Szcze-
cin) oraz tradycyjne Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Optimist (Kamień Pomorski).

Dokładne kalendarze wszystkich regat 
sportowych i turystycznych Pomorza Za-
chodniego znajdziecie na stronie ZOZZ – 
www.zozz.com.pl.

Piotr Stelmarczyk

Etapowe Regaty Turystyczne to aż tydzień żeglugi i żeglarskich spotkań. Na kursie Wolin.  Fot. Marinas.pl

http://www.marinas.pl
http://www.zozz.com.pl/
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Katarzyna Skorska: Żegluje pani pięk-
nym jachtem – wypasioną śródlądową 
łajbą. Łódź nosi imię „Magia”, ale stali 
bywalcy mazurskich jezior nadali jej 
przydomek „elektryczna dupa”...

Dorota Kamińska: Z tym przydomkiem 
wiąże się pewna historia. Chodzi o elek-
trycznie opuszczany pomost kąpielowy na 
rufie. Wymarzyliśmy sobie, że kupimy łódź. 
Kilka lat temu zaczęliśmy szukać jachtu do-
brze pływającego i bezpiecznego. Nasz wy-
bór padł na łódź typu TES Dreamer 32. Nie 
podobała mi się jednak jego otwarta rufa. 
Nie lubię, gdy piwo mi się stacza z kokpitu 

do wody... A tak poważnie chodzi o bezpie-
czeństwo, szczególnie kiedy na pokładzie 
jest dziecko lub pies. Mniejszy model z tej 
samej stoczni ma zabudowaną rufę, więc po-
szłam do konstruktora Tomka Siwika i po-
wiedziałam, że na moim dreamerze też chcę 
mieć taką klapę, czy jak kto woli – platformę 
rufową. Na początku Tomek twierdził, że 
nie da się tego zrobić, bo to inne konstrukcje. 
Ale się uparłam i tak długo wierciłam mu 
dziurę w brzuchu, że po kilku miesiącach 
doszedł do wniosku, że jednak coś wykom-
binuje. Musiał przekonstruować tył jachtu, 
wynaleźć specjalne wysięgniki, mordował 

się z tym tematem i ze mną, ale postawiłam 
na swoim. Tomek nadal produkuje dreamery 
z klapą, więc pomysł chwycił. Ale to nasza 
„Magia” była prototypem.

Elektrycznie opuszczana platforma 
rufowa to nie jedyna zaleta „Magii”. 
Wiadomo, że wersje armatorskie zawsze 
są bogatsze od produkowanych dla firm 
czarterowych, jednak łódź Kamińskiej 
to już mazurski luksus. 

Prawdę mówiąc, „Magia” nie jest aż tak 
bardzo luksusowa. Nie mam na przykład 
klimatyzacji. Nie mam też pralki. Można 
by rzec, straszna bieda bez tej pralki. Na ra-

Mazurska „Magia” Doroty Kamińskiej
Aktorkę Dorotę Kamińską znamy nie tylko z „Klanu”, „Barw Szczęścia”  

i wielu ról teatralnych. Znamy ją także z żeglarskich szlaków. O swym jachcie, o Mazurach  
i o pasji żeglowania Dorota Kamińska opowiada Katarzynie Skorskiej.

Jacht Doroty Kamińskiej ma na rufie elektrycznie otwieraną platformę. Aktorka męczyła konstruktora tygodniami, by jej taki pomost zamontował.

Łódź na targach. Armatorka w objęciach Romana Paszke. „Magia” Doroty Kamińskiej ma elektrycznie opuszczany maszt.
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zie wystarcza nam dobre ogrzewanie, ster 
strumieniowy i kilka innych drobiazgów.

Zapytam zatem bezczelnie, czy po-
trafi pani z tego steru strumieniowego 
korzystać?

Oczywiście, że potrafię. Tyle że nie po-
dejmuję się na przykład samodzielnego 
wychodzenia z portu. To duża jednostka, 
nasze mazurskie mariny są dość ciasne, 
dlatego podczas portowych manewrów są 
potrzebne dwie osoby – ja zwykle staję przy 
cumach dziobowych, a Piotr, mój życiowy 
partner, dowodzi na rufie i za sterem. 

Mąż nie daje pani steru? 
Ależ daje, niekiedy nawet nalega, bym sta-

nęła za kołem. Jednak podczas manewrów 
wolę, żeby on prowadził, bo gdyby coś po-
szło nie tak, będzie na niego, a nie na mnie.

Wracając do wyposażenia, czym się róż-
ni „Magia” od seryjnych egzemplarzy?

Ma piękny pokład z drewna tekowego. Jest 
też elektryczna winda kotwiczna, odbiornik 
GPS i echosonda. Mam również porządną 
dużą lodówę, prawie taką jak w domu. I pie-
karnik z prawdziwego zdarzenia. Jest też 
duża łazienka z kabiną prysznicową i ciepłą 
wodą. No i normalna toaleta, czyli nie che-
miczna, tylko tak zwana morska. Opróżnia-
my ją do specjalnych zbiorników.

Mamy też bardzo dobry i mocny silnik 
stacjonarny, więc po zdjęciu masztu może-
my „Magią” pływać jak łodzią motorową. 
Planujemy nawet wyprawę kanałami i rze-
kami przez Europę, aż do Paryża albo nawet 
do Madrytu. To nasze kolejne marzenie.

Maszt oczywiście składamy elektrycznie. 
Na początku mieliśmy z nim niezłą przepra-
wę. Trzy lata temu, tuż po wodowaniu, Piotr 
wybrał się z kolegą do Giżycka na regaty. 
I podczas pierwszych manewrów kładzenia 
masztu wanta zaczepiła się o kabestan. Maszt 
się w zasadzie złamał i trzeba go było wy-
mienić. Mieszkaliśmy więc przez jakiś czas 
na „Magii” bez masztu i muszę przyznać, 
że w roli takiego houseboata też się świetnie 
sprawdzała. Niekiedy jeżdżę do portu w Pia-
skach tylko z psem. Wtedy sobie na łódce po 
prostu mieszkam, odpoczywam i korzystam 
z „Magii” jak z domku letniskowego.

Od dawna żegluje pani po Mazurach?
Wspólnie z Piotrem, tak na dobre, żegluje-

my od 10 lat. Wcześniej miałam krótką przy-
godę żeglarską jako nastolatka – byłam na 
obozie żeglarskim. Mój come back nastąpił 
10 lat temu, gdy podczas zawodów jeździe-
ckich kolega po fachu, Maciek Gąsiorek, 
wręczył mi zaproszenie na regaty aktorów. 
Wtedy nie żeglowaliśmy i nie mieliśmy na-
wet pomysłu, by jeździć w kierunku Mazur. 
A na dodatek na tym zaproszeniu było napi-
sane, że trzeba mieć patent żeglarski. Pamię-
tam, że w domu, wyciągając z torby różne 
rzeczy, stanęłam nad koszem i powiedzia-
łam do Piotra: „Wiesz, wyrzucam zaprosze-
nie na regaty aktorskie”. A on do mnie: „Ale 

zaczekaj, może najpierw zadzwoń i dowiedz 
się dokładnie, co i jak”. I tak zrobiłam. Poje-
chaliśmy na te regaty. Organizatorzy zapew-
niali, że na każdej łódce ktoś doświadczony 
będzie czuwał nad naszymi poczynaniami. 
Moim pierwszym „załogantem” został Ro-
mek Paszke. Siedziałam przy sterze i praw-
dę mówiąc, nie miałam pojęcia co się dzieje. 
A Romek pracował przy szotach i podpo-
wiadał. „Odpadnij” – woła. A ja mu na to: 
„Co mam robić? Mów do mnie po ludzku”. 
Romek nie miał łatwego zadania. Drugiego 
dnia dostałam do załogi Zbyszka Gutkow-
skiego. Takie początki nobilitują, więc nie 
mogłam już tego rzucić. 

Zajęliśmy wówczas czwarte miejsce i od 
tamtej pory trwa nasza mazurska przy-
goda. Coraz więcej żeglowaliśmy. Oboje 
zrobiliśmy uprawnienia. Braliśmy udział 
w regatach, czasem wynajmowaliśmy łód-
ki, czasem pożyczaliśmy od kolegów. Aż 
wreszcie pojawiło się marzenie, a później 
nawet potrzeba, posiadania własnej łajby. 
Ta potrzeba rosła w nas z roku na rok...

Co według pani zmieniło się na szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich przez ostat-
nie 10 lat?

Zrobiło się na szczęście troszeczkę czyś-
ciej. Widać większą dbałość o to, by Mazur 
nie zaśmiecać. Wyraźnie rozwijają się  

Magiczne Mazury. I jak tu za nimi nie tęsknić.

„Najbardziej lubię żeglować takim kursem, kiedy Piotr steruje, a ja sobie białe winko popijam.”
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mariny. Na przykład w Rynie powstała bar-
dzo piękna marina i można tam cumować 
za zupełnie przyzwoitą cenę. To jest istot-
ne, bo w niektórych miejscach opłaty są już 
tak wysokie, że aż nie chce się przypływać. 
W Rynie jest niestety jedna rzecz strasz-
na. Otóż niedaleko mariny działa knajpa, 
która serwuje muzykę na pełen regulator 
od wieczora do świtu. I to muzykę w dość 
mało wyszukanym guście. Wezwanie po-
licjantów daje niewiele, bo ich interwencja 
pomaga mniej więcej na 10 minut. Ktoś wy-
dał ogromne pieniądze, żeby zrobić raj dla 
żeglarzy, ale ma sąsiada, który robi z tego 
raju piekło, bo w takim hałasie trudno nawet 
zebrać myśli, nie mówiąc już o odpoczynku.

Niestety, jeśli chodzi o zachowania niektó-
rych załóg, nadal jest bieda. Często obser-
wuję niski poziom umiejętności żeglarskich, 

szczególnie widać to podczas cumowania 
czy wychodzenia z portu. W silnych wia-
trach żeglarze pływają beztrosko bez kami-
zelek, z puszką piwa w ręce. Nawet dzieci 
przebywające na pokładzie nie mają wpły-
wu na ich otrzeźwienie. Obserwuję niejed-
nokrotnie rozmaite jednostki, często także 
duże, motorowe, które wypływają z marin 
na jezioro tylko po to, by opróżnić toalety. 
Być może nie robiliby tego, gdyby miejsc do 
oddawania nieczystości było więcej. Na ca-
łym mazurskim szlaku znam zaledwie kilka 
takich miejsc, a to zdecydowanie za mało. 
Na naszej „Magii” nie stosujemy chemika-
liów, zawsze używamy biodegradowalnego 
płynu do naczyń, a Piotrowi nie pozwalam 
wrzucić do jeziora choćby niedopałka. Nie-
stety wielu turystów i żeglarzy całą chemię 
pakuje do jeziora.

Jakim kursem najbardziej lubi pani 
żeglować?

Najbardziej lubię żeglować takim kursem, 
kiedy Piotr steruje, a ja sobie białe winko 
popijam. A tak serio, wolę kursy pełne, bo 
nie przepadam za nadmiernymi przechyła-
mi podczas halsówki. Mam traumę z dzie-
ciństwa, która spowodowała, że nie potrafię 
pływać wpław. Gdy miałam 7 lat, topiłam 
się w basenie podczas nauki pływania, do 
dziś pamiętam moment potwornej paniki, 
zielono-niebieski kolor kafli po wodą, a po-
tem przebudzenie w szpitalu. Przez wiele 
lat bałam się nawet podchodzić do brzegu 
akwenów. Obóz żeglarski w młodości był 
próbą przełamywania tego lęku. Zatem fakt, 
że dziś żegluję, jest moim wielkim zwycię-
stwem nad sobą. Zresztą mój pies też nie 
przepada za zbyt dużymi przechyłami.

Tamta trauma również się przydaje, spra-
wia, że jestem bardzo ostrożna. Kiedyś na 
jeziorze Ryn w kilka minut przyszła wi-
chura, której nadejście zapowiadała na po-
czątku niewielka granatowa kreseczka na 
horyzoncie. Szybko ją zobaczyłam i poka-
załam Piotrowi, ale on to zlekceważył. Po 
chwili nadeszła naprawdę porządna burza 
z gradem i deszczem. Z trudem udało nam 
się przycumować do prywatnego pomostu. 
I wtedy Piotr uznał, że czasem należy mnie 
jednak słuchać. Od dziecka obserwuję 
przyrodę i to w żeglowaniu naprawdę się 
przydaje. Kobieta jest, moim zdaniem, by-
strzejszym obserwatorem niż facet. Kobie-
ty widzą więcej szczegółów. I to jest trochę 
inne patrzenie. Gdy żeglujemy z Piotrem 
po Mazurach, on raczej pływa na GPS. Ja 
natomiast patrzę na drzewa, na ukształto-
wanie terenu... Wolę patrzeć w przestrzeń, 
bo tam jest po prostu ładniej. I w niebo, bo 
tak jest bezpieczniej...

Rozmawiała Katarzyna Skorska

Dorota i Piotr zabierają w rejsy psa. Ich łódź ma specjalną siatkę ochronną na relingach.

„Magia” ma piękny pokład z drewna tekowego, koło sterowe i mocny silnik stacjonarny.re
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PoChWAłA ŻeGlARStWA media

A ugustów, wtorek 13 maja. Ścia-
na deszczu. Deszcz ma swój fil-
mowy urok, ale w telewizji się 

nie sprawdza. Ekipa producencka By The 
Wind Media dociera na miejsce wieczo-
rem. Następnego dnia rano początek zdjęć 
do nowego programu telewizyjnego „Dwa 
żywioły, dwie pasje”.

Dwa żywioły: ogień i woda. Dwie pasje: 
gotowanie i żeglowanie. Zdrowa, smaczna, 
zbilansowana dieta. Sport, który zmienia 
ludzi – zawsze na lepsze. Warto w wakacje 
spróbować czegoś nowego i zrobić coś dla 
siebie. Do nauki żeglowania zachęcają pi-
szący te słowa Paweł Pochwała oraz goście. 
Do stosowania nowoczesnej diety namawia 
mistrz kulinarny Marcin Budynek.

Środa, 14 maja. W całej Polsce leje... 
a w Augustowie słońce. I żeby było bar-
dziej telewizyjnie, od czasu do czasu lekkie 
zachmurzenie. Po prostu bajka! Taka sama 
aura towarzyszy nam następnego dnia, do 
końca zdjęć. Trochę mamy mało wiatru, ale 

za to dron z kamerą może się wzbić w po-
wietrze (wzbił się i nie uciekł). Praca wre. 
Operatorzy Robert Jażdżyk i Paweł Rybow-
ski, dźwiękowiec Maciek Kaliński, drugi 
prowadzący Marcin Budynek, producent 
Jola Lis oraz ja – reżyser, scenarzysta i au-
tor programu. Miasto wspiera nas w każdej 
chwili realizacji zdjęć. Nad wszystkim czu-
wa Iza Piasecka, wiceburmistrz Augustowa.

Naszą bazą jest przystań Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportu nad Kanałem Au-
gustowskim. Urokliwe miejsce. Na planie 
najmłodsi żeglarze z Augustowa, którzy 
z zazdrością oglądają moją łódkę klasy 
Laser. U nich najnowszy optimist ma 15 
lat. A przecież mają gdzie pływać! Jezio-
ro Necko jest nie tylko jednym z najpięk-
niejszych, jest także bardzo żeglowne. 

Pięknie o swoim mieście i Kanale Augu-
stowskim opowiadają Marek Twardow-
ski i Adam Wysocki, mistrzowie świata 
w kajakarstwie. 

Marcin Budynek odwiedza regionalnych 
producentów żywności, pszczelarzy, węd-
karzy... Kupuje u nich wszystko, czego 
potrzebuje i wyczarowuje kulinarne cuda. 
I wreszcie on – gość pierwszego odcinka 
„Dwóch żywiołów...”, czyli Maciej Gra-
bowski, były olimpijczyk z klasy Laser. 
Przyjechał ze swoją łódką specjalnie na 
nagranie. Przyznaje, że tak daleko na 
wschodzie Polski jeszcze nie był, a takiej 
gościnności dawno nie zaznał. Dla mło-
dych żeglarzy z Augustowa spotkanie z mi-
strzem to wielkie przeżycie. Maciek długo 
z nimi rozmawia i odpowiada na pytania. 

A na wodzie prezentuje podstawy żeglar-
stwa, omawia kursy, zwroty, a później 
w kilku słowach zachęca do naszego sportu 
telewidzów. Mówi o tym, że warto spróbo-
wać, bo żeglowanie może się stać pasją na 
całe życie.

Przed nami całe wakacje z programem. 
Swym citroenem DS5 ekipa By The Wind 
Media odwiedzi Puck, Gdynię, Tałty, 
będziemy nad Zalewem Zegrzyńskim 
i w Dziwnowie na mistrzostwach świata 
w klasie Laser Radial. Wakacje i zdjęcia 
zakończymy we francuskim Breście, skąd 
Tomasz Cichocki będzie wypływał w drugi 
samotny rejs dookoła świata. To wszystko 
co tydzień na antenie stacji TVP Regional-
na, w soboty o godz. 11.15. Do zobaczenia!

Paweł Pochwała

Dwa żywioły, dwie pasje
Dziennikarz Paweł Pochwała zdaje raport z planu nowego programu telewizyjnego nie tylko  

dla żeglarzy: „Dwa żywioły, dwie pasje”. Będzie o sportach wodnych i o przygodach kulinarnych. 
Zapraszamy przed ekrany od połowy czerwca co sobotę (godz. 11.15, TVP Regionalna).

Paweł Pochwała mógłby dogonić Macieja Grabowskiego, ale ma mniejszy żagiel...  Fot. Maciej Kaliński

Nowy program TVP to kulinarna uczta... ...pasja w działaniu... ...i rozmowa nie tylko o żeglarstwie.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Restauracja Sailor, Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 728 922 226
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00

Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu 
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77

JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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T roje polskich żeglarzy z klasy RS:X 
stanęło na podium regat Pucharu 
Świata ISAF rozegranych u wy-

brzeży Hyères. Wśród panów zwyciężył Piotr 
Myszka, a drugi był Paweł Tarnowski. Wśród 
pań trzecie miejsce wywalczyła Maja Dziar-
nowska. Nasi medaliści olimpijscy z igrzysk 
w Londynie – Zofia Klepacka i Przemysław 
Miarczyński – tym razem znaleźli się tuż za 
podium, zajęli czwartą lokatę. Zośka straci-
ła do medalu 12 punktów, a „Pont” przegrał 
brąz, zdobywając tyle samo punktów co 
trzeci Holender Dorian van Rijsselberghe. 
„Pierwsze regaty w tym sezonie uważam za 
udane, tym bardziej że startowałam na mię-
dzynarodowej arenie po dłuższej przerwie” 
– napisała na Facebooku Zofia Klepacka. 
„Wiem, nad czym muszę teraz popracować. 
No i trzeba będzie w następnych startach pły-
wać z większym szczęściem”. 

W wyścigu medalowym klasy RS:X męż-
czyzn wystartowało trzech członków kadry 
Energa Sailing Team Poland. Dwa miejsca 
na podium były niemal pewne. Piotr Mysz-
ka zapewnił sobie zwycięstwo już poprzed-
niego dnia. By odbierać gratulacje, musiał 
jedynie stanąć na starcie do wyścigu meda-
lowego. – Wszystko świetnie się układało. 
Dobrze dopasowałem sprzęt, byłem w do-
brej formie i pokonałem najgroźniejszych 
rywali ze światowej czołówki. Żałuję tylko, 
że Przemek nie zdołał dołączyć do nas na 
podium – powiedział Piotr Myszka.

Paweł Tarnowski także finiszował z dużą 
przewagą i był niemal pewien drugiej lokaty 
na koniec regat. – Najbardziej jestem dum-
ny z czterech wygranych wyścigów. Drugie 
miejsce na koniec cieszy, ale wygrane wyści-
gi najwyraźniej pokazują, że jestem mocny 
– podsumował swój start Paweł Tarnowski.

Najwięcej emocji przeżywał w końców-
ce regat Przemysław Miarczyński. Do 
wyścigu medalowego startował z trzeciej 
pozycji. Ścigał się nie tylko o medal dla sie-
bie, ale także o podium dla Polski. Jednak 
z walki nie zrezygnował także mistrz olim-
pijski Dorian van Rijsselberghe. Holender 
wygrał wyścig finałowy i wskoczył na po-
dium, spychając naszego reprezentanta na 
czwarte miejsce. – Walczyłem z całych sił, 
ale w finale zabrakło trochę mocniejszego 
wiatru – powiedział Miarczyński.

W wyścigu medalowym pań drugie miej-
sce zajęła Kamila Smektała, ale mimo to nie 
awansowała na wyższą lokatę i zakończy-
ła regaty na szóstym miejscu. Małgorzata 
Białecka zajęła w Hyères 15. miejsce, a tuż 
za nią finiszowała Hanna Zembrzuska.

W klasie Laser Kacper Ziemiński był 27., 
a w klasie Laser Radial Anna Weinzieher 

zajęła 23. miejsce. Na finnie Piotr Kula wy-
walczył 14. lokatę, a Miłosz Wojewski – 18. 
W klasie 49er Tomasz Januszewski i Jacek 
Nowak ukończyli regaty na 23. pozycji, 
natomiast Łukasz Przybytek i Paweł Koło-

dziński – na 32. Poza deskarzami do wyści-
gu medalowego awansowały tylko dziew-
czyny z klasy 470 – Agnieszka Skrzypulec 
i Natalia Wójcik. Rywalizację zakończyły 
na 10. miejscu.

Polska fiesta u wybrzeży hyères

Zofia Klepacka po regatach w hyères załadowała swą pakowną limuzynę i pojechała do Pucka.

Piotr Myszka (z lewej) był we Francji w olimpijskiej formie. Jak długo ją utrzyma?

Polskie podium. Zabrakło tylko Miarczyńskiego. Maja Dziarnowska. Trzecie miejsce wśród pań.
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sPOrT SZKoleNie

J ak dobrze przepracować zimę i wczes-
ną wiosnę? No i gdzie to zrobić? Te 
pytania wracają do nas po każdym 

sezonie. Dlatego sprawdziliśmy, jak w ostat-
nich miesiącach trenowali zawodnicy Pogoni 
Szczecin – klubu należącego do najlepszych 
w kraju.

Pogoń od lat wyjeżdża jesienią i zimą do 
hiszpańskiej miejscowości Palamós (Costa 
Brava). To katalońskie miasto, poza szczy-
tem sezonu wręcz senne, a nawet wylud-
nione, leży 120 km na północny wschód od 
Barcelony i 47 km na południowy wschód 
od Girony, znanej głównie z doskonale za-
chowanej średniowiecznej starówki i mię-
dzynarodowego lotniska. Z Polski kursują 
tam samoloty linii Ryanair (bilet w obie 
strony z Poznania kosztuje od 400 do 450 
zł, droższe są jedynie przeloty w czasie 
świąt Bożego Narodzenia i w sylwestra).

Zwykle pod koniec października lub na 
początku listopada trenerzy zawożą do 
miejskiej przystani w Palamós klubowe la-

sery, dwudziestki i siedemdziesiątki. Łódki 
zostają tam przez całą zimę, a poszczegól-
ne grupy regatowe dojeżdżają na zgrupo-
wania. – W samolocie lecącym do Palamós 
czuję się jak w tramwaju, bo często podró-
żuję na tej trasie jedynie z aktówką. Cały 
sprzęt, a nawet rzeczy osobiste, czekają 
na nas w apartamencie lub na przystani – 
mówi trener Zbigniew Muraszko.

W Palamós są doskonałe warunki do 
treningów. Niemal tuż za główkami portu 
otwiera się wielka przestrzeń Morza Śród-
ziemnego z charakterystyczną długą falą. 
W czasie silniejszych wiatrów można ko-
rzystać z miejskiej zatoki Badia di Palamós 
– ląd chroni od wiatrów wiejących z półno-
cy i z zachodu. Popołudniami i wieczorami 
zawodnicy spacerują po plaży i pobliskich 
skałkach, z których rozpościera się piękny 
widok na port i zatokę. Odwiedzają tury-
styczne zakątki miasta wznoszącego się ku 
górze wąskimi uliczkami. Natomiast w lu-
tym uczestniczą w karnawałowej zabawie 

– wówczas spokojne Palamós budzi się do 
życia i przypomina Rio de Janeiro.

Wczesną wiosną, gdy można już treno-
wać w Polsce, łódki i zawodnicy wracają do 
Szczecina. Podczas kolejnych zgrupowań 
załogi przygotowują sprzęt w macierzy-
stej przystani, a mieszkają po sąsiedzku, 
w gościnnym porcie Marina’Club (www.
marina-club.pl), gdzie korzystają z hotelu 
pięknie położonego tuż przy wodzie. Tre-
ningi odbywają się na wodach jeziora Dąbie. 
A wieczorami przed żeglarzami swe podwo-
je otwiera Marina Sport – rekreacyjna część 
ośrodka (www.marina-sport.pl). Codziennie 
do późnego wieczora można tam korzystać 
z sześciu profesjonalnych kortów do squasha 
i ricocheta, dwóch kortów do badmintona, 
sześciu stołów do tenisa stołowego, a także 
z lubianej przez młodych żeglarzy ścianki 
wspinaczkowej. Jezioro Dąbie jest oprócz 
Zalewu Kamieńskiego najlepszym miej-
scem do treningów na Pomorzu Zachodnim.

Kuba, POL 53488

Gdzie trenuje Szczecin? Palamós i Marina’Club

Wejście do hali Marina Sport.

Luty 2014. Morze Śródziemne w okolicy Palamós. Na kursie załoga klasy 420, a w oddali za rufą i falą – trener Tomasz Jakubiak.  Fot. hubert Olszak

Ścianka wspinaczkowa i korty. Wieczorny squash odbiera resztki sił. F
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P o wypełnieniu formularza zgłosze-
nia, który dostępny jest na stronie 
www.nordcup.pl, należy uiścić wpi-

sowe (przelewem bankowym do 18 czerwca). 
Numer konta znajdziecie w zawiadomieniu 
o regatach (zakładka: Dla zawodników). Wy-
ścigi będą rozgrywane od 28 czerwca (sobo-
ta) do 6 lipca (niedziela).

W tegorocznej edycji Nord Cup udział 
weźmie 19 klas regatowych (po raz pierw-
szy pojawią się lasery 4.7, co może mieć 
wpływ na wzrost liczby uczestników). 
Wystartują też jachty morskie oraz deski 
windsurfingowe. Zaplanowano prawie 150 
wyścigów na trzech akwenach w pobli-
żu Górek Zachodnich. Nord Cup to także 
ważne imprezy towarzyszące: Puchar Pre-
zydenta Miasta Gdańska w klasie Techno 
293 (eliminacje do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży), Puchar Wójta Gminy 
Kolbudy w klasie Optimist (grupa B i C), 
a przede wszystkim Wyścig o Bursztyno-
wy Puchar Neptuna dla jachtów morskich 
i klasy Open (wliczany do klasyfikacji ge-
neralnej). W tym roku jednostki rywalizu-
jące o puchar popłyną z Górek Zachodnich 
w kierunku plaży Gdańsk Stogi, następnie 
do boi Brzeźno, do Sopotu w okolice molo 
oraz z powrotem do Górek Zachodnich.

Trzy floty rozegrają podczas Nord Cup 
regaty rangi mistrzostw kraju (klasy Hobie 
16, Hornet oraz Nautica 450). Załogi dzie-
sięciu klas (Delphia 24, Europa, 505, Finn, 
Korsarz, Micro, OK Dinghy, Omega, Skip-
pi 650 i Snipe) będą walczyć o punkty do 
Pucharu Polski. Na trasach zobaczymy też 
łodzie klas Żagle 500, Laser 4.7 i D-One, 
a w ramach regat towarzyszących – Opti-
mist, Open Bic oraz Techno.

Nord Cup to największy zlot regatowców 
w kraju. Przed rokiem na starcie stanęło 
692 żeglarzy (zgłoszono 274 jachty i 85 
desek windsurfingowych). Przy organi-
zacji imprezy pracowało 50 osób, w tym 
21 arbitrów i osób z obsługi technicznej. 
W regatach udział wzięło sporo łódek klasy 
Europa (26 sterników) oraz omeg (w kon-
kurencjach sport i standard rywalizowało 
36 załóg). Nie zabrakło finnów (18 jachtów) 
oraz łodzi klasy 505 (11 załóg).

W Nord Cup rywalizowało wielu znanych 
żeglarzy: młodzi finniści Michał Jodłow-
ski i Miłosz Wojewski, olimpijczyk Piotr 
Kula (po raz pierwszy spróbował swych sił 
w klasie D-One), Jacek Noetzel, wicemistrz 
Europy w konkurencji katamaranów klasy 
A, Piotr Tarnacki z klasy Micro, Zbigniew 
Kania z floty Delphia 24, Krzysztof Paul, 
żeglarz, podróżnik i weteran zatokowych 
regat, oraz ekipa zawodowców mająca na 

koncie starty w Pucharze Ameryki (Piotr 
Przybylski, Jacek Wysocki i Grzegorz Ba-
ranowski). Kogo zobaczymy w tym roku? 
Zapraszamy do Górek Zachodnich w pierw-
szych dniach wakacji. Organizator zapla-

nował losowanie nagród wśród wszystkich 
zgłoszonych uczestników. Więcej informa-
cji o regatach na stronie www.nordcup.pl. 
Z organizatorem można się kontaktować, 
pisząc na adres: info@nordcup.pl.

Regaty Nord Cup 2014
Zgłaszajcie się do regat Nord Cup za pośrednictwem internetu  
do 18 czerwca. Można zaoszczędzić na opłacie rejestracyjnej.

Klasa Europa na wodach Zatoki Gdańskiej. Za sterem Jan Pic.

Klasa 505. Klasa Snipe (Słonka).F
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Joyon rzucił wyzwanie
Trimaran „IDEC 2” Francisa Joyona.  Fot. Andre Fontes

F rancis Joyon, żeglując samotnie na 
trimaranie „IDEC 2” o długości 
niespełna 30 metrów, ustanowił 

rekord trasy Bordeaux – Rio de Janeiro na-
zwanej Friendship Route. Do tej pory że-
glarze nie ścigali się na tej trasie. Francuski 
sternik pokonał 5722 mile morskie w 13 
dni, 3 godziny, 5 minut i 19 sekund, płynąc 
ze średnią prędkością 18,16 węzła.

Żegluga na tym szlaku, choć odbywa się 
w strefie słabych i umiarkowanych wia-
trów, nie należy do łatwych. Czy konku-
renci Francisa Joyona podejmą wyzwanie, 
a trasa Bordeaux – Rio de Janeiro stanie 
się nowym polem rywalizacji najlepszych 
skipperów? Jest spora szansa, bo promo-
cję szlaku obiecują brazylijskie władze 
rządowe, a także władze dystryktu Rio de 
Janeiro. 

Kariera Joyona pełna jest nieoczekiwa-
nych zwrotów. W 1988 roku na katamaranie 
„JB Express” zajął trzecie miejsce w lokal-
nych regatach. Dwa lata później, mimo awa-
rii jachtu, był 10. w Route du Rhum. W 1995 
roku nieoczekiwanie podpisał umowę z Ban-
que Populaire. Ale niestety wiosną 2000 
roku kontrakt zerwano. Żeglarz nagle został 
z niczym, a bank podpisał umowę z jego ry-
walem. Na pocieszenie oddano Francisowi 
pięcioletni jacht, gdyż sponsor sfinansował 
budowę nowego. Wtedy Joyon się zawziął 
i postanowił pokazać, że jest naprawdę do-
bry. W atlantyckich regatach wystartował na 
wysłużonym jachcie, bez sponsora. Nikt nie 
dawał mu szans, a jednak do Newport do-
płynął pierwszy, do tego w czasie krótszym 
niż 10 dni. To była sensacja. Pikanterii wy-
darzeniu dodawał fakt, że nowy „Banque 
Populaire” w trakcie pierwszego poważnego 
rejsu zatonął na Atlantyku. 

Odtąd Francis budził większe zaintereso-
wanie sponsorów, ale wciąż miał trudności 
z pozyskaniem funduszy. Na przeszkodzie 
stał jego charakter. – Francis jest twardym 
człowiekiem i konsekwentnie broni swych 
racji. Ale jest też mało ugodowy, a na do-
datek nie lubi dziennikarzy. Taka postawa 

sprawia, że nie zjednuje sobie sprzymierzeń-
ców – mówił jeden z członków jego ekipy.

W końcu zaufali mu szefowie grupy IDEC, 
finansując samotny rejs dookoła świata 
w 2003 roku. Wyczarterowano słynny „Sport 
Elec”, jacht, na którym Olivier de Kersauson 
opłynął ziemię w rekordowym czasie, tyle że 
był to rejs załogowy. 92-stopowy trimaran 
został pospiesznie przystosowany do żeglugi 
samotnej. Budżet był niewielki, ale Francis 
nie wahał się ani chwili, popłynął i w lutym 
2004 roku ustanowił rekord (72 dni, 22 godzi-
ny, 54 minuty i 22 sekundy).

W tym samym sezonie do dorobku dorzucił 
rekord trasy Kadyks – San Salvador, a w na-
stępnym – rekord trasy Nowy Jork – przylą-
dek Lizard. Ale gdy dopłynął do Anglii, po 
raz kolejny w jego karierze dokonał się zwrot. 
W drodze z Anglii do poru macierzystego za-
snął za sterem i wpłynął na skały w Norman-
dii. Nie było zatem wiwatujących tłumów. 
Francis chyłkiem dotarł do domu i tam w sa-
motności godził się z porażką.

Kiedy światową prasę obiegły informacje 
o rekordach jachtu, koncern zapragnął zdys-
kontować te sukcesy, uruchomił więc dział 
marketingu grupy i zapewnił większy bu-
dżet. Zbudowano nowy jacht, wzorowany na 
poprzednim, i przeznaczono spore fundusze 
na promocję. „IDEC 2” wyruszył po kolejny 
rekord. Przez niespełna 8 lat Francis zdobył 
kilkanaście rekordów. Kiedy mu je odbie-
rano, stawał za sterem i płynął po utracone 
trofeum. Pierwszy zdobył l’Ultimate Trophy 
– żeglarski Wielki Szlem, nagrodę za cztery 
najważniejsze rekordy: dookoła świata (57 
dni 13 godzin, 34 minuty i 14 sekund – 2004 
rok), rekord północnego Atlantyku z Nowego 
Jorku do przylądka Lizard (5 dni, 2 godziny, 
56 minut i 10 sekund – 2013 rok), rekord tra-
sy Kadyks – San Salvador (8 dni, 16 godzin, 
7 minut i 5 sekund – 2013 rok) oraz rekord 
żeglugi 24-godzinnej (666,2 mili – 2012 
rok). Sukcesy jednak Francisa nie zmieniły, 
pozostał sobą, czyli milczkiem niechętnie 
rozmawiającym z dziennikarzami.

Marek Słodownik

M agazyn „Wiatr”: W jaki spo-
sób zorganizowane jest szko-
lenie najmłodszych zawodni-

ków w krajach zachodniej Europy, które 
odwiedzacie w trakcie zgrupowań i re-
gat? Czy realizowane są tam programy 
edukacyjne podobne do naszego?

Tomasz Figlerowicz: Polscy trenerzy jeż-
dżą z zawodnikami po całej Europie, a nie-
którzy – od czasu do czasu – wyruszają tak-
że na inne kontynenty. I prawie wszędzie, 
gdzie obserwujemy organizację szkolenia 
w klasie Optimist, finansowanie nauki spo-
czywa przede wszystkim na barkach rodzi-
ców. Darmowe zajęcia, takie jakie w Polsce 
mają uczestnicy programu Energa Sailing, 
są czymś niespotykanym. Powiem więcej, 
pod tym względem jesteśmy wręcz świa-
tową awangardą, bo od lat nasi najmłodsi 
sternicy mogą korzystać z pomocy spon-
sorów. W krajach zachodniej Europy wielu 
klubów po prostu nie stać na zatrudnienie 
szkoleniowców, dlatego rodzice wynajmują 
ich prywatnie. Kluby niekiedy oferują je-
dynie hangar i slip. Widziałem nawet takie 
sekcje, w których rodzice płacili bosmano-
wi po 10 euro za godzinę, by móc zwodo-
wać klubową łódkę – zupełnie jak w wypo-
życzalni kajaków. Niestety, wydaje się, że 
także u nas wszystko będzie zmierzać ku 
większej komercji, dlatego takie projekty 
jak Energa Sailing, staną się dla żeglarstwa 
bezcenne.

W tym sezonie ponad 600 dzieci z sześ-
ciu województw uczestniczy w zajęciach. 
Co zrobić, by jak najwięcej z nich zapisa-
ło się klubów i zostało przy żeglarstwie 
na dłużej? A najlepiej na zawsze.

Zdajemy sobie sprawę, że od pierwszych 
kroków na pokładzie do żeglugi na wyso-
kim poziomie w krajowej czołówce droga 
jest długa i niełatwa. Dlatego staramy się 
organizować spotkania z rodzicami, coś na 
kształt drzwi otwartych, by sekcje regato-
we z najbliższej okolicy mogły przedsta-
wić swoją ofertę. U nas, w Poznaniu, nad 
Jeziorem Kierskim, takie spotkanie odbę-
dzie się w czerwcu. Zależy nam na tym, by 
każdy sternik z programu Energa Sailing 
mógł znaleźć najlepsze dla siebie miejsce 
do kontynuowania nauki. Kluby są różne. 
Jedne mają lepszą infrastrukturę i droż-
szą ofertę, inne skromniejszą bazę i niższe 
opłaty. Uważam, że dla chętnych dzieci nie 
zabraknie miejsca.

Ilu uczestników programu powinno 
kontynuować przygodę z żeglarstwem, 
byśmy mogli powiedzieć, że projekt udał 
się w stu procentach?

Byłbym szczęśliwy, gdyby co drugie 
dziecko spróbowało swych sił w sekcji 
regatowej. Trenerzy i działacze powinni 
stworzyć takie warunki, by jak najwię-
cej uczestników programu zatrzymać 
w klubach.
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Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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Zatrzymajmy dzieci w klubach

Czy poziom szkolenia w poszczegól-
nych ośrodkach uczestniczących w pro-
gramie spełnia oczekiwania trenerów 
i działaczy z PSKO i PZŻ?

Na początku było z tym różnie. Ale póź-
niej, po wielu spotkaniach, rozmowach 
i wykładach dla instruktorów, zaobser-
wowaliśmy poprawę, a także to, na czym 
szczególnie nam zależało, czyli pewne 
ujednolicenie organizacji szkolenia i me-
todologii nauki. W ubiegłym sezonie PZŻ 
wydał podręcznik dla dzieci. A w maju 
tego roku rozpoczęto zdjęcia do filmu szko-
leniowego. Technikę żeglugi prezentowali 
przed kamerą doświadczeni sternicy, mię-
dzy innymi Tytus Butowski, ubiegłorocz-
ny mistrz Europy, oraz Ola Melzacka. Ten 
film może być pomocny wielu zawodnikom 
i instruktorom.

A na wyższym poziomie, w grupach B 
i A, czego najbardziej brakuje w syste-
mie szkoleniowym?

Po pierwsze, większego finansowania 
przez miasta, gminy, kluby wielosekcyjne 
czy prywatnych sponsorów. Ale z proble-
mem braku pieniędzy borykają się chyba 
wszystkie dyscypliny sportu. Drugą rze-
czą, na którą często zwracam uwagę, jest 
dość słaba współpraca między klubami, 
trenerami i grupami zawodników. Gdyby 
była ściślejsza, moglibyśmy częściej wyjeż-
dżać za granicę, obniżać koszty zgrupowań 
i udziałów w regatach, podpatrywać najlep-
szych i podnosić w ten sposób poziom spor-

towy. Kiedy nasi zawodnicy pojawiają się 
na jeziorze Garda we Włoszech, w Hiszpa-
nii czy w Chorwacji, zawsze zagraniczne 
ekipy chcą się przyłączyć do zajęć i zor-
ganizować wspólny trening. Wiedzą, że 
Polska ma dobrych trenerów i zawodników, 
więc można na takich zajęciach skorzystać. 
W podobny sposób mogłyby współpraco-
wać nasze kluby. Najpierw na poziomie 
jednego jeziora lub województwa, później 
na poziomie krajowym.

Czy dominacja klubów z Pomorza wciąż 
jest tak wyraźna jak w ostatnich sezonach?

Poziom nieco się wyrównał, na czoło-
wych miejscach rankingu pojawiają się 
sternicy z takich klubów, jak JKW Poznań, 
Niegocin Giżycko, Opty Ustka czy MKŻ 
Opti Kamień Pomorski. Ale oczywiście 
zawodnicy z YKP Gdynia wciąż są bardzo 
mocni, w czołówce jest ich najwięcej. Trud-
no się temu dziwić, gdyż Gdynia ma do-
skonałe warunki do treningów i świetnych 
szkoleniowców. Rozległa zatoka jest właś-
ciwie w centrum miasta. Kiedyś zapytałem 
zawodniczkę z Gdyni, jak to się stało, że 
zainteresowała się żeglarstwem. Odpowie-
działa: „poszłam z tatą na lody i zobaczy-
łam łódki”. U nas, gdy dzieci idą w centrum 
na lody, widzą najwyżej koziołki na Starym 
Rynku. Dlatego prymat klubów z Pomorza 
jest czymś naturalnym. Co nie znaczy, że 
nie można z nimi nawiązać równorzędnej 
walki. Bo niezależnie od akwenów, odle-
głości do mariny czy sprzętu, o poziomie 

szkolenia i tak w największym stopniu de-
cydują trenerzy.

Czy sukcesy w klasie Optimist powin-
ny być celem? Czy na tym etapie zabawy 
w sport sukcesy w ogóle są potrzebne?

Wynik nie jest najważniejszy. Zawodnik 
musi się nauczyć zasad, poprawnej techniki, 
a żeglowanie powinno mu sprawiać frajdę. 
Wielu było takich, którzy błyszczeli w klasie 
Optimist, a później – w starszym wieku – nie 
potrafili się odnaleźć w sporcie. Są też tacy, 
którzy na optimistach nie odnosili żadnych 
sukcesów, a później, dzięki determinacji, 
wytrwałości i ciężkiej pracy, zostali olimpij-
czykami. Na przykład Piotr Kula z klasy Finn 
czy Ania Weinzieher z klasy Laser Radial. 
O Mateuszu Kusznierewiczu nie wspomina-
jąc... Dlatego sukces na optimiście, choć cie-
szy trenera, sprawia frajdę rodzicom i buduje 
morale zawodnika, dla jego sportowej przy-
szłości nie ma wielkiego znaczenia. Spośród 
moich sterników doskonale żegluje w tym se-
zonie Emilia Zygarłowska, stypendystka pro-
gramu Energa Sailing. Nie wiemy, czy wy-
walczy kwalifikację do mistrzostw świata. 
Nie wiemy, czy zdobędzie medal mistrzostw 
kraju. Ale wiemy, że ta dziewczyna dzięki że-
gludze na optimiście stała się materiałem na 
doskonałego regatowca. Gdy zaczynała, sie-
działa wystraszona i skulona na rufie łódki. 
Dziś w silnym wietrze tak pięknie prowadzi 
jacht, że już nie tylko rodzice, ale także foto-
reporterzy wypatrują ją przez obiektyw.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Tomasz Figlerowicz, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy  
Optimist, opowiada o programie Energa Sailing, o szkoleniu młodych sterników  

oraz o tym, dlaczego sukces w sporcie dzieci nie jest najważniejszy.

Emilia Zygarłowska (JKW). Fot. Marek Wilczek Tomasz Figlerowicz, prezydent PSKO. Fot. Marek Wilczek

http://www.energa.pl
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M otorowe cruisery o długości 
około 40 stóp (ponad 12 me-
trów) to konstrukcje, które 

w ofercie ma większość światowych stocz-
ni. Pod koniec marca pływaliśmy u wy-
brzeży Cannes modelem Leader 40 – no-
wym jachtem francuskiej marki Jeanneau, 
po raz pierwszy zaprezentowanym podczas 
ubiegłorocznych targów w Paryżu.

Czterdziestka jest największym modelem 
z linii Leader. Jacht powstaje w dwóch wer-
sjach: Open i Sport Top. Pierwsza ma otwar-
ty salon ze skierowaną ku dziobowi wysoką 
bramą, służącą do montażu anten i oświetle-
nia nawigacyjnego oraz będącą elementem 
konstrukcyjnym namiotu rozkładanego nad 
salonem i sterówką (można też zamontować 

składane bimini osłaniające kokpit). W dru-
giej wersji (Sport Top) salon jest osłonięty 
nadbudówką z elektronicznie otwieranym 
dachem. W naszych szerokościach geogra-
ficznych zapewne właśnie tak wykończone 
leadery będą się cieszyć większą popular-
nością. Obie wersje mają taki sam układ 
wnętrza oraz wyposażenie. 

Na rufie jacht ma dużą hydraulicznie 
opuszczaną platformę. Można na niej zapar-
kować mały tender, ponieważ pomost unosi 
ładunek o wadze 500 kg. Dodatkowo arma-
tor może zamówić hydraulicznie rozkłada-
ny trap, który ułatwi wchodzenie na łódź 
w marinach z wyższymi pomostami. Wąskie 
stopnie na lewej burcie prowadzą z platformy 
bezpośrednio na półpokład i dalej na pokład 
dziobowy z dużym łóżkiem. Tym przejściem 
możemy się dostać także do kokpitu i salonu, 
trzeba jednak przejść przez rufową kanapę 
i jej oparcie. Dlatego lepiej skorzystać z sze-
rokiego wejścia na prawej burcie.

Część rufową kokpitu zajmuje szerokie 
łóżko z przesuwanym zagłówkiem. Pod 
kanapą są duże schowki, w których mieści 
się tratwa ratunkowa oraz cały dodatkowy 
sprzęt ratowniczy lub nurkowy. Lewą stronę 
zajmuje duża kanapa ze składanym stołem. 
Na prawej burcie jest barek z małym zle-
wozmywakiem, lodówką i kostkarką lodu. 
W przedniej części, na lekkim podwyższe-

niu na prawej burcie, ulokowano stanowisko 
sternika. Po lewej stronie mamy natomiast 
fotel nawigatora i wygodną jednoosobową 
leżankę. Pośrodku znajduje się zejściów-
ka do kabiny zamykana przesuwanymi 
drzwiami z przyciemnionego tworzywa.

Leader 40 ma dwie dwuosobowe kabiny 
sypialne i łazienkę z prysznicem. Obie kabi-
ny są przestronne i jasne. Mają dwuosobowe 
łóżka, które można rozsunąć i przekształcić 
w osobne pojedyncze koje. Kabina dziobo-
wa jest wyższa i ma bezpośredni dostęp do 
łazienki. Druga, na śródokręciu, jest nato-
miast większa. Znalazło się w niej miejsce 
na dodatkową kanapę wzdłuż lewej burty, 
a także na ukryty w szafce zlewozmywak 
(wyposażenie dodatkowe). Przestrzeń mię-
dzy kabinami zajmują salon oraz kambuz ze 
zlewozmywakiem, dwupalnikową kuchen-
ką i lodówką. Na przeciwnej burcie jest ka-
napa i opuszczany stół, który po obniżeniu 
tworzy dodatkowe dwuosobowe łóżko.

Leader 40 nie wprowadza na rynek rewo-
lucyjnych zmian w tym segmencie łodzi. 
Stocznia postawiła na przestrzeń i wygodę, 
wykorzystując sprawdzone rozwiązania. Pro-
ducent zapewnia, że dwa silniki o mocy 370 
KM pozwalają osiągnąć prędkość 38 węzłów. 
Podczas naszych testów pogoda niestety nie 
sprzyjała żegludze. Przy wietrze wiejącym 
z prędkością ponad 15 węzłów i bardzo du-
żym zafalowaniu udało się osiągnąć prędkość 
23 węzłów (przy 2500 obrotach na minutę). 
Mimo niesprzyjających warunków jacht 
sprawował się bardzo dzielnie i poza promem 
był jedyną jednostką na wodzie radzącą so-
bie z wysokimi falami. Oczywiście kilka 
razy woda wdarła się na pokład, ale i tak łódź 
zasłużyła na słowa uznania. Teraz Jeanneau 
Leader 40 musi się zmierzyć z liczną i silną 
konkurencją, ponieważ jachty tej wielkości 
oferują także inne renomowane stocznie, 
między innymi Galeon, Bavaria, Beneteau, 
Sealine, Sea Ray i Azimut.

Arek Rejs

Nowy Jeanneau leader 40
Leader 40 to nowy jacht ze stoczni Jeanneau – komfortowa maszyna na rodzinne wyprawy.  

Jak się sprawuje w trudnych morskich warunkach?

Jeanneau leader 40
Długość 12,33 m
Szerokość 3,8 m
Zanurzenie 1,1 m
Wyporność 7 531 kg
Zbiorniki paliwa 724 l
Zbiorniki wody 250 l
Silniki:  2 x Volvo Penta D4 – 300 DP, 300 KM 

2 x Volvo Penta D6 – 370 DP, 370 KM 
2 x MerCruiser 380ZD, 380 KM

Kategoria CE B10/C12
Cena 222 300 euro netto

Leader 40 powstaje w dwóch wersjach: Sport Top i Open.

Na rufie jest duża platforma oraz łóżko. Stanowisko sternika na prawej burcie. Kambuz i część wypoczynkowa.

Parker Poland Sp. z o.o. 
Cząstków Polski 171, 

05-152 Czosnów

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

www.parker.com.pl

Oficjalny 
dystrybutOr 
na Polskę

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

Razem twoRzymy standaRdy.
system nawigacyjny zeus touch, pierwszy taki ploter stworzony dla żeglarzy.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy produkt, który sprawi,  
że żeglowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dotykowy ekran LED, możliwość  
rozbudowy o radar, autopilot, bezprzewodowe sterowanie GoFree i wiele więcej.  
Unikalny ekran SailSteer automatycznie obliczy punkty zwrotu oraz optymalny kurs, 
abyś mógł skupić się na tym co kochasz najbardziej- żeglowaniu.

http://www.parker.com.pl
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VULCAIN LANGSCHLAG KRÖSLIN
www.vulcain-langschlag.com

The Watch for Presidents. 

www.vulcain-watches.com

VULCAIN LANGSCHLAG KRÖSLIN 2014
KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN
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Edycja limitowana NAUTICAL SEVENTIES

Mechanizm Vulcain Cricket Calibre V-10.
Odmierza godziny, minuty, sekundy,
wyposażony w budzik i tarczę z tabelą dekompresji.

REGATY NA TRASIE KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN
Czekamy na ekscytujący wyścig.

Zgłoś swój udział!
www.vulcain-langschlag.com

Termin: 26 – 28 czerwca 2014 r.
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