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CHORWACJA WIOSNĄ
Pusto, cicho i taniej

ABC FINANSÓW
Jak wziąć jacht w leasing

AKUPRESURA NA POKŁADZIE
Jak walczyć z chorobą morską

SZWEDZKA TRADYCJA,  
POLSKA JAKOŚĆ
Maxi 1200 płynie do Gdyni na targi

MARIUSZ KOPER. 75 000 MIL NA JACHCIE „KATHARSIS II”

http://www.wiatr.pl
http://www.wielka-petla.pl/


ODZIEŻ ŻEGLARSKA

www.azimuth-shop.com
www.azimuth.com.pl
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Jak zostać armatorem i spełniać marzenia

M arzycie o własnym jachcie, ale nie wiecie, który wy-
brać i skąd wziąć na niego pieniądze? No to witajcie 
w klubie! Plan mamy taki...

Po pierwsze, przeczytajmy w tym wydaniu „Wiatru” krótki i prosty 
poradnik finansowy przedstawiający zagadnienia związane z leasin-
giem. Jacht możemy wziąć w leasing tak samo jak firmowy samo-
chód dostawczy albo maszynę rolniczą. Usługa kierowana jest głów-
nie do przedsiębiorców prowadzących spółki (jawne, z ograniczoną 
odpowiedzialnością, akcyjne) oraz do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Żeglarze, których stać na opłacanie rat le-
asingowych, otrzymują pomoc nie tylko w finansowaniu zakupu, ale 
także w ubezpieczeniu jachtu. A nawet w przebrnięciu przez niełatwe 
procedury związane z rejestracją i wyposażeniem jednostki.

Po drugie, zaplanujmy wizytę w Gdyni na letnich targach Wiatr 
i Woda na wodzie (od 30 lipca do 2 sierpnia). W jednym miejscu, 
burta w burtę, staną jachty z polskich i zagranicznych stoczni. Ża-
glowe i motorowe. Małe i wielkie. Za kilkanaście tysięcy złotych 
lub za miliony. Wizyta w Gdyni to najlepszy sposób na poznanie 
oferty renomowanych producentów. I oczywiście na sprawdzenie 
naszej upatrzonej łodzi na wodach zatoki. Nie zabraknie nowości. 
Jedną z nich będzie piękny jacht typu Maxi 1200 – luksusowy i ele-
gancki cruiser zbudowany w polskiej stoczni zgodnie ze skandy-
nawską tradycją, według projektu Pelle Pettersona, szwedzkiego 
mistrza świata i medalisty olimpijskiego w klasie Star.

Polecamy też lekturę wywiadu z biz-
nesmenem i żeglarzem Mariuszem Ko-
perem, która z pewnością zainspiruje 
wszystkich szukających atrakcyjnych 
celów oceanicznych rejsów. Mariusz 
Koper jest właścicielem i kapitanem 
jachtów „Katharsis” i „Katharsis II”. 
Częściej przebywa na pokładzie niż 
w biurze i nawet 10 miesięcy w roku 
spędza w rejsach. Organizuje rodzin-
ne wyprawy w najdalsze rejony świata 
i wraz z partnerką Hanią Leniec współtworzy niezwykły blog że-
glarski zatytułowany „Nie sprzedawajcie swych marzeń”. W grudniu 
uczestniczył w regatach Sydney – Hobart. Później popłynął na dale-
kie południe. A w maju na chwilę wpadł do Polski i udzielił wywiadu 
Markowi Słodownikowi.

Jeśli jednak nie stać nas na zakup nowego jachtu w stoczni, po-
szukajmy używanej jednostki. Iwona i Marek Tarczyńscy kupili 
małą kilową łódź typu Supero 800 i wkrótce wyruszą na Islan-
dię. Grzegorz Węgrzyn rozpoczyna samotny okołoziemski rejs 
na jachcie z lat 70. Skromne fundusze nie mogą nas zatrzymać 
na brzegu. Ludek Mączka pływał starą drewnianą łajbą po całym 
świecie i dziś ma pomnik na Odrą...

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

12 197 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

Magazyn Wiatr w Apple Store i Google Play, 
a na komputerach i smartfonach – plików PDF.

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania III 2015, IV 2015, V 2015).
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W szczecińskiej alei Żeglarzy na 
bulwarze Piastowskim (mię-
dzy mostem imienia Jerzego 

Łabudy a mostem Długim) zorganizowa-
no uroczyste odsłonięcie pomnika znane-
go żeglarza i geologa, który spod Wałów 
Chrobrego wyruszał w świat na swym 
jachcie „Maria”. Pomnik jest kolejnym 
lądowym śladem upamiętniającym Lud-
ka. W 2007 roku przyjaciele z Jacht Klu-
bu AZS w Szczecinie wykuli jego imię na 
potężnym granitowym głazie narzutowym 
ustawionym w macierzystej przystani przy 
ul. Przestrzennej 9. Dwa lata później przy 
murze bazyliki archikatedralnej ustawiono 
kotwicę trzech kapitanów z tablicą upa-

miętniającą Kazimierza „Kubę” Jaworskie-
go, Jerzego Siudego oraz Ludka.

Ludomir Mączka, zwany przez przy-
jaciół „Ludojadem”, kupił jacht „Maria” 
w 1972 roku. Rok później rozpoczął żeglar-
ską wędrówkę. Opłynął świat. Brał udział 
w rejsie arktycznym. Pokonał Przejście 
Północno-Zachodnie. Został pierwszym 
Polakiem, który opłynął obie Ameryki. 
Później jeszcze raz ruszył na morza „Ma-
rią” – szlakiem Ferdynanda Magellana. Ale 
pozostał skromnym obieżyświatem.

Urodził się we Lwowie w 1926 roku. Miał 
obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Miesz-
kał wszędzie i nigdzie – nie miał domu, 
żony i dzieci, ale za to miał przyjaciół na 

całym świecie. Chodził w płóciennych 
spodniach, z kubkiem yerba mate w ręku, 
zawsze ze sfatygowanymi okularami po-
wiązanymi sznurkiem lub sklejonymi ta-
śmą. W Bractwie Wybrzeża nosił imię 
Monje del Mar (Mnich Morski). Dziesięć 
lat temu, kilka miesięcy przed śmiercią, 
mimo choroby, na szpitalnym łóżku wciąż 

Odsłonięto pomnik Ludomira Mączki
Stanął nad brzegiem Odry boso, w płóciennych  

spodniach, ze sfatygowanymi okularami – oto Ludek Mączka, 
jakiego zawsze będziemy pamiętać.

Ludomir Mączka przed laty na swojej „Marii”.

„Maria” płynie na uroczystość odsłonięcia pomnika.

Pomnik Ludka stanął nad Odrą. Jego „Marię” wyremontowano w hali Campingu Marina. F
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WYDARZENIA PERYSKOP

planował kolejne wyprawy. Jeśli nie fior-
dy Patagonii, to przynajmniej Świnoujście 
albo Wolin. W ostatni rejs Ludek wyruszył 
30 stycznia 2006 roku...

Podczas II wojny światowej wstąpił 
do Armii Krajowej. Po wojnie studiował 
geologię i geografię we Lwowie oraz we 
Wrocławiu. Później pracował jako geolog 
w Polsce, Mongolii i Zambii. Żeglarską 
przygodę rozpoczął w 1949 roku na Od-
rze we Wrocławiu. Następnie żeglował po 
jeziorach i morzach. Po powrocie z afry-
kańskiego kontraktu odkupił od Jerzego 
Makowskiego solidny mahoniowy kecz 
„Maria”. Jacht stał się jedyną miłością 
Ludomira i jego domem na resztę życia. 
W 1973 roku wyruszył dookoła świata, by 
powrócić do Szczecina po 18 latach. Przez 
całe życie był samotny, ale nigdy nie polu-
bił samotnej żeglugi – zawsze miał na po-
kładzie przyjaciół, znajomych, załogantów 
z kraju albo przypadkowych podróżników 
różnych narodowości.

Latem 1999 roku Ludek podjął kolejne oce-
aniczne wyzwanie – ze szczecińską załogą 
wyruszył „Marią” w drugi rejs dookoła świa-
ta. Dopłynął do Nowej Zelandii, gdzie prze-
rwał podróż i odleciał do Kanady na leczenie. 
W sierpniu 2003 roku „Marię” przyprowa-
dził do Szczecina Maciej Krzeptowski. Na 
przystani JK AZS wzruszony Ludek przyjął 
od Maćka cumy. Poruszał się już wtedy o ku-
lach. Mimo pomocy i wysiłków przyjaciół 

oraz lekarzy nie wrócił do zdrowia i nie wy-
płynął już samodzielnie. Trzy lata później od-
szedł na wieczną wachtę. Wielkiego kapitana 
i skromnego człowieka żegnały tłumy. Mogi-
łę Ludka pokryły wieńce i wiązanki kwiatów 
z Polski, Nowego Jorku, Chicago i Toronto.

Ludek prowadził obszerne zapiski i bogatą 
korespondencję z całym światem, ale nie na-
pisał o swych wyjątkowych rejsach ani jednej 
książki. Napisali je inni – uczestnicy jego rej-
sów i przyjaciele. Powstało też kilka filmów 
dokumentalnych o Ludku i jego „Marii”. 

Mawiał o sobie: „Nigdy nie zrobiłem nic 
wielkiego. Żeglowałem dla przyjemności. 

Dla każdego żeglarza zawsze najtrudniejsze 
do pokonania są rafy lądowe. Później jest już 
tylko morze...”. Po powrocie z wokółziem-
skiego rejsu, zapytany, co czuje, odpowie-
dział krótko: „niedosyt”. To właśnie ten nie-
dosyt przed laty kazał mu jechać rowerem 
z Wrocławia do Szczecina. Później otwartą 
szalupą płynąć wzdłuż wybrzeża do Gdyni 
w grudniowym rejsie. A następnie „Marią” 
po wszystkich oceanach świata. I pomyśleć, 
że kiedyś na wiślanej przystani w Warsza-
wie nie chcieli mu wypożyczyć kajaka, bo 
nie miał karty pływackiej.

Wiesław Seidler

Grzegorz Węgrzyn, człowiek o wielkim 
sercu, pasji do wiatru, morza i przygody, 
wyrusza na początku czerwca w samotny 
rejs dookoła świata bez zawijania do por-
tów. Popłynie klasyczną trasą z zachodu 
na wschód wokół trzech przylądków. Start 
i meta w Szczecinie. Węgrzyn przygotował 
do wyprawy własny jacht niemieckiej kon-
strukcji Scorpio II. To stalowy slup o dłu-
gości 11 metrów nazwany „Regina R”, zwo-
dowany w latach 70. w Hamburgu.

Grzegorz nie przewiduje postojów, choć jak 
mówi – mogą się przydarzyć nieprzewidziane 
awarie, które zmuszą go do zawinięcia do por-
tu. Więcej informacji o wyprawie na Facebo-
oku (www.facebook.com/samotnyrejs). 

Paweł Myłka

Ze Szczecina w świat

Grzegorz Węgrzyn.F
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I wona i Marek Tarczyńscy, nomino-
wani do nagrody Żeglarz Roku 2014 
Magazynu „Wiatr”, w porcie Wolica 

JK Politechniki Warszawskiej przygotowu-
ją jacht „Cerberyna-Mila 3” do rejsu na Is-
landię. W czerwcu opuszczą Gdańsk i wy-
ruszą w trudny rejs na wulkaniczną wyspę.

Iwona i Marek kilka lat temu zapragnę-
li sprawdzić, jak działa europejska strefa 
Schengen. W tym celu postanowili odwie-
dzić wszystkie morskie kraje strefy i kilka 
spoza niej. Odbyli rejsy śródlądowe, wy-
prawy wokół Europy i popłynęli dookoła 
Bałtyku. Przez kilka ostatnich sezonów od-
wiedzili 500 europejskich portów i zebrali 
16 (spośród 19) bander morskich krajów 
strefy Schengen. Przy okazji w ich dorob-
ku znalazło się dziewięć bander innych 
europejskich państw. W kolejnych rejsach 
planują wyruszyć po trzy ostatnie bandery 
Schengen: islandzką, maltańską i słoweń-
ską. Właśnie z myślą o Islandii i Malcie 
kupili mały jacht kilowy typu Supero 800. 

Ostatnie miesiące jacht spędził w stocz-
ni w Aninie. Ściany w mesie i na dziobie 
wyłożono drewnem. Całkowicie prze-
budowano część rufową i zejściówkę, by 
zmieścić silnik Diesla i przekładnię Z. 

Przebudowano też instalacje gazową i elek-
tryczną. W bakistach wlaminowano pół-
ki, które usztywniły burty. Wzmocniono 
uchwyt sztagu na maszcie. Zamówiono tra-
twę ratunkową. Na pokładzie są już mapy 
elektroniczne, papierowe, dwa odbiorniki 
GPS i autopilot. – Od Dobrochny Nowak, 
która żeglowała rok temu na Islandię z Ka-
tarzyną Sałaban, dostaliśmy wycinek alma-
nachu Wysp Owczych – mówi Iwona. – Są 
tam cenne informacje o prądach i pływach 
tego rejonu. Dziewczyny dostały ten mate-
riał od tamtejszych rybaków.

Pod koniec kwietnia łódź przewieziono 
do portu YKP w Jadwisinie nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Jest tam dźwig, którym 
można zwodować kilową jednostkę. Na-
stępnie przeprowadziliśmy jacht wodami 
płytkiego zalewu do portu Wolica JK Po-
litechniki Warszawskiej. – Zalew niezbyt 
nadaje się do żeglugi morskim jachtem 
– mówi Tarczyński. – Jesteśmy ostrożni 
i trzymamy się toru wodnego, a i tak zda-
rza się szorować kilem po piachu. Mimo to 
pływamy po okolicy, bo nowy silnik musi 
przepracować 50 godzin, aby mógł przejść 
przegląd serwisowy potrzebny do podstem-
plowania gwarancji. Później jacht zostanie 

przetransportowany do Górek Zachodnich, 
gdzie serwisanci sprawdzą silnik na lądzie 
oraz w trakcie krótkiego rejsu.

Iwona i Marek planują popływać po Zato-
ce Gdańskiej, by sprawdzić, czy na jachcie 
wszystko działa jak trzeba. Zajmą się także 
zakupem zaopatrzenia. Tym razem nie biorą 
z sobą karmy dla psa, bo ze względu na tru-
dy rejsu ich suczka Mila pozostanie w domu.

Po opuszczeniu Górek Zachodnich załoga 
popłynie na Bornholm. Później zatrzyma się 
w Skagen i w Stavanger. Kolejne punkty na 
mapie to Szetlandy i Wyspy Owcze. I wła-
śnie wtedy zaczną się schody – najdłuższy 
odcinek rejsu, czyli przeskok na Islandię. 
Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać dalszej że-
gludze małym jachtem, Tarczyńscy pomyślą 
o przepłynięciu na Islandię promem.

W drodze powrotnej chcieliby odwiedzić 
Szkocję i Kanał Kaledoński, a następnie 
wrócić do Polski przez Kanał Angielski, 
Morze Północne i Kanał Kiloński. – Mamy 
też w planach inny wariant na wypadek, 
gdybyśmy nie chcieli wracać do domu – 
mówi Marek Tarczyński. – Możemy po-
płynąć do Brestu i dalej do Royan i ujścia 
Garonny. Wpłyniemy w Kanał Południowy 
(Canal du Midi) i przez Francję przedosta-
niemy się do St. Louis lub Marsylii. Tam 
moglibyśmy zostawić jacht na zimę i wró-
cić po niego za rok, by kontynuować pro-
jekt Nurtem Schengen.

Tekst i zdjęcia Kamila Ostrowska

Kierunek Islandia

Gotowi do drogi. Iwona i Marek w przytulnej mesie swego jachtu. „Cerberyna-Mila 3” ma piękny klasyczny kształt i tent osłaniający cały kokpit.
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W drugi weekend czerwca wpad-
nijcie do Szczecina na Wały 
Chrobrego i Łasztownię, by 

wziąć udział w finale The Baltic Tall Ships 
Regatta 2015.

Najpierw flotę żaglowców ugości litewska 
Kłajpeda (od 5 do 8 czerwca). Później kil-
kadziesiąt jednostek będzie rywalizować 
na liczącej ponad 500 km trasie do Szcze-
cina. W Polsce będziemy je podziwiać od 
11 do 15 czerwca podczas wielkiego finału 
tegorocznych zmagań. Powitanie żaglow-
ców rozpocznie się w czwartek. Na piątek 
zaplanowano zwiedzanie jachtów, rejsy, 

pokaz światła i dźwięku, koncerty szanto-
we na Łasztowni oraz spotkania z pisarza-
mi i poetami marynistycznymi. W sobotę 
przewidziano paradę załóg, występ chóru 
Akademii Morskiej oraz rozdanie nagród 
za miejsca w The Baltic Tall Ships Regat-
ta. Oraz oczywiście kolejne godziny zwie-
dzania i rejsów. Tego dnia warto odwiedzić 
także Łasztownię, gdzie wystąpią gwiazdy 
polskiej sceny szantowej, między inny-
mi Formacja, EKT Gdynia, Perły i Łotry, 
Klang oraz Ryczące Dwudziestki. Późnym 
wieczorem na Wyspie Grodzkiej odbędzie 
się pokaz sztucznych ogni. Niedziela stać 
będzie między innymi pod znakiem koncer-
tu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie zatytułowanego „Salsa marin-
ha” z udziałem José Torresa i Havana Dre-
ams (scena główna przy ul. Jana z Kolna).

Do nabrzeży przy Wałach Chrobrego 
i wyspy Łasztownia zacumują jednostki, na 
których będzie niemal 1300 żeglarzy. Udział 
w finale zapowiedziały załogi „Daru Mło-
dzieży”, „Fryderyka Chopina”, „Zawiszy 
Czarnego”, „Generała Zaruskiego” oraz ro-
syjskich jednostek „Shtandart” i „Sedov”. 
Finał The Baltic Tall Ships Regatta to dla 
mieszkańców i turystów okazja do spotkań 
z załogami żaglowców. A także szansa na 
zobaczenie z bliska jednostek cumujących 
przy szczecińskich nabrzeżach. 

Więcej informacji o imprezie oraz pełny 
program wydarzeń na stronie internetowej 
www.tallships.szczecin.eu. W zakładce „Co, 
gdzie, kiedy?” można pobrać plan rozsta-
wienia jednostek wzdłuż obu brzegów Odry 
oraz na Duńczycy w pobliżu nowej mariny – 
między Wyspą Grodzą a Łasztownią.

Żaglowce czekają w Szczecinie
1300 żeglarzy przypłynie do Szczecina na okazałych żaglowcach i jachtach.

Główna atrakcja: zwiedzanie pokładów.

http://www.pantaenius.pl/kradzieze
http://www.tallships.szczecin.eu/
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M ariusz Koper jest właścicielem 
i kapitanem jachtów „Kathar-
sis” i „Katharsis II”. Organizuje 

rodzinne wyprawy w najdalsze rejony świa-
ta i wraz z partnerką Hanią Leniec współ-
tworzy niezwykły blog żeglarski zatytuło-
wany „Nie sprzedawajcie swych marzeń” 
(www.katharsis2.com). W grudniu uczest-
niczył w regatach Sydney – Hobart. Później 
popłynął na dalekie południe. A w maju na 
chwilę wpadł do Polski. Rozmawiamy z biz-
nesmenem, który o wiele częściej przebywa 
na pokładzie niż w biurze i nawet 10 miesię-
cy w roku spędza w rejsach.

Marek Słodownik: Jest pan jednym 
z najbardziej aktywnych polskich żegla-
rzy, z niezwykłymi dokonaniami, a mimo 
to rzadko trafia pan na czołówki branżo-
wych serwisów informacyjnych. Czy to 
nie przesadna skromność?

Nie dbam o popularność. Może dlatego, 
że dużo pływam i mam mało czasu na inne 
sprawy. Przez ostatnie pięć lat przepłynęli-
śmy na „Katharsis II” ponad 75 tysięcy mil 
morskich. Zależy mi oczywiście na propa-
gowaniu idei żeglarstwa – na razie regular-
nie piszemy blog. Na początku miał być je-
dynie sposobem na komunikację z rodziną 

Mariusz  
najchętniej  

żegluje tam, gdzie  
nie ma turystów, 

a „Katharsis II” jest 
jedynym jachtem.

Mariusz Koper nie sprzedał marzeńMariusz Koper nie sprzedał marzeń
Biznesmen i żeglarz Mariusz Koper sprzedał przed laty znane  
wydawnictwo i kupił 22-metrowy jacht w słynnej stoczni. Dziś  

prowadzi życie jak z bajki, a jego domem jest ocean.



www.wiatr.pl

 

i przyjaciółmi, ale z czasem stał się swego rodzaju kroniką naszych 
rejsów. W planach mamy serię albumów. Jak przystało na byłego 
wydawcę, wypadałoby je w końcu opublikować.

Ile czasu spędza pan na jachcie?
Nawet dziesięć miesięcy w roku. Organizuję wyprawy oraz ro-

dzinne rejsy po ciekawych akwenach. Czasem startujemy w rega-
tach, ale to są raczej wyjątkowe sytuacje. Morskie wyścigi popra-
wiają umiejętności i wyostrzają kapitańskie oko, więc od czasu 
do czasu warto się przymierzyć do innych jednostek. Na wielkie 
wyniki jednak nie liczymy, bo nasz jacht, ważący 50 ton, nie jest 
typową maszyną regatową.

Jak godzi pan działalność biznesową z żeglowaniem po odle-
głych akwenach?

To kwestia organizacji. Co tydzień dostaję e-mailem raporty. 
Analizuję sytuację i jestem w stałym kontakcie z firmą. Mam na 
pokładzie telefon satelitarny, z którego mogę korzystać w sytu-
acjach awaryjnych. Ale na szczęście już dawno scedowałem sporą 
odpowiedzialność za interesy na współpracowników. Podobnie 
było w wypadku wydawnictwa edukacyjnego Nowa Era, które 23 
lata temu założyłem w Krakowie, a w 2007 roku sprzedałem fiń-
skiemu koncernowi. Wprowadziłem jasny podział kompetencji w 
zarządzie firmy i starałem się tak działać, by moja nieobecność nie 
powodowała problemów. Ludzie wiedzieli, czego od nich oczekuję 
i dobrze pracowali beze mnie. Ale i tak miałem wtedy mniej cza-
su na żeglowanie – zaledwie cztery, pięć miesięcy w roku. Dziś 
działam w biznesie poprzez fundusz inwestycyjny i moja dłuższa 
obecność na miejscu jest zbędna, mimo że jednocześnie pracujemy 
nad kilkunastoma projektami. Do Polski przyjeżdżam zwykle dwa 
lub trzy razy w roku.  

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

Silniki zaburtowe Suzuki

DF2.5 do DF9.9:  
precyzyjne sterowanie
i doskonałe manewrowanie

Informacja o dealerach:
www.marine.suzuki.pl

DF115A DF150TG
sterowanie manetką 
elektroniczną SPC

DF300AP

DF60AV
silnik uciągowy

DF30ADF15ADF6

DF200AP
bezkluczykowy
system rozruchu

DF2.5L
z długą kolumną
specjalnie
dla żeglarzy

„Katharsis II” pod wielką lodową ścianą.

Dyscyplina zimowa. Skoki do wody jeden za drugim.

http://www.marine.suzuki.pl


10 CZERWIEC 2015

PERYSKOP ROZMOWA

Gdzie ostatnio najczęściej pan żegluje?
Kilka sezonów spędziliśmy na Pacyfiku: 

Nowe Hebrydy (Republika Vanuatu) oraz 
wyspy Polinezji Francuskiej. Bardzo lubię 
te miejsca. W poprzednich latach opłynęli-
śmy obie Ameryki, przepłynęliśmy Przej-
ście Północno-Zachodnie, pokonaliśmy 
Horn, dotarliśmy na Antarktydę aż po koło 
podbiegunowe, a w ubiegłym roku wystar-
towaliśmy w regatach Sydney – Hobart 
i popłynęliśmy na dalekie antarktyczne po-
łudnie, poza 78. stopień szerokości geogra-
ficznej południowej.

Dlaczego wybrał pan jacht ze stoczni 
Oyster?

Przed podjęciem decyzji długo analizo-
wałem oferty wielu firm. Szukałem jachtu, 
który spełnia moje oczekiwania i w koń-
cu wybór padł na markę Oyster. Pierwszy 
model Oyster 485 (jacht „Katharsis”) to 
solidna jednostka ze sterem zabezpieczo-
nym potężnym skegiem. Kiedy zmieniałem 
jacht na większy, zdecydowałem się na Oy-
stera 72. To duży i bardzo wygodny oce-
aniczny cruiser o solidnej konstrukcji. Nie 
bez znaczenia był dobry serwis, który za-

pewnia producent. Pierwszą jednostkę ode-
brałem po targach w Southampton i ruszy-
liśmy przez Zatokę Biskajską na południe. 
Pływaliśmy po Morzu Śródziemnym, za-
winęliśmy na Wyspy Zielonego Przylądka, 
później była Brazylia, Wenezuela, Karaiby 
i Bonaire. Stamtąd szkoda było wracać, 
więc popłynęliśmy dookoła świata przez 
Pacyfik, odwiedzając Nową Zelandię i Au-
stralię. Do Europy wracaliśmy z duszą na 
ramieniu przez akwen somalijskich piratów 
w Cieśninie Adeńskiej. W sumie przepły-
nęliśmy na „Katharsis” ponad 40 tys. mil.

Wreszcie cieplejsze klimaty. Pierwszy od dwóch miesięcy posiłek w kokpicie. Dziś kambuz wydaje przegrzebki (ceniony gatunek małży).

Hania Leniec na wachcie w trudnych warunkach. „Katharsis II” doskonale radzi sobie na wzburzonym morzu.



www.wiatr.pl

 Bloki
Looper

Seria Looper to extremalnie lekkie bloki wykonane w technologii 
one-piece-frame (wycięte CNC z jednolitego kawałka aluminium bez spawów 
i  łączeń). Dzięki temu oprócz lekkiej wagi bloki charakteryzują się także 
dużą wytrzymałością. Bloki wyposażone są w szeklę miękką wykonaną z liny 
Dyneema. Kompozytowe lub aluminiowe rolki wyposażone są w niskooporowe 
kompozytowe łożyska i osadzone są na niskooporowej piaście ze stali 
nierdzewnej.  Dostępne rozmiary rolek to 60, 70, 80, 100, 120 i  140 mm na 
średnice lin do 20 mm. Maksymalne obciążenie robocze to 8000 kg.

Średnica rolki: 80 mm
Szekla miękka Dyneema: 6 mm

Średnica liny: 14 mm
Bezpieczne obciążenie robocze: 2200 kg

Kto pływa z panem w załodze?
Żegluję niemal wyłącznie w gronie rodziny i znajomych. Kilka 

razy miałem na pokładzie poleconych żeglarzy, zabieraliśmy też 
jachtostopowiczów – polonijnych adeptów żeglarstwa z Nowego Jor-
ku czy pracownika polskiej stacji polarnej – z Antarktydy do Ame-
ryki Południowej. Kuba Podróżnik, którego poznaliśmy w Ushuaia, 
zamustrował się na pięć miesięcy. „Katharsis II” nawet mili nie prze-
płynęła beze mnie. Można by rzec, że stanowimy z Hanią stałą za-
łogę. O jacht dbamy wspólnie z Tomkiem Gralą, który będąc bardzo 
doświadczonym żeglarzem, jest dla nas wielkim wsparciem.

Ile osób musi być na pokładzie tej jednostki?
Żeglowaliśmy czasami tylko we dwoje z Hanią, pokonując znacz-

ną część Pacyfiku. Daliśmy sobie radę z jachtem nawet w czasie 
sztormowych warunków na Morzu Tasmana. W ekstremalnych 
sytuacjach czuję się jednak bezpieczniej z większą załogą i dlate-
go, wyruszając na wyprawy, mamy w składzie ośmiu, dziesięciu 
doświadczonych żeglarzy.

Gdzie uczył się pan żeglować?
Zaczynałem swoją przygodę z żeglarstwem na Wielkich Jezio-

rach Północnoamerykańskich w Kanadzie i tam w latach 90. zda-
wałem pierwsze egzaminy praktyczne i teoretyczne. Zdobywałem 
także uprawnienia na kolejnych kursach specjalistycznych w Ka-
nadzie oraz w kraju. Ostatnio w Australii, przed startem Rolex 
Sydney – Hobart, musieliśmy ukończyć wymagany przez organi-
zatora kurs Safety and Sea Survival.

Miał pan obawy przed tymi regatami?
Trochę się obawiałem, ponieważ „Katharsis II” nie jest jachtem 

regatowym, a kształt części podwodnej, bardzo efektywny   

Powoli do przodu przez morze lodu.

http://www.goantal.pl/
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w żegludze oceanicznej, podczas startu 
nie pomagał na zatłoczonym niewielkim 
akwenie. Brakowało nam zwrotności. Do 
tego nasz jacht nie ma młynkowych kabe-
stanów, a nasze elektryczne kabestany mu-
sieliśmy obsługiwać ręcznie. Przy genule, 
która ma ponad 170 metrów kwadratowych 
powierzchni, było to nie lada wyzwanie dla 
załogi. Ale podczas regat łódź doskonale ra-
dziła sobie na trudnym morzu. Oczywiście 
nie żeglowała ostro na wiatr, ale idąc nieco 
pełniej, płynęliśmy naprawdę szybko. Tro-
chę brakowało nam małego foka, w bardzo 
silnym wietrze musieliśmy płynąć na więk-
szym żaglu przednim. Na kursach z wiatrem 
także żeglowaliśmy bardzo szybko, nieśli-
śmy spinaker nawet wtedy, gdy wiało do 30 
węzłów. Odważna jazda pozwoliła nam wy-

przedzić ponad 20 jachtów i skończyć regaty 
w połowie stawki.

A później ruszyliście z Hobart na dale-
kie południe. Jak przebiegała żegluga po 
tym niegościnnym akwenie?

Mamy doświadczenie w żegludze w lodach 
zdobyte podczas Przejścia Północno-Zachod-
niego, ale na szlaku prowadzącym w kierun-
ku Morza Rossa warunki były odmienne. 
W polach lodowych nie tworzyły się labirynty 
czystej wody jak na północy. Wielokrotnie 
musieliśmy rozpychać duże płaty ciężkiej 
kry, by utorować przejście. Kłopot sprawiały 
niedokładne mapy i mało precyzyjne mapy 
zalodzenia tego obszaru; są one właściwie 
orientacyjne. Największe zagrożenie polega-
ło na tym, że tam po prostu nie ma gdzie się 
schować w czasie sztormu. Lód unoszący się 

na rozwścieczonym morzu jest ostatnią rze-
czą, którą chcieliśmy spotkać. Sztorm, który 
rozpętał się na początku lutego i objął swym 
zasięgiem cały region, był paradoksalnie 
najlżejszy w okolicach Zatoki Wielorybów. 
Przeczekaliśmy najgorsze chwile na pełnym 
morzu, po czym w towarzystwie gejzerów 
wody rozbijanej o krę i growlery wpłynęliśmy 
w najdalszy, jaki można było w tych warun-
kach osiągnąć, zakątek Zatoki Wielorybów. 
Byliśmy w ten sposób pierwszym jachtem, 
który kiedykolwiek dotarł tak daleko na 
południe.

W jakie rejony świata wraca pan 
najchętniej?

Tam, gdzie nie ma turystów i wyspy nie 
zostały jeszcze skomercjalizowane. W ostat-
nich latach w niektórych miejscach byliśmy 

„Katharsis II” to jacht typu Oyster 72 – duży i bardzo wygodny oceaniczny cruiser o solidnej konstrukcji.

Odwiedziny w świecie pingwinów krótkoczubych.

Załoga szuka drogi w lodowym paku.

Mariusz przejmuje ster.

http://www.henrilloyd.pl


jedynym jachtem. Tak było na Wyspach 
Salomona, w Papui-Nowej Gwinei czy na-
wet na popularnej Polinezji Francuskiej 
w rzadko odwiedzanym archipelagu Wysp 
Astralnych. W tym roku chcemy wrócić do 
Republiki Vanuatu z pomocą humanitarną. 
Wyspy zostały spustoszone przez huragan 
i wielu ludzi straciło dorobek życia. To 
wspaniałe miejsce, bardzo ciepli i gościnni 
mieszkańcy – pragniemy im pomóc. Chciał-
bym jeszcze wyruszyć na Daleki Wschód, 
zwłaszcza do Japonii. W planach mam tak-
że Aleuty, Alaskę, ponowne przejście Pół-
nocno-Zachodnie (tym razem z zachodu na 
wschód) oraz niektóre zakamarki Europy.

Na jachcie kultywujecie polskie tra-
dycje kulinarne czy poznajecie lokalną 
kuchnię?

Staramy się poznawać miejscową kuch-
nię, ale zawsze mamy też coś swojego – za-
bieramy suszone grzyby oraz mięso przy-
gotowane przed rejsem w słoikach. Dobre 
pełnowartościowe jedzenie w trudnych wa-
runkach jest nieodzowne.

Myśli pan o większym jachcie?
Coraz częściej. Rodzina przestaje mie-

ścić się na „Katharsis II”. Oglądałem nowe 
konstrukcje stoczni Oyster, są bardzo od-
mienne od tego, co firma oferowała kilka 
lat temu. Nasza łódź jest sprawdzona w róż-

nych warunkach. Nowe modele mają wiele 
udogodnień, na przykład podwójne płetwy 
sterowe, ale wydają się delikatniejsze. 

Nie kusi pana, by popływać regatowo 
i zmierzyć się z oceanami w jakimś pre-
stiżowym długim wyścigu?

Kusi coraz mocniej. Myślę o wokółziem-
skich regatach załóg dwuosobowych.

Global Ocean Race czy Barcelona World 
Race?

Barcelona to bardzo ciekawa impreza ze 
świetną atmosferą. Na konkrety i deklara-
cje jest jednak zbyt wcześnie.

Rozmawiał Marek Słodownik
Zdjęcia Hania Leniec i Mariusz Koper

Podniosła chwila. Mariusz Koper na starcie regat Sydney – Hobart.Wojtek testował szczelność sztormiaka Henri Lloyd.

http://www.henrilloyd.pl
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J uż dwa miesiące przed targami Wiatr 
i Woda na wodzie organizatorzy mie-
li zajęte stanowiska dla jachtów przy 

kei. Nie dla wszystkich chętnych producen-
tów i importerów starczyło miejsca w gdyń-
skiej marinie. Zapowiadają się niezwykłe 
rekordowe targi – zapraszamy od 30 lipca do 
2 sierpnia.

Organizatorzy z firmy Murator Expo 
zapowiadają, że zobaczymy około 120 
jachtów, wśród nich jednostki debiutujące 
na rynku. Do imprezy zgłosiło się 130 wy-
stawców, także firmy z Czech i Ukrainy. 
Jachty i łodzie zaprezentują krajowe stocz-
nie oraz przedstawiciele zagranicznych 
producentów. Będą zarówno jednostki za 
kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i luksuso-
we łodzie za miliony.

Firma Parker Poland przedstawi osiem 
łodzi motorowych, urządzenia elektronicz-
ne marek Simrad, Lowrance i B&G, silni-
ki Vetus i Mercury oraz osprzęt Osculati 

i Ultraflex. Przy kei zacumuje łódź Parker 
630 sport – otwarto pokładowy jacht mo-
torowy typu center console z dwuosobową 
sterówką w środkowej części pokładu – oraz 
Parker 630 Bow Rider – łódź z przejściem 
na dziób w osi kadłuba i sterówką po pra-
wej stronie. Zwiedzimy też znane i cenione 
modele Parker 660 Pilothouse i Parker 800 
Weekend, a także testowane przez redakcję 
„Wiatru” i obszernie opisywane na naszych 
łamach modele Parker 750 Cabin Cruiser 
(doskonała łódka rodzinna i wędkarska na 
każdą pogodę) i bliźniaczy 750 Day Cruiser 
(otwarto pokładowy model dla osób cenią-
cych aktywny wypoczynek na wodzie, na 
przykład narty wodne). Oba jachty zbudo-
wano na tym samym kadłubie o długości 
6,99 metra. Dostępne są z tymi samymi 
silnikami przyczepnymi (od 150 KM do 
300 KM). A w burtach obu modeli są takie 
same długie przyciemnione okna doświe-
tlające kabinę armatorską. Także kabina 

dziobowa na obu jednostkach, z dwuoso-
bowym łóżkiem i toaletą, jest identyczna. 
Jednak mimo tych podobieństw to zupełnie 
inne jachty – warto wpaść do gdyńskiej 
mariny na targi, by porównać obie łodzie.

Stocznia Delphia Yachts zaprezentu-
je swe największe jachty żaglowe (46 DC 
i 47) oraz łodzie motorowe z linii nautika. 
Zobaczymy też – po raz pierwszy w Pol-
sce – jacht typu Maxi 1200. Jednostki tej 
cenionej w świecie szwedzkiej marki po-
wstają w oleckiej firmie od ponad dwóch 
lat. Delphia Yachts, kupując markę Maxi, 
przejęła formy do wytwarzania kadłubów, 
wszystkie projekty oraz know-how. Maxi 
Yachts to szwedzka legenda jak Volvo czy 
Saab. Firma od lat dostarczała jachty naj-
bardziej wymagającym klientom, głównie 
z rynku skandynawskiego. Łodzie Maxi 
znane są z jakości wykonania, urody i do-
skonałych właściwości nautycznych. Nale-
żą też do konstrukcji bardzo komfortowych 

Na kursie rekordowe targi w Gdyni
Jacht Maxi 1200 debiutował podczas tegorocznych targów w Düsseldorfie. W Polsce zobaczymy go pierwszy raz.   Fot. Nico Martinez / www.martinezstudio.es (3)

Jacht typu NC11 zacumuje przy kei firmy Dobre Jachty.  Fot. Jeanneau Parker 750 Day Cruiser z oferty firmy Parker Poland.  Fot. Arek Rejs

http://www.martinezstudio.es/
http://www.wiatriwoda.pl
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i bezpiecznych. Od powstania szwedzkiej 
firmy wyprodukowano około 16 tys. jed-
nostek, w ostatnich latach wodowano jach-
ty o długościach od 34 do 42 stóp. Łodzie 
Maxi konstruuje Pelle Petterson, szwedzki 
mistrz świata i medalista olimpijski (dwa 
medale w klasie Star wywalczył podczas 
igrzysk w Tokio i Monachium). Niezwy-
kłe jest to, że armatorzy jachtów Maxi to 
nie tylko klienci stoczni. To także elitarna 
grupa żeglarzy posiadająca własne Stowa-
rzyszenie Maxi Yachts organizujące spo-
tkania, rejsy i regaty. 

Firma Dobre Jachty, importer marek Je-
anneau, Lagoon i Prestige, przedstawi flotę 

popularnych motorówek typu Marry Fisher, 
łódź Cap Camarat 6.5 CC, dwie jednost-
ki żaglowe: sportowy jacht Sun Fast 3600 
i elegancki cruiser Jeanneau 349 oraz jacht 
motorowy NC 11 – niezwykle elegancką 
jednostkę stworzoną do spokojnego rodzin-
nego wypoczynku. Na tym jachcie znajdu-
ją się dwie dwuosobowe kabiny mieszkalne 
oraz toaleta z oddzieloną kabiną prysznico-
wą. Po otwarciu drzwi armatorskiej kabiny 
na dziobie wystarczy pokonać trzy stopnie 
i już jesteśmy na poziomie salonu, kokpitu 
oraz platformy kąpielowej. Do wody można 
by wjechać na rolkach, bo nie ma tu innych 
stopni ani przeszkód.

Imponujące stoisko w Gdyni, znacznie 
większe niż w minionych latach, zapla-
nowała stocznia Galeon. Większą po-
wierzchnię niż przed rokiem (na lądzie i na 
wodzie) zamówiła też firma Power Boats. 
Ponownie zobaczymy jachty z niemieckiej 
grupy Hanse importowane przez szcze-
ciński Horyzont. Ellite Yachts Poland za-
prezentuje łodzie motorowe typu Cranchi 
M44 HT (polska premiera) oraz Cranchi 
Endurance 33.

Bilety na targi kosztują 10 zł (ulgowy: 
5 zł). Można też wykupić bilet rodzinny 
w cenie 18 zł. Więcej informacji na stronie 
www.wiatriwoda.pl oraz na Facebooku.

Maxi 1200 płynie dostojnie baksztagiem... ...i wspina się pod wiatr.  Za sterem Wojciech Kot. Pod pokładem Maxi 1200. Światło, przestrzeń i wygoda.

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.wiatriwoda.pl/
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PERYSKOP ŚWIĘTO NA SZLAKU WISŁY
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C zwarty Flis Festiwal – zlot replik 
łodzi wykorzystywanych przed 
laty do pracy na rzece – gościł 

w podwarszawskich Gassach. Impreza jest 
spotkaniem kultur historycznego mikrore-
gionu etnograficznego Urzecze leżącego 
po obu brzegach Wisły, między dawnymi 
ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi 
Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. 
W Gassach przez stulecia funkcjonowała 
przeprawa przez Wisłę, a flisacy – zwa-
ni tutaj orylami – byli stałym elementem 
miejscowego pejzażu. Od kilku lat tradycję 
wskrzeszają entuzjaści z fundacji Szerokie 
Wody, którzy przywracają żeglugę dawny-
mi łodziami na Wiśle. Ideą festiwalu jest 
popularyzacja kulturowego dziedzictwa 
nadrzecznych regionów Polski i Europy. 
Głównie poprzez popularyzację dawnych 

rzemiosł, pokazy starych łodzi, współza-
wodnictwo i parady. 

Flis Festiwal miał w tym roku dwie od-
słony. W Konstancinie Jeziornie zorganizo-
wano warsztaty ginących zawodów i cykl 
imprez muzycznych – to dla publiczności 
masowej, nieco mniej zainteresowanej kli-
matami wodnymi. Natomiast w Gassach 
były pokazy ratownictwa wodnego, para-
da i święcenie łodzi, a także rekonstrukcja 
osady flisackiej, w której serwowano potra-
wy z kociołka. Także i tu na dwa dni odżyły 
ginące zawody – kowalstwo, garncarstwo 
i powroźnictwo. Widzowie mogli skosz-
tować tradycyjnych urzeckich potraw: sy-
tochy i barszczu chrzanowo-buraczanego, 
czy siuforka. Duże zainteresowanie wzbu-
dzały łodzie z różnych stron: tradycyjne 
nieszawki, żakówka z Zalewu Wiślanego, 

wielkie galary oraz szkuta będąca repliką 
łodzi z Czerska. Wieczorem zorganizowa-
no paradę łodzi oświetlonych pochodniami 
oraz koncert na rzece. 

Niedzielny poranek rozpoczął się mszą 
flisacką, a później znów były pokazy, para-
dy i występy artystyczne. Na scenie Za Wa-
łem swe umiejętności prezentowały zespoły 
folklorystyczne, uczono tańców, inicjowano 
wspólne śpiewanie i serwowano tradycyjne 
potrawy. Nie próżnowali także armatorzy 
łodzi, oferując przejażdżki po rzece.

W majowy weekend zakątek Wisły prze-
niósł widzów kilka wieków wstecz. Dzię-
ki organizatorom Flis Festiwalu mogli oni 
w niebanalny sposób poznać historię regio-
nów pisaną dziejami flisaków. Mało znana 
kultura Urzecza miała swe święto za spra-
wą Andrzeja Stańskiego, dla którego Flis 
Festiwal to jedna z najważniejszych imprez 
w całym sezonie wiślanym.

Marek Słodownik
Zdjęcia Jakub Chmielewski

Flis Festiwal na Wiśle

Repliki dawnych łodzi przy wiślanym brzegu. Flis Festiwal w Gassach zgromadził miłośników rzeki i tradycji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI:
nowa odsłona szlaku wodnego  

690 KM PEŁNYCH EMOCJI, 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, 
PRZEPIĘKNYCH KRAJOBRAZÓW 
ORAZ ZAPEWNIAJĄCYCH 
NIESKOŃCZONĄ LICZBĘ 
MOŻLIWOŚCI. TAK W NAPRAWDĘ 
WIELKIM SKRÓCIE MOŻNA 
SCHARAKTERYZOWAĆ WIELKĄ 
PĘTLĘ WIELKOPOLSKI. TO BEZ 
WĄTPIENIA WYJĄTKOWE MIEJSCE 
NA POLSKIEJ MAPIE TURYSTYKI 
WODNEJ. ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 
WŁAŚNIE OKRES WAKACYJNY 
JEST NAJLEPSZYM MOMENTEM 
NA ZOBACZENIE ŚWIATA 
Z PERSPEKTYWY TAFLI WODY. 

Opalenizna dla wielu urlopowiczów nie jest 
już najważniejszym celem. Turyści coraz 
częściej wybierają lokalizacje, które nie 

tylko pozwolą na zbieranie promieni słonecz-
nych, ale także na aktywny wypoczynek w gronie 
rodziny bądź przyjaciół. Dlatego Polacy każdego 
roku z chęcią odwiedzają takie miejsca jak Wielka 
Pętla Wielkopolski, gwarantujące zabawę, roz-
rywkę, adrenalinę oraz atrakcje na najwyższym 
światowym poziomie. W takich miejscach nie ma 
miejsca na nudę i monotonię. Każdy kolejny dzień 
spędzony na szlaku przynosi nowe odkrycia i nie-
zapomniane emocje. 

Wielka Pętla Wielkopolski jest szlakiem wod-
nym, który tworzą dwie rzeki – Warta i Noteć 
oraz kanał Warta – Gopło. Na całej trasie znaj-
duje się w sumie 28 śluz. Niektóre z nich są za-
bytkami techniki, jak np. śluza z wałem ziemnym 
i jazem iglicowym w Krostkowie.

www.janmor.com.pl
http://www.wielka-petla.pl
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Krajobrazy, które można podziwiać na trasie, ro-
bią ogromne wrażenie. Piękne widoki zapierają 
dech w piersiach, zwłaszcza podczas przepły-
wania przez fragment Pojezierza Wielkopolskie-
go, Lubuskiego, przez Nizinę Południowowielko-
polską oraz Krajnę i Pałuki. Szlak prowadzi także 
przez pięć parków krajobrazowych (nadwarciań-
ski, rogaliński, sierakowski, żerkowsko-czeszew-
ski oraz park krajobrazowy Nadgoplańskie Parki 
Tysiąclecia).

Piękne krajobrazy, szeroki wachlarz atrakcji czy 
możliwość podróżowania różnego rodzaju środ-
kami transportu wodnego sprawiają, że Wielka 
Pętla Wielkopolski cieszy się także coraz więk-
szym zainteresowaniem turystów z zagranicy. 
Miłośnicy podróżowania po wodzie mogą tutaj 
przypłynąć z zachodu Europy dzięki połączeniu 
Warty z Odrą i Szprewą, a także ze wschodu 
przez Wisłę, Narew oraz Niemen. 

Dużym plusem pobytu w regionie i podróżowania 
przez Wielką Pętlę Wielkopolski jest możliwość 
aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie 
różnorodnych dyscyplin sportowych. Okazuje się 
bowiem, że pływanie kajakiem, barką czy jach-
tem motorowym to nie koniec wodnych możli-
wości. Ponieważ szlak przebiega także przez je-

ziora, można tutaj sprawdzić się w żeglarstwie 
czy na skuterze wodnym. 

Z kolei fani bardziej ekstremalnych i nowocze-
snych dyscyplin sportowych mogą spróbować 
swoich sił m.in. w windsurfingu, kitesurfingu, 
wakeboardingu, a nawet skimboardingu. Nie bra-
kuje także terenów, gdzie turyści mogą spełniać 
swoją pasję związaną z nurkowaniem. Wielka 
Pętla Wielkopolski gwarantuje atrakcje i emocje 
wszystkim kochającym aktywny wypoczynek 
w towarzystwie wody. Ale nie tylko. 

Wielkim zainteresowaniem turystów odwiedza-
jących ten region oraz lubiących aktywny wypo-
czynek cieszy się także jazda konna. A specjal-
nie przystosowanych do tego szlaków na terenie 
pętli nie brakuje. W okolicach Nowego Miasta, na 
południu Wielkiej Pętli Wielkopolski, znajdują 
się malownicze nadwarciańskie łąki, rozlewiska, 
które zasłużyły na miano Szwajcarii Żerkow-
skiej. W celu ochrony tych terenów powstał Żer-
kowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Właśnie 
w tych okolicach turyści znajdą Folwark Konny 
Hermanów. Trochę na zachód ciągnie się z kolei 
szlak konny Trakt gen. Dezyderego Chłapow-
skiego podzielony na trzy odcinki: szlak poma-
rańczowy, liczący 30 km, łączący się z odcinkami 

Pętla przebiega w sumie przez tereny aż 
trzech województw: lubuskiego, kujawsko-
-pomorskiego oraz oczywiście wielkopolskie-
go, w tym m.in. przez takie miejscowości jak 
Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, 
Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wielko-
polski, Wieleń, Drawsko, Czarnków czy Ujście. 

Szlak cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
szczególnie ze strony turystów płynących 
jachtami motorowymi lub barkami. Jednakże 
przed wypłynięciem na szlak należy pamiętać 
o wykonaniu pomiarów wody, a w szczególno-
ści sprawdzeniu aktualnego stanu jej głębo-
kości. Co istotne, do dyspozycji podróżnych 
przygotowanych zostało około 30 marin, 
z odpowiednią, nowoczesną infrastrukturą. 
Porty jachtowe znajdują się m.in. w Koninie, 
Lądzie, Nowym Mieście nad Wartą, Czerwo-
naku, Sierakowie, Międzychodzie, Czarnkowie, 
Drawsku czy Nakle nad Notecią i Kruszwicy. 
W marinach można skorzystać z ubikacji, do-
stępu do energii elektrycznej, bieżącej wody, 
zrobić zakupy, a także oddać się rekreacji. 
Z kolei na pokonujących szlak kajakami czeka 
na trasie około 30 slipów. 

15 
– nawet tyle dni można podróżować 
jachtem motorowym lub barką 
po Wielkiej Pętli Wielkopolski, 
obserwując po drodze niezwykłe 
krajobrazy.
Wybierając się na wakacje  
w ten region, warto poświęcić 
dodatkowy tydzień lub dwa na 
zwiedzanie atrakcji turystycznych 
Wielkopolski.

Zdjęcie: Grzegorz Wójcik

http://www.wielka-petla.pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”

Warto odwiedzić stronę 
internetową 
www.wielka-petla.pl 
lub pobrać aplikację mobilną 
na smartfony „Wielka Pętla 
Wielkopolski” i zapoznać się 
ze specjalnie opracowanym 
planerem wycieczek, który 
umożliwia turystom tworzenie 
własnych wycieczek po 
Wielkopolsce. Ponadto na stronie 
internetowej oraz w aplikacji 
znajdują się m.in. informacje 
dotyczące nadchodzących wydarzeń 
czy wiadomości o największych 
walorach turystycznych 
i kulturalnych regionu.

Mościszki – Bogusławki i Bogusławki – Ludwinowo, 
szlak niebieski o długości 9 km oraz szlak czerwo-
ny o długości 23 km. Wielka Pętla Wielkopolski to 
także malownicze szlaki rowerowe, m.in. Nadwar-
ciański Szlak Rowerowy czy Szlak Stu Jezior.

Odwiedzający ten region turyści mogą także za-
uważyć, że tutejsze tereny mają swoich miesz-
kańców. Podczas spływu czy rejsu można spotkać 
m.in. gęsi, łabędzie czy kaczki. Nieco rzadziej udaje 
się wypatrzyć na trasie bobra lub wydrę, a nawet 
przedstawicieli płazów – traszkę zwyczajną oraz 
grzebieniastą. Co jakiś czas na niebie pojawia się 
szybujący nad tymi terenami orzeł bielik. 

Wielka Pętla Wielkopolski to bez wątpienia miej-
sce wyjątkowe na turystycznej mapie Polski. Nie 
brakuje tutaj atrakcji dla miłośników sportów 
wodnych, lądowych, a także dla tych, którzy po 
prostu chcą wypocząć w otoczeniu malowniczych 
krajobrazów.  

Zdjęcie: Andrzej Kaleniewicz

http://www.wielka-petla.pl
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W wielu krajach możemy czar-
terować morskie jachty, le-
gitymując się certyfikatem 

International Sailing Schools Association 
(ISSA). Miedzy innymi w Grecji, Wielkiej 
Brytanii, w krajach skandynawskich, a na-
wet na Karaibach, Seszelach i w Tajlandii. 
Niestety nie w Polsce. Firmy czarterowe 
działające na naszym wybrzeżu, posia-
dające flotę pod polską banderą, muszą 
honorować zapisy w kartach bezpieczeń-
stwa jachtów i wymagają okazania patentu 
Polskiego Związku Żeglarskiego. Na przy-
kład w agencji Skaut ze Szczecina można 
wynająć jacht o długości 12 metrów typu 
Jeanneau 39i, legitymując się patentem 
jachtowego sternika morskiego. Posiadacz 
certyfikatu ISSA offshore skipper odejdzie 
z kwitkiem. Co innego, jeśli jacht czartero-
wy stacjonujący w Polsce pływa pod ban-
derą skandynawską czy kraju należącego 
do wspólnoty brytyjskiej albo na przykład 
pod banderą jakiegoś wyspiarskiego pań-
stwa z Karaibów. W Gdyni stacjonują dwie 
jednostki marek Bavaria i Dufour należące 
do floty agencji Atsea – oba jachty zareje-
strowano pod banderą Saint Vincent i Gre-
nadyny, jednego z najmniejszych państw. 
Wszystkie formalności prowadzące do ich 
rejestracji załatwiono w tydzień, korespon-
dując z właściwym urzędem za pośrednic-
twem poczty elektronicznej...

O możliwość korzystania w Polsce z cer-
tyfikatów ISSA pytamy Tomasza Lipskie-
go z zarządu Federacji Szkół Żeglarskich 
ISSA.

Krzysztof Olejnik: Czy doczekamy się 
kiedyś takich zmian w przepisach, które 
sprawią, że uprawnienia PZŻ i upraw-
nienia ISSA będą w Polsce traktowane 
jednakowo?

Tomasz Lipski: Staramy się o to od daw-
na. Dwa lata temu bardzo liczyliśmy, że 
zmiany nastąpią przy okazji wprowadzania 
nowych przepisów. Choć przyjęta w 2010 
roku ustawa zdawała się stwarzać równe 
szanse wszystkim podmiotom, to rozpo-
rządzenia z 2013 roku sprowadziły nas na 
ziemię. Od ich opublikowania próbujemy 
uzyskać w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki oraz w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju interpretację nowych przepisów 
w zakresie dotyczącym naszych organiza-
cji (ISSA oraz działającej w Polsce Federa-
cji Szkół Żeglarskich ISSA). W listopadzie 
ubiegłego roku resort infrastruktury wy-
stosował pismo, w którym czytamy między 
innymi: „Z punktu widzenia MIiR nie jest 
istotne to, czy dany certyfikat jest obowiąz-
kowy, czy jedynie zalecany, ale czy jest on 
uznawany za potwierdzenie kwalifikacji 

żeglarskich przez upoważniony organ ad-
ministracji państwowej”. W tym samym 
dokumencie czytamy także: „MIiR nie ma 
informacji, by Federacja Szkół Żeglarskich 
ISSA posiadała uznanie jakiejś administra-
cji państwowej”.

Interpretacja odnosi się do Federacji 
Szkół Żeglarskich ISSA i pomija kwestię 
samej ISSA, czyli International Sailing 
Schools Association (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich). Paten-
ty ISSA wydawane są na podstawie prawa 
brytyjskiego. Poza tym utrzymujemy kon-
takt z władzami morskimi innych krajów. 
Polscy urzędnicy działający w terenie, 
służby takie jak policja i straż graniczna 
– zarówno na akwenach śródlądowych, 
jak i morskich – nie stwarzają problemów 
posiadaczom patentów ISSA. Gdyby były 
takie sytuacje, bez wątpienia zostalibyśmy 
o tym powiadomieni. Uważam, że urzęd-
nikom stanowiącym przepisy brakuje kom-
petencji i odwagi do wprowadzenia odpo-
wiednich zmian i oficjalnego zrównania 
w prawach żeglarzy posiadających zarów-
no patenty ISSA, jak i PZŻ.

Czyli sytuacja jest taka, że można za-
pytać, po co właściwie wydaje się w Pol-
sce certyfikaty ISSA. Skoro kursant ma 
do wyboru dokument, który jest uznawa-
ny na całym świecie, oraz dokument, któ-
ry jest uznawany w wybranych krajach, 
wiadomo, że wybierze ten pierwszy...

Jeżeli chodzi o uznawanie wspomnia-
nych certyfikatów na świecie, to polemi-
zowałbym ze stwierdzeniem, że powszech-
niejszą akceptację mają patenty PZŻ. Znam 
co najmniej kilka przypadków, w których 
żeglarze mieli problem z uznaniem paten-
tów polskiego związku.

Nasz system opiera się na międzynaro-
dowym porozumieniu krajowych federacji. 
Stowarzyszenie ISSA powstało w Lon-
dynie w 1969 roku. Zrzesza szkoły i or-
ganizacje żeglarskie z prawie wszystkich 
kontynentów (Afryka, obie Ameryki, Au-
stralia, Azja i Europa). Nasze certyfikaty 
wydawane są od lat 70. ubiegłego wieku. 
Od kilku lat proces ten ma charakter scen-

Pytanie o certyfikaty ISSA
tralizowany, obowiązują inspekcje i syste-
my sprawdzania jakości szkoleń. Natomiast 
Federacja Szkół Żeglarskich ISSA (w skró-
cie często nazywana ISSA Poland) działa 
od 2007 roku i zrzesza około 60 polskich 
szkół żeglarskich i motorowodnych. Więk-
szość prowadzi szkolenia zarówno w syste-
mie ISSA, jak i w systemie PZŻ, ale coraz 
więcej jest takich, które szkolą wyłącznie 
według standardów ISSA. 

Dokumenty ISSA są certyfikatami roz-
poznawalnymi w wielu krajach – od stycz-
nia ubiegłego roku wszystkie patenty ISSA 
mają jeden wzór i są drukowane w wersji 
angielskiej lub chińskiej. Poza tym federa-
cja przykłada dużą wagę do jakości szko-
leń. Łączymy w nich wiedzę i umiejętności 
polskich instruktorów z doświadczeniami 
instruktorów z innych krajów. Wprowa-
dziliśmy zasadę umieszczania nazwiska 
instruktora i nazwy szkoły na certyfikacie. 
Zdecydowanie uważam, że patenty ISSA 
nie są ani lepsze, ani gorsze od oficjalnie 
uznawanych w Polsce patentów PZŻ i dla-
tego powinny swym posiadaczom gwaran-
tować takie same uprawnienia. Certyfika-
ty ISSA są uznawane przez administracje 
w wielu krajach Europy i świata. Nie tylko 
dlatego, że w tych krajach nie wprowadzo-
no barier administracyjnych wobec żegla-
rzy rekreacyjnych, ale także dlatego, że na-
sze certyfikaty są honorowane przez wiele 
firm czarterowych i ubezpieczeniowych.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

http://www.MagazynWiatr.pl/
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MORZE ADRIATYK

W yruszamy z Warszawy busem. 
Załoga liczy siedem osób – 
cztery z morskim doświadcze-

niem i trzy początkujące. Zaplanowaliśmy 
podróż z postojem na Węgrzech, w pobliżu 
granicy z Austrią znaleźliśmy niedrogi ho-
tel. Dojeżdżamy na kolację, jemy węgierski 
gulasz i idziemy spać. Wstajemy o 6.00, 
śniadanie i ruszamy dalej. Szybko doce-
niamy nocleg na trasie. Wszyscy jesteśmy 
wypoczęci, a kierowcy nie zasypiają za kie-
rownicą. Około 16.00 stawiamy pierwsze 
kroki w marinie Šangulin w Biogradzie.

Jacht

Wyczarterowaliśmy jacht typu Bavaria 
50 (rocznik 2013). Nie mieliśmy kłopotów 
przy odbieraniu i zdawaniu jachtu, który 
był w dobrym stanie. W trakcie rejsu prze-
stał działać ploter, więc pracownik firmy 
czarterowej przyjechał do portu. Był przy-
gotowany na każdą ewentualność. Miał 
z sobą nawet nowe urządzenie, gdyby nie 
udało się naprawić naszego.

Łódź ma 15,5 metra długości, żagle o po-
wierzchni ponad 120 metrów kwadrato-

wych, 1,8 metra zanurzenia i dwie płetwy 
sterowe. Pod pokładem może zamieszkać 
11 osób. Mamy duży wygodny kambuz, 
pięć kajut i cztery łazienki. Szybko się 
przekonujemy, że na tej jednostce można 
podzielić załogę na dwie grupy i urządzić 
osobne imprezy – jedną na dziobie, a dru-
gą na rufie. I wcale sobie nie przeszkadzać. 
Kokpit jest szeroki, a opuszczana elek-
trycznie platforma rufowa wygląda jak ta-
ras. Gdyby tylko było cieplej...

Biorąc tak duży jacht, musimy pamiętać 
o ograniczeniach. Bavaria 50 waży oko-
ło 15 ton. Manewry w portach nie są ła-
twe i wymagają ostrożności. Pomaga ster 
strumieniowy, ale łódka opornie pływa na 
wstecznym biegu i późno reaguje na ster. 
Poza tym musimy odpowiednio zaplanować 
trasę. Niestety nie wpłyniemy do małych 
kameralnych przystani. Sonda nie powinna 
wskazać mniej niż trzy metry – od kila do 
dna mamy wtedy zapas około metra. To na 
wypadek silniejszego wiatru i zafalowania. 
A w trakcie żeglugi łódź potrzebuje wiatru 
o sile co najmniej 10 węzłów, byśmy mogli 
wyłączyć silnik i utrzymać prędkość.

Pogoda

Już po pierwszych dwóch dniach jestem 
opalona, jednak tylko na twarzy. Chorwa-
cja pod koniec kwietnia bywa kapryśna 
i chłodna. Termometr wskazuje od 10 do 15 
stopni Celsjusza, ale od wiatru i wody cią-
gnie chłodem. Zdarzają się deszcze i burze. 
Krótko mówiąc – sztormiak i kalosze le-
piej mieć z sobą. Na lądzie temperatury są 
przyjemniejsze, szczególnie gdy wychodzi 
słońce. Wciąż jednak nie jest na tyle kom-
fortowo, bym mogła wejść do wody. Honor 
załogi ratuje ekipa morsów. Wiatr też jest 
kapryśny – pojawia się i znika. Rozwiewa 
się do kilkunastu węzłów, więc stawiamy 
żagle i cieszymy się żeglugą, ale po chwili 
nastaje cisza i znów musimy włączyć sil-
nik. Przez tydzień wieje od zera do czter-
dziestu węzłów.

Trasa i ceny

Mając do dyspozycji zaledwie sześć dni, 
trzeba pójść na kompromis. W tak krótkim 
czasie nie uda się odwiedzić wszystkich 
ulubionych portów w okolicy. Dochodzi do 
tego dylemat: płynąć tam, gdzie chcemy, 
czy tam, dokąd wieje wiatr. Gdy już podej-
miemy decyzję, i tak musimy być przygoto-
wani na to, że wiatr zmieni kierunek.

Decydujemy się płynąć pełnymi kursami. 
W niedzielę rano wyruszamy z Biogradu na 

Chorwacja wiosną jest inna
To był mój trzeci rejs w Chorwacji na przełomie  

kwietnia i maja. Co nas tam ciągnie wczesną wiosną,  
skoro wybrzeże dopiero budzi się do życia?

Czarterowa Bavaria 50 ma szeroki kokpit, a opuszczana elektrycznie platforma rufowa wygląda jak taras.

Stara zabudowa miasta Veli Iž (wyspa Iž). Wczesną wiosną chorwackie zatoki są puste.
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ubezpieczenie jachtu
ubezpieczenie wszystkich ryzyk,
ubezpieczone jest wszystko to, 
co nie zostało wyłączone w warunkach.
OC jachtu, casco jachtu, NNW

ubezpieczenie czarteru
oryginalne ubezpieczenie czarteru
od twórcy OC skippera
OC skippera, NNW, ubezpieczenie kaucji, 
pełna wersja ubezpieczenia utraty 
następnych czarterów i inne ryzyka, 
ważne przez cały rok!
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

ważne dla Klienta
YACHT-POOL Polska jest agentem
z własnym produktem,
działającym na podstawie
pełnomocnictwa ubezpieczyciela.

OD 1976 ROKU BEZPIECZNIE Z

Polska � Niemcy � Austria � Szwajcaria � Dania � 

Hiszpania � Francja � Szwecja � Chorwacja � Słowacja �

Finlandia � Turcja

północ. Prognozy zapowiadają, że w nocy 
zacznie wiać jugo z południa i utrzyma się 
przez cały dzień. Potrzebujemy więc dobrze 
osłoniętego portu w sąsiedztwie ciekawej 
miejscowości, byśmy mogli udanie spędzić 
trochę czasu na lądzie. Wybieramy kameral-
ny port w miejscowości Veli Iž (wyspa Iž). 
Od południa przystań osłaniają góry. Mari-
na ma bardzo dobrą infrastrukturę i jak na 
warunki chorwackie nie jest droga. Za dobę 
postoju płacimy 60 euro – biorąc pod uwagę, 
że nasz jacht ma ponad 15 metrów długości, 
stawka jest dość korzystna.

Veli Iž to nie tylko malowniczy port, ale 
też sieć klimatycznych uliczek wijących się 
między kamiennymi domami. Jest tu kil-
ka dobrze wyposażonych sklepów, poczta 
i boisko do gry w koszykówkę. Nie bra-
kuje kawiarni i tawern, gdzie można zjeść 
owoce morza i mięsa przygotowane w tra-
dycyjny sposób – pod peką, czyli pieczone 
w żarze pod przykryciem. Zazwyczaj jed-
nak takie danie trzeba wcześniej zamówić 
u kucharza, aby zdążył rozpalić w kominie. 
Jeśli chcemy się wybrać do restauracji całą 
załogą, warto wcześniej zarezerwować 
stolik. W bardziej popularnych miejscach 
nawet przed sezonem restauracje są zapeł-
nione i to przeważnie przez tę samą ekipę 
– grupę żeglarzy uczestniczących w szko-
leniach agencji Punt oraz kursantów Piotra 
Lewandowskiego z firmy Morka. W czasie 
naszego krótkiego rejsu spotkaliśmy się 
z nimi aż trzy razy.

Po dwudniowym postoju na Iž ruszamy 
dalej na północ. Chcemy okrążyć Dugi 
Otok i spłynąć z wiatrem na południe. Po-
goda zmienna. Wiatr gaśnie, a po chwili 
się wzmaga do 12 węzłów. Przechodzą 

deszczowe chmury. Po dziewięciu godzi-
nach żeglugi, przeważnie z włączonym 
silnikiem, cumujemy do boi w miejscowo-
ści Vrulje. To największa osada na wyspie 
Kornat w archipelagu Kornati. Nie ma tu 
mariny. Przy brzegu są dwa pomosty, ale 
większość miejsc znajduje się na płytkiej 
wodzie. Pośrodku zatoki ustawiono cztery 
boje. Na lądzie są dwie restauracje, dwie 
uliczki i sklep – jeszcze zamknięty. Miej-
sce ożywa dopiero na początku maja. Ma to 
też swoje plusy, bo nikt się nie pojawia, by 
pobrać od nas opłatę za postój.

Nazajutrz ruszamy w drogę przed połu-
dniem. Między wyspami szkwały osiągają 
siłę 25 węzłów. Aby żegluga była spokoj-
niejsza, refujemy oba żagle. Utrzymujemy 
prędkość do siedmiu węzłów. W pełnym 
słońcu i z wiatrem przeskakujemy do mia-
sta Vodice. To typowy wakacyjny kurort 
z długim nabrzeżem zapełnionym restaura-
cjami. Przystań należy do firmy ACI. Stoi 
tu dużo prywatnych jachtów. Sanitariaty są 
przestronne i czyste. Za postój naszą bava-
rią płacimy aż 90 euro.

Z Vodice czeka nas krótki czterogodzin-
ny przelot na wyspę Murter. Wychodząc 
z portu, między wyspami spotykamy stado 
delfinów. Płyną leniwie, spoglądając cza-
sem na nas znad tafli wody. Robimy zdję-
cia, kręcimy filmy i żegnamy się z towarzy-
szami. O 14.30 cumujemy w marinie ACI 
Hramina. Przystań jest elegancka, czysta 
i znajduje się niedaleko centrum miasta. Tu 
także za postój płacimy 90 euro. Na wyspie 
Murter odwiedzamy znajome kąty i spoty-
kamy zaprzyjaźnione załogi. Następnego 
dnia czeka nas powrót do macierzystego 
portu w Biogradzie.

Atmosfera

Wczesną wiosnę w Chorwacji trzeba lubić. 
W czasie rejsu, szczególnie gdy było chłod-
no, zastanawiałam się, co mnie tam znów 
zaciągnęło pod koniec kwietnia – przecież 
ani specjalnie nie wieje, ani nie można się 
wygrzać... Przede wszystkim przed majów-
ką jest pusto. Roślinność nie jest jeszcze 
wypalona przez słońce. Kwitną kwiaty. Jest 
cicho i sennie. W portach nie rozbrzmiewa-
ją odgłosy imprez, lecz prac remontowych. 
Widać, jak do sezonu przygotowują się 
mariny, armatorzy, właściciele restauracji, 
sklepikarze. Niektóre przystanie są jeszcze 
zamknięte (otwierają je dopiero 1 maja). 
Z kolei w otwartych bez większego proble-
mu można znaleźć miejsce postojowe, nawet 
dla 15-metrowej łódki. Poza tym pod koniec 
kwietnia można liczyć na tańszy czarter, 
szczególnie jeśli korzystamy z oferty first 
minute. Podsumowując, jeśli ktoś chce po-
znać Chorwację niezadeptaną przez tury-
stów, koniec kwietnia jest idealny.

Tekst i zdjęcia Kamila OstrowskaSłoneczne zakamarki miasta Murter.

http://www.yacht-pool.pl
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BIZNES USŁUGI FINANSOWE

D laczego jacht warto wziąć w le-
asing? Po pierwsze, to korzystne 
rozwiązanie dla firm. Po drugie, 

w wielu wypadkach leasing otrzymamy 
łatwiej i szybciej niż kredyt. I na dodatek 
nie pomniejsza on naszej zdolności kre-
dytowej. Usługa kierowana jest głównie 
do przedsiębiorców prowadzących spółki 
(jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością, 
akcyjne) oraz do osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą (klienta-
mi są między innymi prawnicy i lekarze).

Chcąc się dowiedzieć, czy leasing jach-
tu jest przygodą, na którą nas stać, należy 
znać cenę upatrzonej jednostki, wybrać 
czas leasingu oraz określić wysokość 
wpłaty wstępnej (czynsz inicjalny). Wy-
bór dogodnego okresu spłaty musi nastąpić 
w oparciu o przepisy prawa. Minimalny 

okres dla leasingu operacyjnego określa 
ustawa podatkowa (zależy on od stawki 
amortyzacji finansowanego przedmiotu) 
oraz oferty firmy leasingowej. Na przykład 
w Idea Leasing maksymalny okres finanso-
wania jachtu to 6 lat. Nie warto tracić czasu 
na domowe obliczenia. Lepiej się skontak-
tować z handlowcem firmy leasingowej lub 
z działem sprzedaży stoczni, przekazać 
niezbędne dane i poczekać na ofertę.

W leasingu operacyjnym amortyzacja 
łodzi następuje w księgach finansującego, 
natomiast opłaty (część kapitałowa i od-
setkowa raty) stanowią koszt uzyskania 
przychodu, zmniejszając podstawę opo-
datkowania leasingobiorcy. Podatek VAT 
płacimy z każdą ratą leasingową. Firma 
leasingowa oddaje klientowi jacht w użyt-
kowanie. Armator może czerpać z jachtu 

korzyści i przyjemność, a na koniec umowy 
leasingowej ma prawo do wykupu jednost-
ki za wcześniej ustaloną kwotę. Może też 
wskazać inny podmiot, który wykupi jacht 
po zakończeniu umowy leasingu.

Armator na początku wpłaca czynsz ini-
cjalny, czyli opłatę wstępną (udział wła-
sny). Załóżmy, że w czerwcu przedsiębior-
stwo musi zapłacić do urzędu skarbowego 
podatek VAT w wysokości 100 tys. zł. Ale 
prezes postanawia wziąć jacht w leasing. 
Wybrał jednostkę wartą milion złotych 
i zdecydował się na opłatę wstępną w wy-
sokości 40 proc. Czyli armator wpłaca do 
firmy leasingowej 400 tys. zł netto na po-
czet jachtu i całą tę kwotę wlicza w koszty 
swojego przedsiębiorstwa, czyli obniża wy-
sokość dochodu stanowiącego podstawę do 
opodatkowania podatkiem dochodowym. 
VAT od wpłaty wstępnej (23 proc.) wynosi 
w tym wypadku 92 tys. zł. Armator odlicza 
tę kwotę od podatku VAT, jaki musiałby 
wpłacić do urzędu skarbowego. Czyli za-
miast oddawać fiskusowi 100 tys. zł VAT, 
oddaje 8 tys. zł.

Później comiesięczną ratę leasingu netto 
armator także wrzuca w koszty uzyskania 
przychodu swojej firmy, a należny fisku-
sowi podatek VAT pomniejsza o VAT doli-
czony do każdej miesięcznej raty. Załóżmy, 
że rata leasingowa wynosi 10 tys. zł plus 
VAT. Armator zapisuje 10 tys. zł po stronie 
kosztów swojej firmy i obniża podstawę do 
opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Natomiast VAT doliczony do raty, który 
w tym wypadku wynosi 2,3 tys. zł, odejmu-
je od VAT, który w danym miesiącu musi 
oddać fiskusowi. I tak aż do zakończenia 
umowy leasingowej. Na koniec armator 
może wykupić użytkowany jacht. Zapisaną 
w umowie wartość wykupu znów wlicza 
w koszty firmy, a podatek VAT od kwoty 

ABC finansów. Jak wziąć jacht w leasing

Dobrze wyposażony katamaran Lagoon 39. Cena: 320 tys. euro netto.

Śródlądowy jacht Phila 900 wpływa do mazurskiej przystani. Łódź testuje Hubert Jabłoński z rodziną. 
Cena: 125 tys. zł netto. Wpłata wstępna: 20 proc. Rata miesięczna: 1597 zł netto (leasing 120 miesięcy).

Rata: 3719 euro netto (leasing 60 miesięcy, wpłata własna i rata końcowa – 20 proc.).
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wykupu odejmuje od podatku VAT należ-
nego w danym miesiącu fiskusowi.

W leasingu finansowym klient na wstę-
pie ponosi większe koszty niż w leasingu 
operacyjnym, ponieważ cały podatek VAT 
od opłaty wstępnej i wszystkich rat musi 
zapłacić z góry. Kwota ta podlega odlicze-
niu od podatku VAT należnego urzędowi 
skarbowemu w miesiącu, w którym została 
wystawiona faktura. Jacht staje się mająt-
kiem armatora (choć faktura VAT za jacht 
wystawiana jest na firmę leasingową). 
Kosztem uzyskania przychodu są odpisy 
amortyzacyjne oraz odsetkowe części rat 
leasingowych.

Warto wiedzieć, że gdy chcemy, by le-
asing obejmował także silnik naszej łodzi, 
wówczas powinien on być integralną czę-
ścią jachtu (silniki stacjonarne). Silniki za-
burtowe, nawet duże i drogie, często nie są 
przedmiotem umowy leasingowej.

We wniosku o finansowanie podajemy 
dane firmy, dane stoczni lub firmy mającej 
dostarczyć jacht oraz dane jachtu (nazwę, typ, 
rok produkcji). Do wniosku dołączamy doku-
menty finansowe, które potwierdzą, że mamy 
środki na zakup jachtu. Inne jeśli firma pro-
wadzi książkę przychodów i rozchodów, inne 
jeżeli firma prowadzi księgi rachunkowe. 
Oprócz dokumentów finansowych leasingo-
biorca musi przedstawić standardowe doku-
menty rejestracyjne potwierdzające nadanie 
numerów NIP i regon. Potrzebny będzie od-
pis z KRS lub umowa spółki lub zaświadcze-
nie potwierdzające wpis do ewidencji gospo-
darczej. W niektórych wypadkach (lekarze, 
prawnicy) przyszły armator będzie proszony 
o przedstawienie zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu.

Ważne będzie dostarczenie firmie le-
asingowej informacji o dostawcy jachtu. 
Najlepiej do faktury proforma (zawierają-
cej specyfikację techniczną i rok produkcji 

jachtu), którą wystawia stocznia, dołączyć 
folder reklamowy wybranego jachtu. A je-
śli wpłaciliśmy zaliczkę – przedstawiamy 
potwierdzenie wpłaty. Zaliczka wpłacona 
do stoczni lub dealera może zostać skom-
pensowana z wpłatą wstępną do leasingu 
(przy podpisywaniu umowy leasingu pod-
piszemy porozumienie kompensacyjne). 

Rejestracją jachtu oraz ubezpieczeniem 
łodzi zajmuje się firma leasingowa, co 
dla armatora oznacza oszczędność czasu. 

Choć prawnym właścicielem jachtu przez 
czas trwania umowy jest leasingodawca, 
wszystkie koszty związane z ubezpiecze-
niem ponosi użytkownik. Z punktu wi-
dzenia leasingodawcy najważniejszym 
elementem ubezpieczenia jest casco. Ale 
armatorzy najczęściej wykupują pełen 
pakiet: casco, OC i NNW. Korzystający 
z jachtu zobowiązany jest także do dbania 
o jacht i ponoszenia kosztów związanych 
z jego bieżącym utrzymaniem.

Rejestracją jachtu oraz ubezpieczeniem zajmuje się firma leasingowa, co dla armatora oznacza oszczędność czasu.F
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Bavaria Cruiser 46. Cena: 170 tys. euro netto. Rata miesięczna: 1680 euro netto (leasing 60 miesięcy). Wpłata własna: 20 proc. Wykup: 26 proc.
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Pierwsze kroki na pokładzie
Nakładem Cyfrowego Wydawnictwa Akcydensowego ukazała się ciekawa publikacja pod 
nieco barokowym tytułem „A właśnie, że będę żeglarzem! Pierwsze kroki na pokładzie, 
czyli co amator yachtingu wiedzieć powinien, by nie utopić łódki i nie denerwować in-
nych żeglarzy”. Tomasz Jakubowski napisał broszurę z myślą o tych, którzy pierwszy raz 
stają na pokładzie. Lapidarność wydawnictwa jest wyjątkowa – to absolutne minimum 
programowe. Wiadomości podano bez zadęcia, w sposób nierzadko zaskakujący, a przy 

tym lekki i dowcipny. Próżno szukać tu zawi-
łości teorii żeglowania, dziejów żeglarstwa 
czy locji. Autor podaje natomiast w pigułce 
wiedzę niezbędną do przetrwania na jachcie 
i odegrania roli kompetentnego załoganta. 
Prościej się już nie da – to motto przyświeca-
ło Tomkowi Jakubowskiemu podczas pracy.
Oczywiście tradycjonaliści będą zgrzytać 
zębami, bo autor zamyka temat na zaledwie 
25 stronach! Jakubowski uprzedza jednak 
we wstępie, że publikacja nie jest oficjalnym 
materiałem szkoleniowym i prosi, by nie na-
zywać jej podręcznikiem. 
Książkę wydano w twardej lakierowanej 
oprawie. Zawiera czytelne ilustracje, krót-
kie testy oraz kody QR przy prezentacji 
węzłów, które po zeskanowaniu smartfo-
nem kierują czytelnika do instruktażowego 
filmu. Dystrybutorem książki jest autor. 
Kontakt: tomek@digitalprint24.pl.

Marek Słodownik

Lodówki, które  
zmieszczą się wszędzie
Szufladowa lodówka kompresorowa Waeco CoolMatic (12/24 
V DC) o pojemności 20 lub 30 litrów, z eleganckim frontem 
w kolorze białym lub czarnym, przeznaczona jest do zabu-
dowy w niedużych schowkach. Łatwo się wysuwa (szuflada 
na prowadnicach kulkowych), ma blokadę zabezpieczającą 
przed przypadkowym otwarciem w trakcie żeglugi, termostat, 
bezpiecznik, odłączany agregat, automatyczne zabezpiecze-
nie przed odwrotną polaryzacją i solidną metalową obudowę. 
Mniejszy model CD 20 pracuje w temperaturach od 0 do +15 
stopni Celsjusza, większy CD 30 – w temperaturach od -2 do 
+12 stopni Celsjusza. Źródło: www.dometic.com/marinepolska.

Elektryczne toalety Dometic z rozdrabniaczem
Kompaktowe elektryczne toalety z rozdrabniaczem oraz niewielką podstawą, na której możemy obra-
cać muszlę o 360 stopni (podstawa pasuje do przyłączy poprzednich modeli). Toalety Dometic są ide-
alne nie tylko do nowych instalacji, ale mogą też zastąpić modele manualne. Zmieszczą się w każdej, 
nawet niewielkiej jachtowej łazience. Fekalia rozdrabnia 10-łopatowe koło tnące ze stali nierdzewnej. 
Minimalizuje to ryzyko przedostania się nieprzyjemnych zapachów. Toalety mają estetyczny zaokrą-
glony front, duże siedzisko (lakierowana drewniana deska w rozmiarze domowych toalet) oraz ukryte 
elementy przyłączeniowe. Model standardowy Dometic MasterFlush 7100 ma wysokość 381 mm, 
natomiast model MasterFlush 7200 został obniżony do 337 mm. Toalety mogą być spłukiwane wodą 
morską lub świeżą. Zasilanie: 12 V lub 24 V. Źródło: www.dometic.com/marinepolska.

Koszulka reprezentacji na Finn World Masters 
Bawełniana koszulka polo Kavala, najnowszy projekt marki Azimuth, była oficjalną koszulką pol-
skiej reprezentacji na mistrzostwach świata mastersów w klasie Finn rozegranych w greckiej miej-
scowości Kavala pod koniec maja. Na rękawie i na emblemacie naniesiono współrzędne geograficzne 
i kształt zatoki Kavala. Produkty nowej marki Azimuth wyróżniają się jakością materiałów i bardzo 
starannym wykonaniem. Źródło: www.azimuth-shop.com.

Szorty nie tylko na jacht
Świetnie skrojone bawełniane szorty Harbour 
Kavala marki Azimuth – na jacht i na wieczorny 
letni spacer. Rzepy przy obszernych, ale nie ob-
ciążających kieszeniach bocznych i tylnych uła-
twiają szybkie rozpinanie i zapinanie. Czerwone 
wykończenia przy kieszeniach i szlufkach na-
dają szortom wakacyjnego charakteru. Źródło: 
www.azimuth-shop.com.

mailto:tomek@digitalprint24.pl
http://www.dometic.com/marinepolska
http://www.dometic.com/marinepolska
http://www.azimuth-shop.com/
http://www.azimuth-shop.com/


27www.wiatr.pl

NOWOŚCI PASAŻ HANDLOWY

Osobista butelka z filtrem Water-to-Go
Na regaty, na trening lub na prezent. Zamiast kupować drogą wodę w jednorazowych butelkach, możemy żeglować 
z butelką Water-to-Go. Ma ona filtr, który zatrzymuje 99,9 proc. zanieczyszczeń. Możemy więc nabrać wodę z kranu 
lub z jeziora. Skuteczność filtrów potwierdziły badania niezależnych instytutów (wyniki wszystkich badań dostępne są 
na stronie internetowej www.watertogo.pl). Obliczono, że woda filtrowana w butelkach Water-to-Go kosztuje mniej niż 
30 groszy za litr. Filtr przeznaczony do półlitrowego bidonu oczyści 130 litrów wody, do butelki o pojemności 0,75 litra 
– 200 litrów. Później należy wymienić wkład do filtra i w prosty sposób go aktywować. Więcej informacji oraz ceny 
butelek i wkładów do filtrów znajdziecie na stronie sklepu internetowego www.watertogo.pl.

Ręcznik na każdą okazję
Miękki i chłonny ręcznik plażowy See Blue marki 
Azimuth przyda się na pokładzie, na basenie oraz na 
plaży. Został wykonany z bawełny o grubym welu-
rowym splocie. Wymiary: 160 cm / 100 cm. Mary-
nistyczny charakter podkreślają dwa białe pasy z na-
zwą Azimuth oraz delikatnie wytłoczone logo marki. 
Źródło: www.azimuth-shop.com.

Porządek na pokładzie
Multi Ring Organizer (MRO) marki Antal to pokładowe organizery lin wykonane meto-
dą CNC z aluminium anodowanego na czarno. Zostały wypolerowane, by zminimalizować 
tarcie. Są łatwe w montażu, bardzo lekkie i jednocześnie wytrzymałe. Uzupełniają gamę 
prostych, minimalistycznych i funkcjonalnych rozwiązań, takich jak pierścienie Antal Ring 
czy uchwyty pokładowe Dyneema Pad Eye. Organizery MRO mają przeloty dla trzech, czte-
rech, pięciu lub sześciu lin. Maksymalna średnica liny: 12 mm. Źródło: www.goantal.pl.

Koniec ery monotonnych silników
Nowy silnik zaburtowy Evinrude E-TEC G2 jest pierwszym, który 
dzięki wymiennym panelom możemy idealnie dopasować do na-
szej łodzi. Dostępne są setki kombinacji kolorystycznych. Niepo-
wtarzalny wygląd naszego Evinrude możemy stworzyć na stronie 
internetowej www.chooseyouretec.com. Do wyboru mamy pięć 
bocznych i przednich paneli oraz 14 akcentów kolorystycznych. 
Źródło: www.taurus.gda.pl/pl/evinrude.

Chór szantowy na płycie CD
Nowość! Krakowska fundacja Hals wydała w maju 
płytę Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny. 
Wydawnictwo zawiera 19 utworów. Chór powstał 
w Gdyni w 2012 roku z inicjatywy Jacka Jakubow-
skiego. Formacja jest pierwszym i jedynym w Polsce 
chórem propagującym morski folklor – od typowych 
szant i współczesnych pieśni o tematyce morskiej 
po pieśni ukraińskich wioślarzy. Zawisza Czarny to 
chór amatorski. W jego skład wchodzą ludzie w róż-
nym wieku i różnych profesji – połączyło ich morze 
i zamiłowanie do wspólnego śpiewania (większość 
członków chóru to aktywni żeglarze). Chór dwu-
krotnie wystąpił na festiwalu Shanties w Krakowie, 
a także na festiwalu Kopyść w Białymstoku. Dwa 
razy gościł na scenie gdańskich Szant pod Żura-
wiem. Płytę można zamówić w internetowym skle-
pie fundacji Hals: www.sklep.hals.krakow.pl.

http://www.watertogo.pl/
http://www.watertogo.pl/
http://www.azimuth-shop.com/
http://www.goantal.pl/
http://www.chooseyouretec.com/
http://www.taurus.gda.pl/pl/evinrude
http://www.sklep.hals.krakow.pl/
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MEDYCYNA CHOROBA LOKOMOCYJNA

N iektórzy żartują, że jedynym 
sposobem na chorobę morską 
jest wycieczka do lasu i wypo-

czynek na kocu pod sosną. Dolegliwość, 
która może popsuć najpiękniejszy dzień na 
morzu, prędzej czy później dopada więk-
szość żeglarzy. Jedni chorują rzadko, mają 
łagodne objawy i szybko zwalczają złe 
samopoczucie. Inni padają tuż za główka-
mi portu i cierpią aż do następnej mariny. 
Gdzie się rodzi kinetoza, czyli choroba lo-
komocyjna?

Przyczyny

Choroba dotyka osoby podróżujące droga-
mi lądowymi, powietrznymi oraz morskimi 
szlakami. Zdarza się również podczas prze-
jażdżki na karuzeli, a w skrajnych wypad-
kach nawet podczas podróży pociągiem. 
Kinetoza rodzi się w naszych głowach. 
Zjawia się wtedy, gdy pojawia się konflikt 
między tym, co widzą oczy, a tym, co reje-
struje błędnik – narząd równowagi. Oczy 
widzą na przykład stabilny stół w mesie 
jachtu oraz mapę, na której nanosimy po-
zycję jednostki. Ale w tym samym czasie 
błędnik wariuje, bo odczuwa kołysanie na 
falach we wszystkich kierunkach, drgania 

dochodzące z komory silnikowej, czasem 
nawet gwałtowniejsze spadanie z grzbietu 
większej fali. I w głowie pojawia się chaos 
informacyjny.

Choroba lokomocyjna jest dość powszech-
na u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Później 

większość nastolatków z niej wyrasta. Jed-
nak co innego odporność na bodźce pod-
czas jazdy samochodem czy samolotem pa-
sażerskim, a co innego odporność podczas 
żeglugi niewielką rekreacyjną łodzią żaglo-
wą lub motorową. Na morzu choroba loko-
mocyjna dopada najszybciej, najczęściej, 
a jej objawy są najbardziej dokuczliwe. 
Poza tym nie można zaplanować postoju na 
najbliższym parkingu ani wizyty w przy-
drożnym McDrive – musimy cierpliwie 
czekać i starać się zwalczać dolegliwości.

Objawy

Najpierw pojawiają się nudności, lek-
kie zawroty głowy i odruchy wymiotne. 
Można zauważyć bladość skóry, zimny pot 
i zwiększenie wydzielania śliny. Zwykle 
po zwymiotowaniu czujemy ulgę, ale po 
kilku minutach złe samopoczucie wraca. 
Później załogant zaczyna tracić sprawność 
fizyczną i następuje osłabienie psychiczne. 
W skrajnych wypadkach, gdy warunki na 
morzu powodują, że objawy nie ustępu-
ją przez wiele godzin lub dni, może dojść 
do odwodnienia organizmu. Na szczęście, 
podczas dłuższych rejsów dolegliwości mi-
jają zwykle po 2, 3 dobach.

Porady 

Jak radzić sobie ze złym samopoczu-
ciem? Przede wszystkim przed wyjściem 
w morze zjadamy niewielki lekkostrawny 
posiłek – żadnych tłustych i ostrych potraw, 
także dań o silnym zapachu. Należy też uni-
kać alkoholu, napojów gazowanych i kawy. 
Za główkami portu znajdujemy absorbują-
ce zajęcie: sterujemy jachtem, prowadzimy 
staranną nawigację lub trymujemy żagle. 
Unikamy schodzenia pod pokład – chodzi 
o to, by nie przebywać w zamkniętych i sła-
bo wentylowanych pomieszczeniach, gdzie 
objawy choroby szybko się nasilają. Ci, 
którzy w trudnych warunkach, gdy więk-
szość załogi choruje, potrafią przygotować 
herbatę lub kisiel, zwykle uchodzą za bo-
haterów dnia.

Na morzu jemy częściej, ale tylko nie-
wielkie porcje lekkostrawnych dań. Dobrze 
smakują i nieźle działają na układ pokar-
mowy jabłka. Objawy może złagodzić 
korzeń imbiru – działa przeciwwymiot-
nie oraz poprawia samopoczucie. Niektó-

Plastry przeciw chorobie morskiej
Zamiast otępiających środków farmakologicznych  

do walki z chorobą lokomocyjną możemy wykorzystać plastry  
Transway działające na zasadzie akupresury.

Na złe samopoczucie pomaga absorbujące zajęcie, na przykład sterowanie. Na dolegliwości wpływ ma nie tylko 
pogoda na morzu, ale też planowanie rejsu – warto podzielić szlak na kilka krótszych odcinków.

Plastry Transway przyklejamy w okolicy nadgarstków.
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rzy do przeciwdziałania zawrotom głowy 
i skurczom żołądka używają olejku o silnej 
miętowej woni (wystarczy skropić chus-
teczkę i kilka razy powąchać). Należy też 
pić niegazowaną wodę, by nie dopuścić 
do odwodnienia organizmu. Oddychajmy 
głęboko i dłużej przytrzymujmy powietrze 
po wdechu. W upalne dni chrońmy głowę 
i oczy przed słońcem. Nieźle się sprawdza 
wpatrywanie w odległy stały punkt na ho-
ryzoncie lub w chmury. Można się też po-
łożyć w kokpicie lub w koi na śródokręciu 
– zawsze wzdłuż osi jachtu, by odczuwanie 
kołysania było mniejsze. I oczywiście nie 
zapominajmy o przypięciu się pasami bez-
pieczeństwa, szczególnie gdy mamy odru-
chy wymiotne i często musimy podchodzić 
do relingu.

Niektórzy korzystają ze środków farma-
kologicznych, pamiętajmy jednak, że zwy-
kle powodują one otępienie i senność. Jeśli 
podamy taki środek na przykład dziecku, 
zapadnie ono w letarg i będzie praktycz-
nie bezbronne i niezdolne do jakiejkolwiek 
czynności na jachcie. Jeśli już zdecydujemy 
się podać tabletkę – spróbujmy na początek 
dać mniejszą dawkę.

Oczywiście na dolegliwości wpływ ma 
nie tylko pogoda na morzu, ale także pla-
nowanie rejsu. Jeśli wyruszymy ze Świ-
noujścia i obierzemy bezpośredni kurs na 
Kopenhagę, możemy być pewni, że prędzej 
czy później część załogi źle się poczuje. 
Ale jeśli pozwolimy im się oswoić z nowy-
mi warunkami i podzielimy szlak na kil-
ka odcinków – wówczas (jeśli pogoda nas 
nie zaskoczy) może się udać przechytrzyć 
chorobę. Dlatego najpierw przeskoczmy 

do Sassnitz lub do Glowe na północy Ru-
gii, kolejnego dnia do Klintholm na duń-
skiej wyspie Møn i dopiero trzeciego do 
Kopenhagii.

Plastry Transway

Doskonałą metodą walki z chorobą morską 
jest akupresura. Plastry Transway to efekt 
prac dwóch francuskich lekarzy, badających 
wykorzystanie metod tradycyjnej medycyny 
chińskiej do walki z objawami kinetozy. Pod 
plastrami znajdują się silikonowe stożki, które 
poprzez ciągły masaż odpowiedniego punktu 
na nadgarstkach przeciwdziałają występowa-
niu objawów choroby (na ulotce dołączonej 

do opakowania znaj-
duje się dokładny 
schemat umieszcza-
nia plastrów). Tran-
sway nie zawierają 
środków chemicz-
nych i nie powodują 
skutków ubocznych. 
Są wygodne i nie 
podrażniają skóry. 
Mogą być stosowa-
ne u dzieci od trze-
ciego roku życia, 
a także przez osoby 
przewlekle chore 
oraz kobiety w cią-
ży. Poza tym nie 
powodują otępienia 
i senności, więc mo-

żemy bez przeszkód kierować pojazdem lub 
stać za sterem jachtu.

Masaż działa na punkt Neiguan usy-
tuowany w pobliżu obu nadgarstków na 
wewnętrznej powierzchni przedramienia – 
dwie szerokości kciuka poniżej linii zgięcia 
nadgarstka. Uciskanie tego miejsca prze-
ciwdziała objawom choroby lokomocyjnej. 
By zapewnić lepsze przyleganie do skóry, 
zaleca się przytrzymanie dłonią naklejone-
go plastra mniej więcej przez 30 sekund.

Plastry wystarczy przykleić 15 minut 
przed oddaniem cum w marinie lub wypły-
nięciem poza główki portu. Można też ich 
użyć dopiero po wystąpieniu symptomów 
choroby – przyniosą ulgę mniej więcej po 
15 minutach (działają tak długo, jak długo 
są przyklejone do nadgarstków).

Produkt testowano podczas transatlan-
tyckiego rejsu w szczególnie trudnych 
warunkach (wiatr do dziewięciu stopni 
w skali Beauforta). Także na statku oce-
anograficznym „Thalassa”, na statku pilo-
towym oczekującym na jednostki handlo-
we na redzie portu Saint Nazaire oraz na 
małych sportowych jachtach żaglowych. 
Działanie plastrów sprawdzano też podczas 
autokarowych i samochodowych podróży 
górskimi serpentynami Korsyki i Masywu 
Centralnego – eksperyment przeprowadzo-
no na dzieciach szczególnie wrażliwych na 
chorobę lokomocyjną. Zdecydowana więk-
szość osób zauważyła mocne osłabienie ob-
jawów choroby lub jej ustąpienie.

Para plastrów Transway kosztuje w ap-
tekach od 6,50 zł do 7,80 zł. Więcej infor-
macji na stronie internetowej wyłącznego 
dystrybutora: www.portica.pl.

   Wyrób medyczny  Dla dzieci od 3 roku ycia i doros ych   Dost pny w aptekach  Producent: Laboratoire Accore Francja  Dystrybucja w Polsce: PORTICA

 Na całą podróż 
 Łatwe w użyciu 

 Bez przeciwwskazań 
 Bez skutków ubocznych 
 Wysoka skuteczność 

 Nie zawierają żadnych leków 

Działają poprzez akupresuręPlastry  przeciwko chorobie lokomocyjnej

Skuteczność działania związana jest z precyzyjnym umieszczeniem stożka. Mocowanie za pomocą plastra gwarantuje, że stożek nie przesunie się i będzie oddziaływać we właściwym punkcie.

  www.ObozyZeglarskie.com ••
www.RejsyZeglarskie.com

biuro@obozyzeglarskie.com  Tel 690 964 421 lub 531 771 110

Rejsy rodzinne i turystyczne

Szkolenia żeglarskie
Obozy dla dzieci i młodzieży Mazury 

i Bałtyk

Para plastrów Transway kosztuje 
w aptekach od 6,50 zł do 7,80 zł.
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http://www.portica.pl/
http://www.portica.pl
http://www.obozyzeglarskie.com/
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P rzerwał studia i 200 dni w roku 
spędzał na treningach, żeglując na 
olimpijskiej siedemdziesiątce. Ale 

dopiero w klasie Micro odniósł prawdziwy 
sukces i został mistrzem świata. O zakrę-
tach na żeglarskiej drodze rozmawiamy 
z Piotrem Ogrodnikiem z klubu KŻ Horn 
Kraków.

Elżbieta Tomczyk-Miczka: Jak rozpo-
częła się twoja przygoda z regatowym 
pływaniem?

Piotr Ogrodnik: Zacząłem żeglować 
w wieku ośmiu lat. Moją pierwszą łódką 
był optimist. Dojeżdżaliśmy z rodzicami 
nad zalew Bagry w Krakowie – nie było 
weekendu bez pływania. Najpierw star-
towałem w grupie B, po dwóch sezonach 
przeszedłem do grupy A i zaczęło się ro-
bić poważnie. Poczułem, że wciąga mnie 
ten wir. Dużo trenowałem, ale przez trzy 
sezony nie mogłem się przebić do czołów-
ki. Jednak w 2005 roku nastąpił postęp, 
zakwalifikowałem się do mistrzostw Euro-
py w Gdyni. Byłem wtedy najlepszy z Po-
laków, zająłem 19. miejsce. Na kolejnych 
ME w Holandii byłem blisko podium, ale 
z powodu falstartu spadłem na 13. miejsce. 
Później przesiadłem się na lasera. W klasie 
Laser 4.7 zdobywałem medale na mistrzo-
stwach kraju, a na mistrzostwach świata 
zająłem 13. miejsce. Nie mogłem jednak 
na dłużej związać się z tą łódką, ponieważ 
przeszkodą jest mój wzrost – 170 cm. To za 
mało, by kontynuować karierę na laserach 
z większymi żaglami (radial i standard). 
Musiałem zdecydować, jaką dalszą drogę 
wybrać. Wybrałem dwuosobową 420. Tro-
chę się tego bałem, bo czułem, że jestem 
indywidualistą i wolałbym pływać sam.

Jak wyglądały początki na nowej dwu-
osobowej łódce?

Poszło nadspodziewanie dobrze. Mia-
łem dobrego załoganta, Pawła Chorobę, 
z którym wystartowałem na mistrzostwach 
świata. Świetnie się rozumieliśmy. Ale 

przed nami było tylko pół sezonu na 420, 
bo zbliżaliśmy się do osiemnastki. Jesienią 
2009 roku przesiedliśmy się na olimpijską 
klasę 470, na której zdobyliśmy w Łebie 
brązowy medal mistrzostw Polski mło-
dzieżowców. Ale to były regaty! Wiało do 
siedmiu stopni w skali Beauforta, a fale 
miały kilka metrów wysokości. Z brzegu 
widać było tylko topy masztów. To był nasz 
prawdziwy chrzest bojowy. W następnym 
sezonie zdobyliśmy w Katarze 11. miejsce 
w mistrzostwach świata juniorów, a w mi-
strzostwach Polski byliśmy najszybsi wśród 
młodzieżowców i seniorów.

Co to dla was oznaczało?
To był przełom, bo od tej pory byliśmy 

najlepszą załogą w olimpijskiej klasie i na-
sze przygotowania zaczęły zmierzać do 
igrzysk w Londynie. Dwa lata mieliśmy 
bardzo intensywne. Zaliczyliśmy wszyst-
kie regaty pucharu świata, oprócz tych 
w Miami. Braliśmy udział w mistrzostwach 
świata w australijskim Perth. Żeglowali-
śmy na pograniczu grup srebrnej i złotej, 
zbliżając się nawet do pierwszej 25. Regaty 
zakończyliśmy jednak na 60. miejscu. Na 
następnych MŚ w Barcelonie poszło nam 
gorzej. Niestety nie udało się zdobyć olim-
pijskiej kwalifikacji.

Bardzo to przeżyłeś?
Z pewnością był to czas refleksji. I trochę 

dłuższych wakacji. Ale żeglarskie życie nie 
znosi próżni. Do rodziców zadzwonił Le-
szek Gonciarz, projektant jachtów z Kra-
kowa, i zaproponował, byśmy wystartowali 
na jego łódce (konstrukcji Grzegorza Ba-
naszczyka) w mistrzostwach świata klasy 
Micro. Zaczęliśmy trenować. Najpierw 
wygraliśmy mistrzostwa kraju, co było 
sporym zaskoczeniem dla środowiska, bo 
pojawiliśmy się nagle i od razu zgarnęliśmy 
medal. Procentowało wszystko to, czego się 
nauczyliśmy w klasie olimpijskiej. Naszym 
atutem była technika (drugim załogantem 
został Grzegorz Banaszczyk). Pojechali-

śmy do Austrii na mistrzostwa świata jako 
faworyci, bo w mistrzostwach Polski star-
towali najlepsi zawodnicy z kontynentu. 
Wygraliśmy prawie wszystkie wyścigi. Od 
tamtej pory żeglujemy na micro i zdobywa-
my medale: w 2012 roku – złoty, rok póź-
niej – srebrny, w 2014 – znów złoty.

Nie żal ci marzeń o starcie na igrzyskach 
olimpijskich?

W 2012 roku podjąłem jeszcze jedną pró-
bę żeglowania na 470, tym razem z Piotrem 
Petrylą, który ma inne warunki fizyczne 
niż Paweł Choroba, jest bardzo wysoki. Ale 
wkrótce stwierdziliśmy, że nie tędy droga. 
Zaważyły na tej decyzji także względy fi-

nansowe. Trudno w to uwierzyć, ale żeglo-
waliśmy ponad 200 dni w roku. Musiałem 
nawet przerwać na rok studia. A gdzie życie 
osobiste? Na micro jest inaczej. Łódka jest 
wolniejsza, więc większe znaczenie mają 
zdolności taktyczne. To sprawia, że nie 
jestem tak obciążony trenowaniem i mogę 
się rozwijać także w innych dziedzinach. 
Piszę pracę inżynierską na Politechnice 
Krakowskiej, ale nie jest to finał nauki. 
Rozpocząłem studia na kierunku ratownic-
two medyczne. To moja nowa pasja. Rozpo-
cząłem wolontariat w szpitalnym oddziale 
ratunkowym. W Klubie Żeglarskim Horn 
Kraków, gdzie jestem trenerem, prowadzę 
zajęcia i szkolenia z pierwszej pomocy, bar-
dzo potrzebne adeptom żeglarstwa.

Niektórzy się dziwią, że na takim ma-
łym akwenie jak Bagry wychował się 
mistrz świata...

To prawda. Nie wszyscy wiedzą, że przez 
parę lat byliśmy niemal bez przerwy na wy-
jazdach i trenowaliśmy na całym świecie na 
morskich akwenach. Trzeba też powiedzieć, 
że klub Horn, w którym wyrosłem, to nie-
zwykli ludzie, ich ambicje sięgają o wiele 
dalej niż przeciwny brzeg zalewu Bagry. 
Jest tu wspaniała atmosfera żeglarska.

Co dalej?
Chcę pływać na dużych łódkach i w kla-

sie Micro. W tym roku postanowiliśmy wy-
stawić załogę w Polskiej Ekstraklasie Że-
glarskiej. To nowa formuła, w której kluby 
rywalizują w regatach, wystawiając cztero-
osobowe załogi. Rozgrywki przypominają 
rywalizację ligową w piłce nożnej. W takiej 
formule odbywają się już regaty w Euro-
pie i nasz kraj wchodzi do tego systemu. 
Zwycięzca ekstraklasy w Polsce zostanie 
wytypowany do udziału w ekstraklasie eu-
ropejskiej. Dla nas to nowe doświadczenie. 
Oczywiście nadal trenujemy na micro, ce-
lem są sierpniowe mistrzostwa świata we 
francuskim Breście.

Rozmawiała Elżbieta Tomczyk-Miczka

Z zalewu Bagry po złoto w klasie Micro
Piotr Ogrodnik za sterem jachtu klasy Micro.
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ENERGA SAILING SPORT

Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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N a wodach Zatoki Puckiej ro-
zegrano w maju regaty Puchar 
Klubu Sportowego Zatoka Puck  

– pierwszą w sezonie imprezę klasy Opti-
mist zaliczaną do cyklu Energa Sailing 
Cup. Zawody były jednocześnie pierwszą 
eliminacją do mistrzostw świata i Europy.

W puckim porcie zameldowali się sterni-
cy z 32 klubów. Byli też goście z zagranicy 
(Białoruś i Rosja). Regaty rozegrano w bar-
dzo trudnych warunkach. Nie obyło się bez 
kilkugodzinnego oczekiwania w niskiej 
temperaturze na wiatr i procedurę starto-
wą. Były też wywrotki, podarte żagle i łzy 
zawodników, którzy trzeciego dnia regat 
rywalizowali przy bardzo silnym wietrze. 
W wyścigu grupy A tego dnia do mety zdo-
łało dopłynąć zaledwie 21 zawodników ze 
119 startujących. Młodsi sternicy z grupy 
B (170 zgłoszonych do regat) w ogóle nie 
wypłynęli z portu na start.

W grupie A najlepsi okazali się członkowie 
Energa Sailing Team – stypendyści programu 
z 2014 roku. Zwyciężył Michał Krasodomski 
(YKP Gdynia), drugi był Jakub Gołębiowski 
(MOS SSW Iława), a trzeci Wiktor Kamiń-
ski (YKP Gdynia). Kolejne lokaty zajęli Ty-
tus Butowski (YKP Gdynia), Mikołaj Silny 
(MKŻ Opti) i Paweł Abramowicz (MKŻ 
Arka Gdynia). Warto zwrócić uwagę, że zde-
cydowana większość sterników z czołówki 

to reprezentanci województwa pomorskiego, 
dołączył do nich jedynie Kuba Gołębiowski 
(warmińsko-mazurskie). Wśród dziewcząt 
pierwsze miejsce wywalczyła Anna Janu-
szewska (Yacht Klub Stal Gdynia), druga 
była Alicja Spruch (MKS Dwójka Warsza-
wa), a trzecia – Barbara Dzik (YKP Gdynia).

W drugiej połowie maja zawodnicy spo-
tkali się w Gdyni – regaty Puchar YKP 
Gdynia zgromadziły 118 zawodniczek i za-
wodników (do zagranicznych gości z Biało-
rusi i Rosji dołączyli Litwini i Ukraińcy). 
Była to druga eliminacja do mistrzostw 
świata i Europy. Na najwyższym stopniu 
podium stanął reprezentant gospodarzy 
Wiktor Kamiński. Drugie miejsce zajął 
Filip Szmit (MBSW / UKŻR Niegocin Gi-
życko), a trzecie – Tytus Butowski (YKP 
Gdynia). Wśród dziewcząt zwyciężyła Anna 
Januszewska (Stal Gdynia), przed Natalią 
Kuczys (Arka Gdynia) i Litwinką Jarmala-
vicivte Deimante.

Na początku czerwca zawodnicy odwie-
dzą Dziwnów, by rozegrać zawody na akwe-
nie tegorocznych mistrzostw świata (Zalew 
Kamieński). W drugiej połowie czerwca 
pojadą do Giżycka na Puchar Trzech Ryb, 
a na przełomie lipca i sierpnia przyjadą do 
Poznania, by na Jeziorze Kierskim walczyć 
o punkty w regatach Srebrny Żagiel Optimi-
sta. Finał Energa Sailing Cup zaplanowano 

na sierpień – przy sopockim molo rywalizo-
wać będzie 40 najlepszych zawodników.

Energa Sailing Cup to ważny element 
największego w Polsce programu edukacji 
żeglarskiej Energa Sailing obejmujące-
go szkolenie adeptów żeglarstwa w klasie 
Optimist i w windsurfingu. 

– Celem zajęć teoretycznych i praktycz-
nych jest nie tylko odnalezienie sportowych 
talentów, ale przede wszystkim promocja 
żeglarstwa i zachęcenie do jego uprawiania 
jak największej grupy młodzieży – mówi 
Maciej Ruwiński z Grupy Energa, koordy-
nator programu. – Dzięki edukacji i regatom 
docieramy zarówno do tych, którzy dopiero 
rozpoczynają przygodę z żeglarstwem, jak 
i do doświadczonych zawodników.

Energa Sailing w Pucku i Gdyni
Filip Miłoszewski, Barnim Goleniów. Tomasz Misiak z Jacht Klubu Wielkopolski.  Fot. Marek Wilczek (3)

Puck. Zdjęcie miesiąca autorstwa Marka Wilczka.

http://www.energasailing.pl
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W ubiegłorocznej edycji rywali-
zowało 764 zawodników z 20 
klas sportowych i turystycz-

nych. Sędziowie przeprowadzili 157 wyści-
gów. Wręczono trofea w prawie 30 katego-
riach. Wśród laureatów znaleźli się znani 
polscy żeglarze – między innymi Zbigniew 
Gutkowski (klasa IMOCA), Piotr Kula – 
uczestnik igrzysk w Londynie (olimpijska 
klasa Finn) oraz Łukasz Ceran (kitesur-
fing). Nord Cup łączy na jednym akwenie 
nie tylko regatowców z różnych konkuren-
cji, ale także pokolenia. Na przykład Piotr 
Kula walczył na trasie ze swym ojcem, Ja-
rosławem Kulą.

W tym roku podczas gdańskich regat 
organizatorzy po raz pierwszy rozdadzą 
medale mistrzostw kontynentu – częścią 
Nord Cup będą mistrzostwa Europy w kla-
sie Korsarz, która od kilku sezonów obec-

na jest na polskich akwenach. Korsarz to 
niemiecka klasa narodowa zaprojektowa-
na w 1958 roku. Jest popularna nie tylko 
u naszych zachodnich sąsiadów, ale także 
w kilku innych krajach europejskich. Rów-
nież po raz pierwszy rozegrane zostaną 
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
oraz Mistrzostwa Polski ORC Sportboat. 
Jachty morskie rywalizować będą także 
w Mistrzostwach Zatoki Gdańskiej ORC 
Club zaliczanych do cyklu Puchar Bałtyku 
Południowego.

– Trzydniowe morskie mistrzostwa zo-
staną rozegrane w formule ORC Interna-
tional. Zaplanowano jeden wyścig długi, 
jeden średni oraz kilka krótkich – mówi 
Michał Korneszczuk, dyrektor sportowy 
regat Nord Cup. – W tym samym czasie 
odbywać się będą dwudniowe Mistrzostwa 
Zatoki Gdańskiej w formule ORC Club. Jest 

to szersza i łatwiej dostępna formuła po-
miarowa – w tym roku skipperom, którzy 
jeszcze jej nie używali, zaoferowano bez-
płatne certyfikaty. Nowością będą również 
regaty o mistrzostwo Polski ORC Sportboat 
(siedem wyścigów, w tym jeden średni). Ta-
kich regat w naszym kraju jeszcze nie or-
ganizowano. To propozycja dla wszystkich 
załóg startujących na mniejszych jachtach 
typu Delphia 24, Skippi 650 czy Melges 20.

W drugą sobotę imprezy rozegrany zo-
stanie Wyścig o Bursztynowy Puchar Nep-
tuna, łączący regaty Nord Cup ze zlotem 
żaglowców Baltic Sail Gdańsk. Wezmą 
w nim udział uczestnicy morskich mi-
strzostw kraju, mistrzostw zatoki oraz mi-
strzostw formuły ORC Sportboat (burszty-
nowy wyścig jest częścią tych zawodów).

W Górkach Zachodnich licznie stawią się 
żeglarze startujący na laserach, gdyż o me-
dale mistrzostw Polski walczyć będą junio-
rzy z klasy Laser Standard oraz dziewczęta 
z klasy Laser 4.7. Natomiast o punkty do 
Pucharu Polski powalczą sternicy z klasy 
Laser Radial. Mistrzostwa kraju rozegrają 
załogi z klas Hobie 16, Hornet i Nautica 
450. W regatach wezmą też udział klasy 
Europa, Finn, Micro, OK Dinghy i Omega. 
Zawiadomienie, harmonogram wyścigów 
oraz formularz zgłoszenia online znajdzie-
cie na stronie regat www.nordcup.pl.

Sponsorzy i partnerzy regat Nord Cup: 
stocznia Delphia Yachts, targi Boatex, 
Argo Card, Ziaja, Pantaenius – ubezpiecze-
nia jachtów, żaglownia North Sails, ISIC, 
Marine Works (Seldén), Nautica, Garmin, 
DAD, Code Zero, Miasto Gdańsk, Funda-
cja Gdańska, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, gmina Kolbudy, 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej, Pomorski Związek Żeglarski i Polski 
Związek Żeglarski.

Emilia Wylandowska

Jubileuszowe regaty Nord Cup
Dziewięć dni trwać będą jubileuszowe dziesiąte regaty Nord Cup –  

największy w Polsce zlot regatowców. Zapraszamy do Górek Zachodnich od 27 czerwca  
do 5 lipca. Bazą regat będzie Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego.

O medale MP powalczą juniorzy z klasy Laser Standard i dziewczęta z klasy Laser 4.7. Załogi klasy Korsarz rozegrają podczas Nord Cup mistrzostwa Europy.

Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna łączy regaty Nord Cup ze zlotem żaglowców Baltic Sail Gdańsk.

http://www.nordcup.pl/
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F lota jachtów uczestniczących w wy-
ścigu Volvo Ocean Race zamyka 
okołoziemską pętlę i wraca na Sta-

ry Kontynent. Wcześniej jednak, podczas 
etapu z brazylijskiej miejscowości Itajaí do 
Newport w USA, załogi zmagały się z cisza-
mi równikowymi oraz słabymi i zmiennymi 
wiatrami. A ponadto żeglarzom dokuczały 
upały. Wszystkie jachty znów żeglowały 
w grupie. Walka się zaostrzyła, bo do mety 
w Göteborgu coraz bliżej, a różnice punkto-
we w klasyfikacji są niewielkie.

Zastanawialiśmy się, jak popłynie chiń-
ski zespół Dongfeng, który w Brazylii 
w pośpiechu zamontował nowy maszt 
(stary złamał się w pobliżu Hornu). Skip-
per Charles Caudrelier dość ostrożnie wy-

powiadał się na temat szans w kolejnym 
etapie. A później na trasie znów doszło do 
awarii – tym razem trudów regat nie wy-
trzymała odsalarka. Wiemy, co to ozna-
cza podczas żeglugi w tropikach, kiedy na 
pokładzie ciężko pracuje ośmiu facetów. 
Dopiero po konsultacjach z biurem regat 
i producentem odsalarki problem udało się 
rozwiązać. A pozostałe ekipy otrzymały 
polecenie sprawdzenia tego elementu na 
swoich jachtach.

Załogi starannie przygotowywały się do 
finiszu w Newport. Na pokładzie Abu Dha-
bi Ocean Racing zmieniono system wacht 
i skrócono czas pracy sterników, by byli 
bardziej skoncentrowani przez całą zmianę. 
Chińsko-francuski zespół Dongfeng starannie 

trymował nowy grot i utrzymywał niewielką 
przewagę – w przerwie między wyścigami za-
trudniono też nowych załogantów, eliminując 
tych najbardziej zmęczonych. Skład wzmoc-
nił doświadczony Francuz Sidney Gavignet, 
który ostatnio dowodził trimaranem klasy 
MOD 70. W zespole jednak coraz głośniej 
mówiło się o konflikcie między szefostwem 
ekipy, która dąży do zwiększenia liczby za-
wodników chińskich na pokładzie, a stroną 
francuską szukającą szansy na zwycięstwo 
w pozyskiwaniu utytułowanych rodaków.

Po przepłynięciu 5010 mil zespół Dongfeng 
wyprzedził na mecie w Newport ekipę Abu 
Dhabi Ocean Racing zaledwie o trzy i pół 
minuty. Trzecie miejsce wywalczyła zało-
ga Team Brunel, wyprzedzając nieznacznie 
zespół Mapfre. Hiszpanie okazali się nato-
miast najszybsi w wyścigu brzegowym. Etap 
siódmy, do Lizbony, rozgrywano w słabych 
wiatrach, więc kibice mogli czuć niedosyt. 
Liderzy się zmieniali, a o kolejności na me-
cie zadecydowały manewry kilku jachtów, 
które szukając świeżego wiatru, skierowały 
się nieco na północ. Silniejsze podmuchy 
jednak nie nadeszły i grupa, która mknęła 
najkrótszą drogą, zyskała przewagę. Z tyłu 
został zespół Abu Dhabi Ocean Racing. 
Szansy nie wykorzystała ekipa Dongfeng, 
która do mety dotarła na czwartym miej-
scu. Wygrał Team Brunel, drugi był zespół 
Mapfre, a trzeci – Team Alvimedica. Do 
zakończenia regat pozostały dwa etapy – 
z przewagą pięciu punktów po zwycięstwo 
zmierza Abu Dhabi Ocean Racing. O drugą 
pozycję walczą ekipy Dongfeng i Brunel.

Marek Słodownik

Powrót do Europy
Atlantyk – etap siódmy. Zdjęcie z pokładu Team Alvimedica.  Fot. Amory Ross

R oman Paszke (64 lata) po raz 
drugi zostanie ojcem. Do doro-
słej już córki polskiego żeglarza 

(Anny) w czerwcu dołączy syn – otrzyma 
imię Eryk (domyślamy się, że na cześć 
słynnego francuskiego kapitana i oceanicz-
nego regatowca Érica Tabarly).

Paszke dwa lata temu wziął ślub. W sopoc-
kiej marinie, na katamaranie „Gemini 3”, 
udzielił go prezydent miasta Jacek Karnow-
ski. Pani Magda, na stałe pracująca i miesz-
kająca w Norwegii, musiała wypowiedzieć 
słowa: „Uczynię wszystko, aby nasze mał-
żeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. 
I pozwolę mu – czasami – pływać w rejsy”.

Roman i Magda żyją w dwóch krajach – 
w Polsce i w Norwegii. – Do Oslo leci się za-
ledwie godzinę i pięć minut – mówi Paszke. 
– Kiedy wykupisz bilet lotniczy na wszystkie 
weekendy w roku, jeden lot będzie kosztował 
od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. 
Można więc decydować z dnia na dzień – ju-
tro lecę, albo czekam na Magdę w Gdańsku.

Małżonka Romana Paszke pracuje w nor-
weskim państwowym koncernie produku-
jącym urządzenia na platformy wiertnicze 
i specjalistyczne statki. Eryk będzie dora-
stał w Norwegii, ale będzie miał dwie oj-
czyzny i jeśli kiedyś zostanie żeglarzem 
i popłynie dookoła świata, to raczej pod 
polską banderą. Na razie w rejs wybiera się 
jego tata. Nie wiadomo nawet, czy zdąży 
wrócić na narodziny syna.

– Robert Janecki i Adam Skomski prze-
prowadzają katamaran „Gemini 3” z Lo-
rient we Francji do Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich – mówi Paszke. – Gdy do 
nich dołączę, wyruszymy w atlantycki rejs 
na Gwadelupę. Robimy to po to, by nie 
zardzewieć w porcie i ponownie sprawdzić 
jacht w szybkiej oceanicznej żegludze. Bę-
dzie to już chyba nasz 14. rejs przez Atlan-
tyk na tej jednostce. Mam nadzieję, że Eryk 
na mnie poczeka. W każdym razie będzie-
my musieli płynąć szybko.

KO

Czy Paszke zdąży na narodziny syna?

Roman Paszke. Fot. Lotto
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MOTORYZACJA SAMOCHODY DLA AKTYWNYCH

L ecimy do Portugalii na testy no-
wego mercedesa Marco Polo. To 
samochód uniwersalny, łączący 

cechy busa i samochodu kempingowego. 
Luksusowe wyposażenie i walory trakcyjne 
sprawiają, że stał się obiektem marzeń kie-
rowców aktywnych i szukających w podró-
ży komfortu oraz wolności.

Samochód bazujący na klasie V napędza-
ny jest 2,1-litrowym dieslem o mocy 136, 
163 lub 190 KM. Dodajmy, że do najmoc-
niejszej wersji możemy zamówić napęd na 
wszystkie koła. Mercedesem Marco Polo 
można zaparkować na każdym parkingu, 
także podziemnym. Wjedzie też do myjni, 
bo ma zaledwie 1,98 metra wysokości. By 
zawrócić, potrzebuje 11,8 metra, czyli tyle, 
ile limuzyna. Na pierwszy rzut oka nie różni 
się od osobowego busa, ale to samochód 
ze wszech miar wyjątkowy. Luksusowe 
wnętrze i pomysłowe rozwiązania technicz-
ne sytuują go w grupie pojazdów turystycz-
nych, choć ze względu na osiągi i komfort 
jazdy trudno nazwać go kamperem.

Korzystając z pobytu w Lizbonie, nie spo-
sób nie zajrzeć do Belém – dzielnicy miasta 
leżącej u ujścia Tagu. To stąd przed laty 
Portugalczycy wyruszali na podbój świata. 
To tu znajduje się słynne Muzeum Morskie, 
pamiątki związane z Vasco da Gamą oraz 
wieża Belém, niegdyś stojąca na środku 
rzeki, a dziś na jej brzegu. Zwiedzamy klasz-
tor hieronimitów ze wspaniałymi kamien-
nymi sklepieniami, w którym znajduje się 
grobowiec Vasco da Gamy. Jeszcze tylko 
krótka wizyta przy monumentalnym Po-
mniku Odkrywców i ruszamy dalej. O tej 
porze przez miasto ciężko się przedostać, 
więc musimy jak najszybciej dotrzeć do 
autostrady wyprowadzającej z centrum. 
W wąskich uliczkach nasz Marco Polo spra-
wuje się doskonale. Jest zwrotny niczym 
osobówka, zapewnia dobrą widoczność na 
boki oraz do tyłu i świetnie radzi sobie na 
podjazdach pod strome ulice. Dojeżdżamy 
do autostrady prowadzącej na lotnisko, 
a stamtąd już niedaleko do mostu Vasco 
da Gamy. To najdłuższy most w Europie, 

liczy ponad 17 km, a prowadzi przez niego 
trzypasmowa droga w obu kierunkach. Jest 
odporny na wiatr o sile do 250 km/h. Auto 
sunie jak po szynach, doskonale przyspie-
sza nawet na wyższych biegach, a zapas 
mocy zapewnia komfort. W obawie przed 
wysokimi mandatami nie osiągamy pręd-
kości maksymalnej (194 km/h). Przy pręd-
kości 150 km/h samochód jedzie stabilnie, 
nie ma drgań na kierownicy, a w kabinie 
słychać przede wszystkim szum wiatru. No-
woczesne systemy informują o zjechaniu 
z obranego toru jazdy i zbliżaniu się innych 
pojazdów. W intensywnym ruchu to duże 
wsparcie dla kierowcy. 

Pokonujemy kolejne kilometry w dro-
dze na klifowe wybrzeże. Górskie serpen-
tyny wijące się w nadmorskim pejzażu to 
atrakcje dla pasażerów, ale wyzwanie dla 
kierowcy. W mercedesie to jednak łatwa 
i przyjemna praca. Samochód doskonale 
wspina się na szczyty. Trzyma się drogi jak 
zaklęty i stabilnie pokonuje łuki. Pozycja 
kierowcy w głębokim fotelu pozwala na 
bezpieczne manewrowanie, a regulacje 
fotela zaskakują różnorodnością. Wskaźnik 
spalania pokazuje 8,2 l / 100 km – wzrosło, 
ale nie przekracza akceptowanych pozio-
mów. Dojeżdżamy do Setúbal. Na stromych 
zjazdach krętą wąską drogą auto pokazuje 
swe możliwości, płynność i stabilność. Na 
promie płynącym w kierunku Troi czas na 
szybką kawę i ruszamy dalej. Jedziemy lo-
kalnymi drogami, spalanie nie przekracza 
7,5 litra / 100 km, co zważywszy na masę 
pojazdu, robi wrażenie. Dojeżdżamy do 
Praia da Alberta Nova – kampingu położo-
nego nad atlantycką plażą. Miejsce to jest 
odosobnione, ciche i wspaniale położone. 

Wieczorem przygotowujemy się do snu. 
Tylna kanapa rozkłada się i wraz z półką 
tworzy zwartą powierzchnię. Aby zlikwi-
dować nierówności, należy elektrycznie 
dopompować kanapę i po kilku minutach 
mamy łóżko dla dwóch osób o wymiarach 
2,05 metra na 1,13 metra. Specjalna mata 
zwiększy komfort. Pościel wyciągamy ze 
skrytek. W tylnej części kabiny jest spora 
garderoba z przesuwanymi drzwiami, drąż-
kiem na wieszaki oraz składanym lustrem. 
Kolejne dwie osoby mogą spać na kanapie 
umieszczonej w suficie. Wystarczy elek-
trycznie (w niektórych modelach ręcznie) 
podnieść dach i gotowe. Nośność półki 
z tapczanem to 160 kg.

Rano budzimy się wypoczęci – czas na 
kawę. Pokładowy czajnik szybko gotuje 
wodę, na kuchence można też przygotować 
śniadanie. Pod płytą odporną na uderzenia 
są szuflady i szafki z kuchennymi akcesoria. 
Po złożeniu tapczanu wysuwamy stół, przy 

Z Marco Polo po wybrzeżu Portugalii

Mercedes Marco Polo, bazujący na klasie V, napędzany jest 2,1-litrowym dieslem o mocy 136, 163 lub 190 KM.

Lizbona zza szyby Marco Polo. Docieramy nad ocean.
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którym mieszczą się cztery osoby. Dodat-
kowe krzesła turystyczne i rozkładany sto-
lik znajdują się w skrzyni rufowej. Merce-
des ma zbiornik wody pitnej o pojemności 
38 litrów oraz zbiornik na ścieki o pojemno-
ści 40 litrów. Dla wymagających jest także 
lodówka, którą jednym pokrętłem można 
przemienić w zamrażarkę. Przednie fote-
le się obracają i powstaje przytulny salon. 
Radio sterowane z kierownicy nadaje fado, 
kwintesencję Portugalii...

Ruszamy dalej, teraz pora na nieodle-
gły hotel „Sublime Comporta”. Jedziemy 
szutrową drogą, ale pasażerowie nie od-
czuwają dyskomfortu. Nazajutrz wracamy 
lokalnymi drogami i ponownie zaskakują 
nas osiągi samochodu. 

Jest szybki, zrywny, a zarazem wygodny 
i komfortowy – to najkrótsze podsumo-
wanie ponad 150-kilometrowej podróży. 
Wjeżdżamy do Lizbony przez podwieszony 
most. W ruchu ulicznym auto także radzi so-
bie świetnie. Dojeżdżamy do lotniska i z ża-
lem żegnamy się z naszym podróżnikiem.

Mercedes Marco Polo – auto uniwersal-
ne, eleganckie, bezpieczne i dające radość 
z jazdy – kosztuje od 165 400 zł netto (200 
CDI). Wersja activity (bez wyposażenia ku-
chennego) to wydatek od 131 500 zł netto 
(160 CDI).

Marek Słodownik

Marco Polo jest jak jacht. Wnętrze może być sypialnią lub 
elegancką mesą. Dodatkowe łóżko znajduje się na półce 
pod otwieranym dachem. Poza tym mamy sporo schow-
ków oraz instalacje: gazową, wodną i elektryczną.
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http://www.decathlon.pl

