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DF150AP
DF175AP
Nowe silniki zaburtowe DF175AP i DF150AP jako pierwsze
w klasie silników o mocy 150-175 KM zostały wyposażone
w układ Suzuki Selective Rotation umożliwiający zmianę
kierunku obrotów śruby napędowej.

www.suzuki.pl

Silniki DF175AP i DF150AP wyróżnia również:
 imponująco niskie zużycie paliwa w szerokim
zakresie pracy
 przełożenie 2.50:1
 wysoki współczynnik kompresji wynoszący 10.2:1
 pośredni układ dolotu powietrza ograniczający
przyrost temperatury zasysanej do komory spalania
 technologia spalania zubożonej mieszanki
 system selektywnej rotacji
 samoregulujący łańcuch rozrządu
 wyjątkowo ciche działanie

Scandinavia 35

www.sailservice.pl

tel. + 48 58 322 28 00

www.sklepwind.pl
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Co jeszcze wymyślą w Pucharze Ameryki?

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: FOT. JAVIER SALINAS / ORACLE TEAM USA

R

ywalizacja o najcenniejsze żeglarskie trofeum to nie tylko wyścigi na wodzie. Mieliśmy już afery szpiegowskie,
wojny regulaminowe, batalie prawników, technologiczny
wyścig zbrojeń i niespodziewane zwroty akcji. Przypomnijmy –
przed czterema laty Nowa Zelandia prowadziła ze Stanami Zjednoczonymi 8:1. Wystarczyło wygrać jeszcze jeden bieg, by sięgnąć po
upragniony puchar. Jednak właśnie wtedy zespół Oracle Team USA
rozpoczął imponującą serię zwycięstw. Cały świat przecierał oczy
ze zdumienia patrząc, jak Dean Barker traci przewagę i w końcu
przegrywa 8:9. Czy tym razem Nowozelandczycy zrealizują swe
marzenia? A może starych rywali pogodzą Brytyjczycy? Na razie
Nowa Zelandia zaskoczyła żeglarski świat, rezygnując z tradycyjnych młynkowych kabestanów, montując na pokładzie stacjonarne
rowery i zatrudniając kolarzy torowych, olimpijczyków z Rio de
Janeiro.
Australijczyk James Spithill, dwukrotny zdobywca Pucharu
Ameryki, ponownie stanie za sterem jachtu Oracle Team USA.
Urodził się w Sydney w 1979 roku. Rodzice żeglowali amatorsko, więc zarazili go swą pasją. Ale do dzieciństwa James wraca
niechętnie. Wspomina tylko, że był wysoki i chudy, miał długie
ręce i rude włosy, co było wystarczającym powodem, by stać się

obiektem docinków ze strony rówieśników. Dlatego zawsze chciał
udowodnić, że nie jest gorszy. Zwykle też był dość nerwowy, bo
rówieśnicy wyprowadzali go z równowagi niemal codziennie.
W szkole nie był prymusem. Naukę traktował jak zło konieczne.
Mając 18 lat, wygrał mistrzostwa Australii w regatach meczowych,
czym zwrócił na siebie uwagę Syda Fischera, żeglarza i promotora
regatowej młodzieży. Mając zaledwie 19 lat, stanął za sterem jachtu
„Young Australia” walczącego w eliminacjach do Pucharu Ameryki. Tak rozpoczęła się piękna przygoda. W wieku 31 lat James –
zwany w środowisku „Pitbullem” – został najmłodszym w historii
zdobywcą trofeum.
Przed nami już 35. edycja America’s Cup. Meczowe zmagania
obrońców i pretendentów rozpoczną się 17 czerwca. Załogi będą
walczyć do siedmiu zwycięstw. Zaplanowano po dwa wyścigi
dziennie 17, 18, 24 i 25 czerwca oraz ewentualne kolejne starty
26 i 27 czerwca. Czy żeglarski świat znów wstrzyma na chwilę
oddech? Czy rowerzyści zbawią Nową Zelandię? Czy Ben Ainslie
poprowadzi Brytyjczyków po historyczne zwycięstwo? A może to
Szwedzi okażą się najlepsi? Już nie możemy się doczekać internetowych relacji z Bermudów.
Marek Słodownik

9713 czytelników* pobiera bezpłatne
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,
a na komputerach – plików PDF.

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XII-I 2017, II-III 2017, IV 2017).

www.wiatr.pl
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Kurs na Szczecin. Imponująca flota
żaglowców przy Wałach Chrobrego

Fot. Adam Słomski

F

inał The Tall Ships Races zagości
w Szczecinie po raz trzeci. Wały
Chrobrego i Łasztownia będą europejską stolicą żagli od 5 do 8 sierpnia. Lista
żaglowców, które wpłyną Odrą do miasta,
wygląda imponująco. W klasie największych
jednostek (A) udział potwierdziło już 19 żaglowców. Między innymi rosyjskie „Sedov”,
„Mir”, „Kruzenshtern” i „Sztandart” oraz
brytyjskie „Pelican of London” i „Royalist”.
Z Norwegii przypłynie „Statsraad Lehmkuhl”, a ze Szwecji „Tre Kronor af Stockholm”. Nie zabraknie oczywiście „Daru
Młodzieży”, „Fryderyka Chopina” i „Pogorii”. Będą też żaglowce z Brazylii, Portugalii,
Norwegii i Omanu. Na liście klasy B mamy
już 17 jednostek. Są wśród nich trzy piękne
żaglowce pływające pod polską banderą: „Zawisza Czarny”, „Kapitan Borchardt” i „Ge-

Szwedzki „Götheborg”. Replika statku z XVIII wieku.

6

Szczecin zaprasza na Festiwal Food Trucków.

nerał Zaruski”. Łącznie na Odrze pojawi się
kilkadziesiąt wspaniałych jachtów.
Regaty rozpoczną się 3 lipca w szwedzkim
Halmstad na wschodnim wybrzeżu cieśniny
Kattegat. Załogi wyruszą do Finlandii – najpierw do portu Kotka nad Zatoką Fińską,
później do Turku. Przedostatni przystanek

Fot. Adam Słomski

Żaglowce i jachty na Odrze przy Wałach Chrobrego.

Fot. Adam Słomski

maj – czerwiec 2017

FOT. KAROLINA TURLEJSKA (1)

Meksykański „Cuauhtémoc” z załogą na rejach.

zaplanowano w litewskiej Kłajpedzie, a metę
– w Szczecinie. Żaglowce nie będą jednak jedyną atrakcją finału The Tall Ships Races. Na
Łasztowni będzie się odbywać Festiwal Food
Trucków – w pobliżu kładki prowadzącej na
Wyspę Grodzką zaparkuje około 40 restauracji na kółkach, które zabiorą nas w kulinarną
podróż dookoła świata. Na północnym krańcu Łasztowni będzie mobilny supermarket.
Po dwóch stronach Odry wyrosną wesołe
miasteczka – porwie was diabelski młyn,
będą wahadła poruszające się z prędkością
120 km/h oraz największa w Europie karuzela łańcuchowa. Organizatorzy zaplanowali
także strefę dziecięcą, strefę sportu oraz festiwale samby, rzeźb z piasku i orkiestr dętych.
Nie zabraknie również popularnych jarmarków – żeglarskiego i europejskiego.
Podczas zlotu wystąpi Andrea Bocelli,
słynny włoski tenor i kompozytor. Będą
mu towarzyszyć muzycy Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. To
z pewnością jedno z najbardziej spektakularnych tegorocznych wydarzeń muzycznych w Europie. Ważnym punktem programu będzie Festiwal Filmów Żeglarskich
(namiot filmowy stanie w parku im. Stefana
Żeromskiego). Zaplanowano także paradę
załóg, wieczorne koncerty, zwiedzanie żaglowców oraz pokaz sztucznych ogni.
Pierwszy szczeciński finał The Tall Ships
Races odbył się w 2007 roku. Na stu żaglowcach przypłynęło do miasta ponad 3,5 tys.
żeglarzy z 35 krajów. Przez sześć dni teren
zlotu odwiedziło dwa miliony osób (turyści
oraz mieszkańcy miasta), a transmisję w telewizji i internecie śledziło 15 mln widzów.
Sześć lat później Szczecin znów był gospodarzem finału, a imprezę przeprowadzono
z jeszcze większym rozmachem – zlot zgromadził blisko 2,5 miliona osób.


Kobieta w tańcu, koń w galopie i on – „Chopin” pod pełnymi żaglami.

Fot. Jakub Pierzchała

25 lat „Fryderyka Chopina”

T

egoroczny sezon jest dla „Chopina” wyjątkowy. Załoga żaglowca
czeka na obchody ćwierćwiecza
statku i przygotowuje się do udziału w regatach The Tall Ships Races, których finał
zaplanowano w Szczecinie, macierzystym
porcie „Chopina”. Armator planuje huczne
świętowanie. Będzie dobra zabawa, świetna muzyka i wykwintny poczęstunek.

Statek oddano do eksploatacji w 1992 roku.
Debiutował w atlantyckich regatach Columbus, zdobywając wysoką trzecią pozycję.
Zimą 2000 roku w ekstremalnych warunkach
opłynął Horn i Amerykę Południową. Wielokrotnie rywalizował z najszybszymi żaglowcami świata. Jednak jego przeznaczeniem od
początku było wychowanie młodzieży. Przez
pierwszych pięć lat „Chopin” dzielnie służył

Szkole pod Żaglami kapitana Krzysztofa
Baranowskiego. Na pokładzie realizowano
zajęcia ze wszystkich przedmiotów szkolnych. Przez dziesięć kolejnych lat żaglowiec
należał do Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, jednak zainteresowanie
studentów żeglowaniem okazało się zbyt
małe, a utrzymywanie żaglowca wyłącznie
do celów reprezentacyjnych – nieopłacalne.
Od 2011 roku „Fryderyk Chopin” należy do
firmy 3Oceans, która nadal realizuje edukacyjne misje tego pięknego żaglowca. Prawie
przez cały rok szkolny pokład zajmują uczestnicy Niebieskiej Szkoły. Młodzież z gimnazjów i liceów żegluje po morzach i oceanach,
ucząc się swych podstawowych przedmiotów
szkolnych, a także żeglugi i nawigacji, poznając przy tym trudy morskiego życia. To prawdziwa szkoła charakterów.
Armator zaprasza na pokład także studentów. W tym roku zaplanowano drugą
edycję projektu Politechnika na fali. „Chopin” będzie też gościć studentów i doktorów
z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Warto też wspomnieć o trwającej od lat
współpracy z Baltic University Programme
(międzynarodowa sieć akademicka zrzeszająca uniwersytety i szkoły wyższe z państw
regionu Morza Bałtyckiego). Więcej o rejsach
na stronach: www.niebieskaszkola.pl i www.
fryderykchopin.pl.


25 lat

fot. Jakub Pierzchała

2-miesięczne rejsy
Szkoły pod Żaglami
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Baltic Sail Gdańsk 2017

„Olander” przy zachodnim brzegu Motławy.

N

ajwiększa międzynarodowa impreza żeglarska w Gdańsku rozpocznie się w czwartek, 29 czerwca. To już XXI edycja Baltic Sail Gdańsk.
Przez cztery dni na Motławie zacumuje ponad
19 żaglowców z kilku europejskich portów.
Uczestnicy wydarzenia przeżyją przygodę,
która przybliży im morskie tradycje Gdańska
i całego regionu miast hanzeatyckich.
Atrakcje podzielono na cztery główne tematy, więc z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie. Nie będą się nudzić fani żeglarstwa
regatowego, turystycznego oraz miłośnicy
oldtimerów. Dla młodzieży przygotowano
zajęcia sportowe i edukacyjne. Oczywiście
nie zabraknie szant i sztucznych ogni.
Strefa żaglowców. Koniecznie trzeba odwiedzić nabrzeże Motławy przy ul. Wartkiej

Fot. Piotr Matusewicz

„Bryza H” i „Joanna Saturna” wpływają do Gdańska.

(miedzy Basztą Łabędź a przybrzeżną stacją
paliw). To miejsce będzie sercem imprezy,
gdyż właśnie tutaj cumować będą żaglowce i stąd będą wypływać na wody Gdańska
i zatoki. Zawiną między innymi „Santa Barbara Anna” z Niemiec, „Joanna Saturna”
z Finlandii, „Baltic Beauty” ze Szwecji oraz
polska „Bryza H”. Uczestnicy zlotu będą
zwiedzać przybyłe jednostki, wezmą udział
w rejsach po wodach Zatoki Gdańskiej,
a w niedzielne popołudnie – na zakończenie
niezwykłego weekendu – zobaczą widowiskową paradę żaglowców, jachtów i łodzi
motorowych. Tegoroczną nowością będą
przeprawy na Westerplatte i krótkie wycieczki po Motławie.
W strefie muzycznej przez dwa dni będą
nam umilać czas znani wykonawcy pol-

Fot. Piotr Matusewicz

skiej sceny szantowej. Wystąpią między
innymi Mechanicy Szanty, Majtki Bosmana
i Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz. Koncerty
szantowe są stałym elementem zlotu i co
rok gromadzą miłośników gatunku oraz
turystów. W strefie edukacyjnej (hala namiotowa) poznamy ofertę klubów żeglarskich. Dowiemy się między innymi gdzie
zapisać dziecko na szkolenie. Zaplanowano
także warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia animacyjne. W strefie
relaksu wyrośnie miejska plaża: piasek, leżaki, parasole, kosze, boisko do siatkówki,
czyli wszystko to, co na prawdziwej plaży
powinno się znaleźć.
Więcej informacji o Baltic Sail Gdańsk na
www.balticsail.pl.
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Szymon Kuczyński wypłynie w sierpniu, prawdopodobnie tuż po regatach Rolex Fastnet Race.

„Atlantic Puffin” podczas postoju w Australii.

Szymon Kuczyński. Żeglarz roku
planuje kolejny rejs dookoła świata
i wiadomości SMS. Sporym wyzwaniem
będzie załadunek około 350 kg żywności,
więc tym razem na pewno zabraknie miejsca na ponton i turystyczny ekwipunek.
W maju Szymon ogłosi publiczną zbiórkę pieniędzy – fundusze zebrane na portalu
crowdfundingowym przeznaczy na zakup
sprzętu do łączności satelitarnej. Rejs planuje rozpocząć i zakończyć w angielskiej
miejscowości Plymouth. W morze wyruszy
w sierpniu, prawdopodobnie tuż po zakończeniu regat Rolex Fastnet Race. Okołoziemski szlak chce przemierzyć w 10 miesięcy,
więc powinien wrócić do Anglii w czerwcu
2018 roku. Będziemy trzymać kciuki z całych sił. Tym bardziej, że w ostatnich latach
z przyczyn technicznych samotne rejsy wokół globu przerywali znani i doświadczeni
polscy żeglarze: Tomasz Cichocki, Bartek
Czarciński i Zbigniew Gutkowski.


reklama

cim Polakiem, który w swym żeglarskim
dossie będzie mógł zapisać „Solo, non stop,
around the world”. Zadanie jest niezwykle
trudne. Tym bardziej, że Szymon wyruszy
jachtem o długości 6,36 metra. Nikt wcześniej nie opłynął świata w samotnym rejsie
non stop tak niewielką jednostką.
Żeglarz przygotuje łódź „Atlantic Puffin”
(Maxus 22 z węgorzewskiej stoczni Northman) – tę samą, na której opłynął świat
w pierwszej próbie. Zaplanowano wymianę takielunku, zmianę położenia baterii
słonecznych i zakup tratwy ratunkowej.
Szymon zabierze w rejs żagiel typu code
zero, który doskonale poprawia sprawność
żeglugi w strefach słabych wiatrów. Na
pokładzie będzie mieć telefon satelitarny,
mały ploter map marki Raymarine oraz
satelitarny komunikator inReach, który
wysyła pozycje, umożliwia pisanie e-maili

FOT. ZEW OCEANU (2)

S

zymon Kuczyński, dwukrotny zdobywca tytułu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”, zamierza w tym sezonie wyruszyć w swój drugi okołoziemski
samotny rejs. W pierwszej udanej próbie
żeglował z przystankami trasą ze wschodu
na zachód – przez Kanał Panamski. Teraz
chce płynąć non stop z zachodu na wschód –
wokół trzech słynnych przylądków: Dobrej
Nadziei, Leeuwin i Horn. Dotąd tylko jeden
Polak, Henryk Jaskuła, okrążył świat samotnie tą klasyczną drogą, bez zawijania do portów (37 lat temu kapitan Jaskuła żeglował
z Gdyni do Gdyni). Tomasz Lewandowski
(zmarł w 2012 roku) przed dekadą opłynął
świat w samotnym rejsie non stop szlakiem
zachodnim – wyruszył z meksykańskiej
miejscowości Ensenada, opłynął Australię
od północy, a później Przylądek Dobrej Nadziei i Horn. Kuczyński może więc być trze-

10

maj – czerwiec 2017

b;b7৳m-]mbjholruolbvķ
0b;um-fѴ;rv;-0;rb;1;mb;jo7bru;7rou-v|-mb;lĴ

Dystrybucja:
""rॕjh-oĺoĺ
ƕƏŊѶƏƏ"1;1bmѴĺu;v|u;mm-ƐƐ
m=oѴbmb-Ĺ
v|-1fom-um;ĹѶƏƐƔƏѶƔѵƏ
holॕuho;ĹƖƐƒƔƏѶƔѵƏ
;Ŋl-bѴĹbm=oŠ=-u0f-1_|o;ĺrѴ
ĺ=-u0f-1_|o;ĺrѴ
Uzywajj bi
U
biocydów
dó b
bezpiecznie.
i
i Zawsze
Z
czytaj
t j etykiete
t ki t i kkarte
t informacyjna
i f
j przed
d uzyciem.
i

";-f;|l-uh-ruo71;m|-m-f৵v;ff-hoঋ1b
=-u0ohu<|o1_o7ƐƖƐƕuohĺ

PERYSKOP WYdarzeNIA

Wiatr i Woda na wodzie.
Koniec lipca w gdyńskiej marinie

Luksusowy Galeon 500 z otwieranymi burtami. Takie rzeczy tylko na targach w Gdyni.

egoroczne targi Wiatr i Woda na
wodzie będą się odbywać od 27 do
30 lipca. To już 12. edycja gdyńskiej wystawy. Zaplanujmy wizytę w marnie, bo nigdzie w Polsce – w żadnym innym
porcie i na żadnej innej imprezie żeglarskiej – nie zobaczymy tylu nowych jachtów
stojących burta w burtę przy jednej kei. Już

pod koniec kwietnia wśród zgłoszonych łodzi było kilkanaście jednostek o długości
ponad 12 metrów. Najwięcej luksusowych
jachtów motorowych zaprezentuje stocznia
Galeon. Zobaczymy też jednostki wielu innych znanych marek, jak choćby Delphia,
Parker, Hanse, Jeanneau, czy Northman.
Sponsorem targów została marka Henri
Lloyd. Firma Sail Service będzie obchodzić w Gdyni swe 30-lecie. Podczas imprezy przyznana zostanie nagroda prezydenta
Gdyni w konkursie Gdynia Yacht Design
(jury wybiera najładniejszy jacht żaglowy
i motorowy prezentowany na targach).
W gdyńskiej marinie zobaczymy jachty żaglowe i łodzie motorowe z polskich i zagranicznych stoczni, w tym wiele premierowych
jednostek debiutujących na rynku. Na brzegu
swą ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy osprzętu, silników, elektroniki pokła-

dowej, urządzeń nawigacyjnych, wyposażenia ratunkowego, będą też producenci odzieży
żeglarskiej oraz firmy czarterowe i organizatorzy rejsów.
Przed rokiem wystawę odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. W imprezie udział
wzięło 138 wystawców. Zaprezentowano
prawie 130 łodzi – od małych motorówek
i jachtów, po duże i luksusowe jednostki
warte miliony złotych.
Już dziś warto też zaplanować wizytę na
Śląskich Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda. Druga edycja katowickiej
imprezy będzie się odbywać od 10 do 12 listopada 2017 roku. Wystawa ponownie zagości w imponującej hali Międzynarodowego
Centrum Kongresowego.

Firma Parker pokaże jachty motorowe...

...oraz łodzie typu RIB.

Hanse 345 z czarterowej floty firmy SoFun.

T
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Na pokładzie jachtu typu Delphia 46.

Więcej informacji o targach Wiatr i Woda
na stronie www.wiatriwoda.pl.
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A

ż trzy morskie imprezy dla załóg dwuosobowych zaplanowano
w tym sezonie na Pomorzu. 13
maja rozegrano WarmUp Doublehanded
Challenge (120 mil). W sobotę 3 czerwca
załogi wyruszą na trasę wyścigu Gdynia
Doublehanded Yachtrace (400 mil). A pod
koniec września wezmą udział w CoolDown
Doublehanded Challenge (120 mil).
Czerwcowy wyścig Gdynia Doublehanded Yachtrace to najdłuższy w Polsce morski wyścig załogowy rozgrywany w formule
non stop. Przed nami druga edycja imprezy.
Załogi będą rywalizować na trasie Gdynia, Lipawa (Łotwa), Ölands Södra Grund

„Wezyr” płynie na start.

Fot. Piotr Wiśniewski

Cykl regat dla załóg dwuosobowych
(Szwecja), Gdynia. – Urozmaicona trasa pozwoli zawodnikom wykorzystać właściwości nautyczne jachtów podczas żeglugi na
różnych kursach względem wiatru – mówi
Paweł Wilkowski, organizator regat.
Zanim żeglarze wyruszą w morze, odbędzie się prezentacja jachtów w pobliżu gdyńskiego nabrzeża. Także linia startu będzie
wyznaczona tuż obok mariny (kibice mogą
obserwować start z nabrzeża przy Akwarium
Gdyńskim). Poza tym organizator zaprezentu-

je autorski system do śledzenia regat w internecie opracowany wspólnie z dostawcą usług
informatycznych, oparty o tracking satelitarny i animowaną mapę pogody. Działanie
systemu sprawdzimy na stronie regat oraz
podczas codziennych publicznych spotkań ze
znanymi żeglarzami regatowymi, którzy będą
omawiać aktualną sytuację na trasie. Nowością jest także możliwość wypożyczenia obowiązkowej tratwy ratunkowej, a także czarter
jachtu na czas rozgrywania wyścigu.

Majowe regaty WarmUp Doublehanded
Challenge oraz wrześniowe CoolDown
Doublehanded Challenge to nowe imprezy
(start i meta także w Gdyni). Jeśli na stałe wpiszą się do regatowego kalendarza,
wkrótce powstanie pucharowy ranking
załóg dwuosobowych uczestniczących
w morskich wyścigach.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.doublehanded.gdynia.pl.
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Nowe władze PZŻ. Duży kredyt
zaufania dla Tomasza Chamery

Prezydium w trakcie obrad.

Mateusz Kusznierewicz, wiceprezes do spraw sportu i Tomasz Chamera, nowy prezes PZŻ.

D

elegaci na sejmik PZŻ, który 23
kwietnia obradował w Warszawie, wybrali nowego prezesa
i nowy zarząd naszego związku. W głosowaniach udział wzięło niespełna 100 delegatów. Nowy prezes Tomasz Chamera
otrzymał 56 głosów poparcia, ustępujący
Wiesław Kaczmarek – 36.
W pierwszej części obrad Wiesław Kaczmarek przedstawiał sprawozdanie z działalności związku w 2016 roku. Stary prezes
przemawiał aż półtorej godziny. Przyznał
między innymi, że wydatki na stronę internetową związkowej spółki e-PZŻ były
za wysokie (na budowę portalu przekazano
już 1,9 mln zł – o tej bulwersującej sprawie
pisaliśmy na łamach „Wiatru”). Kaczmarek
ogłosił, że portal wystawiono na sprzedaż
i trwają rozmowy z dwoma potencjalnymi
inwestorami. Nie wyjaśnił jednak, po co
ktoś miałby wydawać pieniądze na stronę
internetową zadłużoną na prawie dwa miliony złotych... Przypomnijmy – spółka e-PZŻ
nie otrzymała dotacji, ale pożyczkę, więc
wszystkie środki musi zwrócić do związkowej kasy (choć oczywiście każdy, kto choć
trochę zna się na mediach, wie, że w realiach
polskiego rynku jest to niewykonalne). –
Czy ktokolwiek może być zainteresowany
spółką o takim zadłużeniu, mającą na dodatek tak marne prognozy przyszłych przychodów? – pytał retorycznie delegat Jacek
Pietraszkiewicz, który w późniejszym głosowaniu został nowym skarbnikiem PZŻ.
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Fot. Jan Wątrobiński

Wiesław Kaczmarek mówił też o budowie
Nowej Mariny Gdynia, która ma pochłonąć
189 mln zł. Tuż po ukończeniu prac budynki powstałe między basenem portowym
a Skwerem Kościuszki mają być wyceniane
na 230 mln zł lub nawet na 250 mln zł.
Podczas dyskusji sporo mówiono także
o upadłym porcie w Trzebieży i planach
jego odbudowy. A także o działalności pionu sportu. Tu armaty próbował wytoczyć
z mównicy Kajetan Glinkiewicz, o którym
w kuluarach mówiono, że został namaszczony przez starego prezesa na funkcję
dyrektora sportowego. Padło kilka ostrych
słów, które sprowokowały do zabrania głosu Mateusza Kusznierewicza. Wyraźnie
wzburzony mistrz olimpijski pytał: „Ile
razy byłeś Kajetan na posiedzeniu komisji

Sejmik gościł w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II.

Fot. Daniel Gnap / PZŻ

sportu? Od dwóch lat biorę udział w pracach tej komisji. Dbamy tam o zawodników
będących na każdym poziomie wyszkolenia, wkładamy w te działania mnóstwo
pracy, więc proszę o szacunek dla wszystkich, którzy się w to angażują. Nie mogłem
zostawić twoich słów bez riposty” – mówił
Mateusz. W tym momencie sięgnął po swój
złoty medal z igrzysk w Atlancie i pokazując go w stronę delegatów dodał: „Jeśli są
marzenia i praca, są także efekty. A czcze
gadanie jedynie sieje zamęt”.
W głosowaniu na prezesa związku Tomasz Chamera zwyciężył bardzo wyraźnie.
Wiceprezesem do spraw szkolenia została
Katarzyna Domańska. Wiceprezesem do
spraw śródlądowych – Jarosław Bazylko.
Wiceprezesem do spraw morskich – Bogusław Witkowski, a wiceprezesem do spraw
sportu – Mateusz Kusznierewicz. Sekretarzem generalnym pozostaje Zbigniew Stosio. Tomasz Chamera poprosił, by sekretarz
przez najbliższe dwa lata przysposobił do
pracy na tym stanowisku swego następcę.
Skarbnikiem związku został Jacek Pietraszkiewicz, a członkami zarządu Tomasz
Adamczyk, Ryszard Błacha, Zbigniew
Jagniątkowski, Marian Krupa, Radosław
Śląski, Janusz Marek Taber, Sebastian Wójcikowski i Wiktor Wróblewski.
Tomasz Chamera: „Szanowni Państwo,
delegaci na sejmik sprawozdawczo-wyborczy powierzyli mi funkcję prezesa Polskiego
Związku Żeglarskiego. To wielki zaszczyt
i jeszcze większa odpowiedzialność. Dziękuję
wszystkim, którzy mi zaufali i udzielili swego
poparcia, zarówno podczas wyborów, jak
i w trakcie kampanii prowadzonej w pozytywnym duchu. Gratuluję nowym władzom
związku. Tych, których dotąd do siebie nie
przekonałem, postaram się przekonać do mojego programu podczas czteroletniej pracy.
Dziękuję, że obraliśmy wspólnie kurs na rozwój polskiego żeglarstwa”.
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Tomek Adamczyk z nowego zarządu
PZŻ: „Nie zostanę leśnym dziadkiem”

T

omek Adamczyk jest najmłodszym
członkiem nowego zarządu PZŻ.
Gdy delegaci na związkowy sejmik
wybierali w kwietniu nowe władze, 37-letni
kapitan z Poznania otrzymał aż 63 głosy. Nie
jest jedynym przedstawicielem młodej gwardii – w zarządzie rozpoczęli pracę także Radek Śląski (38 lat) i Wiktor Wróblewski (39
lat). Niewiele starszy jest Mateusz Kusznierewicz (42 lata), nowy wiceprezes do spraw
sportu. A także nowy prezes – Tomasz Chamera (46 lat). Gdy Wojtek Czerwiński z agencji żeglarskiej Kubryk dowiedział się, że
Tomek Adamczyk rozpoczął pracę w zarządzie, na swym facebookowym profilu napisał
żartobliwie: „Matko! Gość prawie w moim
wieku, z którym niedawno pływałem starym
kredensem po Morzu Północnym, właśnie
został leśnym dziadkiem.” Czy w naszym
związku rozpoczęła się długo wyczekiwania
zmiana pokoleniowa?
Co ciekawe, najmłodsi członkowie zarządu wcale nie są związani ze sportem – są
szkoleniowcami, prowadzą kursy na stopnie żeglarskie, dowodzą też na pokładach
podczas bliskich i dalekich wypraw. Tomek Adamczyk prowadzi rejsy po ciepłych
i zimnych akwenach, współpracuje między
innymi z Maciejem Sodkiewiczem (projekt
Lodowe Krainy). – Chciałbym kontynuować działalność w komisji szkolenia PZŻ,
gdzie udało się stworzyć skuteczny zespół
złożony z działaczy w różnym wieku. Zależy mi także na popularyzacji żeglarstwa

i rozwijaniu współpracy z władzami samorządowymi. To wszystko doskonale się
wpisuje w program nowego prezesa Tomasza Chamery – mówi Tomek.
Dobre praktyki z działalności lokalnej
warto rozwijać w PZŻ i zaszczepiać w innych okręgowych związkach. – W Poznaniu staramy się ożywić Wartę i zachęcić
mieszkańców do korzystania z tej pięknej
rzeki. W centrum brzegi są betonowe, ale
wystarczy wyruszyć na południe, w kierunku Wielkopolskiego Parku Narodowego,
by poznać polskie Rio Grande – mówi Tomek. – Rozwijamy przystań rzeczną Stary
Port i działalność kulturalną. Organizujemy
projekcje filmów i warsztaty szkutnicze.
Pozyskujemy miejskie dotacje, także dla
klubów sportowych. Dbamy też o dobre
kontakty i współpracę z mniejszymi ośrodkami naszego regionu, takimi jak Śrem,
Środa Wielkopolska, Wolsztyn, czy Zbąszyń. Poza tym organizujemy szkolenia i egzaminy – pod tym względem należymy do
najaktywniejszych okręgowych związków.
Inicjatorem tych wszystkich wielkopolskich
przedsięwzięć jest Maciej Olszewski, prezes
WOZŻ. Rozpoczynając pracę w zarządzie
PZŻ wcale nie zamierzam zwalniać tempa,
czy osiadać na laurach. Poza tym uważam,
że leśnym dziadkiem można być w każdym
wieku. Czasem młodzi postępują, jak emeryci, a starzy żeglarze udowadniają, że nie
brak im ikry i sił do działania – przekonuje
Tomek Adamczyk.


Sprawdzone
ubezpieczenia
nowe korzyści!

All-risk
Ubezpieczenie obejmuje
wszystkie ryzyka, na które jacht
jest narażony, w tym kradzież,
pożar, siła wyższa, zatonięcie,
wtargnięcie wody, wejście na
mieliznę, kolizje, piractwo.

Pokrywamy koszty inspekcji
Jeśli Twój jacht wejdzie na
mieliznę, niezbędne koszty
kontroli są objęte ubezpieczeniem
bez udziału własnego, bez
względu na to czy szkoda
powstała.

Szybki assistance
Koszty pomocy w sytuacjach
awaryjnych, np. holowanie do
najbliższego portu lub dostawa
paliwa oraz części zamiennych,
pokrywane są do łącznej
wysokości 10 000 EUR

Tomek Adamczyk, najmłodszy członek nowego zarządu PZŻ.

www.wiatr.pl

Fot. Bartek Hryniewiecki

Kontakt w Polsce: Nautica Nord
Tel. +48 58 350 6131
pantaenius.pl
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Kładka nad Motławą nie taka
straszna, jak ją malowano

Otwieranie i zamykanie przęsła będzie trwać zaledwie dwie minuty.

W

Gdańsku zamontowano zwodzone przęsło kładki pieszej
łączącej brzegi Motławy. Na
piątek 26 maja zaplanowano pierwsze próbne
podniesienie przęsła, a na sobotę 17 czerwca – uroczyste otwarcie obiektu. Inwestycja
kosztowała około 10 mln zł (marszałek województwa pomorskiego przekazał 2,2 mln zł,
a miasto Gdańsk – pozostałe środki).
Nowy most ma 70,5 m długości. Łączy
brzegi Motławy w okolicy ul. Wartkiej (rejon
dawnego zamku krzyżackiego) oraz wyspę
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Ołowiankę (rejon Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina). Z zachodniego brzegu szybciej dojdziemy teraz do Narodowego Muzeum Morskiego, Mariny Gdańsk
oraz do sklepów żeglarskich zlokalizowanych
przy Szafarni. Natomiast cumując w marinie
na wschodnim brzegu, szybciej dotrzemy do
historycznego nabrzeża Głównego Miasta, na
przykład do hotelu „Hilton”, na Targ Rybny
lub na kawę do kawiarni „Segafredo”.
Tor wodny w pobliżu przeprawy będzie
mieć oznakowanie nawigacyjne oraz sy-

gnalizację. Kładkę będzie obsługiwać dwóch
operatorów. Przez cały rok, 24 godziny na
dobę, będziemy mogli wywołać dyżurnego
przez radiotelefon (kanały 6 i 14). W sezonie żeglugowym, czyli od 1 kwietnia do
30 października, przęsło będzie podnoszone o pełnych godzinach (od godz. 7.00
do godz. 24.00). W pozostałych godzinach
oraz poza sezonem kładka będzie otwierana na prośbę załogi jachtu.
Otwieranie i zamykanie przęsła będzie
trwać zaledwie dwie minuty (awaryjne
otwieranie i zamykanie: 20 minut). Cała
operacja związana z otwarciem drogi wodnej będzie trwać od 12 do 15 minut, natomiast procedura zamykania przęsła – od 8
do 11 minut. Po podniesieniu przęsła, droga
wodna będzie otwarta dla jachtów co najmniej 10 minut, ale nie dłużej niż 30 minut.
Musimy też pamiętać, że kładka nie będzie
otwierana przy wietrze wiejącym z siłą ponad 16 m/s (31 węzłów).
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Montaż przęsła rozpoczął się 8 maja.

Nowości marki Ronstan
Kolorowe shocki marki Ronstan dobrze znają i cenią wszyscy kitesurferzy oraz żeglarze z małych łódek regatowych. Aluminiowe
pierścienie zastępują tradycyjne bloki w miejscach, w których naprężenia lin sięgają nawet siedmiu ton. Teraz firma oferuje także
aluminiowe przelotki prowadzące o średnicy do 16 mm. Wszystko
po to, by móc wyeliminować drogie tradycyjne bloki tam, gdzie
najbardziej liczy się wytrzymałość na duże obciążenia. Polskim
przedstawicielem marki Ronstan jest gdańska firma Sail Service.
Źródło: www.sailservice.pl.

Wybierasz się
na czarter?

Weź ze sobą nasze
ubezpieczenie!
 OC Skippera
 Pakiety Czarterowe
 Ubezpieczenie Kaucja Plus

Aplikacja Vessel View Mobile
Marka Mercury przedstawia rozwiązanie zastępujące pokładowe analizatory pracy silnika (oszczędzamy pieniądze i nie wiercimy dodatkowych otworów w kadłubie). Aplikacja Vessel View Mobile działa
na smartfonach i tabletach w systemach operacyjnych iOS (Apple)
i Android. Wystarczy pobrać aplikację i dokupić niewielkie urządzenie (port), które w prosty sposób montujemy pod pokrywą silnika.
Port współpracuje z każdym silnikiem zaburtowym wyposażonym
w sieć Smartcraft (EFI, Optimax, Verado, ProXS) – wystarczy wpiąć
dwie wtyczki. Za pomocą technologii Bluetooth port łączy się ze
smartfonem lub tabletem. Vessel View Mobile informuje o obrotach
i temperaturze, liczy motogodziny, monitoruje napięcie akumulatora,
a w przypadku awarii silnika przekazuje kody usterek i adres najbliższego serwisu Mercury. Urządzenie przypomina też o zbliżających się
przeglądach. Źródło: www.parker.com.pl.

Buty Sailing 100 marki Tribord
W kwietniu testowaliśmy nowe buty żeglarskie ze sklepu Decathlon. Czego się można spodziewać po obuwiu
za 99,99 zł? Ktoś mógłby pomyśleć, że nie należy oczekiwać zbyt wiele. Sprawdziliśmy. Buty Sailing 100 są
bardzo lekkie i wygodnie. Zaskoczy was niezwykle
miękka podeszwa – poczujecie się, jakbyście odpływali (zanim jeszcze wejdziecie na pokład). Połączenie
przewiewnego materiału z elementami wykonanymi ze
skóry sprawia, że stopy mogą swobodnie „oddychać”,
a gdy zmoczymy buty na pokładzie, możemy być pewni, że wyschną, nim nastanie kolejna wachta. Co ważne, buty świetnie się dopasowują do stopy od
pierwszych kroków, nie musimy czekać, aż się rozchodzą. Mają taśmy chroniące przed obtarciami,
wyjmowaną bawełnianą wkładkę oraz antypoślizgową, rowkowaną i niebrudzącą podeszwę z naturalnego kauczuku. Mały skórzany języczek z tyłu ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Sailing 100
marki Tribord można zamawiać w trzech ciekawych zestawieniach kolorystycznych. Pamiętajcie, że
kupując na stronie www.decathlon.pl nie zapłacicie za przesyłkę, a zamawiając dwie lub trzy pary –
możecie liczyć na rabat. Butów szukajcie też na półkach sklepów stacjonarnych (dział: żeglarstwo).

www.wiatr.pl

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Nautica Nord · ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31
pantaenius.pl

Laura Dekker na pokładzie swego jachtu.

M

łoda żeglarka Laura Dekker
jest córką Holendra i Niemki.
Urodziła się na jachcie w porcie
Whangarei w Nowej Zelandii podczas siedmioletniej wyprawy swych rodziców. Pierwsze lata życia spędziła na morzu. Gdy przed
siedmiu laty rozpoczęła swój samodzielny
okołoziemski rejs, miała zaledwie 14 lat. Trzy
lata później skończyła pisać książkę opowiadającą o tej niezwykłej podróży, a w marcu
tego roku odwiedziła warszawskie targi Wiatr
i Woda. Laura, najmłodsza żeglarka, która
samotnie opłynęła świat, jest już 21-letnią
mężatką. Nic jednak nie straciła ze swej ujmującej dziewczęcej osobowości. Targowa
sala konferencyjna nie pomieściła wszystkich
chętnych chcących ją spotkać i wysłuchać jej
prelekcji. Gdy podpisywała książkę, czytelnicy zablokowali przejście przy stoisku. Polskie
wydanie jest czwartym przekładem „Marzenia pewnej dziewczyny”. Czy warto sięgnąć
po to wydawnictwo?
Wyczyn Laury do dziś wzbudza kontrowersje. Zamiar samotnego opłynięcia świata
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powzięła w wieku ośmiu lat. Pięć lat później
poleciała na Karaiby, by kupić jacht. Tam dopadł ją list gończy wysłany przez holenderski
wymiar sprawiedliwości. Do Europy wróciła
pod strażą, a później stanęła przed sądem,
który nie zgodził się na jej samotny rejs i nakazał pozostanie w domu. Laura otrzymała
kuratorski nadzór. Dopiero po dziewięciu
miesiącach sądowej batalii wywalczyła prawo
do wypłynięcia. Ale na europejskich wodach
przybrzeżnych władze chciały ją przyłapać na
tym, że żegluje bez wymaganych uprawnień.
Wcześniej zdała egzamin, ale z uwagi na młody wiek nie dostała jeszcze patentu. Na szczęście kontrola odbyła się w chwili, gdy wraz
z tatą zmierzała do Portugalii, na start swej
ekspedycji. Później postanowiła, że samotną
żeglugę rozpocznie w Gibraltarze.
Wypływając na Atlantyk, bardzo się
bała. Jednak nie żywiołu, ale holenderskich
władz, które wciąż chciały ją zatrzymać.
Gdy była na Oceanie Indyjskim, nakazano
jej powrót do szkoły. A przecież cały czas
kontynuowała edukację w indywidualnym
maj – czerwiec 2017

FOT. archiwum laury dekker

Rejs, który zmienił jej życie.
Książka, która wciąga, jak ocean

książki kultura

toku nauczania. Choć na oceanie odrabiała lekcje, jej ojca karano za to, że córka nie
chodzi do lądowej szkoły. Marzenia Laury,
upór i pragnienie wolności nie pasowały do
holenderskich norm.
Dekker napisała książkę, która wciąga od
pierwszych stron. Zabiera czytelnika w fascynującą podróż po przestworzach oceanów
i zakrętach życia. Podczas żeglugi autorka
była skupiona na celu. Dbała o bezpieczeństwo – na pokładzie zawsze była przypięta
i na czas refowała żagle. W okolicy Przylądka
Dobrej Nadziei przetrwała sztorm z wiatrem
o sile do 65 węzłów. W trakcie postojów odkrywała świat, który ją otaczał – zwiedzała
okolice i poznawała ludzi. Kilka razy do portów przyjechał z wizytą ojciec, który był jej
routerem i doradcą. Pomagał w naprawach
łódki. Laura dzieli się także wspomnieniami
z dzieciństwa. Podkreśla, że jej rodzina nie
była zamożna. Do szkoły miała daleko, więc
jeździła starym rowerem. Nosiła używane
ubrania. Ale była szczęśliwa, bo miała wspaniałego ojca i dzieciństwo spędziła na pokładzie. Pod koniec rejsu zastanawiała się, gdzie
ma go zakończyć. No i jak pokierować swoim
życiem. Do holenderskich władz ma żal, bo
przysporzyły jej sławy, która na początku była
prawdziwym przekleństwem. Dlatego rejs zakończyła na Karaibach, a później postanowiła
osiąść w Nowej Zelandii, gdzie się urodziła.

Autorka podpisuje książki na warszawskich targach Wiatr i Woda.

Laura wciąż mieszka na swym 38-stopowym jachcie. Bez ogrzewania i bez prysznica. Zdała egzaminy, więc szkołę ma zaliczoną. Jej zawodowa aktywność skupiona
jest wokół żeglarstwa. Planuje założyć
fundację, kupić większą jednostkę (jacht
„Guppy” wystawiła na sprzedaż) i organizować programy edukacyjne dla młodzie-

Fot. Piotr Pajdowski

ży. Na moim egzemplarzu „Marzenia pewnej dziewczyny” napisała dedykację: „Life
is a journey, it’s not just about the destination”. Uważajcie na tę książkę, bo może
zmienić resztę waszego życia.
Piotr Pajdowski
Partnerem polskiego wydania książki „Marzenie
pewnej dziewczyny” jest stowarzyszenie ISSA.

inwestycje porty

Marina Lubczyna. Pierwszy
przystanek w drodze na Bałtyk

Dla regatowców z UKS Barnim Goleniów, Lubczyna jest macierzystym portem i świetnym miejscem do treningów.

M

arina Lubczyna, przystań należąca do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie, rozpoczyna
trzeci sezon po modernizacji. Port ma dwa
baseny (rezydencki i gościnny) oraz prawie
100 stanowisk cumowniczych z dostępem do
prądu i wody. Basen południowy ochrania
niezwykły falochron – stara barka zasypana
piaskiem spoczywająca na dnie jeziora. Na
północy, w sąsiedztwie plaży, jest basen gościnny otoczony długim pomostem w kształcie litery L. Już w pierwszym roku po przebudowie port otrzymał pięć Bursztynowych

Kotwic – certyfikat Lokalnej Organizacji
Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego, a także Blue Flag dla kąpieliska.
Flota Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie liczy sześć jachtów. Flagową jednostką jest „Goleniów” (Delphia 37) – co sezon
wyrusza w kilka pełnomorskich rejsów. Gdy
odwiedziliśmy port w połowie kwietnia,
przystań dopiero budziła się po zimie. Ale
w sezonie będzie tu tętnić żeglarskie życie,
bo Lubczyna jest świetną bazą dla łodzi armatorskich i czarterowych. Marinę co rok odwiedza kilkaset jachtów i łodzi. Przeważają

polscy żeglarze, ale pojawiają się także załogi
z Niemiec, Dani i Szwecji. Goście zastaną
nowy bezpieczny tor podejściowy, nowe keje
i pływające pomosty, ładną plażę z zadbanym
placem zabaw i zjeżdżalnią wodną, wakacyjny klimat i sympatyczną atmosferę. W pobliżu jest sklep spożywczy, a tuż obok mariny
– sezonowa smażalnia ryb.
Pierwsza wzmianka o Lubczynie pochodzi z 1124 roku. W XIII wieku książę Barnim I urządził tu swą letnią siedzibę, by polować w okolicznych lasach. Dziś osada ma
około 500 mieszkańców. Dla przyjezdnych
z niedalekiego Goleniowa jest miejscem
wypoczynku. Dla szczecińskich wodniaków – celem jednodniowych lub weekendowych wycieczek. Dla regatowców z klubu
UKS Barnim Goleniów – macierzystym
portem i doskonałym miejscem do treningów. A dla żeglarzy wyruszających ze
Szczecina w kierunku Bałtyku – pierwszym przystankiem na szlaku morskich
wód wewnętrznych. Do Lubczyny możemy dopłynąć od południa – przez jezioro
Dąbie Duże lub od północnego-zachodu
przez cieśniny łączące północne wody Dąbia z Odrą. Marina jest jedyną przystanią
jeziora Dąbie Duże, do której mogą zawijać jachty balastowe. Do protu prowadzi
także szlak kajakowy Meandry Iny – rzeka
jest jedną z najpiękniejszych na Pomorzu
Zachodnim, a jej najurokliwszy fragment
prowadzi właśnie przez gminę Goleniów. 

W sąsiedztwie południowej kei na gości czekają drewniane domki turystyczne.
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Bosmanat Mariny Lubczyna.
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FOT. KRZYSZTOF OLEJNIK (4)

Zatopiona barka pełni funkcję falochronu.

WYdarzeNIA PERYSKOP

Lech Stoch, atlantycki rekordzista w klasie jachtów o długości do sześciu metrów.

Lech Stoch. O tym, jak góral
z Podhala przefrunął ocean

ZDJĘCIA: ARCHIWUM LECHA STOCHA

L

ech Stoch, zwycięzca regat Setką
przez Atlantyk, mieszka i pracuje
w Krakowie, ale pochodzi z Zębu
– podhalańskiej wsi z gminy Poronin. Osada jest jedną z najwyżej położonych miejscowości w Polsce. – Dla turystów droga do
Zębu to górska wyprawa. Dla mnie – powrót do domu – mówi Lech. Najsłynniejszym mieszkańcem wsi jest Kamil Stoch,
mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski
w skokach narciarskich. Najbliższa woda:
Czarny Staw Gąsienicowy w Tatrach. Najbliższy akwen, na którym można żeglować:
Jezioro Czorsztyńskie. Gdy Lech mieszkał
w rodzinnym domu, zbudowanym na wysokości 1013 metrów nad poziomem morza,
do Gdyni i Giżycka miał ponad 700 km,
a do Świnoujścia – ponad 800 km i dziesięć
godzin jazdy samochodem. Oczywiście nie
musiał pokonywać dalekich dróg ku morzu. Mógł zostać instruktorem narciarskim,
przewodnikiem górskim, bacą, skrzypkiem
w podhalańskiej kapeli lub toprowcem. Ale
on – uparty, jak góral – zaraził się żeglarstwem, zbudował łódź i przepłynął samotnie Atlantyk.
W Portugalii, na starcie regat, rozpoczął
swój pierwszy oceaniczny rejs. Mimo to był
najszybszy w obu etapach wyścigu. Trzy
tysiące mil morskich z Wysp Kanaryjskich
na Martynikę pokonał w 22 dni, 13 godzin
www.wiatr.pl

i 43 minuty (łączny czas obu etapów: 29
dni, 10 godzin i 33 minuty). Lech wybrał
najkrótszą trasę i miał doskonałe warunki pogodowe. Notował dobowe przebiegi
przekraczające 100 mil – dla tak niewielkiej łodzi to prawdziwy wyczyn. Janusz
Maderski, konstruktor setki, informuje, że
rezultat Lecha to atlantycki rekord w klasie
jachtów o długości do sześciu metrów.

Magazyn „Wiatr”: Lech, jak to się wszystko zaczęło?
Lech Stoch: Osiem lat temu pojechałem z kumplem w góry. Wędrowaliśmy po
rumuńskich Karpatach. Kolega był wtedy świeżo upieczonym żeglarzem i właśnie planował bałtycki rejs. Pewnego dnia
mówi: „Lechu, płyń z nami w morze”. Nie
chciałem się zgodzić. Nie wiedziałem, co
mnie tam czeka. Nawet nie bardzo ciągnęło
mnie na pokład. Poza tym zbliżała się jesień. Ktoś mógłby więc pomyśleć: „Chcesz
zniechęcić kumpla do żeglowania, to zabierz go na Bałtyk w październiku”. No,
ale w końcu dałem się namówić. Wiało do
pięciu stopni w skali Beauforta. Płynęliśmy
szybko baksztagowym kursem. Kapitan kazał mi stanąć za sterem. I jak stanąłem, 

Mural polskich setkowiczów.

Setka „Giga” na kotwicowisku.
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morze rozmowa

100 mil na dobę – Lech nawet podczas połowów nie zwalniał tempa.

Lech Stoch: „Muszę zbudować nowy samoster, bo stary był niestety nieprecyzyjny”.
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to już nie chciałem go oddać. Bałtycka październikowa noc. Na niebie gwiazdy. Szum
wiatru i fale rozbijane o dziób naszej łodzi.
Po prostu przepadłem. Tak mi się to spodobało, że po powrocie na ląd od razu zapisałem się na kurs. Nie chcąc tracić czasu,
robiłem jednocześnie kurs na stopień żeglarza i sternika. Później przyszedł czas moich
samodzielnych rejsów: Bałtyk, Chorwacja,
Grecja. Nie były to wyprawy, ale zwykłe turystyczne rejsy czarterowe.
Droga od czarterowych rejsów do budowy własnej łodzi i regat samotników
jest dość długa...
W pewnym momencie spostrzegłem, że
na pokładzie trochę przeszkadzają mi ludzie.
Jestem typem samotnika. Zawsze wszystko
wolę robić sam. Nawet w codziennej pracy
nie uznaję spółek. Zajmuję się serwisowaniem sprzętu AGD, chłodni przemysłowych,
klimatyzacji i pomp ciepła. Miałem współpracownika, ale musiałem się z nim rozstać.
Pomogłem mu stanąć na nogi, byle tylko
znów móc działać samotnie. No więc, zapieprzam od klienta do klienta i wracam do
domu późnym popołudniem lub wieczorem.
Zgłębiając moją nową żeglarską pasję,
zacząłem czytać marynistyczne książki.
Kibicowałem oceanicznych zmaganiom
samotników, między innymi Zbyszka Gutkowskiego. Później śledziłem blog Szymona
Kuczyńskiego, który udowodnił, że duże
marzenia można realizować na małych łódkach. Wreszcie w głowie zaczęła kiełkować
myśl o budowie setki. Dzieliłem się tymi
marzeniami z żoną. Często rozmawialiśmy
o morzu podczas wspólnych wieczorów przy
kolacji i winie. Aż pewnego dnia dostałem
prezent z okazji urodzin. Ola wręczyła mi
paczkę i powiedziała: „Buduj”. Otwieram,
a wewnątrz plany setki. Zrozumiałem, że to
się dzieje naprawdę...
Nie obawiałeś się budowy?
Jestem chłopakiem ze wsi. W gospodarstwie zawsze jest coś do roboty, więc od
dziecka brałem do rąk narzędzia. Poza tym
często podpatrywałem ojca, więc w naturalny sposób uczyłem się majsterkowania.
W budowie setki pomagał mi Staszek,
przyjaciel z górskich stron. Prace trwały kilkanaście miesięcy. Latem 2015 roku
zwodowałem łódź w Świnoujściu, by wystartować w regatach „Poloneza”. To była
moja pierwsza samotna próba na morzu...
Pamiętny tragiczny wyścig. Zginął Tomek Turski, który także marzył o regatach Setką przez Atlantyk.
Po tym wydarzeniu długo nie mogłem dojść
do siebie. Postawiłem łódź w ogrodzie i przestałem o niej myśleć. Rozbrat z marzeniami
trwał kilka miesięcy. Chyba musiałem odpocząć psychicznie. Dziś mogę powiedzieć, że
moja setka nie była dobrze przygotowana do
tamtych regat. Dlatego po niespełna dobie na
morzu, gdy się okazało, że nie mogę doładomaj – czerwiec 2017

rozmowa morze

Pierwsze godziny pracy. Tak to się zaczęło...

Flota polskich setek gotowa do startu.

Fot. Agnieszka Czarniecka

Ola sprawdza, czy koja będzie wygodna.

www.wiatr.pl

Łączność i nawigacja pod pokładem setki „Giga”.

Co dalej?
Łódka stoi pod domem. Przed kolejnym
wodowaniem muszę przy niej zrobić parę
rzeczy. Na pewno potrzebny jest nowy samoster, bo mój stary niestety nie jest zbyt
precyzyjny. W tym sezonie znów wyruszę
w turystyczne rejsy czarterowe na Adriatyk
lub Morze Egejskie. Kusi mnie także Bałtyk.
Chciałbym wystartować w Bitwie o Gotland,
ale na jakieś większej pożyczonej jednostce.
Może znajdzie się ktoś, kto powierzy mi swój
jacht... W kolejnej edycji regat Setką przez
Atlantyk raczej nie wystartuję, ale w 2020
roku chciałbym popłynąć z żoną, w załodze
dwuosobowej. Ola pewnie się zgodzi, ale
trzeba jeszcze przekonać rodziców, bo to oni
będą musieli zająć się dziećmi. W przyszłości
chciałbym zamieszkać na jachcie. To pewnie
pomysł na emeryturę. Widywałem w zagranicznych portach tych szczęśliwych ludzi,
którzy nigdzie się nie spieszą, odwiedzają
kolejne przystanie, poznają innych morskich
globtroterów i pływają sobie, gdzie dusza zapragnie i gdzie wiatr zawieje.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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wać odbiornika GPS, a telefon jest zepsuty,
postanowiłem zawrócić. Później zwyczajnie
zrobiło mi się łódki żal, więc ponownie wprowadziłem ją do garażu, by wykonać niezbędne roboty wykończeniowe przed regatami
Setką przez Atlantyk.
Opracowałeś świetną strategię i żeglowałeś bardzo szybko. Twój czas jest imponujący. Ciekawe, czy ktoś zdoła się do niego
zbliżyć w kolejnych edycjach wyścigu.
Przed pierwszym etapem opracowałem routing, korzystając z prognozy siedmiodniowej. Była dość wiarygodna i się sprawdziła.
Nie płynąłem najkrótszą trasą, ale za to najszybszą. Opracowanie strategii na rejs przez
Atlantyk było trudniejsze, gdyż mogłem
korzystać jedynie z prognozy 16-dniowej.
A przecież wiemy, że prognoza na ponad
dwa tygodnie to często wróżenie z fusów. Na
szczęście wszystko szło zgodnie z planem.
Wiało równo. Płynąłem pełnymi kursami
prawie po ortodromie. Po 14 dniach trochę
skręciłem na południe, a później znów sunąłem najkrótszą drogą do mety. Miałem sporo
szczęścia. Niestety, na mecie byłem pierwszy,
więc nikt mnie nie witał.
Jak łódki wracały do Polski?
Statkiem. Ładowaliśmy po dwie setki do
kontenera. Transport jednej łodzi kosztował około 8 tys. zł, czyli więcej niż materiały na budowę kadłuba.
Ile kosztowała twoja setka?
Wydałem około 15 tys. zł. Tyle kosztuje
łódka gotowa do żeglowania – z masztem, olinowaniem i żaglami. Do tego należy doliczyć
wyposażenie nawigacyjne i środki bezpieczeństwa, czyli należy wydać około 20 tys. zł.
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Tanguy De Lamotte, francuski skipper, partner techniczny Decathlonu, na mecie regat Vendée Globe. 		

Fot. Christophe Favreau / DPPI

Jak to robią w Decathlonie? Z wizytą
w centrum projektowym marki Tribord

Z

espół około 20 fachowców pracuje intensywnie przez 20 miesięcy. Najpierw tworzą serię prototypów, a później testują je w różnych
warunkach. W ten sposób powstaje produkt
o najlepszych parametrach w swojej klasie.
Czy mówimy o nowym jachcie do bicia

oceanicznych rekordów? Nie tym razem.
Tak firma Decathlon wprowadza na rynek
nowy sztormiak Tribord serii 900.
Redakcja „Wiatru” złożyła wizytę w siedzibie Water Sports Center by Decathlon we
francuskiej miejscowości Hendaye położonej nad Zatoką Biskajską, tuż przy grani-

Water Sports Center by Decathlon we francuskiej miejscowości Hendaye.
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cy z Hiszpanią. Projektanci marki Tribord
opracowują tam nowe modele butów, kurtek
i sztormiaków, które później trafiają do sklepów w całej Europie. Podpatrywaliśmy, jak
pracują. Poznaliśmy kolejne etapy opracowywania nowych modeli. I wreszcie testowaliśmy nowy sztormiak, który trafi na półki
sklepów Decathlon w drugiej połowie roku.
Najpierw załoga określa grupę odbiorców
nowych produktów. Później opracowuje sposób wykonania kurtki lub sztormiaka. Dużą
uwagę zwracają na cenę – chodzi nie tylko
o to, by sztormiak działał doskonale, ale także
o to, by był dostępny dla większości żeglarzy.
Nowa kurtka sztormiakowa Tribord serii
900 jest wzorowana na dostępnym aktualnie w sklepach i na stronie www.decathlon.pl modelu Ozean 900. Modyfikacji jest
sporo. Najwięcej uwagi poświęcono dwóm
elementom: stójce chroniącej twarz oraz
mankietom rękawów. Stójka, która sprawdza się w ciężkich warunkach, musi być
sztywna, by zakrywała nos, ale zarazem
miękka, aby zapewniała użytkownikowi
komfort. Projektanci z Decathlonu postawili
na silikonową wstawkę z cienką taśmą. Namaj – czerwiec 2017

reportaż morze

tomiast mankiety w łatwy sposób regulujemy jedną ręką – woda nie ma szans wedrzeć
się do środka. Zaprezentowano też wcięcie
na plecach (kontrfałdę), które rozszerza się
po naciągnięciu – materiał na plecach luzuje się dzięki zapasowi tkaniny. To naprawdę
działa.
Konsultantem projektantów jest Tanguy De
Lamotte, francuski skipper, partner techniczny Decathlonu, ambasador organizacji charytatywnej Initiatives Cœur, uczestnik okołoziemskich regat Vendée Globe i Barcelona
World Race oraz wyścigu załóg dwuosobowych Transat Jacques Vabre. Tanguy oceniał
przydatność sztormiaka z punktu widzenia
użytkownika. Analizował między innymi
ułożenie i głębokość kieszeni, rozmieszczenie elementów odblaskowych, grubość zakładki w kołnierzu, w którym chowany jest
kaptur, kształt kaptura i sposób jego regulacji, grubość patki zakrywającej suwak, a nawet grubość szwów.
Praca we francuskiej wzorcowni jest sporym wyzwaniem także dla szwaczek, gdyż
nowy sztormiak składa się ze 176 elementów,
które należy wykroić z odpowiednich materiałów, a później precyzyjnie dopasować do
siebie. Elementy są łączone nie tylko szwami, ale także taśmami zabezpieczającymi
szwy. W tym momencie do pracy ponownie
włączył się Tanguy, który oceniał wszystkie
detale i precyzję łączenia. Po dokonaniu poprawek, produkt wracał do szwalni.
Nowy sztormiak powstaje z trójwarstwowej tkaniny – do dotychczas stosowanych
warstw dodano ochronną membranę wewnętrzną, która zwiększy trwałość sztormiaka. Tkanina wewnętrzna jest przyjemna
w dotyku, ale nieco szorstka, co powoduje,

Tanguy De Lamotte przymierza nowy sztormiak marki Tribord.

że kurtka nie przesuwa się na plecach podczas prac pokładowych. Poza tym kurtka ma
dłuższe rękawy – po podniesieniu rąk, nie
odkrywamy nadgarstków. Zrezygnowano
z wewnętrznego pasa biodrowego, gdyż badania konsumenckie wykazały, że korzystało z niego zaledwie 15 proc. użytkowników.
Żeglarze opowiedzieli się także za rezygnacją
z wewnętrznych pasów bezpieczeństwa.
Po wykonaniu prototypowych egzemplarzy, załoga projektantów bada szczelność
kurtek. Ochotnik staje pod wężem z wodą
– sztormiak musi wytrzymać napór 400 litrów wody na godzinę. Oczywiście w przyrodzie tak intensywne opady nie występują, ale sztormiak przeszedł test pomyślnie.
Później prototypowe modele sprawdzane
są na pokładach jachtów podczas rejsów po
Zatoce Biskajskiej z udziałem zawodowych
żeglarzy. Nowy sztormiak testowali Tan-

guy De Lamotte oraz Ian Lipiński, żeglarz
z klasy Mini. Produkty testują także amatorzy. Firma ogłosiła nabór do zespołu testowego – jednym z kryteriów branych pod
uwagę podczas rekrutacji była aktywność
na wodzie (niektórzy testerzy spędzają nawet 300 dni w roku na pokładzie).
Podczas wizyty w Hendaye redakcja „Wiatru” testowała kurtki na pokładzie jachtu
klasy Figaro. Prototyp nie krępował ruchów.
Dobrze chronił przed wiatrem i deszczem.
Wstawki na plecach pozwalały usiąść na mokrym pokładzie. Lekko usztywniony kaptur
nie ograniczał widoczności i łatwo chował
się w kołnierzu. Wysoka stójka znakomicie
chroniła twarz i szyję. Jednym słowem –
nowy sztormiak marki Tribord to dobra oferta w atrakcyjnej cenie.
Tekst i zdjęcia:
Marek Słodownik, Hendaye

Szwalnia prototypów w Hendaye.

Magazyn materiałów.

www.wiatr.pl

Tanguy sprawdza działanie systemu chowania kaptura.
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biznes osprzęt i wyposażenie

Jacht „Diabełek”. Antenę Glomex RA-112CR umieszczono na bramie rufowej i podłączono do transpondera AIS ICOM MA-500TR.

R
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adiotelefon VHF jest najpewniejszym środkiem komunikacji na
morzu i jednym z najważniejszych elementów pokładowego wyposażenia, który zwiększa nasze bezpieczeństwo.
Jest stosunkowo niedrogi, poręczny, ma
wodoszczelną obudową i zwykle jest niezawodny. Wiadomość przekazywaną przez
radio odbiorą nie tylko służby ratownicze, ale także inne jednostki znajdujące się
w pobliżu. Większość urządzeń ma zasięg
30 mil. Pracują bez ładowania nawet kilkanaście godzin. Pozwalają odbierać ostrzeżenia o sztormach i innych zagrożeniach. Poza
tym z radia możemy korzystać na każdym
akwenie, nie martwiąc się o dostępność sieci
GSM, roaming, wybór lokalnego operatora,
koszty połączeń i ładowanie baterii w apa-

ratach telefonicznych. Jeśli w sytuacji zagrożenia konieczne będzie użycie przycisku
cyfrowego wywołania selektywnego DSC
(Digital Selective Calling), służby otrzymają pozycję naszej jednostki oraz jej numer
identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity).

Jednak aby radiotelefon działał sprawnie
i w każdych warunkach, potrzebna jest niezawodna instalacja antenowa. Nie wszyscy
armatorzy o tym pamiętają. – Bez porządnej instalacji, nawet najlepsze radio będzie
jedynie przyciskiem do papieru na stole nawigacyjnym – mówi Marcin Imianowski ze
szczecińskiej firmy Skaut, która wyposaża
jachty żaglowe i motorowe we wszystkie
pokładowe instalacje.
Musimy też pamiętać o prawidłowym
montażu całego systemu. Im wyżej umieścimy antenę, tym większy będzie jej za-

Anteny na jachcie Jeanneau New Concept 14.

Top masztu łodzi Oceanis 40 z anteną Glomex.

Uchwyt ułatwiający szybkie złożenie anteny.

maj – czerwiec 2017

FOT. ARCHIWUM FIRMY SKAUT (4)

Anteny VHF i instalacje. Jak zadbać
o sprawną łączność bliskiego zasięgu

sięg. Zarówno podczas nadawania, jak i odbioru sygnału. Warto
też zwrócić uwagę na wzmocnienie anteny. Trzeci, bardzo ważny
i najczęściej zaniedbywany element, to jakość przewodów i złączy.
– Właściciele łodzi najczęściej stosują przewody typu RG58 –
mówi Marcin Imianowski. – Są wygodne podczas budowy instalacji, ale niestety dość cienkie. Mają całkiem przyzwoite parametry,
ale gdy zastosujemy dłuższe odcinki, pojawią się spore tłumienia
(mają wysoki współczynnik tłumienia, czyli wraz ze wzrostem
długości przewodu, szybko narasta strata sygnału). Popularny
przewód RG213, stosowany przy większych masztach, ma dwa raz
niższy współczynnik tłumienia, ale za to jest znacznie grubszy
i przysparza instalatorom więcej pracy podczas montażu. Na rynku pojawiły się nowoczesne przewody RF5, które mają parametry
zbliżone do przewodów RG213, ale przekrojem niewiele odbiegają od cieńszych RG58. Projektując instalację, warto też zwrócić
uwagę na łączenia – jakość wykorzystywanych złączy ma spory
wpływ na sprawne działanie anteny i radiotelefonu (przecięcia
przewodów są konieczne, na przykład przy pięcie masztu).
Coraz więcej jachtów ma na pokładzie odbiornik systemu AIS.
Transpondery AIS, podobnie, jak radiotelefony, także potrzebują
do pracy anteny VHF. Tu znów armator musi sobie odpowiedzieć
na ważne pytania. Używamy tej samej masztowej anteny i dzielimy
jej parametry do obsługi obu urządzeń (wykorzystując odpowiedni
rozdzielacz), czy też decydujemy się na montaż drugiej niezależnej
anteny dla transpondera AIS? – Jeśli jacht ma dwa maszty, zawsze
polecamy montaż drugiej anteny – mówi Marcin Imianowski. – Po
pierwsze, taka instalacja jest skuteczniejsza i bardziej niezawodna.
Po drugie, w wypadku awarii lub utraty jednej anteny, zawsze możemy podłączyć radiotelefon VHF do tej, która pozostała nieuszkodzona. Poza tym montaż dwóch anten może być rozwiązaniem
korzystniejszym finansowo.
Ponieważ AIS służy do komunikacji między jachtami, antena nie
musi odbierać sygnału na dużej odległości. Możemy więc zamontować ją na rufowej bramie lub maszcie rufowym. Jeśli jednak chcemy,
by jacht był śledzony także z lądu, na przykład przez rodzinę, która kibicuje załodze podczas dalekiej wyprawy, wówczas transponder AIS
podpinamy do anteny zamontowanej wysoko – na głównym maszcie.
Instalator powinien także doradzić armatorowi wybór odpowiedniej anteny. Inną zamontujemy na maszcie, a inną na rufowej
bramie. Anteny różnią się także swą budową. Na przykład model
Glomex RA109 może mieć sztywną laminatową osłonę lub po
prostu nierdzewny elastyczny pręt. Antena w pierwszej wersji ma
lepsze parametry, ale jest niestety bardziej podatna na uszkodzenia
mechaniczne. Antena w drugiej wersji ma nieco gorsze parametry
(może wpadać w drgania i się odkształcać), ale za to jest bardziej
wytrzymała i odporniejsza na ewentualne uderzenia.
Anteny różnią się także wysokością. Model Glomex RA112 ma
120 cm, natomiast RA1206 – aż 260 cm (choć będzie zamontowany
nisko, swą wysokością zapewni nam pożądany zasięg). Ważnym
parametrem anteny jest także wzmocnienie wyrażone w decybelach. Standardowe modele (na przykład Glomex RA109 i RA112)
mają wzmocnienie wynoszące 3 dB. Natomiast Glomex RA1206
ma wzmocnienie dwukrotnie większe – 6 dB. Warto też zwrócić
uwagę na montaż anten na łodziach motorowych – powinny mieć
uchwyty ułatwiające szybki demontaż (na przykład przed przepłynięciem pod nisko zawieszonym mostem).
Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja, będzie nam służyć
przez lata. A dobra markowa antena powinna działać niezawodnie
jeszcze dłużej – producent anten Glomex udziela na swe wyroby dożywotniej gwarancji. Jeśli nie uszkodzimy anteny mechanicznie, a mimo
to przestanie działać prawidłowo, zostanie wymieniona na nową.

Komunikacja
to podstawa
•
•
•
•
•

Anteny VHF
Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej
Anteny AM/FM
Anteny WiFi
Digital Sailor – system zarządzania jachtem

Glomex to ponad 30 lat doświadczenia, najwyższa jakość
i dożywotnia gwarancja*
*dotyczy anten VHF

Cable Port Lowrance Furuno Simrad B&G iCom WeatherDock Bluefin LED
C-Map Navionics Echopilot JL Audio C-Pod Fusion Glomex MarinePod SeaView
Philippi Super-B Helukabel Ratio Electric Victron Energy Hella Marine SunWare
Vitrifrigo SilentWind Watt & Sea Prebit Foresti & Suardi Lofrans’ Oceanvolt
Max Power Fischer Panda Pro-Car Webasto

Raymarine

Więcej informacji o wszystkich elementach jachtowych instalacji, a także cennik produktów, na stronie www.SailStore.pl (polecamy korzystanie
z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie sklepu).

www.wiatr.pl

Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl

biznes stocznie jachtowe

Dalpol Yacht. Stocznia ze Śląska
rozwija skrzydła na Mazurach

Phobos 24.5. Komfort pod pokładem, łatwe prowadzenie jachtu i transport lądowy bez dodatkowych pozwoleń.

S

tocznia Dalpol Yacht z Siemianowic
Śląskich udowadnia, że w przemyśle jachtowym można się rozwijać
jednocześnie na wielu frontach. Firma produkuje jachty żaglowe i motorowe na krajowy
i europejski rynek. Ma swój sklep żeglarski
(klienci odbierający zakupione jednostki
mogą na miejscu wybrać dodatkowe wyposażenie), własną flotę czarterową, a od tego

sezonu także stoczniową przystań na Mazurach. Nowy port leży przy zachodnim brzegu
jeziora Jagodne, niemal dokładnie w połowie
drogi między Mikołajkami a Giżyckiem (adres przystani: Prażmowo 9). Przy niewielkim
pomoście pływającym zwodowano przed sezonem kilka jachtów czarterowych typu Phobos. Na brzegu znajdziecie nowy drewniany
bosmanat, sanitariaty, dozorowany parking,

Phobos 22. Jeden z najmniejszych w czarterowej flocie (cena: od 190 zł za dobę).
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kąpielisko oraz miejsce na odpoczynek przy
grillu i ognisku. Stanowiska cumownicze
wyposażono w ujęcia wody i prądu. Łodzie
można rezerwować on-line na stronie internetowej www.czartery.dalpolyacht.pl. Flotę
mazurskich phobosów klienci stoczni wykorzystują do testów łodzi przed zakupem. Po
sezonie wszystkie modele wystawiane są na
sprzedaż.
W ofercie znajdziecie małe jachty o długościach 21 i 22 stóp, wygodnego Phobosa
25 (także w wersji ekskluzywnej), dużego
Phobosa 27 oraz najnowszy jacht ze śląskiej
stoczni – Phobosa 24.5. Tej łodzi chcemy
poświęcić więcej miejsca, gdyż jest nie tylko ciekawą jednostką czarterową, ale także
rodzinnym jachtem armatorskim.
Po pierwszym sezonie na krajowych
i zagranicznych akwenach nowy phobos
zbiera pozytywne opinie użytkowników.
Konstrukcja Wojciecha Spisaka jest łatwa
w obsłudze i pakowna. Ma nowoczesny
design i bodaj najobszerniejsze wnętrze ze
wszystkich krajowych jachtów tej wielkości, których szerokość pozwala armatorom
transportować łódź na przyczepie bez dodatkowych opłat i pozwoleń (szerokość kadłuba wynosi 2,52 metra).
Pierwszy egzemplarz Phobosa 24.5 zwodowano jesienią 2015 roku. Łódź testowano
na Mazurach, między innymi w czarterowej flocie producenta. Jacht ma niemal
tak samo obszerne wnętrze, jak poprzedni
szerszy model Phobos 25. Prawie pionowe
buty pozwoliły zachować komfort i funkcjonalność całej przestrzeni pod pokładem.
Łódź ma przestronną koję dziobową (może
być otwarta lub przysłonięta grodzią), dwie
podłużne burtowe koje w mesie, kambuz
ze zlewem i lodówką po prawej stronie,
zamykaną toaletę po lewej oraz obszerną
otwartą koję rufową (w wersjach armatorskich może być oddzielona od mesy – wtemaj – czerwiec 2017

FOT. STOCZNIA DALPOL

Obszerna mesa i otwarta koja dziobowa.

dy koja na prawej burcie jest nieco krótsza).
W czarterowych egzemplarzach noc na
jachcie spędzi nawet osiem osób, ale najlepiej wyruszyć w rejs z czterema lub pięcioma osobami na pokładzie.
– Łatwy transport, komfort pod pokładem
i łatwe prowadzenie jachtu – te założenia
były najważniejsze podczas prac projektowych – mówi konstruktor Wojciech Spisak.
– Phobos 24.5 jest łodzią przewidywalną,
nie sprawi sternikowi kłopotu nawet podczas silniejszych szkwałów. Żeglowałem
tą jednostką z dwojgiem małych dziećmi
i bez problemów poradziłem sobie w wietrze o sile pięciu stopni w skali Beauforta. Wraz z przechyłem, wyraźnie wzrasta
stateczność. Gdy przechył sięga 30 stopni,
kant w rufowej części poszycia sprawia, że
wzrastają wyporność i moment prostujący.
Jacht ma duży i niezbyt głęboki kokpit.
W egzemplarzach przeznaczonych na wody
śródlądowe producent montuje miecze obrotowe, a w egzemplarzach morskich – stałe płetwy kilowe. W łodziach z mieczem
można zamontować płytki żeliwny falszkil,
który zwiększa zanurzenie kadłuba jedynie
o 12 cm. Dzięki niemu nasza mazurska
mieczówka będzie mogła wyruszyć w morski rejs, a jednocześnie nie utraci swych
atutów transportowych oraz możliwości
podpływania pod płytkie brzegi. W wersji
mieczowej Phobos 24.5 spełnia kryteria kategorii C (żegluga w wietrze o sile do sześciu stopni w skali Beauforta), a w wersji
kilowej – kategorii B (żegluga morska do
ośmiu stopni w skali Beauforta).
Stocznia Dalpol Yacht wytwarza kilkadziesiąt jachtów rocznie. Łodzie trafiają na
rynek krajowy oraz do Niemiec, Francji,
Norwegii, Austrii, na Węgry i do Włoch.
Szefem i właścicielem firmy jest Tomasz
Palion. Przed laty przyglądał się ojcu, któ-

Kameralny Port Dalpol leży przy zachodnim brzegu jeziora Jagodne.

Na brzegu wzniesiono sanitariaty...

...oraz niewielki budynek gastronomiczny.

ry razem z wujem budował sklejkowego
maka. Z tego podpatrywania i żeglowania
narodził się zapał do szkutniczej pracy.
Stocznia powstała w 1998 roku. Na początku zajmowała się zabudową skorup. Były
to głównie sportiny, sasanki i focusy. Po
trzech latach Tomasz Palion zakupił formy
focusa, nawiązał współpracę z konstruktorem Jerzym Pieśniewskim i rozpoczął
samodzielną produkcję. Pierwsze łodzie
typu Phobos 24 zwodowano w 2005 roku.
Dwa lata później stoczniową halę opuścił
wygodny i szybki jacht typu Phobos 29.
Rok 2010 to czas sporych zmian w firmie.
Na targach Wiatr i Woda w Warszawie zaprezentowano pierwszy egzemplarz z nowej linii. Zmieniono stylistykę, koncepcję
i projektanta (został nim Wojciech Spisak).

Powstał model Phobos 25. Pomysł na tę łódkę był prosty: zbudujmy największy jacht,
który zgodnie z przepisami można w Polsce
prowadzić bez patentu żeglarskiego, z możliwie najbardziej komfortowym wnętrzem.
Później przyszedł czas modelu Phobos 27,
który gwarantuje armatorom i czarterującym więcej komfortu i przestrzeni (jacht
ma ster głębinowy, więc producent może
zaoferować rumpel lub koło sterowe).
Dziś w Siemianowicach Śląskich budują nową halę – w przyszłym roku stocznia
będzie mieć łącznie 2 000 metrów kwadratowych pod dachem. A obok mazurskiego
portu w Prażmowie wkrótce rozpocznie się
budowa pensjonatu – po jej ukończeniu firma będzie mieć ofertę także dla gości chcących wypoczywać na lądzie.


Stocznia DALPOL producent jachtów

Phobos 18, 19, 21, 22, 24, 24.5, 25, 27, 29, Phoenix 800
Dalpol Yacht, ul. Harcerska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie

Sprzedaż jachtów nowych i używanych
Czartery jachtów na Mazurach
Sklep żeglarski: bogaty asortyment
Nowy PORT DALPOL, Prażmowo 9
nad jeziorem Jagodno oferuje:
zaplecze sanitarne (WC, prysznice, umywalki)
cumowanie jachtów, wodę, prąd na kei
 parking pojazdów
 kąpielisko
 miejsce na grill, ognisko
 mini gastronomię
 wynajem sprzętu wodnego (łódki, rowerki, jachty)



www.dalpolyacht.pl tel. +48 506 506 704 www.czartery.dalpolyacht.pl czartery@dalpolyacht.pl

Port Alicante. Z wizytą
w muzeum Volvo Ocean Race

Główne wejście do muzeum Volvo Ocean Race w Alicante.

„Czarna perła” stoi przy drodze do portu...

W

hiszpańskiej miejscowości Alicante, na placu Puerta del Mar
(Brama Morza), u stóp górującego nad miastem wzniesienia Monte Benacantil, stoi niezwykły drogowskaz – słynny
jacht klasy Volvo Open 70 „Czarna perła”, na
którym załoga Paula Cayarda wywalczyła
drugie miejsce w Volvo Ocean Race (edycja
2005/2006). Zmierzamy stąd w stronę morza wschodnim falochronem portu i już po
250 metrach stoimy przed wejściem do muzeum słynnych okołoziemskich regat. Będąc
w okolicy – na zgrupowaniu żeglarskim lub
na wakacjach – musicie tu zajrzeć.
Na placu przed głównym wejściem stoi kadłub jachtu – goście odwiedzający muzeum
mogą wejść pod pokład. Po lewej jest duży
basen portowy – to właśnie tutaj jesienią
przycumują łodzie zgłoszone do tegorocznej
edycji wyścigu. Tuż za drzwiami budynku
stoi model łodzi damskiej załogi Team SCA,
który wykonano ze 100 tys. klocków lego.
Obok jest wejście do sklepu z pamiątkami
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Fot. Krzysztof Olejnik (3)

...a jacht „Brasil 1” na placu przed muzeum.

i odzieżą. Ale to dopiero początek zwiedzania i niezwykłej przygody.
Kolejne muzealne stanowiska, pełne filmów, zdjęć i animacji, prowadzą nas przez
długą i bogatą historię wyścigu. Poznajemy
faunę i florę oceanów. Dotykamy początków
oceanicznych zmagań, dawnych jachtów,
strojów żeglarzy i najważniejszych wydarzeń
mających wpływ na rozwój regat i całego
morskiego żeglarstwa. Zgłębiamy historię
Ramona Carlina, meksykańskiego biznesmena i żeglarza amatora, który zasłynął zwycięstwem w pierwszej edycji regat. W 1972
W muzeum działa sklep z pamiątkami i odzieżą.

roku wyścig nosił nazwę The Whitbread
Round the World Yacht Race. Zgłoszono 17
jachtów. Między innymi „Pen Duicka VI”
(dowodził Eric Tabarly) oraz dwie polskie
jednostki – „Copernicusa” i „Otago”. Ale niespodziewanym zwycięzcą okazał się właśnie
niedoceniany Ramon Carlin, który wcześniej
był jedynie weekendowym żeglarzem. Na dodatek w okołoziemski rejs zabrał żonę, syna,
kuzynów i przyjaciół – nikt z nich nie miał
żeglarskiego doświadczenia (Ramon zmarł
w ubiegłym roku wieku 92 lat).
Sporo czasu spędzamy na symulatorach.
Możemy się wcielić w rolę nawigatora, trymera żagli oraz oczywiście sternika. Wewnątrz kapsuły przypominającej kadłub
czujemy się, jak w sztormie na Oceanie Indyjskim. Całe szczęście, że do najbliższego
lądu mamy jedynie dwa kroki, a nie dwa tysiące mil. Na koniec galeria pięknych zdjęć
i seans filmowy z przejmującymi wypowiedziami uczestników regat.
Kinowa sala zakończona jest szklaną ścianą. Za nią znajduje się centrum dowodzenia regat Volvo Ocean Race (Race Control
Room) wzorowane na centrum kontroli lotów
kosmicznych NASA. To najbardziej zaawansowane laboratorium medialne, jakie kiedykolwiek zbudowano na potrzeby wyścigu żeglarskiego. Obsługa lądowa regat dyżuruje tu
przez całą dobę – od startu do mety. Ale prace
przygotowawcze trwają niemal bez przerwy.
Na białej ścianie newsroomu widnieją słowa
nowozelandzkiego żeglarza Mike’a Sandersona, który o regatach Volvo Ocean Race
powiedział: „This is my olympic gold, my
Mount Everest, my childhood dream” („To
jest moje złoto olimpijskie, mój Everest i marzenie z dzieciństwa”).
Na zwiedzanie muzeum warto zarezerwować około 1,5 godziny, a na zakupy w sklepie – kolejne kilkadziesiąt minut. Na tarasie
z widokiem na portowy basen można wypić
kawę. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.museovolvooceanrace.esatur.com

Wodowanie jachtu chińskiej ekipy Dongfeng Race Team. 		

Fot: Amalia Infante / Volvo Ocean Race

Dookoła świata w osiem miesięcy.
Najdłuższa trasa w historii regat Volvo

www.wiatr.pl

niczek. Natomiast w załodze mieszanej –
pięciu panów i pięć pań albo siedmiu mężczyzn plus jedna lub dwie kobiety. Każdy
z załogantów ma do dyspozycji niewielką
torbę z rzeczami osobistymi, liofilizowane
racje żywnościowe, wodę z odsalarki i bardzo spartańskie warunki bytowania. Pod
pokładem są tylko cztery koje sypialne,
natomiast w pozostałych leżą żagle. Każdy z załogantów ma swój śpiwór, ale przed
wachtą musi go szybko zwinąć, by zrobić
miejsce koledze. Osobista zastawa stołowa
to jedynie miska zamykana deklem i metalowy kubek. O jedzeniu przy stole można
tylko pomarzyć, bo na jachcie nie ma stołu.
W poprzedniej edycji regat zwyciężyła
załoga Abu Dhabi Ocean Racing. Drugie
miejsce zajął Team Brunel, a trzecie –

Dongfeng Race Team. Świetnie spisały się
panie z Team SCA, które w klasyfikacji generalnej zajęły szóste miejsce, ale w klasyfikacji obejmującej tylko wyścigi portowe
były trzecie (cztery razy stawały na podium
i dwukrotnie wygrały In-Port Race).


Trening u wybrzeży Portugalii.

Montaż kila w jachcie zespołu Mapfre.

FOT. AMALIA INFANTE / VOLVO OCEAN RACE

D

o tegorocznej edycji Volvo Ocean Race zgłosiło się dotąd pięć
zespołów: holenderski AkzoNobel, chiński Dongfeng Race Team, hiszpański Mapfre, amerykańsko-duński zespół Vestas oraz reprezentująca Hongkong
ekipa Team Sun Hung Kai / Scallywag. Do
pokonania mają aż 46 000 mil morskich
– nigdy wcześniej w Volvo Ocean Race
uczestnicy nie rywalizowali na tak długiej
trasie (poprzednią najdłuższą trasę – 39 270
mil morskich – wytyczono podczas edycji
2011-2012).
Otwarcie wioski regatowej w Alicante zaplanowano na 11 października. Trzy dni później odbędzie się pierwszy wyścig portowy
(In-Port Race), a w niedzielę 22 października załogi wyruszą na trasę pierwszego etapu
Alicante – Lizbona. Organizatorzy zaplanowali aż 11 odcinków morskich i oceanicznych. Zespoły odwiedzą Kapsztad w RPA,
Melbourne w Australii, Hongkong w Chinach, Auckland w Nowej Zelandii, Itajaí
w Brazylii, Newport w Stanach Zjednoczonych, Cardiff w Walii, Göteborg w Szwecji
i Hagę w Holandii. Regaty zakończy wyścig portowy zaplanowany na 30 czerwca
2018 roku.
W Volvo Ocean Race mogą rywalizować zespoły męskie, żeńskie i mieszane.
W męskim teamie na pokładzie może być
siedmiu żeglarzy. W kobiecym – 11 zawod-

Fot. María Muiña
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Julia Szmit i Hanna Dzik. Radość po drugim zwycięstwie w Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF. 		

Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy

Trzeci sezon drużyny Volvo
Youth Sailing Team Poland

V

olvo Car Poland już trzeci rok
wspiera młodzieżową kadrę Polskiego Związku Żeglarskiego. Co
sezon do ekipy powoływani są utalentowani
zawodnicy osiągający sukcesy w najważniejszych międzynarodowych regatach. Stypendia przeznaczane są na zakup sprzętu
regatowego. Celem projektu jest wsparcie
młodych żeglarzy nastawionych na sukces

– takich, którym nie brakuje umiejętności,
talentu, pracowitości i determinacji, by obrać
kurs na igrzyska olimpijskie Tokio 2020.
W drużynie są między innymi Magdalena
Kwaśna z klasy Laser Radial, Radosław Furmański z klasy RS:X, Ola Melzacka i Kinga
Łoboda z klasy 29er oraz załoga z dwudziestki – Julia Szmit i Hanna Dzik. – Dobiegają
końca konsultacje z trenerami i członkami

Julia i Hania – dziewczyny gotowe do boju czekają na nowe wyzwania. Fot. Jacek Kwiatkowski / www.jacekkwiatkowski.pl
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komisji sportu, których rezultatem będzie
uzupełnienie składu drużyny i powołanie zawodników do tegorocznej edycji projektu Volvo Youth Sailing Team Poland – powiedział
nam Tomasz Chamera, prezes PZŻ.
Kim są członkowie Volvo Youth Sailing Team Poland? Poznajcie bliżej Julię
Szmit i Hannę Dzik. Dziewczyny z klasy
420 należały w ostatnich dwóch sezonach
do czołowych postaci zespołu. W 2015
roku spędziły niemal 200 dni na wodzie,
co nawet na olimpijczykach z kadry narodowej musi robić wrażenie. Doskonaliły
swe umiejętności z miesiąca na miesiąc.
Startowały między innymi w regatach Kieler Woche, gdzie w licznej i bardzo silnej
flocie potrafiły zajmować czołowe lokaty. Efekt? Pod koniec 2015 roku zdobyły
w Malezji złoto Mistrzostw Świata Juniorów ISAF – był to ich pierwszy wielki
sukces w klasie dwuosobowej. W ubiegłym
roku wywalczyły we Włoszech pierwsze
miejsce wśród juniorów podczas otwartych
mistrzostw świata klasy 420 oraz drugie
miejsce w mistrzostwach Europy rozegranych na węgierskim Balatonie. A później,
w Nowej Zelandii, obroniły złoto podczas
kolejnych Mistrzostwach Świata Juniorów
ISAF. To było niezwykłe pasmo zwycięstw.
Dziewczyny osiągnęły największe sukcesy
w historii polskich startów w klasie 420.
maj – czerwiec 2017

volvo youth sailing team poland sport

Stypendium od Volvo Car Poland wykorzystały między innymi na doposażenie nowozelandzkiej łodzi firmy Mackay.
– Determinacja, zaangażowanie, praca,
talent, warunki fizyczne, doskonały trener Paweł Nowakowski, wsparcie Polskiego Związku Żeglarskiego, rodziców oraz
marki Volvo – to najważniejsze elementy,
które pozwoliły załodze osiągnąć takie
wyniki – mówi Tomasz Szmit, tata Julki.
– Ostatnie dwa sezony były wręcz szalone.
Zgrupowania, konsultacje, treningi na lądzie, regaty, szkoła – dziewczyny prawie
nie miały chwil wytchnienia. Ale efekty
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Nawet trener się nie spodziewał, że załoga
tak szybko „odpali”. Przecież zaledwie rok
przed pierwszym złotem wywalczonym
w Malezji dziewczyny żeglowały jeszcze
na optimiście.
– Należy także wspomnieć o świetnej
organizacji wyjazdów na zgrupowania
i regaty. Udział w mocno obsadzonych imprezach, gdzie prawie zawsze udawało się
trenować ze świetnymi załogami. Poza tym
mogliśmy sprawdzać akweny przyszłych
regat mistrzowskich. Trener Paweł Nowakowski wykonał tu świetną robotę. Zresztą
cały pion sportu Polskiego Związku Żeglarskiego był zaangażowany, mogę dziś
powiedzieć, że to była wspaniała zespołowa gra – dodaje Tomasz Szmit.
Co dziś słychać u tej załogi? Sterniczka
marzy o rywalizacji w olimpijskiej klasie
470. Była już na dwóch pierwszych zgrupowaniach – w Hyères oraz na Majorce.
Będzie pracować pod opieką trenera Zdzisława Staniula, który do igrzysk w Rio de
Janeiro przygotowywał Agnieszkę Skrzy-

Aleksandra Melzacka i Maja Micińska z klasy 29er.

Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy (2)

pulec i Irminę Mrózek Gliszczynską. Załogantka Hania Dzik planuje kontynuować
starty na dwudziestce. Być może dziewczyny jeszcze nie raz spotkają się na jednym pokładzie, by ponownie powalczyć
o medale na najważniejszych krajowych
i zagranicznych imprezach.

Julka Szmit zdecydowanie stawia na
karierę żeglarską, ale to nie oznacza, że
rezygnuje z nauki. Przeprowadziła się do
Gdyni, gdzie rodzice wynajęli mieszkanie.
Teraz jest bliżej trenera i gdyńskiego klubu.
Uczęszcza do klasy biologiczno-chemicznej III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (szkoła należy
do najlepszych polskich ogólniaków). Naukę w pierwszej klasie realizuje według indywidualnego toku nauczania. Po zdobyciu
dwóch złotych medali na Mistrzostwach
Świata Juniorów ISAF Julka otrzymała
propozycję nauki z amerykańskiego college’u, ale nie rozważała tej oferty zbyt poważnie. Chce reprezentować Polskę i zdobyć olimpijską kwalifikację, nie rezygnując
z polskiej szkoły i opieki naszego związku
oraz naszych szkoleniowców.


Stypendium od Volvo Car Poland załoga wykorzystała na doposażenie łodzi firmy Mackay. 		

Fot. Jacek Kwiatkowski / www.jacekkwiatkowski.pl

Radosław Furmański z klasy RS:X.
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PERYSKOP WYdarzeNIA

Maszt sięga 23,6 metra ponad kadłuby. Sztywny grot ma powierzchnię 100 m kw. Stawką walki jest najcenniejsze trofeum.

R

egaty o Puchar Ameryki rozpoczną się na Bermudach 26 maja. Będzie to już 35. edycja zmagań o najstarsze sportowe trofeum. Na starcie stanie
zaledwie sześć zespołów: Oracle Team USA,

Wodowanie katamarana zespołu Groupama Team France.

34

Artemis Racing, Emirates Team New Zealand, Groupama Team France, Land Rover
BAR oraz SoftBank Team Japan. O sukcesie
zadecydują umiejętności żeglarzy, pomysły
projektantów oraz pieniądze – w poprzedniej

Fot. Eloi Stichelbaut

edycji najbogatsi Amerykanie wydali 250
mln dolarów, a najbiedniejsi Nowozelandczycy – 96 mln USD.
Żeglarze przygotowują do regat zupełnie
nowe katamarany klasy ACC o długości
15 metrów, szerokości 8,47 metra i zanurzeniu 2,4 metra. Maszt sięga 23,6 metra
ponad kadłuby. Powierzchnia sztywnego
płata wynosi 100 m kw. A całkowita masa
jachtu – od 2,33 do 2,43 tony. Łodzie mogą
żeglować przy wietrze o sile do 25 węzłów,
osiągając prędkość do 50 węzłów (są więc
szybsze od swych poprzedników z 34.
edycji AC). Na pokładach będą pracować
sześcioosobowe załogi. Ekipy brzegowe
składają się z trenerów, strategów, konstruktorów, żaglomistrzów, specjalistów
od elektryki, hydrauliki, aerodynamiki, są
także dietetycy oraz zespoły informatyków
składające się nawet z 20 osób. Ich zadaniem było zbieranie danych z modeli jachtów i optymalizowanie konstrukcji. Ekipa
Oracle Team USA ujawniła, że ich jacht
projektowało aż 15 inżynierów. Brytyjczycy zdradzili natomiast, że ich łódź wyposażono w 190 różnych czujników rejestrumaj – czerwiec 2017

Fot. Ainhoa Sánchez, Gilles Martin-Raget / www.americascup.com

Puchar Ameryki. Nowa Zelandia
woła na pomoc cyklistów

jących parametry żeglugi, a pracę skrzydła
nadzoruje 56 analizatorów.
Każdy zespół może mieć dwie pary skrzydeł wodnych. Większość załóg wybrała zestawy na słabe i silne wiatry. Inną drogę
obrali Nowozelandczycy, którzy przygotowali dwa zestawy silnowiatrowe. Japończycy przebadali ponad 60 różnych konstrukcji
skrzydeł, później zbudowali sześć modeli,
a następnie poddali je licznym próbom.
Nick Holroyd, szef zespołu projektantów
SoftBank Team Japan, stwierdził w jednym
z wywiadów, że najważniejszym wyzwaniem jest dziś minimalizacja masy skrzydeł
i zachowanie ich wytrzymałości. Zdaniem
Holroyda, kluczem do zwycięstwa będzie
zgranie załogi i jej sprawność podczas manewrów. Jachty wynurzają się z wody już
przy prędkości 14 węzłów, więc praktycznie całe wyścigi mogą być rozgrywane na
skrzydłach, z kadłubami szybującymi ponad powierzchnią akwenu.
Pierwsza i druga runda rywalizacji to
wyścigi każdy z każdym. W tej fazie regat
wystartują także obrońcy trofeum z zespołu Oracle Team USA (to precedens w historii pucharowych zmagań). Amerykanie
nie mogą odpaść, więc niezależnie od wyników, od razu po rundach eliminacyjnych
przechodzą do wielkiego finału. Brytyjska
załoga Land Rover BAR przystąpi do regat
z dorobkiem punktu, który przyznano jej
za zwycięstwo w dwuletnim cyklu America’s Cup World Series. Po dwóch rundach
eliminacyjnych cztery zespoły przejdą do
półfinałów (z rywalizacji odpadnie tylko jedna załoga). Półfinały z udziałem
czterech ekip rozgrywane będą od 4 do 8
czerwca. W finale eliminacji dwie załogi
stoczą bój o prawo do walki z obrońcami
trofeum (od 10 do 12 czerwca). Tu rywalizacja będzie trwać do pięciu zwycięstw.
Meczowe zmagania obrońców i pretendentów rozpoczną się 17 czerwca. Załogi
będą walczyć do siedmiu zwycięstw. Zaplanowano po dwa wyścigi dziennie 17, 18, 24
i 25 czerwca oraz ewentualne kolejne starty
26 i 27 czerwca. Będą też imprezy towarzyszące: regaty młodych załóg Red Bull
Youth America’s Cup (wystartuje 12 zespołów) oraz pokazowe wyścigi superjachtów.
Kto zdobędzie trofeum? Wielu obserwatorów stawia na obrońców z zespołu
Oracle Team USA, którzy bez problemów
finansowych i kadrowych sposobią się
do regat od kilku lat. Ich przygotowania
owiane są największą tajemnicą. Skipperem i sternikiem jest Australijczyk Jimmy
Spithill, dwukrotny zdobywca Pucharu
Ameryki, a taktykiem i menadżerem jego
rodak Tom Slingsby, zdobywca pucharu
i złoty medalista olimpijski w klasie Laser
z igrzysk w Londynie. Groźnymi rywalami
mogą być Szwedzi z Artemis Racing, którzy także mają w składzie utytułowanych
www.wiatr.pl

Fot. Sam Greenfield / Oracle Team USA

puchar ameryki sport

Jachty mogą żeglować przy wietrze o sile do 25 węzłów, osiągając prędkość do 90 węzłów.

James Spithill z teamu Oracle.

Fot. Javier Salinas

żeglarzy. To między innymi Brytyjczyk
Paul Goodison, mistrz olimpijski w klasie
Laser z igrzysk w Pekinie oraz jego rodak
Iain Percy, dwukrotny mistrz olimpijski
(w Sydney zdobył złoto na finnie, a w Pekinie na starze). Paul jest u Szwedów trymerem skrzydła, natomiast Iain – menadżerem i taktykiem. Podczas niedawnej sesji
treningowej zespół Artemis Racing wy-

Kolarze na pokładzie Nowej Zelandii.

grał wszystkie dziewięć wyścigów, czym
z pewnością wzbudził respekt u rywali.
Do grona faworytów należy zaliczyć także ekipę Emirates Team New Zealand, która
w składzie ma Petera Burlinga i Blaira Tuke’a, mistrzów olimpijskich z Rio de Janeiro
i srebrnych medalistów z igrzysk w Londynie
w klasie 49er. Nowozelandczycy wywołali
sensację, rezygnując z tradycyjnych młynkowych kabestanów, montując na pokładzie
stacjonarne rowery (po cztery na każdym
pływaku) i zatrudniając kolarzy torowych,
olimpijczyków z Rio de Janeiro. Długo ukrywali swój sekret, a w tym czasie kolarze przeprowadzali mordercze treningi – jeździli po
200 km dziennie w ostrym tempie. Pewnym
problemem okazało się dosiadanie rowerów
po zwrotach, bo tu decydują ułamki sekund,
ale podobno po wielu próbach załoga osiągnęła zadowalające rezultaty. Prowadzono
też badania w tunelu aerodynamicznym,
których zadaniem było nadanie zawodnikom
optymalnej pozycji oraz ustalenie najlepszej
odległości między rowerami.
Japonię poprowadzi do walki Nowozelandczyk Dean Barker, a Francję – słynny
Franck Cammas. Mimo to tym dwóm ekipom niewielu daje szanse na sukces. Bodaj
największa gwiazda współczesnego żeglarstwa regatowego – Ben Ainslie – dowodzi
zespołem Land Rover BAR. Brytyjczycy
są świetnie zorganizowani i mają mocnych
partnerów finansowych, więc z pewnością
będą walczyć o zwycięstwo. Czy czarodziej Ben sprawi, że Puchar Ameryki trafi
na wyspy pierwszy raz od słynnego wyścigu wokół wyspy Wight sprzed 166 lat?
Marek Słodownik
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Puchar Świata w Hyères. Klepacka
i Myszka wracają z medalami

Z

łoto Zofii Klepackiej i srebro Piotra
Myszki (klasa RS:X) to najlepsze
wyniki polskich żeglarzy w regatach Pucharu Świata w Hyères. Dobrze
spisali się także Agata Barwińska (piąta
lokata w klasie Laser Radial) oraz Piotr
Kula (szósty na finnie). Niezłą formę na
początku sezonu zaprezentowały załogi
z klasy 49er – Dominik Buksak i Szymon
Wierzbicki zajęli ósme miejsce, a Łukasz
Przybytek i Paweł Kołodziński, nasi olimpijczycy z Rio de Janeiro, ukończyli regaty
na dziewiątej pozycji. Warto też odnotować
14. lokatę Mikołaja Lahna w klasie Finn.

Piotr Myszka zdobył we Francji srebro.
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Polskich reprezentantów zabrakło aż w sześciu konkurencjach, między innymi w klasach 470 i Laser Standard.
Zofia Klepacka nie wygrała w Hyères ani
jednego wyścigu, ale od początku żeglowała w ścisłej czołówce i szybko objęła pewne
prowadzenie. Trzykrotnie kończyła biegi na
drugiej pozycji i trzy razy na trzeciej (także
w wyścigu medalowym). Chinka Yunxiu
Lu zajęła w łącznej klasyfikacji drugą lokatę, tracąc do Polki aż 23 punkty. Brąz
wywalczyła reprezentantka Izraela Noga
Geller. – Zosia jest w doskonałej formie
– mówi trener Przemysław Miarczyński.

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński – dziewiąta pozycja.

maj – czerwiec 2017

Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy (2)

Trener Przemysław Miarczyński i Zofia Klepacka. Polski team na miarę marzeń. Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy

– Będąc w Warszawie, mocno pracuje nad
kondycją. A podczas treningów i startów
widać jej przewagę nad rywalkami. Nawet
jeśli popełnia błędy, później wykorzystuje
swą siłę na wszystkich kursach i systematycznie odrabia straty. W Hyères zabrakło
jedynie mistrzyni olimpijskiej Francuski
Charline Picon oraz Brytyjki Bryony Shaw
(obie panie spodziewają się dziecka).
Piotr Myszka zwyciężył w dwóch startach i raz był drugi, ale zajmował także pozycje poza czołową dziesiątką. Do Francuza Louisa Giarda, który na swoim akwenie
wywalczył złoto, Polak stracił 15 punktów.
Trzecie miejsce zajął Holender Kiran Badloe, a drugi z Polaków – Radosław Furmański – ukończył zawody na 11 pozycji.
– Doskonały rezultat Piotra był dla nas
pewnym zaskoczeniem, bo przecież nasz
zawodnik dopiero powraca do systematycznej pracy po igrzyskach w Rio de Janeiro
i z pewnością nie jest jeszcze w optymalnej formie. Poza tym na początku kwietnia lekko skręcił stopę w kostce i nikt nie
wiedział, czy kontuzja pozwoli mu dotrwać
w wysokiej dyspozycji do ostatniego wyścigu – mówi Przemek Miarczyński.
Na starcie w Hyères zabrakło Pawła Tarnowskiego, który wraca do pełni zdrowia
po rozcięciu stopy. Podczas kwietniowego
zgrupowania w Marsylii uderzył o portowy
ring, który zawodnikom służy do przywiązywania łodzi podczas silnych wiatrów.
Skaleczenie okazało się bolesne i głębokie,
więc trenerzy oraz lekarz kadry Witold
Dudziński zalecili zawodnikowi przerwę.
Podczas majowych treningów oraz w trakcie mistrzostw Europy, Paweł musiał osłaniać plastrem kontuzjowane miejsce.


regaty sport

Z

ofia Klepacka zdobyła złoty medal
mistrzostw Europy w olimpijskiej
windsurfingowej klasie RS:X. Zawody rozegrano w Marsylii. Polka miała
doskonały finisz – zwyciężyła w ostatnim
wyścigu finałowym, wyprzedzając w klasyfikacji łącznej Rosjankę Stefanię Elfutinę
oraz reprezentantkę Hongkongu Hei Man
Chan (trzecią zawodniczką Europy została
Włoszka Flavia Tartaglini). Zgodnie z nową
formułą regat testowaną we Francji, właśnie
ten jeden wyścig, w którym uczestniczyło 12
najlepszych zawodniczek, decydował o końcowych wynikach w czołówce i przyznaniu
medali. Doskonale żeglowała także Maja
Dziarnowska, która prawie we wszystkich
startach zajmowała bardzo wysokie lokaty
i miała ogromne szanse na medalowy sukces.
Niestety ostatni wyścig finałowy ukończyła na siódmym miejscu i właśnie tę pozycję
zajęła w generalnej klasyfikacji regat (piąta lokata w mistrzostwach Europy). Czy to
sprawiedliwe? Z pewnością działacze i sędziowie będą mieli nad czym się zastanawiać
przed kolejnymi zmianami w regulaminach.
W konkurencji panów najlepiej z naszych
reprezentantów żeglował Paweł Tarnowski
– zajął dziewiątą pozycję w regatach i ósmą
w klasyfikacji mistrzostw kontynentu.


Klepacka mistrzynią Europy

Zofia Klepacka sięgnęła po złoto ME w ostatnim finałowym starcie.

Fot. Robert Hajduk

Brąz dla polskiej siedemdziesiątki

A

gnieszka Skrzypulec i Jola Ogar
zdobyły brązowy medal mistrzostw Europy w klasie 470.
Regaty rozegrano w Monako. Złoto wywalczyły Holenderki Afrodite Zegers i Anneloes Van Veen, a srebro – Włoszki Elena
Berta i Sveva Carraro.
Na pokład polskiej siedemdziesiątki powróciła Jola Ogar, która w minionych sezonach
reprezentowała barwy Austrii i była załogantką Lary Vadlau, dwukrotnie zdobywając tytuł mistrzyni świata. Czy dziewczyny
znów będą żeglować razem? Na razie Jola
otrzymała zezwolenie na ponowne reprezentowanie polskich barw na podstawie porozumienia austriackiej i polskiej federacji,
jednak sprawa nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. Zgodnie z przepisami, w takich
sytuacjach zawodnika obowiązuje trzyletnia karencja. Aby ją skrócić, konieczne są
właśnie szczegółowe uzgodnienia między
krajowymi związkami żeglarskimi. Irmina
Mrózek Gliszczynska, która była załogantką Agnieszki podczas igrzysk olimpijskich
w Rio de Janeiro, powraca do pełni sił po
operacji kolana. W połowie maja po raz
pierwszy trenowała na siedemdziesiątce
(sternikiem był Mikołaj Staniul). Być może
taka sytuacja – dwie doskonałe załogantki
pod polską banderą – zaowocuje tym, że
www.wiatr.pl

wkrótce będziemy mieć dwie silne kobiece
załogi w klasie 470.
Zawodnicy z klasy Finn żeglowali w połowie maja w mistrzostwach Europy w Marsylii. Piotr Kula zajął 16. miejsce, a drugi
z Polaków, Mikołaj Lahn, ukończył regaty

Agnieszka Skrzypulec znów na pokładzie z Jolą Ogar.

na 23. pozycji. „Wyścigi rozgrywano w bardzo trudnych warunkach, więc mogę być
zadowolony. Mieliśmy skrajne wiatry, często ekstremalne, które nabijały nas w butelkę, ale to część tego sportu” – napisał po
regatach Piotr.


Fot. Y.C.M. / www.ycm.org
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Skromna obecność polskich łodzi w Best
of Boats. Jak zgłosić jacht do konkursu?

T

Dziennikarze w akcji. Krytycznym i fachowym okiem na wszystkie łodzie motorowe.

Sezon testowy rozpoczął się w Cannes, gdzie pływaliśmy między innymi łodzią Prestige 630.

Jury konkursu Best of Boats Award. Od prawej Arek Rejs („Wiatr”) i Stanisław Iwiński („Żagle”).
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rzecią edycję konkursu Best of Boats Award rozstrzygnięto jesienią
podczas berlińskich targów Boot &
Fun. Wśród nominowanych jednostek mieliśmy tylko jeden jacht polskiej marki (Delphia
Escape 1150 Voyage), a wśród nagrodzonych
niestety zabrakło polskich łodzi. Pocieszeniem mogło być zwycięstwo francuskiego
modelu Beneteau Barracuda 8 w kategorii
Best for Fishing (jacht powstaje w Ostródzie).
Kilka tygodni później członkowie jury Best
of Boats spotkali się na pierwszej naradzie,
by przygotować się do tegorocznych testów.
Zima nie jest najlepszym okresem do żeglugi,
ale to doskonały czas, by ustalić miejsca spotkań, terminy i listę tegorocznych premier.
Sezon testowy rozpoczął się w Cannes,
gdzie udostępniono aż dziewięć jachtów motorowych marek Jeanneau i Prestige (między
innymi modele Cap Camarat i Merry Fisher
budowane w Ostródzie). W majowy weekend
dziennikarze testowali najnowszy motorowy
katamaran Fountaine Pajot MY 44. Zaledwie
tydzień później szczegółowym testom poddano jachty marek Sea Ray. A następnie łodzie
Glastron, Wellcraft, Invictus, Bayliner i Heyday. W czerwcu członkowie jury będą gościć
między innymi w Finlandii, gdzie przedstawiciele organizacji Finnboat udostępnią do
testów jednostki o długości do 8 metrów.
Grafik testowych rejsów jest bardzo bogaty, ale niestety wciąż niewiele jest w nim
polskich marek. Stocznia z Olecka zapowiedziała zorganizowanie testów swej najnowszej konstrukcji Delphia 1200 BluEscape.
Także firma Parker Poland planuje wystawić
do walki kilka nowych modeli (będziemy
mogli je zobaczyć i przetestować podczas
lipcowych targów w Gdyni). Być może wyzwanie podejmą także szefowie stoczni Galeon. Mimo to, jak na kraj będący jednym
z liderów europejskiego przemysłu jachtomaj – czerwiec 2017

wego, wciąż obecność Polski w konkursie
Best of Boats jest niezadowalająca.
Do walki o nagrodę mogą przystąpić jachty motorowe lub napędzane silnikami elektrycznymi. Wystarczy wypełnić zgłoszenie
na stronie www.bestofboats.com/participate.
Po wypełnieniu formularza, ze stocznią kontaktuje się przedstawiciel jury, który uzgadnia terminy i warunki organizacji testów.
Lista nominowanych będzie opublikowana
w połowie września, więc ostatnie testy muszą się odbyć najpóźniej w sierpniu.
Nagroda BOB przyznawana jest w pięciu
kategoriach: Best for Beginners (najlepsza
łódź dla początkujących wodniaków), Best
for Fishing (najlepsza dla wędkarzy), Best for
Fun (najlepsza do zabaw na wodzie), Best for

Family (najlepsza dla rodzin) i Best for Travel (najlepsza jednostka do motorowodnych
podróży). Przyznawana jest także nagroda
specjalna za innowacje, które mogą wpłynąć
na rozwój jachtingu. W jury zasiadają doświadczeni dziennikarze z szesnastu krajów
Europy (Belgia, Holandia, Wielka Brytania,
Rosja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Austria,
Ukraina, Francja, Szwecja, Finlandia, Słowenia, Włochy i Polska). W tym roku do załogi
dołączył reprezentant Chorwacji (Krunoslav
Mihić z magazynu „Burza Nautike”). Wręczenie nagród w tegorocznej edycji konkursu
odbędzie się w listopadzie podczas berlińskich targów Boot & Fun. Więcej informacji
na stronie: www.bestofboats.com.
Tekst i zdjęcia: Arek Rejs

Nowa łódź spacerowa
stoczni Delphia Yachts

P

rojekt nowej łodzi motorowej oleckiej stoczni poznaliśmy na warszawskich targach Wiatr i Woda.
Model BluEscape 1200, pierwsza jednostka
z nowej linii, będzie nowoczesnym i eleganckim jachtem spacerowym do żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej. Autorami
projektu są Andrzej Skrzat i Tony Castro.
Panowie pracują dla oleckiej firmy od
dawna, ale po raz pierwszy połączyli siły.
Wkrótce odbędą się stoczniowe testy nowej
konstrukcji. Być może już w lipcu BluEscape zacumuje przy targowej kei w Gdyni,
a goście odwiedzający wystawę będą mogli
wejść na pokład.
Jacht doskonale się sprawdzi w żegludze
szlakami rzek i kanałów, gdyż maksymalna
wysokość nadbudówki od linii wodnej wyniesie zaledwie 2,65 metra. Choć łódź powstaje z przeznaczeniem na wody śródlądowe,
otrzyma kategorię B, czyli będzie dopuszczona także do żeglugi morskiej. Armatorzy
będą mogli zamówić jeden silnik wbudowany
o maksymalnej mocy 220 KM lub dwie jednostki napędowe o mocy 140 KM.

Ubezpieczamy

żeglarzy
od 1976r.

ubezpieczenie

DELPHIA BLUESCAPE 1200
Długość

12,45 m

Szerokość

4,26 m

Zanurzenie

0,84 m

Masa

8500 kg

Zbiorniki paliwa

500 l

Zbiorniki wody

400 l

Kategoria CE

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania ·
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·
Czechy · Finlandia · Turcja · Grecja

B

jachtu

casco jachtu
(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu
NNW

Silniki do 220 KM lub 2x140 KM

Kokpit będzie całkowicie osłonięty szerokim dachem. Na pokładzie dziobowym zaplanowano materace dla 2, 3 osób. Wnętrze
BluEscape będzie mieć dwie lub trzy kabiny, dwie toalety oraz dwie kabiny prysznicowe. Na prawej burcie zaplanowano sterówkę
i kambuz, na lewej – jadalnię z długim stołem i kanapą. W modelach z trzema kabinami łódź będzie mieć aż osiem miejsc do
spania. Stocznia planuje też budowę egzemplarzy z górnym pokładem.
Arek Rejs

ubezpieczenie

czarteru
OC skippera
NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji
utrata następnych czarterów
i inne
ważne przez cały rok!
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

BluEscape 1200. Autorami projektu są Andrzej Skrzat i Tony Castro.

www.wiatr.pl
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Nowy silnik Suzuki.
Pierwszy test błękitnej maszyny

Prędkość maksymalna: 72 km/h.

Silnik DF175AP. Czterocylindrowy i czterosuwowy. Pojemność: 2,9 l.

W

Mikołajkach testowaliśmy najnowszy silnik zaburtowy marki Suzuki DF175AP o mocy
175 KM – ten sam, który na warszawskich
targach Wiatr i Woda budził spore zainteresowanie zwiedzających. Firma Suzuki
Motor Poland, przedstawiciel marki Suzuki
w Polsce, po raz czwarty zaprosiła dziennikarzy na testy swych najnowszych zaburtowych silników. W spotkaniu uczestniczyli
także dziennikarze z magazynów motoryzacyjnych, dla których była to wyjątkowa okazja, by poczuć przyjemność z żeglugi łodzią
motorową.

Wyruszaliśmy z przystani hotelu „Mikołajki” na Ptasiej Wyspie. Do dyspozycji
mieliśmy trzy łodzie z silnikami o mocy 60
KM, 200 KM i 175 KM. Dwa pierwsze motory to dobrze znane i sprawdzone jednostki.
Gwiazdą imprezy był najnowszy DF175AP
zamontowany na pawęży łodzi Jeanneau
Cap Camarat 6.5 WA. Silnik budził zainteresowanie nie tylko swymi parametrami
i osiągami, ale także wyglądem. Został bowiem pomalowany na żywy niebieski kolor
(w takich samych barwach marka Suzuki
oferuje motocykl GSX-R). Silniki DF175AP
oraz bliźniaczy DF150AP zastąpią modele

Hotel „Mikołajki”, silnik Suzuki DF175AP i załoga na pokładzie łodzi Cap Camarat.
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DF175TG i DF150TG, które swe premiery
miały zaledwie dwa lata temu.
Nowe jednostki to czterocylindrowe czterosuwowe motory o pojemności 2,9 l. Konstruktorzy wykorzystali rozwiązania stosowane
dotąd w silnikach wyższej klasy i większej
mocy. Mamy między innymi system Suzuki Lean Burn Control sterujący spalaniem
ubogich mieszanek. Rozwiązanie to pomaga uzyskać mniejsze spalanie i płynniejsze
przekazywanie mocy. Pośredni układ dolotu
powietrza ogranicza przyrost temperatury
w komorze spalania i zwiększa współczynnik napełnienia cylindra. Zastosowano też
system Selective Rotation, który umożliwia
zmianę obrotów śruby napędowej – rozwiązanie to docenią szczególnie armatorzy jachtów
z dwoma motorami na pawęży.
Przy maksymalnej prędkości 72 km/h silnik Suzuki DF175AP spalał 55,5 l/h. Zmierzyliśmy też hałas: 82 dB. To bardzo dobry
wynik, gdyż płynęliśmy łodzią otwartą,
a urządzenie pomiarowe znajdowało się przy
rufowej kanapie. Przy prędkości wynoszącej około 40 km/h zużycie paliwa spadło do
22 l/h, a poziom hałasu nie przekraczał 80 dB.
Także przyspieszenie było doskonałe. Na wejście w ślizg potrzebowaliśmy zaledwie pięciu
sekund, a do prędkości maksymalnej rozpędziliśmy się w 15 sekund. Przez całą naszą podróż mogliśmy swobodnie rozmawiać – jedynie pęd wiatru mógł utrudniać konwersację.
Po długiej wycieczce z silnikiem DF175AP,
wróciliśmy do portu, by przypomnieć sobie, jak sprawny może być niewielki silnik
o mocy 60 KM. Motor Suzuki zamontowano na niewielkiej łodzi Cap Camarat 4.7.
Przez puste Jezioro Mikołajskie pędziliśmy
28 węzłów! Przy tej prędkości motor spalał
zaledwie 19 l/h. Na wejście w ślizg potrzebował oczywiście nieco więcej czasu, ale to
w końcu tylko 60 KM. Który zatem motor
wybierzecie do waszej łodzi?
Tekst i zdjęcia: Arek Rejs
maj – czerwiec 2017

magazyn wiatr dystrybucja

KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25,
tel. (52) 345 68 37
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42,
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70 ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów,
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
tel. 601 74 91 52
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
MAZOWIECKIE
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20 Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31,
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
tel. (22) 46 516 78
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a,
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada,
tel. (58) 322 26 03
Spacerowa 35, tel. 669 900 600
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie- Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
go 29, Chojnice
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki ChorwaSport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuroJachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy,
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11,
tel. (22) 541 63 63
tel. (87) 420 60 00
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
tel. (87) 428 52 65
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
tel. (22) 822 64 81
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5,
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15 Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek), WarMBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
szawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
KUJAWSKO–POMORSKIE
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38,
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
tel. (56) 62 110 73
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708
ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82
LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1,
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1,
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40,
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78
ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20,
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34,
tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce,
Stylchyn 36, tel. 530 523 433
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41,
tel. 91 449 49 80

41

