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Biały  
szkwał
Czego nas  
nauczył?

magazyn dla żeglarzy pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych LIPIEC 2010 

bĄdźmy bezpieczni nad wodĄ 7.
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OD REDAKCJI

druga strona medalu

Zażagliło się...
W końcu jest! Także do nas przyszło 

lato. Zaczęły się też wakacje – sezon let-
nich imprez i podróży. Na wodach zro-
biło się biało od żagli i kilwaterów, jak 
śpiewa Mirek Kowalewski, „zażagliło 
nam się morze”. W takich okolicznoś-
ciach przyrody zdarza się niestety, że 
czasem niektórzy z nas wysyłają na urlop 
nie tylko swoje rodziny, ale też własny 
rozsądek. Nie chcemy nikogo pouczać, 
a jedynie uczulić – bądźmy bezpieczni 
nad wodą, bo po prostu nierozwaga za 
dużo kosztuje – szkoda naszego zdro-
wia, nerwów, pieniędzy i urlopu.

Przez cały sezon będzie nam towa-
rzyszyć kampania „PGNiG Bezpiecznie 
nad wodą“ promująca aktywny i bez-
pieczny wypoczynek oraz proekologicz-
ne zachowania. Będą treningi pierwszej 
pomocy, koncerty i regaty. Nad naszym 
bezpieczeństwem przez cały sezon bę-
dzie czuwał między innymi Mazurski 
WOPR. Zbliża się trzecia rocznica białe-
go szkwału. Czy tamte wydarzenia cze-
goś nas nauczyły? Czy zwracamy uwagę 
na prognozy pogody? Czy zakładamy 
kamizelki ratunkowe? O tym wszystkim 
oraz o inwestycjach mających zwiększyć 
bezpieczeństwo turystów, rozmawiamy 
ze Zbigniewem Kurowickim, prezesem 
Mazurskiego WOPR. Zapraszam też do 
lektury krótkiego poradnika bezpiecz-
nego cumowania. Pisząc go sam sobie 
przypomniałem kilka podstawowych 
zasad. Stopy wody pod kilem, dużo 
słońca i dobrych wiatrów. I wracajmy 
bezpiecznie.                 Arek Rejs
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Jak się nie zgubić w lipcu nad Zatoką Gdańską i trafić 
na właściwą imprezę? Oto krótki przewodnik, który 
pozwoli Wam odnaleźć się w gąszczu wydarzeń.

Mistrzostwa Europy klasy RS:X
(2-9.07. Sopot) Olimpijska deska z żaglem to polska spe-

cjalność. Wierzymy, że ekipa trenera Pawła Kowalskiego 
zdobędzie na swoim akwenie worek medali. 

Mistrzostwa Europy klasy 49er 
(3-10.07. Gdynia) Do Gdyni nadciągają olimpijskie skif-

fy. Klasa 49er jest niezwykle widowiskowa, ale też bardzo 
wymagająca dla zawodników. Dwuosobowa załoga wisi na 
trapezie, ich kadłub zaledwie muska wodę, a każdy błąd 
przy dużej prędkości oznacza wywrotkę i stratę trudną do 
nadrobienia. 

Reprezentację Polski przygotował do imprezy Paweł 
Kacprowski, który wraz z Pawłem Kuźmickim w 1998 
roku zdobył srebrny medal na imprezie tej rangi. Do dziś 
jest to największy sukces Polaków w tej konkurencji. Naj-
większe nadzieje pokładamy w Łukaszu Przybytku i Ka-
milu Zwolaku.

Zlot żaglowców Baltic Sail
(8-11.07. Gdańsk) Baltic Sail to międzynarodowe poro-

zumienie podpisane przez największe miasta rejonu Morza 
Bałtyckiego. Celem tego porozumienia jest promowanie 
morskiego dziedzictwa oraz wspieranie tradycji żeglugi bał-
tyckiej od portu do portu. Do Baltic Sail należą: Gävle, Kłaj-
peda, Gdańsk, Rostock, Karlskrona, Halmstad, Fahrhafen, 
Sassnitz, Lubeka – Tavemünde i Świnoujście. W Gdańsku 
Baltic Sail zostanie zorganizowany po raz czternasty. Wię-
cej o imprezie na str. 6.

Regaty Nord Cup
(9-11.07. Górki Zachodnie) Na regatach spotkają się za-

wodnicy z klas: 505, Hobbie 16, Hornet, Europa, OK Dinghy, 
Nautica 450, Słonka oraz zawodnicy z jachtów morskich 
i jachtów startujących w Pucharze Polski Jachtów Kabino-
wych. Dla załóg z klas 505, Hornet i Hobbie 16 regaty będą 
miały rangę mistrzostw kraju. Więcej o imprezie na stronie 
www.nordcup.pl.

Puchar Miasta Gdyni w klasach Laser,  
Laser Radial i Laser 4.7, 

(13-15.07. Gdynia) Te trzy klasy regatowe różnią się jedy-
nie wielkością żagla. Kadłuby są jednakowe. Laser jest olim-
pijską łódką dla panów, Laser Radial dla pań, a Laser 4.7 jest 
klasą przygotowawczą dla młodszych i lżejszych sterników.

Puchar Trenerów klasy Optimist
(15-17.07. Gdynia) Puchar Trenerów klasy Optimist to 

ostatnia, decydująca eliminacja do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, która w tym roku zostanie rozegrana 
w Sławie.

Mistrzostwa Polski klasy Star
(16-18.07. Gdynia) Będzie walka o złoto czy raczej fawo-

ryci z łatwością obronią tytuł sprzed roku? Oto jest zagadka. 
Numerem jeden klasy Star w Polsce jest załoga Kuszniere-
wicz – Życki, która należy też do czołówki świata. Ale pró-
buje ich gonić dwójka Grabowski – Lesiński. Są zdetermino-
wani, ostro pracują, zimę spędzili na wodzie we Włoszech 
i z pewnością nie oddadzą pola bez walki. Czy wystarczy im 
umiejętności i szczęścia? 

Mistrzostwa Europy juniorów klasy Laser
(17-24.07. Gdynia) Olimpijska klasa Laser to najpopular-

niejszy jacht na świecie. W Gdyni zaprezentuje się blisko 
150 najlepszych juniorów z całej Europy. Do faworytów 
zaliczani są Polacy. Przed rokiem Wojciech Zemke z Arki 
zdobył brązowy medal. Obecnie jego młodsi koledzy mają 
nawet wyższe aspiracje. I nie ma co się dziwić. Kacper Zie-
miński to przecież olimpijczyk z Pekinu. Aleksander Arian 
przebija się w żeglarstwie, mimo że pochodzi z Rzeszowa. 
Ma już na koncie tytuł wicemistrza świata juniorów w Lase-
rze Radialu. A Filip Kobielski był blisko podium już przed 
rokiem.

Puchar Świata w match racingu
(22-24.07. Gdynia) Stawką regat będą punkty do klasyfi-

kacji Pucharu Świata. Trasa zostanie ustawiona maksymal-
nie blisko brzegu, tak aby wszyscy mogli śledzić zmagania 
załóg. Match racing to krótkie wyścigi, w których rywali-
zują dwa jachty. W pojedynkach jeden na jednego liczy się 
perfekcja wykonywanych manewrów, strategia, nawet spryt. 
Wygrywa ten, który pierwszy przetnie linię mety – nie ma 
protestów, ponieważ wszystkie spory między załogami sę-
dziowie rozstrzygają w trakcie wyścigu. Match racing to 
obecnie najszybciej rozwijająca się konkurencja żeglarska.

Mistrzostwa Świata klasy Cadet
(22-31.07. Puck) Cadet to dwuosobowa, międzynarodo-

wa klasa dla młodzieży do lat 17. Polska już po raz trzeci 
organizuje mistrzostwa świata w tej konkurencji. W rega-
tach wystartuje 80 jachtów, w tym dziesięć z Polski. Obok 
głównej trasy regat organizatorzy ustawią drugą – będą na 
niej rywalizować załogi, które nie wywalczyły awansu do 
mistrzostw.

W I N D  C O N V E R T E R
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

węzły 0 1–3 4–6 7–10 11–16 17–21 22–27 28–33 34–40 41–47 48–55 56–63 >63

m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 >32,6

km/h 0 1–6 7–11 12–19 20–29 30–39 40–50 51–62 63–75 76–87 88–102 103–117 >117
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Regaty o Puchar Mariny
25 morskich jachtów ściga-

ło się na zatoce w IV Regatach 
o Puchar Mariny Gdańsk. 

Załogi walczyły w dwóch klasach: 
ORC International oraz w klasie tury-
stycznej. W sobotę i w niedzielę roze-
grano po dwa wyścigi. Krótki – przy 
molo w Brzeźnie oraz długi – do molo 
w Sopocie i z powrotem. Dzięki takie-
mu ustawieniu trasy zawody były do-
skonale widoczne zarówno z mola, jak 
i z plaży. 

W klasie ORC grupa II zwyciężył 
jacht Polled (Jacek Chabowski). Na 
drugiej pozycji uplasował się Topaz 
(Jan Schonhofer), a trzecie miejsce 
zdobył Klif (Maciej Ruciński).

W najliczniejszej formule KWR 
grupa I, w której rywalizowało 13 
jednostek, zwycięstwo przypadło 
Dużemu Ptakowi (Krzysztof Paul). 
Na drugiej pozycji uplasował się jacht 
Sea Bee (Jan Kozarzewski), a trzecie 
miejsce zajęła Albacora (Krzysztof 
Bałabuch).

Z kolei rywalizacja w formule KWR 
grupa II zakończyła się bezapelacyj-
nym zwycięstwem Agaty 8 (Hubert 
Cieślak), która nie dała szansy rywa-
lom w żadnym z czterech rozegra-
nych wyścigów. Pozostałe miejsca na 
podium zajęły jachty Lotis – 2 lokata 
(Mieczysław Trzpis) oraz Argea – 3 
lokata (Ewa Gierulska).

Dla zwycięzców przygotowano pu-
chary oraz nagrody ufundowane przez 
firmy Pezal, Apollo Sails, Eljacht, Oli-
va oraz Henri Lloyd. 

Na zakończeniu regat obecny był 
między innymi Mateusz Kuszniere-
wicz, ambasador do spraw morskich 
miasta Gdańska. Mateusz zadekla-
rował chęć uczestnictwa w Regatach 
o Puchar Mariny w przyszłym roku. 
Trzymamy za słowo!

Regaty, zaliczane do Morskiego Że-
glarskiego Pucharu Polski oraz Pucha-
ru Zatoki Gdańskiej, zorganizowane 
zostały przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku, przy współ-
pracy AZS COSA Gdańsk.

Karolina Grad

Kapitan Lannart Andreason i Beata Oganowska na jachcie „Tina”.

W Gdańsku przedstawiono oficjalnie żaglowiec Running on waves 
– Biegnąca po falach (prezentowaliśmy ten niezwykły jacht w kwiet-
niowym numerze „Wiatru”). W prezentacji uczestniczyli dziennikarze 
z sześciu krajów.

Konferencję poprowadził Rouben Khokhriakov – manager projektu. Wypo-
wiedział się również Anthony Ashiotis, skipper oraz prezes spółki „Global Eye” 
z Cypru, która zajmie się realizacją rejsów. Jak wiadomo Cypr (pod jego banderą 
będzie pływać żaglowiec) uznawany jest za podatkowy raj. Między innymi z tego 
powodu armatorzy zdecydowali się na tą lokalizację.

Zwrócono uwagę, że właśnie w Polsce udało się skompletować odpowiednich 
wykonawców do budowy Running on waves. Ponad połowa zaangażowanych firm 
to polskie przedsiębiorstwa. Dlatego na prezentacji podziękowano między innymi 
firmie Gemini Ryszarda Bobrowskiego, firmie Sail Service Tadeusza Wojtowicza 
i przede wszystkim „Choreń Design & Consulting”.

Firma AJ Engineering LTD zapowiedziała już kolejny projekt żaglowca – ma być 
większy, szybszy i jeszcze bardziej luksusowy. Projektowany będzie przez holen-
derskiego konstruktora, ale nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie miejsca budowy.

Łukasz Bobrowski

Biegnąca na Cypr

Organizator poznańskich tar-
gów żeglarskich Boatshow (12-
14 listopad) zaprasza w lipcu do 
Giżycka na regaty Boatshow Cup 
(17-18.07).

Impreza będąca jedną z eliminacji 
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 
zorganizowana zostanie w ośrodku że-
glarskim LOK. Akwenem regat będzie 
jezioro Niegocin. W ramach Boatshow 
Cup zawodnicy klasy Micro rozegrają 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. 
Pozostałe klasy to: T-1, T-2, T-3, Sympat-
hy 600, Skippi 650, Żagle 500, Omega 
Sport i Omega Standard. Organizator 
zwraca uwagę, że istnieje możliwość 
wynajęcia jachtów klasy Omega Stan-
dard w firmie „Giżyckie Omegi” (www.
gizyckieomegi.com). Zawiadomienie 
o regatach, instrukcję żeglugi oraz for-
mularz zgłoszeniowy zamieszczono na 
stronie internetowej www.boatshow.pl.

Trwają także intensywne prace nad 
przygotowaniem jesiennych targów 
w Poznaniu. – Planujemy warszta-
ty nawigacyjne i meteorologiczne. 
Chcemy prezentować nowe, nieznane 
akweny. Promować turystykę śród-
lądową, przede wszystkim kanały 
i szlaki rzeczne. Wierzymy, że uda się 
zachęcić lokalne władze i inwestorów 
do budowy nowych przystani – mówi 
Grzegorz Wiśniewski z firmy Inter-
servis.

W tym roku targi mają być powiększo-
ne o jedną dodatkową halę. Nową prze-
strzeń – strefę wiatru – zagospodarują 
młodzi pasjonaci windsurfingu i skim-
boardingu. Planowane są także pokazy 
radiojachtingu. Targowych gości może 
zaskoczyć powiększona tawerna oraz 
atrakcyjny konkurs, w którym nagrodą 
będzie prawdopodobnie czarter jachtu.

W ubiegłym roku targi Boatshow 
odwiedziło prawie 12 tys. osób. 

Boatshow Cup

Regaty Eljacht Cup 2010
Wszystkich, którzy jeszcze nie zaplanowali lipcowych zmagań na wodzie 

zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności podczas weekendu 16–19 
lipca w regatach Eljacht Cup.

W tym roku na trasie Gdańsk – Bał-
tijsk – Gdańsk rywalizować będzie 15 
jachtów rosyjskich i 10 niemieckich. 
Regaty zyskały nie tylko nowe grono 
uczestników spoza Polski, ale też nowe-
go sponsora tytularnego – firmę Eljacht, 
zajmującą się od ponad 15 lat projekto-
waniem oraz wykonaniem komplek-
sowych instalacji elektrycznych oraz 
elektronicznych na jachtach żaglowych 
i motorowych. Organizatorem jest Jacht-
klub Stoczni Gdańskiej, a portem regat 
– przystań w Górkach Zachodnich.

Podstawą klasyfikacji będzie formuła 
KWR. Pomiary do KWR odbędą się 15-
16 lipca. Z uwagi na konieczność prze-
kazania stronie rosyjskiej listy jachtów 
oraz listy członków załóg, ostateczny 
termin przyjmowania zgłoszeń do regat 
upływa 12 lipca. Przy zgłoszeniu osta-
tecznym należy posiadać ważny pasz-
port, wizę wjazdową i ubezpieczenie na 
okres pobytu. Informacje o procedurze 
uzyskania wizy oraz zawiadomienie 
o regatach znajdują się na stronie orga-
nizatora www.jachtklub.nsm.pl. 

PROGRAM IMPREZY
16 lipca godz. 11-18 pomiary kontrolne jachtów, godz. 18.30 spotkanie informacyjne
17 lipca  godz. 7 odprawa kapitanów, godz. 7.30 odprawa graniczna,  

godz. 9 start do I wyścigu Górki Zachodnie – Bałtijsk, 
18 lipca Bałtijsk, Kaliningrad, godz. 9-22 program miejscowy
19 lipca Bałtijsk – Gdańsk, godz. 10 start do II wyścigu

Festiwal Piosenki Morskiej „Wia-
trak” oraz komercyjne rejsy żaglow-
cami – to największe atrakcje impre-
zy Sail Świnoujście, która odbędzie 
się w połowie sierpnia (13-15.08).

Zaplanowano także festyn morski 
oraz konkursy na scenie głównej. 
Najmłodszych ucieszy wesołe mia-
steczko. Do miasta przypłyną zna-
ne żaglowce: Joanna Saturna, Baltic 
Beauty, Baltic Star, Hansine, Galene, 
Vega Gambley i inne jednostki. Przez 
trzy dni wszystkie żaglowce będą kil-
ka razy dziennie wypływać na pełne 
morze. Organizatorzy zachęcają do 
rezerwacji biletów na rejsy żaglow-
cami. Sporą atrakcją będzie obecność 
Daru Młodzieży. Żaglowiec będzie 
udostępniony do zwiedzania.

Baltic Sail  
Świnoujście

http://www.gizyckieomegi.com
http://www.gizyckieomegi.com
http://www.boatshow.pl
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Regaty, koncerty szant, 
nawet turniej kabareto-
wy i zlot motocykli – lato 

w Giżycku znów jest bardzo 
bogate.

Stolica polskiego żeglarstwa na 
śródlądziu oraz cały giżycki powiat 
z ponad setką jezior to region, którego 
mogą nam zazdrościć w całej Europie. 
Dlaczego? Ile jest miast mających tak 
doskonałe położenie? Dwa duże jezio-
ra otaczają Giżycko od północy i po-
łudnia. Żeglarze mogą między nimi 
podróżować korzystając z dwóch kana-
łów. Mogą podziwiać wyspy i wąskie 
przesmyki, zapuszczać się na boczne 
akweny. A to wszystko zatopione jest 
w pięknych lasach. Płynąc Kanałem 
Łuczańskim przez centrum miasta mi-
jamy cztery mosty. Zabytkowy most 
obrotowy jest unikalną konstrukcją 
z XIX wieku. Wciąż jest otwierany 
przez jednego operatora korzystające-
go z systemu dźwigni i przekładni.

1200 miejsc przy kei

Nic dziwnego, że Giżycko jest nie 
tylko celem wakacyjnych wypraw, ale 
też centrum żeglarskiego przemysłu na 
Mazurach. Na południu, nad Niegoci-
nem, jest pięć portów. Nad Kisajnem 
i wokół zatoki Tracz działają kolejne 
cztery przystanie. W sumie mamy do 
dyspozycji 600 miejsc cumowniczych. 
W sąsiednich Wilkasach, Pięknej Gó-
rze i Bystrym jest kolejnych 600 stano-
wisk dla jachtów. Wszystkie te zakątki 
tworzą razem żeglarską aglomerację 
z 20 portami, które skupiają blisko 40 
firm czarterowych. Łącznie dysponują 
one flotą około 400 jachtów – od ma-
łych, wysłużonych, dzielnych Spor-
tin, po duże, nowoczesne i luksusowe 
jachty żaglowe i motorowe. W okolicy 
działają warsztaty szkutnicze, serwisy 
motorowodne, żaglownie, nad Kana-
łem Łuczańskim jest popularny sklep 

żeglarski czynny cały rok. W Giży-
cku prawie wszystko kręci się wokół 
wody.

Regaty dużych i małych

Plan imprez na pierwszy miesiąc wa-
kacji jest naprawdę bogaty. Na 10 lipca 
zaplanowano Jarmark Św. Brunona. 
Giżyckie Centrum Kultury zorganizu-

je tą imprezę na plaży miejskiej. W po-
łowie miesiąca, 16 lipca, rozpocznie się 
Giżycki Tydzień Żeglarski. To między 
innymi regaty Boatshow Cup (pisze-
my o nich szerzej na str. 4). Będzie też 
Dzień Otwarty Międzyszkolnej Bazy 
Sportów Wodnych. Odbędą się trady-
cyjne regaty Puchar Mazur (klasy Op-
timist, Cadet, Laser 4.7, Techno 293). 
Przyjadą zawodnicy walczący o punk-

ty do pucharu świata match racingu. 
Regaty Giżycko Match Race 2010 to 
zawody zaliczane do cyklu Polish Ma-
tch Tour (grade 3). Będzie też „Wielkie 
Święto Wody” z piknikiem rodzinnym 
na plaży miejskiej.

Festiwal w twierdzy

Początek tygodnia żeglarskiego 
uświetni Festiwal Piosenki Żeglar-
skiej i Morskiej „Szanty w Giżycku” 
(16-17 lipca). To jeden z największych 
w Europie festiwali pieśni żeglarskich. 
Koncerty zorganizowane zostaną 
tradycyjnie w amfiteatrze twierdzy 
Boyen. Pierwszego dnia, w piątek, 
koncert poprowadzi Jerzy Porębski. 
Zagrają między innymi Banana Boat, 
Stare Dzwony, Atlantyda, Ryczące 
Dwudziestki, Klang i Orkiestra Dni 
Naszych. W sobotę koncert poprowa-
dzi Mirosław Kowalewski. A na scenie 
znów gwiazdy: Zejman & Garkumpel, 
Orkiestra Samanta, EKT Gdynia, Jerzy 
Porębski, Kochankowie Sally Brown 
oraz Mechanicy Szanty.

Na koniec lipca zaplanowano w Gi-
życku Letni Turniej Kabaretowy oraz 
coś dla miłośników rogatych maszyn 
czyli Letni Międzynarodowy Zlot 
Motocyklowy.

Hip-Hop, katamarany i DZ

W sierpniu żeglarze odwiedzający 
Giżycko będą mogli wpaść do Twier-
dzy Boyen na „Mazury Hip-Hop Fe-
stiwal”. Albo na plażę miejską na im-
prezę „Mazury Air Show”. W połowie 
miesiąca odbędą się Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabino-
wych, mistrzostwa Polski „Dezet”, 
a tydzień później mistrzostwa Polski 
katamaranów. 

Więcej o żeglarstwie w Giżycku 
i najbliższej okolicy na stronie interne-
towej www.gizycko.turystyka.pl

Projekt Promowanie wizerunku regionu pogranicza litewsko-polskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Fundusz Małych Projektów

Sąsiedzi w Działaniu

Kurs na giżycko
Stolica Mazur przygotowana do wakacji na wodzie i lądzie.

Mistrzostwa Polski DZ już w połowie sierpnia. Młoda kadra trenuje.
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Baltic Sail gdańsk
 Drugi weekend lipca nad Motławą

Na czas zlotu część gdańskiej starów-
ki zostanie przekształcona w siedzibę 
piratów. Nie zabraknie kolorowych 
strojów, ciekawych gier i konkursów 
dla dzieci, a każdy fan gastronomii 
będzie mógł liczyć na specjalne, pi-
rackie menu w kilkunastu gdańskich 
lokalach. Będzie można kupić pira-
ckie mapy z zaznaczonymi atrakcjami 
zlotu. Dla każdego posiadacza mapy 
przewidziano zniżki w punktach ga-
stronomicznych i restauracjach, w któ-
rych gości obsługiwać będą piraci. Na 
mapach będziecie też mogli gromadzić 
stemple z żaglowców.

Żaglowce z sześciu państw

Do Gdańska przypłyną żaglowce 
z całej Europy, między innymi Joanna 
Saturna, przepiękny szkuner gaflowy 
z Finlandii, Baltic Beauty ze Szwecji, 
duńska Hansine i rosyjski Yunyi Bal-
tiets. Będą także oldtimery i żaglowce 

z Polski: Ark, Bonawentura, Baltic 
Star, Norda, Bryza H i Knudel. Goście 
odwiedzający miasto będą mogli wy-
płynąć na pokładach żaglowców w kil-
kugodzinny rejs po wodach Gdańska 
i Zatoki Gdańskiej.

Regaty Nord Cup, 
smocze łodzie i piraci

Na sobotę zaplanowano wyścig 
o przechodni Bursztynowy Puchar 
Baltic Sail Gdańsk. Na linii startu, 
na wysokości molo w Brzeźnie, sta-
ną jachty morskie i kabinowe biorące 
udział w regatach Nord Cup 2010 oraz 
wszystkie jednostki, które przypłyną 
na zlot Baltic Sail. Wręczenie Burszty-
nowego Pucharu odbędzie się w trak-
cie wieczornego koncertu na scenie 
głównej na Długim Targu. Uczestnicy 
regat będą płynąć wzdłuż wybrzeża, 
więc będzie można oglądać ich zma-
gania z lądu. 

W Górkach zachodnich swą bazę 
będą miały regaty Nord Cup. Spotkają 
się tam zawodnicy z 16 klas: między 
innymi z kasy 505, Hobbie 16, Hor-
net, Europa, OK Dinghy, Nautica 450, 
Słonka oraz zawodnicy z jachtów mor-
skich i jachtów startujących w Pucha-
rze Polski Jachtów Kabinowych. Dla 
załóg z klas 505, Hornet i Hobbie 16 
regaty będą miały rangę mistrzostw 
kraju. W imprezie weźmie udział łącz-
nie około 100 jachtów. Trzy komisje 
sędziowskie ustawią na Zatoce Gdań-
skiej trzy trasy.

Na piątkowy wieczór organizator 
zaplanował spotkanie przy grillu (za-
prasza firma Pantaenius), natomiast 
w sobotę, na Starym Mieście, odbę-
dzie się integracyjne „crew party” 
(transport zapewnia organizator). Na 
ten dzień w ramach Baltic Sail prze-
widziano „Szanty pod Żurawiem” 
oraz paradę żeglarzy na Długim Tar-
gu (więcej informacji i zapisy do re-
gat Nord Cup na stronie internetowej 
www.nordcup.pl)

W Gdańsku pojawią się także smo-
cze łodzie. To drużynowy sport wod-
ny, który narodził się w Chinach kilka 

tysięcy lat temu. Załoga jednej łodzi 
to 20 wioślarzy siedzących parami na 
ławkach, sternik i bębniarz wybijający 
rytm wiosłowania i zagrzewający do 
walki. Wyścig odbędzie się na Mot-
ławie, w centrum miasta, w sobotę 
10 lipca. Weźmie w nim udział kilka 
22 osobowych drużyn, z których każ-
da będzie miała do przebycia dystans 
200 m (od Zielonej Bramy do Żurawia). 
Zwycięzcy odbiorą trofeum o godz. 15 
na scenie na Moście Zielonym.

Co to jest Baltic Sail? 

To międzynarodowe porozumienie 
podpisane przez największe miasta 
rejonu Morza Bałtyckiego zainicjowa-
ne w 1991 roku przez Rostok. Celem 
tego porozumienia jest promowanie 
morskiego dziedzictwa oraz wspie-
ranie tradycji żeglugi bałtyckiej od 
portu do portu. Obecnie do Baltic Sail 
należą: Gävle, Kłajpeda, Gdańsk, Ro-
stock, Karlskrona, Halmstad, Fahrha-
fen, Sassnitz, Lubeka – Travemünde 
i Świnoujście. W Gdańsku Baltic Sail 
zostanie zorganizowany już po raz 
czternasty. 

Regaty Nord Cup, festiwal Szanty pod Żurawiem, rejsy na żaglow-
cach po Zatoce Gdańskiej, a także wyścigi smoczych łodzi oraz pira-
cki najazd na miasto – to najważniejsze punkty tegorocznej imprezy 
Baltic Sail Gdańsk (8-11 lipca).

Żaglowiec Joanna Saturna (na pierwszym planie) w obiektywie Marka Czasnojcia. Szkuner z Finlandii będzie ozdobą Baltic Sail Gdańsk.

http://www.nordcup.pl
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Regaty, pokazy ratowni-
ctwa, koncerty gwiazd, 
pikniki ekologiczne, na-

uka udzielania pierwszej po-
mocy – 3 lipca wystartowała 
ogólnopolska kampania edu-
kacyjna „PGNiG Bezpiecznie 
nad wodą”. Patronem akcji zo-
stał Magazyn Wiatr.

Celem kampanii jest promocja ak-
tywnego i bezpiecznego wypoczynku. 
Zaplanowano aż sześć weekendowych 
pikników: od Mikołajek, przez Sopot, 
Polańczyk, Kołobrzeg, Gdynię, po 
Mrągowo. Żeglarze, miłośnicy innych 
sportów wodnych oraz turyści spę-
dzający lato nad woda, poznają zasa-
dy bezpiecznej kąpieli, wezmą udział 
w treningach udzielania pierwszej po-
mocy. Sporą atrakcją każdego weeken-
du będą widowiskowe regaty jachtów 
Delphia 24. Zaplanowano także sobot-
nie koncerty gwiazd (Anna Wyszkoni, 
Zakopower, Feel, Afromental i Monika 
Brodka).

Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji kampanii jest szeroko rozumia-
na kultura wypoczynku. Organizato-
rzy chcą promować bezpieczeństwo, 
ekologię oraz żeglarstwo. W trakcie 
pikników przedstawiciele mazurskie-
go i sopockiego WOPR oraz Grupy 
FALCK przeprowadzą pokazy ratow-
nictwa oraz kursy udzielania pierwszej 
pomocy. W tym roku zostaną przepro-
wadzone specjalne, dwudniowe szko-
lenia z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, której zadaniem jest 
złagodzenie negatywnych następstw 
wypadków. Zaplanowano także dzia-
łania propagujące numer alarmowy 
112 oraz działania zachęcające do po-

siadania kart ICE (In Case of Emer-
gency - W Nagłym Wypadku).

Organizatorzy pikników skoncentrują 
się także na promocji postaw związanych 
z recyklingiem, zachowaniem czystości 
wód w Polsce oraz budowaniem proeko-
logicznych zachowań, między innymi 

nawyku sprzątania plaż po zakończonym 
wypoczynku. Edukacyjne zabawy zo-
staną tak zaplanowane, by mogły w nich 
uczestniczyć całe rodziny. Będą między 
innymi warsztaty plastyczne z wykorzy-
staniem surowców wtórnych oraz edu-
kacyjny teatrzyk. Będziecie mogli wziąć 

udział w licznych zabawach i konkur-
sach sprawnościowych, m.in. w  zorbin-
gu wodnym czyli przemieszczaniu się na 
powierzchni wody w szczelnie zamknię-
tej kuli wypełnionej tlenem. Będzie też 
ścianka wspinaczkowa oraz trampolina 
euro bungee. 

Bezpieczni nad wodą
Zabawa, muzyka i regaty – oto przepis na letnie weekendy

Plan imprez  
PGNiG Bezpiecznie nad wodą

Mikołajki, 3-4 lipca
Sopot, 17-18 lipca
Polańczyk (Solina), 31 lipca-1 sierpnia
Kołobrzeg, 7-8 sierpnia
Gdynia, 14-15 sierpnia
Mrągowo, 21-22 sierpnia

Więcej na stronie internetowej
www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl

Nasz patronat

Początek czerwca 2010 na przystani szczecińskiego JK AZS.
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Za miesiąc trzecia rocznica pa-
miętnej burzy jaka przeszła nad 
Mazurami. Zginęło wówczas 12 że-
glarzy. W Mikołajkach zanotowano 
największą siłę wiatru w historii po-
miarów (126 km/h). Czy tamte wy-
darzenia czegoś nas nauczyły?

Zbigniew Kurowicki, prezes Ma-
zurskiego WOPR: Czasem obser-
wując to, co dzieje się na pokładach 
mazurskich jachtów, chciałoby się po-
wiedzieć, że „biały szkwał” niczego 
nas nie nauczył. Wciąż spotykamy że-
glarzy, którzy pływają bez kamizelek 
ratunkowych w kokpicie, a także za-
łogi, które na widok ciemnej chmury 
na horyzoncie nie kierują się do portu, 
ale na środek akwenu. Zdarza się taż 
tak, że z daleka widzimy załogę w ka-
mizelkach, ale podpływamy bliżej 
i okazuje się, że jedna osoba żegluje 
bez kamizelki. I zazwyczaj jest to 
sternik. Ale świadomość wodniaków 
i tak jest większa, niż przed trzema 
laty. Żeglarze są ostrożniejsi, śledzą 
prognozy pogody i pytają o nadcho-
dzące zagrożenia.

Media mocno nagłośniły tamtą bu-
rzę. Czy dzięki temu coś się w waszej 
pracy zmieniło?

Media nagłośniły tragedię. Ale trze-
ba wiedzieć, że w szczycie sezonu każ-
dego dnia na Mazurach żegluje 15 tys. 
jachtów czyli około 45 tys. żeglarzy. 
W jednej chwili musieliśmy rozpocząć 
akcję na szlaku o długości 171 km. 
Niewielu pisało o tym, że nasi ludzie 
wyruszyli z siedmiu mazurskich baz 
jeszcze przed burzą i prosili napoty-
kane jachty, by zawinęły do portów. 
Mniej mówiło się o tym, że ratownicy 
w 20 minut wyciągnęli z wody 100 
osób. Prawie wszyscy byli bez kami-
zelek. Warto też wspomnieć o tym, że 
doskonale sprawdziły się mazurskie 
karetki wodne, dzięki którym wielu 
osobom uratowano życie.

Czy zmieniła się nasza praca? Mamy 
teraz więcej etatowych ratowników. 
Stare łodzie wymieniliśmy na pontony 
hybrydowe. Już nie musimy walczyć 

o własne przetrwanie, tylko możemy 
skupić uwagę na pomocy innym. Rok 
po białym szkwale postawiono jede-
naście tablic świetlnych w kluczowych 
portach i miejscach na szlaku. Na tab-
licach wyświetlana jest aktualna pro-
gnoza pogody z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. Pojawiają się też 
ostrzeżenia o zagrożeniach. Jeśli spo-
dziewamy się burzy to światło żółte 
pulsuje 40 razy na minutę. A kiedy 
mamy pewność, że burza jest już bli-

sko, wówczas światło pulsuje 90 razy 
na minutę. To wyraźny sygnał dla 
kapitanów jachtów, by nie wychodzić 
z portów.

I nie wychodzą?
Zawsze znajdą się tacy, którzy zlek-

ceważą każde ostrzeżenie. Czasem 
widzimy załogi, które mimo złych 
warunków na wodzie gnają gdzieś 
na północ lub na południe. Kiedy py-
tamy po co, słyszymy, że muszą się 
spieszyć, bo dobiega końca czarter ich 

jachtu. Jeśli nie dotrą na czas, to za-
płacą karę. Obawa przed utratą paru 
złotych wciąż jest silniejsza, niż oba-
wa przed silnym wiatrem i burzą.

Czy potraficie odpowiednio wcześ-
nie przewidzieć nadchodzące zagro-
żenie?

Na Mazurach wciąż brakuje radaru 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Jeden jest w Legionowie, dru-
gi w Gdańsku. Ich zasięg nie pokrywa 
w pełni obszaru Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Gdyby taki radar stał bliżej, 
między Olsztynem, a Giżyckiem (jest 
nawet wyznaczona lokalizacja), to 
wówczas moglibyśmy z dokładnością 
do kilku minut powiedzieć w którym 
miejscu przyjdzie nawałnica i z jaką 
siłą uderzy.

Czekamy wciąż na zamontowanie 
17 masztów z lampami błyskowymi, 
które będą ostrzegać o nadchodzącym 
zagrożeniu. Lampy będą świecić z tą 
samą częstotliwością, co lampy na 
istniejących tablicach pogodowych. 
Niektóre z planowanych masztów będą 
mieć nawet 25 metrów wysokości. Tą 
inwestycję nadzoruje Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie. Pieniądze na maszty są 
zarezerwowane (cały projekt będzie 
kosztował prawie 5,2 mln zł - przyp. 
red.). Maszty mają stanąć w przyszłym 
roku, być może zaczną działać na po-
czątku sezonu żeglarskiego.

Chcemy także wymienić istnieją-
ce tablice informacyjne na większe 
oraz stworzyć system informowania 
o zagrożeniach za pomocą wiado-
mości SMS wysyłanych na telefony 
komórkowe. Mamy także w planach 
zaoferowanie żeglarzom zakupu 
specjalnych lokalizatorów, które po-
zwolą wezwać pomoc i poinformują 
ratowników o lokalizacji poszkodo-
wanych. Chcielibyśmy, aby osoby, 
które w przyszłości zdecydują się 
na zakup takich lokalizatorów miały 
specjalne zniżki przy zakupie polis 
ubezpieczeniowych.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

czego nas nauczył biały szkwał?
Rozmowa ze Zbigniewem Kurowickim, prezesem Mazurskiego WOPR.
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Zbigniew „Admirał” Kurowicki

PGNiG bezpiecznie nad wodą

http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html
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NO¯YK
No¿yk do awaryjnego ciêcia liny bezpieczeñstwa. 
Źród³o: www.majer.com.pl

LINY BEZPIECZEÑSTWA
Elastyczne liny bezpieczeñstwa z karabiñczykami posiadaj¹cymi zabezpieczenie przed niekon-
trolowanym otwarciem. Źród³o: www.majer.com.pl, www.bakista.pl

KAMIZELKA SUPERSAFE
Wygodna kamizelka ratunkowa dla dzieci. Specjalnie modelowa-
ny ko³nierz nie ogranicza ruchów g³owy i zapewnia pe³ne pole 
widzenia. W ko³nierzu znajduje siê wiêksza iloœæ pianki, aby 
zwiêkszyæ poziom wypornoœci dla g³owy, która w przypadku 
dzieci stanowi najciê¿sz¹ czêœæ cia³a. Kamizelka w wersji Baby 
i Child posiada zintegrowane, wygodne siedzisko z uprzê¿¹. Stan-
dardowym wyposa¿eniem s¹ tak¿e taœmy odblaskowe, taœmy 
kroczne i gwizdek. Źród³o: www.crewsaver.pl

PNEUMATYCZNY PAS RATUNKOWY
Pas pneumatyczny Arkona automat posiada 
wypornoœæ 150 N. Wielkoœæ pasa: uniwersalna. 
Źród³o: www.smart.gda.pl

KAMIZELKA MISTRZÓW
Kamizelka stosowana przez za³ogi Alinghi i BMW 
Oracle, a tak¿e przetestowana w regatach Volvo Oce-
an Race. Klasa wypornoœci: 150 N. Posiada paski udo-
we, pêtlê do wpiêcia liny bezpieczeñstwa, elementy 
odblaskowe, gwizdek sygna³owy, œwiat³o ratunkowe 
i kaptur chroni¹cy przed falami. Wystêpuje w trzech roz-
miarach. Obwód klatki piersiowej od 60 cm do 150 cm. 
Źród³o: www.majer.com.pl

UPRZÊ¯E DLA DZIECI I DOROS£YCH
Uprz¹¿ Venturer (po lewej) przeznaczona jest dla dzieci przebywaj¹cych 
na pok³adach. Wykonana jest z wytrzyma³ej, nylonowej taœmy. Posiada 
regulacje na ramionach i w pasie. Elementy regulacyjne i sprz¹czka s¹ 
wykonane ze stali nierdzewnej. Punkt mocowania umo¿liwia podczepie-
nie dziecka przodem lub ty³em. Przeszycia wykonano kontrastow¹ nici¹, 
co u³atwia sprawdzanie stanu technicznego uprzê¿y. Szelki dla doros³ych 
i dla dzieci (po prawej) posiadaj¹ system z zabudowanymi plecami. Pasy 
mo¿na regulowaæ. Do podczepienia liny asekuracyjnej s³u¿y pierœcieñ ze 
stali nierdzewnej. Źród³o: www.crewsaver.pl, www.bakista.pl

ZESTAW DO PODEJMOWANIA Z WODY
W zestawie znajduj¹ siê: lina o d³ugoœci 40 metrów, 
p³ywaj¹cy pas ratunkowy i torba do przechowywania 
zestawu. Koniec liny nale¿y przywi¹zaæ do ³odzi, a pas 
wyrzuciæ w stronê ton¹cego. Na zamkniêciu torby znaj-
duje siê prosta instrukcja u¿ytkowania. Wymiary torby po 
spakowaniu: wysokoœæ 50 cm, szerokoœæ 30 cm, gruboœæ 
14 cm. Źród³o: www.szopeneria.pl

http://www.majer.com.pl
http://www.majer.com.pl
http://www.bakista.pl
http://www.crewsaver.pl
http://www.smart.gda.pl
http://www.majer.com.pl
http://www.crewsaver.pl
http://www.bakista.pl
http://www.szopeneria.pl
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P ływamy na coraz więk-
szych jachtach żaglo-
wych i motorowych. A w 

naszych portach przestrzeni 
do manewrów i miejsc do par-
kowania raczej nie przybywa. 
O czym warto pamietać, by 
cumować sprawnie i bezpiecz-
nie?

Zaparkować jacht? No problem. 
Przecież każdy z nas robił to setki 
razy. A ci, którzy nie robili, zapewne 
są przekonani, że to bułka z masłem. 
Zapraszam na krótką powtórkę z vade-
mecum bezpiecznego manewrowania 
w porcie. Taka powtórka przyda się 
także mi.

Zanim rozpoczniemy manewry po-
znajmy dobrze jacht, którym pływa-
my. Odszukajmy środki ratunkowe, 
sprawdźmy wyposażenie jachtowej 
apteczki, skrzynki bosmańskiej. Zerk-
nijmy na poziom paliwa, oleju i wody. 
Jeżeli wypływamy w dłuższy rejs, 
wskazane jest sprawdzenie filtrów. 
Jeśli żeglujemy na jachcie, którego 
nie znamy, zaraz po wyjściu na wodę 
sprawdźmy jego zwrotność i inercję. 
Dobrym ćwiczeniem będzie rozpędze-
nie jachtu i zatrzymanie go tak, by nie 
zszedł z kursu, przede wszystkim na 
biegu wstecznym.

Do każdej łodzi  
trzeba się przyzwyczaić

Widziałem niedawno jak doświad-
czony sternik spowodował groźny wy-
padek. Tylko dlatego, że nie wiedział 
jak zachowuje się jacht podczas mane-
wrów, nie był przygotowany na to, że 
łódź zareaguje na ster z opóźnieniem 
kilku sekund. Dlatego naprawdę warto 
poznać zdolności manewrowe jach-
tu, którym pływamy. Ważne jest też 
sprawdzenie jego minimalnej prędko-
ści manewrowej.

W porcie najłatwiej zaparkować rufą 
do kei, szczególnie gdy pływamy dużą 
jednostką. Ktoś powie, że takie usta-
wienie łodzi zbyt mocno naraża kokpit 
i zejściówkę na spojrzenia ciekawskich 
spacerowiczów. Jednak zalet cumowa-
nia rufą jest znacznie więcej: łatwiej-
sza komunikacja z lądem, czysty po-
kład, mniejsze ryzyko zrobienia sobie 
krzywdy na wilgotnym pokładzie przy 
wychodzeniu z jachtu przez dziób oraz 
– co szczególnie ważne – lepsza wi-

doczność i łatwiejsza ocena odległości 
podczas dochodzenia do nabrzeża.

Przed wejściem do portu nie zapo-
minajmy o wywieszeniu odbijaczy 
i przygotowaniu bosaka. Lepiej zrobić 
to odpowiednio wcześnie, bo poszu-
kiwanie bosaka w popłochu jest nie 
tylko mało eleganckie, ale może być 
niebezpieczne. Przed wpłynięciem do 
mariny warto także poznać głęboko-
ści, jakie zapewnia nam portowy ba-
sen. Mariny zazwyczaj są sztucznie 
pogłębiane, ale lepiej mieć pewność, 
że nie uszkodzimy napędu na zbyt 
płytkiej wodzie. 

Do portu wpływamy 
możliwie wolno, 

ale z zachowaniem pełnej sterowno-
ści. W wielu marinach, a także wokół 
nabrzeży, obowiązują ograniczenia 
prędkości, jednak to nie przepisy po-
winny decydować o prędkości jaką 
wybieramy, ale rozsądek i dbałość 
o bezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników portu. 

Jeżeli w marinie są boje cumowni-
cze, przygotujmy cumę dziobową. Je-
śli ich nie ma, przyszykujmy kotwicę. 
Dochodząc większym jachtem żaglo-

wym lub motorowym przeciągnijmy 
na rufę cumę dziobową, koniecznie na 
zewnątrz want i relingów. 

Przy manewrowaniu na biegu 
wstecznym pamiętajmy o wzięciu pod 
uwagę kierunku i siły wiatru. Zawsze 
starajmy się tak sterować, 

aby wiatr był naszym 
sprzymierzeńcem 

i pomagał w manewrach. Ważny jest 
też kierunek obrotu śruby (przy na-
pędach jednośrubowych), ma to duży 
wpływ na promień skrętu. Warto też 
pamiętać, że oś obrotu jachtu wcale 
nie znajduje się na jego środku i przy 
manewrach na wstecznym biegu dziób 
zawsze będzie chciał nam trochę uciec 
na jedną ze stron.

W momencie wchodzenia pomiędzy 
inne zacumowane jachty nasza jed-
nostka powinna poruszać się po linii 
prostej, na włączonym biegu. Trzeba 
szczególnie uważać, by łódź nie ucie-
kała na lewo lub prawo. Dobrą i spraw-
dzoną metodą jest lekkie skontrowanie 
na zakończenie skrętu. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, by z tym nie przesa-
dzić, bo grozi nam wtedy halsowanie 
na silniku, a tego właśnie chcemy 
uniknąć. Najlepiej przećwiczyć to 
spokojnie na jeziorze, między dwiema 
bojami.

Kiedy już obierzemy pewny, stabilny 
kurs na miejsce postoju, odpowiednio 
wcześnie opuszczamy kotwicę. Na-
stępnego dnia, przy ewentualnej zmia-
nie kierunku wiatru, będziemy mogli 
łatwo wyciągnąć się na kotwicy na 
tyle daleko, aby uruchomić silnik bez 
obawy o śrubę. Pomoże to też w wy-
tracaniu prędkości łodzi w końcowej 
fazie cumowania. Po dojściu do pomo-
stu oddajemy cumę rufową, a później 
naprężamy i zabezpieczamy cumę 
dziobową. Sprawdzamy czy wszystko 
trzyma jak należy, wysuwamy trap 
i schodzimy na ląd.

Wszystkie manewry wykonujmy 
z wyczuciem, płynnie, bez gwał-
townych ruchów, pamiętajmy o tym, 
że jacht zawsze reaguje z pewnym 
opóźnieniem. Przy dojściu nigdy nie 
hamujmy nogą, bosakiem czy ręko-
ma. Zawsze używajmy do tego mocy 
naszego silnika. Nie jesteśmy w stanie 
zatrzymać własnym ciałem łodzi wa-
żącej ponad tonę.

Arek Rejs
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duży jacht w małym porcie
Jak bezpiecznie zacumować dużą łódź w małej przystani? 

Manewrowanie w ciasnych marinach wymaga szczególnej rozwagi.
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Jachty klasy Delphia 24 One 
Design to regatowe bolidy, 
których załogi od kilku se-

zonów rywalizują o mistrzostwo 
kraju i Puchar Polski. Tego lata 
rozegranych zostanie aż dzie-
więć imprez, sześć z nich to re-
gaty zaliczane do cyklu „PGNiG 
Bezpiecznie nad wodą”. Czym 
małe Delphie różnią się od in-
nych kabinowych wyścigówek?

Przede wszystkim tym, że są to jach-
ty monotypowe – wszystkie kadłuby, 
maszty i żagle są jednakowe, a załogi 
nie mogą dokonywać żadnych przeró-
bek, które mogłyby wpływać na polep-
szenie własności nautycznych jachtu. 

– Wszyscy muszą mieć równe szanse, 
bardzo tego pilnujemy. Jedynym po-
lem do popisu dla załogi jest tak zwane 
„okucie” łódki czyli rozmieszczenie 
knag i bloczków. Taka formuła gwa-
rantuje nam stałość przepisów, a przez 
to rozwój klasy przy ograniczonych 
kosztach – mówi Krzysztof Kowalski, 
prezes Stowarzyszenia Regatowego 
Delphia 24.

Ważną zaletą tych łódek jest to, że 
są one bezpieczne i potrafią dzielnie 
żeglować prawie w każdych warun-
kach. Przy słabym wietrze wszystkie 
regatowe jachty radzą sobie podobnie. 
Ale kiedy wieje sześć lub siedem stopni 
Beauforta, czasem zaczynają się kło-
poty. Wiele podrasowanych kabinówek 

nie radzi sobie w trudnych warunkach. 
Często są wykonane tak delikatnie, że 
z założenia nie schodzą na wodę powy-
żej „piątki”. A załogi Delphi 24 po pro-
stu refują groty i w morze. Nawet gdy 
fala jest naprawdę wysoka. W ubiegłym 
roku regaty w Helu rozegrano przy 
wietrze wiejącym z prędkością niemal 
40 węzłów. – Wiało osiem Beauforta, 
a w porywach nawet dziewięć czyli 
trzy stopnie powyżej limitu zapisane-
go w kartach bezpieczeństwa naszych 
łódek – mówi Norbert Rymuszka z fir-
my Open Yachting, która posiada flotę 
sześciu jachtów Delphia 24. – Wiatr 
wiał z zatoki, a fala nadchodziła z mo-
rza. Jachty zdały test bezbłędnie, dla-
tego chcemy zmienić zapisy w kartach 
bezpieczeństwa i zamienić sześć stopni 
Beauforta na dziewięć.

– Łódki mają szybrowe miecze wa-
żące 270 kg – mówi Krzysztof Kowal-
ski. – Do transportu i wodowania na 
płytkiej wodzie miecze są podnoszone 
za pomocą specjalnej wyciągarki. Ale 
w trakcie żeglugi już ich nie ruszamy, 
nawet na kursach pełnych. Delphie 
zachowują się jak prawdziwe jachty 
balastowe. Jeśli nadchodzi jakiś gwał-
towny szkwał, z którym załoga sobie 
nie radzi, to łódka po prostu kładzie się 
na boku, „przykleja się” do wody, a po 
chwili wstaje.

– Raz chcieliśmy wywrócić tą łódkę 
– opowiada Norbert Rymuszka. – Pę-
dząc na spinakerze w silnym wietrze 
żagle zaczęły „dusić” jacht, kadłub po-
łożył się na burcie, ale my zamiast od-

puścić i poluzować szoty, jeszcze moc-
niej je podebraliśmy. Maszt zaczął się 
wyginać, a po chwili łódka wyostrzyła 
i wróciła do pionu. Tego jachtu nie spo-
sób wywrócić, ani zatopić, bo jest jed-
ną, wielką komorą wypornościową.

Widząc Delphie pędzące w ślizgu 
i załogi walczące burta w burtę (nawet 
z prędkością 19 węzłów), ktoś mógłby 
pomyśleć, że sterowanie tą łódką wy-
maga jakiegoś wielkiego kunsztu. Nic 
z tych rzeczy. Delphia jest stosunkowo 
łatwa w prowadzeniu. Sprawia frajdę 
także młodym i mniej doświadczonym 
sternikom. Dlatego wykorzystywana 
jest także do nauki żeglowania, szko-
leń regatowych, akademii match racin-
gu, także do rekreacyjnego pływania. 
Firma Open Yachting wykorzystuje 
Delphie 24 nawet do organizacji im-
prez dla firm.

Wpadnijcie tego lata na jedną z im-
prez „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”, 
by zobaczyć, że na jachtach regatowych 
można żeglować nie tylko szybko, ale 
też bezpiecznie. Emocji nie zabraknie.

KO

Klasa delphia 24
 Jak oswoić mustanga z Mazur?

Nasz patronat

DELPHIA 24 One Design

Długość: 7,30 m
Szerokość: 2,50 m
Zanurzenie: 1,62 m
Ciężar:  900 kg
Balast:  250 kg
Grot:   21 m2 / 16.6 m2

Fok:   10,22 m2

Genaker:  45 m2

Projekt:   Andrzej Skrzat

Jacht klasy Delphia 24, za sterem Zbigniew Kania.
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PGNiG bezpiecznie nad wodą

www.bosman.sklep.pl
www.sztormiaki.pl
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P łyniesz przez Atlantyk. 
I nagle masz ochotę zo-
baczyć ostatni odcinek 

„Tańca z Gwiazdami” albo finał 
mundialu. Tylko jak tu ustawić 
antenę we właściwym kierunku, 
skoro jacht pędzi z prędkością 
10 węzłów, a fala buja kadłubem 
na lewo i prawo?

Prawidłowe ustawienie anteny w wa-
runkach nieustannego kołysania jachtu 
żaglowego lub motorowego to główny 
problem, nad którym głowią się kon-
struktorzy morskich anten satelitar-
nych. Niezakłócony odbiór sygnału 
telewizyjnego, nawet w najcięższych 
warunkach pogodowych, możliwy 
jest tylko przy zastosowaniu specjali-
stycznych urządzeń, które przez cały 
rejs „podążają” za satelitą emitującym 
sygnał telewizyjny. I nie są im straszne 
ani przechyły, ani nagłe zmiany kur-
su. Na przykład anteny firmy KVH 
(TracVision M3DX i TracVision C3) 
dzięki elektronicznej stabilizacji cza-
szy utrzymują pozycję dla danego sa-

telity przy odchyleniach na poziomie 
30 stopni w ciągu jednej sekundy.

Do odbioru satelitarnych programów 
telewizyjnych, radiowych oraz wszelkie-
go rodzaju danych cyfrowych z satelitów, 
stosuje się anteny, które posiadają lustro 
o kształcie wklęsłym. Potrzeba stosowa-
nia anten parabolicznych wynika z dużej 
odległości jaka dzieli satelitę od naszej 
anteny (orbita geostacjonarna znajduje 
się około 35786 km ponad równikiem).

Energia słoneczna to nie tylko światło, 
ale też ciepło, które jest w stanie sprawić 
doskonałą opaleniznę, zwłaszcza gdy 
jesteśmy na wodzie. Nie jest w stanie 
natomiast niczego zapalić, chyba że pro-
mienie słoneczne zostaną w jakiś sposób 
precyzyjnie skoncentrowane. Może to 
zrobić na przykład soczewka lub wklęsłe 
lustro. Wtedy precyzyjnie skoncentro-
wana energia jest tak duża, że w rejonach 
równika skoncentrowane promienie sło-
neczne stosuje się nawet w specjalnych 
piecach i grillach, a nawet w urządze-
niach do spawania. Na podobnych zasa-
dach działa antena satelitarna. Energia 
wysokiej częstotliwości przechwycona 
przez taką antenę jest natychmiast kiero-
wana do ogniskowej, w której znajduje 
się element odbiorczy zwany konwerte-
rem. Koncentracja energii określana jest 
jako zysk energetyczny anteny satelitar-
nej i podawana jest w jednostkach loga-
rytmicznych (dBi). 

Anteny tego typu, przystosowane do 
mobilnego odbioru telewizji, dźwięku 
oraz do łączności internetowej, kosz-
tują od 2,5 tys. dolarów do 5,8 tys. 

dolarów (wspomniane modele firmy 
KVH). Dzięki zastosowaniu systemu 
elektronicznej stabilizacji czaszy obie 
anteny utrzymują właściwą pozycję 
dla danego satelity w każdych warun-
kach, niezależnie od warunków panu-
jących na morzu. Anteny te posiadają 
także wbudowany dekoder DVB, któ-
ry umożliwia skuteczną identyfikację 
wybranego satelity (Astra, Hotbird, 
Hispasat, Sirius 2 Nordic, Thor 2, Ni-

lesat 101) niezależnie od naszego poło-
żenia na oceanie.

Pokładowe anteny satelitarne posia-
dają również możliwość zaprogramo-

wania odbiornika dla wielu różnych 
satelitów telekomunikacyjnych, dzięki 
czemu jest możliwa szybka ich zmiana 
za jednym przyciśnięciem klawisza. 
Antena wtedy sama zajmuje się wy-
szukiwaniem właściwej pozycji.

Anteny są dobrze zabezpieczone przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
Obudowa jest odporna na niszczące 
działanie słonej wody, promieniowanie 
UV oraz uszkodzenia mechaniczne, któ-
re mogłyby powstać w wyniku uderzeń. 
Ważne jest także to, że mają stosunkowo 
niewielkie rozmiary (wysokość: 44 i 37 
cm, waga: 8,6 i 15 kg). Instalacja nie jest 
skomplikowana, ale lepiej powierzyć ją 
fachowcom z profesjonalnego serwisu.

Na polskim rynku znajdziemy wiele 
profesjonalnych anten służących do od-
bioru telewizji satelitarnej. Firma Thra-
ne & Thrane proponuje modele Sailor 
60 i Sailor 90. Raymarine ma model 
60 STV, 37 STV i 33 STV. Oprócz tego 
sporadycznie pojawiają się jeszcze urzą-
dzenia włoskiej firmy Glomex. Wadą 
wszystkich anten jest niestety dość wy-
soka cena. Dlatego montują je przeważ-
nie posiadacze jachtów odbywających 
długie i dalekie rejsy pełnomorskie.

Przemysław Miller

Integrated DVB technology automatically identi�es, acquires 
and tracks satellite signals – giving you uninterrupted access 

It’s easy to �t, easy to operate – and 

Note:  A Satellite receiver unit and television / 
monitor (not supplied) is required to receive and 
display transmissions from the satellite antenna 
via the control unit.

R A D A R  •  N A V I G A T I O N  A I D S  •  F I S H F I N D E R S  •  I N S T R U M E N T S  •  A U T O P I L O T S  •  C O M M U N I C A T I O N S  •  S O F T W A R E  •  S Y S T E M S

Raymarine Satellite Control Unit (supplied)

www.raymarine.com

33STV  

37STV  

45STV 
(antenna shown with protective dome removed)

60STV 

Sat TV 222 x 300.indd   1 21/4/10   07:58:37

Zintegrowana technologia DVB 
identy�kuje i śledzi sygnały satelitarne, 
zapewniając dostęp do setek kanałów 
telewizyjnych.

www.eljacht.pl

Jednostka 
kontrolna anteny

33STV

45STV
(ze zdjętą osłoną)

60STV
37STV

– doskonałe połączenie
Telewizyjne anteny satelitarne Raymarine

Telewizja satelitarna na morzu
Czy na środku oceanu można oglądać seriale?

Anteny do odbioru telewizji satelitarnej  
na morzu kosztują od 2,5 tys. dolarów 
do 5,8 tys. dolarów
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Wiatr i woda w marinie, 

jedyne takie targi w Polsce
Jachty, motorówki, a nawet parowce zacumują przy kei w Gdyni.

Setka jachtów z Polski 
i zza granicy. Wystawcy 
z najdalszych zakątków. 

Sprzęt do nurkowania, osprzęt 
żeglarski, środki ratunkowe, 
odzież sportowa – gdyńskie 
targi „Wiatr i Woda na Wodzie” 
będą okazją  do zapoznania 
się z ofertą polskiego przemy-
słu żeglarskiego w wyjątkowej 
scenerii. To jedyne w kraju tar-
gi organizowane w porcie jach-
towym. Przed rokiem imprezę 
odwiedziło ponad 9 tys. osób.

Goście targowi będą zaglądać pod 
pokłady jachtów, rezerwować czartery 
na ostatnie dni wakacji i na przedłu-
żenie sezonu gdzieś na południowych 
wodach. Będzie okazja, by porównać 
oferty firm leasingowych, przymie-
rzyć sztormiak, kupić nową kamizel-
kę, przejrzeć nowości wydawnicze 
i pomarzyć przy szantowych nutach.

Swoje wyroby zaprezentują duże pol-
skie stocznie. Galeon przedstawi sześć 
jachtów motorowych, w tym Raptor 
700 Fly. Delphia Yachts po raz kolejny 
pokaże największą ze swych łodzi – 
Delphię 47. Obecność na targach zapo-
wiedziały także mniejsze stocznie, na 
przykład Reda Yachts z Giżycka. Będą 
też produkty zagraniczne. Firma „Do-

bre Jachty” zaprezentuje ofertę stoczni 
Jeanneau. EM Yachting pokaże kilka 
łodzi marki Beneteau. Ellite Yachts 
Poland jak zwykle będzie kusić luk-
susowymi motorówkami. Jedna z nich 
będzie miała aż 16 metrów długości. 
A Armator Yachts Polska zaprasza na 
pokład motorówek i jachtów żaglo-
wych Bavaria.

Na targach pojawią się także zupeł-
nie nowe firmy, które w Gdyni planu-
ją początek swej działalności. Water 
Toys Michała Niemczyckiego szykuje 
premierę swojej motorówki. A Creek 
Yacht pokaże ośmiometrową łódź na-

pędzaną energią słoneczną. Będą też 
ciekawostki dla koneserów. Na przy-
kład firma La Mare z Bydgoszczy za-
prezentuje 11-metrowy parowiec.

Targi trwają cztery dni (5-8 sierp-
nia). Organizatorzy zaplanowali kon-
certy na targowej scenie, pokazy ra-
townictwa i kajakarstwa morskiego. 
Będą regaty klasy Optimist programu 
Nivea Błękitne Żagle. Wyścigi skute-
rów wodnych rozgrywane w okolicy 
bulwaru nadmorskiego. A załogi spe-
cjalizujące się w match racingu roze-
grają na Zatoce Gdańskiej mistrzostwa 
Polski.

Targom towarzyszyć będzie także 
Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej. 
To już 25 edycja tej imprezy. Podczas 
wieczornych koncertów odbywają-
cych się w pobliżu mariny wystąpią 
między innymi Stare Dzwony, Czte-
ry Refy, Atlantyda, Zejman & Gar-
kumpel, Mietek Folk i Prawdziwe 
Perły. Miłośników żeglarskich ballad 
ucieszy zapewne występ Andrzeja 
Koryckiego. Festiwalowa scena wy-
rośnie w tym roku na Skwerze Koś-
ciuszki, a wstęp na koncerty będzie 
bezpłatny.

KO

Marina w Gdyni gości latem stałych rezydentów, turystów, a w trakcie targów także firmy z branży żeglarskiej.
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Załoga stawia się na burcie jachtu 
Freya w Górkach Zachodnich 11 paź-
dziernika. Zaprowiantowanie, nauka 
obsługi olinowania i żagli, omówienie 
alarmów i podział funkcji – wszystko 
idzie sprawnie. Odbieramy prognozę 
pogody i w drogę. Już na starcie Zatoka 
Gdańska pokazuje, że potrafi „ugryźć”. 
Pod fokiem dwójką, pod grotem z dwo-
ma refami i pod bezanem żeglujemy 
pięć węzłów ostro na wiatr. Kurs na 
Hel. Odcinek krótki, przy północno-
zachodnim wietrze dość dobrze osło-
nięty, jak na rozgrzewkę w sam raz. 
Wiatr 5-6 w skali Beauforta. Nieocze-
kiwanie robi się wysoka fala. Pierwsi 
załoganci zaczynają chorować. W ta-
kiej sytuacji najlepiej wziąć się ostro 
do roboty, bo bezczynność sprzyja 
chorobie. Zrzucamy grota, klarujemy 
i po chwili na nowo stawiamy. Zmie-
niamy foka. Robimy kilka zwrotów 
przez sztag. Załoga stwierdza, że przy 
dużej fali nie jest to takie proste, jak na 
Mazurach. Po dwóch godzinach takiej 
zabawy widzę zmęczenie na twarzach. 
Ktoś próbuje rozgrzać przemarznięte 
ręce. Ktoś inny rozciera świeżo nabite 
siniaki. Czy ktokolwiek obiecywał, że 
będzie lekko? Do Helu podchodzimy 
po zmroku. Żagle zrzucamy sprawnie, 
widać, że trening zrobił swoje. Kilka 
minut po minięciu główek stoimy pod-
łączeni do prądu i ogrzewamy się przy 
farelce. Ktoś nawet rzucił hasło, by 
pójść za ciosem i wyjść dalej w morze. 
Ale stanowczo zamykam tą dyskusję. 
Zostajemy na noc w porcie.

Nazajutrz Witowo Radio informuje 
o wiatrach do 7 stopni B. Wychodzi-
my w południe. Zaraz za półwyspem 
widzimy, że żegluga nie będzie łatwa 
– 21 mil pokonujemy w 19 godzin. 
Halsujemy, fala i wiatr skutecznie nas 
hamują, momentami płyniemy zale-
dwie dwa węzły. Dopiero około godz. 
6 rano zbliżamy się do główek Włady-
sławowa. Co chwilę sprawdzam głębo-
kość, pamiętając wszystkie publikacje 
o mieliznach powstających przy wia-
trach północno zachodnich. W pobliżu 
główki wejściowej, przy dużej bocznej 
fali, zwiększam obroty silnika i przy 
pomocy żagli gładko wchodzimy za 
falochron. Załoga pierwszy raz zoba-
czyła jak wygląda Bałtyk w paździer-
niku.

Wiatr tężeje. W porywach mamy 
już 8 stopni Beauforta. Stan morza 
od 4 do 5. Jedna z naszych załogan-
tek podejmuje decyzję o rezygnacji 
z dalszej części rejsu. Jest 13 paź-
dziernika, więc nie ma mowy o wyj-
ściu w morze, musimy przeczekać do 
następnego dnia. I bardzo dobrze, bo 
wskazówka jachtowego wiatromierza 
stoi sztywno przy końcu skali, czyli 
wieje co najmniej dziewiątka. W dal-
szą drogę wyruszamy 14 październi-
ka. W kapitanacie portu zostawiam 

Październik na Bałtyku
 Zawsze lepiej płynąć z wiatrem, niż orać morze „pod górę”.
Rozstrzygnęliśmy nasz konkurs dla żeglarzy, których ciągnie nie tylko na wodę, ale także do pióra.  
Po lekturze kilkunastu prac i dyskusji w redakcyjnym gronie, pierwsze miejsce postanowiliśmy przyznać 
Andrzejowi Wojciechowskiemu ze Szczecina, który w barwny sposób opisał jesienny rejs po wzburzonych 
wodach Bałtyku. Nagrodą jest kamizelka pneumatyczna firmy Crewsaver. O rozstrzygnięciu konkursu 
i pozostałych laureatach piszemy na stronie internetowej www.magazynwiatr.pl.

Jacht Freya – dzielna łajba sprawdzona w każdych warunkach. F
ot

. A
nd

rz
ej

 W
oj

ci
ec

ho
w

sk
i (

2)



17www.magazynwiatr.pl lIPIec 2010  magazyn dla żeglarzy

rejsy naszych marzeń

oświadczenie, że odebrałem prognozę 
pogody i są mi znane warunki panu-
jące na morzu. Wychodzimy wyko-
rzystując lekkie osłabienie wiatru, ale 
przy wyjściu fala przyboju jest nadal 
bardzo wysoka. Stawiamy żagle i po-
magając sobie silnikiem mijamy lewą 
główkę portu. Dopływamy do pławy 
podejściowej, odstawiamy silnik i za-
czynamy żeglować. Niektórzy znów 
są trochę bladzi, ale sensacji już nie 
ma. Organizmy powoli przyzwycza-
jają się do kiwania. Plan maksimum 
- Karlskrona. Plan minimum - Born-
holm. Zobaczymy na co pozwoli nam 
morze.

Sinoszare niebo zaczyna się prze-
jaśniać. Nieśmiałe promienie słońca 
przebijają się przez zwartą masę stra-
tocumulusów, które powoli zaczynają 
się rozpraszać. Ogromne fale rozbijają 
się o dziób naszego jachtu. Piana isk-
rzy się w promieniach słońca. Powsta-
jące tęcze tworzą naprawdę baśniowy 
obraz. Jesteśmy zauroczeni tworzącym 
się krajobrazem, który z każdą sekun-
dą jest trochę inny.

Wiatr zaczyna powoli skręcać na 
północny. Karlskrona jeszcze daleko. 
Czy walczyć dalej z falą i wiatrem, 
o zimnie i wilgoci nie wspominając? 
Czy może wykorzystać potęgę ży-
wiołu? Z morzem nie należy walczyć 
za wszelką cenę. Z morzem trzeba 
współpracować. Halsowanie przy wie-
trze do 8 stopni Beauforta, przy falach 
dochodzących do pięciu metrów – taka 
walka jest nam niepotrzebna. Oranie 
morza nie jest naszym celem, chcemy 
zobaczyć jakieś nieznane lądy. Zapada 
więc decyzja, że zmieniamy kurs i kie-
rujemy się na Bornholm. Nikt z załogi 
(poza mną) jeszcze tam nie był.

Następnego dnia wyspa wyłania się 

na wysokości Svaneke. Bardzo często 
jest tu tak, że kiedy nad Bornholmem 
świeci słońce, wokół wyspy niebo jest 
zachmurzone. Płynąc w pochmurny 
dzień najpierw widzimy na horyzoncie 
małe, niebieskie pasemko. Powiększa 
się ono z każdą przebytą milą. A tuż 
przy brzegu widzimy już krąg czy-
stego, błękitnego nieba. Tak samo jest 
tym razem. Pomiędzy zielenią wzgórz 
ukazują się kolorowe dachy tarasowo 
zabudowanych domostw. Widok wpro-
wadza załogę w zachwyt.

W porcie gorąca kąpiel, później 
zwiedzanie miasta, między innymi 
miejscowej huty szkła artystyczne-
go i fabryki cukierków. A wieczorem 

grill. Port Svaneke posiada bardzo 
przytulne pomieszczenia dla żeglarzy, 
gdzie można w cieple rozkoszować się 
wzburzonym morzem, patrząc na nie 
przez okno.

Na drugi dzień obieramy kurs na 
Christianso. Wiatr jakby nas polubił 
– tylko trójeczka. Późnym popołu-
dniem wchodzimy w główki portu 
pomiędzy wyspami Christianso i Fre-
derikso. Przenosimy się w czasie. 
Archipelag jest idealnie zachowaną 
twierdzą. Strzeże jej bateria armat 

skierowanych we wszystkich kierun-
kach. Odwiedzamy jedyną na wyspie 
tawernę, gdzie przy Tuborgu znów 
płyną morskie opowieści.

Wychodzimy wczesnym przedpołu-
dniem. Opływamy na silniku cały ar-
chipelag w bardzo bliskiej odległości. 
I znów okazuje się, że opłaca się 
współpracować z morzem. Wiatr od 
rufy nastraja nas optymistycznie. Po 
kawie i ciastkach postanawiamy coś 
dostawić. Spinaker w górę! Przed 
sztagiem zakwita ogromny, kolorowy 
kwiat. Zwiększamy prędkość o 1,5 
węzła. Spinaker najlepiej pracuje na 
pełnym baksztagu i na fordewindzie, 
a do Karlskrony jest ostry baksztag. 

Ustawiamy więc Freyę tak, aby żagle 
pięknie pracowały, sprawdzamy kurs, 
a wyrysowany na mapie kierunek 
wskazuje nam Gotlandię. No to na 
Gotlandię!

Wiatr 3-4 stopnie B, prędkość 5-6 
węzłów. Pięknie pracuje spinaker, aż 
chce się żyć. Po chwili postanawiamy 
dostawić apsla. Apsel w górę i mamy 
pół węzła więcej. Freya pod górą ża-
gli wygląda imponująco. Żałujemy, 
że wkoło pusto i nikt nie może zrobić 
nam zdjęcia. Wieczorem z lewej bur-

ty wyłania się łuna latarni morskiej 
na południowym cyplu Olandii. Jazda 
jest wprawdzie cudowna, ale na noc 
przechodzimy do podstawowego ze-
stawu żagli. Spinaker i apsel do wora, 
stawiamy genuę. Pełnym baksztagiem 
zbliżamy się do naszego etapowego celu 
– Visby. Zmniejszenie żagli odpowied-
nio wcześnie wychodzi na dobre. Przy 
całkowitych ciemnościach wiatr tęże-
je do 7 stopni Beauforta. Zestaw żagli 
mamy idealny. Log pokazuje prędkość 
8 węzłów. Osłonięci od zachodu Olan-
dią upajamy się prędkością jaką nasza 
łódka osiąga na wyprasowanej wodzie.

Cały następny dzień mija spokojnie. 
Wachty zmieniają się co cztery go-

dziny. Odkładamy na mapie przebyte 
mile. Około 15 mil przed Visby wiatr 
cichnie całkowicie. A po kilkunastu 
minutach zaczyna wiać dokładnie 
w dziób. Jesteśmy już jednak osłonięci 
wysokim brzegiem Gotlandii, wyko-
rzystując silnik po trzech godzinach 
mijamy główki portu. W sezonie stoi 
tu 300 jachtów. Dziś jest tylko Freya 
i jeden katamaran pod niemiecką ban-
derą. Port poza sezonem jest oczywi-
ście nieczynny. Żadnych pryszniców, 
sauny, nawet kosza na śmieci.

Wysyłam wiadomość do mojego ko-
legi Olafa, który mieszka w Szwecji od 
18 lat. Olaf jest oczywiście Polakiem, 
nigdy nie zrzekł się obywatelstwa. 
Wieczorem rozpoczynamy wieczór po-
lonijny na pokładzie. Olaf przychodzi 
z mamą Elżbietą pochodzącą ze Świ-
noujścia. Wyszła za mąż za Bena, prze-
sympatycznego Szweda. Mieć przy-
jaciół w obcych portach to wspaniała 
sprawa. Tylko dzięki Olafowi i jego 
rodzinie mogliśmy skorzystać z gorącej 
kąpieli i obiadu w postaci zupy rybnej, 
grzanek i pysznego ciasta.

Załoga jest zachwycona starym 
miastem. Visby otoczone jest murem 
obronnym z okresu średniowiecza. 
Zabudowa utrzymana jest w idealnym 
stanie. Brakuje tylko ludzi ubranych 
w średniowieczne stroje. Po południu, 
za namową Olafa, idziemy na basen. 
Jesteśmy w październikowym rejsie, 
a tutaj sauny, kawiarenka, solaria, ma-
saże i wszystko, co jest potrzebne do 
odnowienia naszych ciał. Przy kasie 

Październikowy rejs trwał szesnaście dni. Załoga złożona była z bałtyckich debiutantów.

Z morzem nie należy walczyć za wszelką cenę. Z morzem trzeba 
współpracować. Halsowanie przy wietrze do 8 stopni Beauforta 
i wielkich falach jest nam niepotrzebne. 
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sympatyczny Szwed pyta czy nie chce-
my biletu rodzinnego, dla pięciu osób, 
łączny koszt 100 koron szwedzkich 
(oczywiście bez limitu czasu).

Prognoza pogody zapowiada przy-
mrozki i opady śniegu. Wiatr ko-
rzystny, 6 stopni Beauforta. Wycho-
dzimy tuż przed zmierzchem, aby 
nad ranem znaleźć się przy wejściu 

do szkierów. Piękny przelot z pręd-
kościami 6-7 węzłów pozwala nam 
przed świtem osiągnąć południowy 
cypel wyspy Öja. Włączamy silnik, 
zrzucamy żagle i wpływamy pomię-
dzy skaliste wysepki, którymi usiana 
jest cała droga do Sztokholmu. Po 
20 minutach ktoś z załogi melduje, 
że wskaźnik temperatury silnika 
poszedł mocno w górę. Zmniejsze-
nie obrotów nic nie daje. No cóż, 
żagle w górę, maszyna stop. Musimy 
gdzieś stanąć. Do najbliższego portu 
w Nynäshamn mamy 12 mil. Halsu-
jemy wypatrując znaków nawigacyj-
nych na mijanych skałkach. Po ośmiu 
godzinach jesteśmy przed główkami. 
Uruchamiamy silnik i powoli zbli-

żamy się do pomostów. Płynąc pod 
wiatr i prąd odległość 100 metrów 
pokonujemy w 20 minut.

Najpierw klar, ciepły prysznic i sau-
na, a potem zaglądamy do silnika. 
Okazuje się, że brakuje płynu w kolek-
torze chłodzącym, trudno powiedzieć, 
dlaczego go tam nie ma. Nie widać śla-
dów żadnego wycieku. Uzupełniamy 

zbiornik do pełna. Stwierdzamy, że 
płynu nie ubywa. Sprawdzamy silnik 
przy kei, temperatura w normie, „chy-
ba będzie w porządku”. Wieczorem 
zwiedzamy miasto i kończymy w por-
towej kafejce przy kuflu. Stwierdza-
my, że szwedzkie kelnerki są niczego 
sobie. A może to wynik kilku dni na 
morzu? 

Ranek cudowny, słoneczny, z przej-
rzystym powietrzem, pięknymi krajo-
brazami i lodem na pokładzie. Wreszcie 
mamy swoją północ. Płyniemy w kie-
runku Sztokholmu pomiędzy skalistymi 
wysepkami porośniętymi karłowatymi 
drzewami iglastymi, gdzie w zacisz-
nych zatoczkach widać pomosty i letnie 
domki we wszystkich kolorach. Pełna 
idylla. Nagle ktoś woła: „temperatura 
znowu wysoka”. Co z tym silnikiem! 
Stawiamy genuę, obracamy się z wia-
trem i odstawiamy silnik. Po chwili 
sprawdzamy płyn w kolektorze – su-
cho. Gdzie on się podział? Wycieku nie 
widać. Postanawiamy uzupełniać płyn 
przed każdym podejściem do portu. 
Uzupełniany wystarcza na około 20 mi-
nut pracy, potem znowu jest sucho.

Przeciwny wiatr zmusza nas do pod-
jęcia decyzji o odwrocie. Bez silnika, w 
taką pogodę, nie dojdziemy do Sztok-
holmu, to zbyt ryzykowne. Więc w tył 
zwrot i na żaglach wycofujemy się, 
pozostawiając marzenia o Sztokholmie 
na następny sezon. Analizując mapy 
widzę, że możemy jednak odwiedzić 
jakieś porty, a nawet spróbować po-
pływać w szkierach. Najbliższy port to 

Oxelösund, około 35 mil. Sternik – kurs 
kompasowy 260!

Północny wiatr o sile 5 stopni popy-
cha nas półwiatrem do celu. Dociera-
my do zatoki o długości 9 mil usianej 
mnóstwem małych i większych skali-
stych wysepek. Widząc mijane statki 
nabieramy zaufania do tego, co mówią 
nam mapy. Wynika z nich, że nawet 

tuż przy brzegu jest wystarczająco 
głęboko. Jednak poza wytyczonym 
torem podejściowym widać, jak woda 
pieni się na podwodnych skałach. Sło-
wa są zbyt ubogie, aby oddać piękno 
otaczającego nas krajobrazu. Zaczy-
nam rozumieć tych, którzy mówią, że 
to, co możemy zobaczyć, jest naszym 
największym bogactwem.

Powoli mijamy kolejne pławy, coraz 
bardziej ostrząc do wiatru. Widzi-
my już wejście do portu, na środku 
wystaje skalista wysepka porośnięta 
krzewami i choinkami, z małym, ko-
lorowym domkiem. Wiatr zaczyna 
wiać prosto w dziób. Trudno, zrzu-
camy żagle i uruchamiamy silnik. Po 
15 minutach stoimy przy kei. Tempe-
ratura na wskaźniku oczywiście na 
granicy. Mały rekonesans uświadamia 
nam, że nie mamy szans na prysznic, 
nie mówiąc o saunie. No cóż, robimy 
kolację i idziemy spać. Samo miasto 
Oxelösund nie przykuwa naszej uwagi. 
Po prostu czyste, nowe zabudowania, 
duże centrum handlowe i piękne kra-
jobrazy poza miastem. Wychodzimy 
wieczorem. Tak, aby podejście do na-
stępnego portu rozpocząć już za dnia. 
Droga przez szkiery pozwala nam 
przećwiczyć pływanie na światłach la-
tarni. Przechodzimy z sektora jednej, 
w sektor drugiej. Omijamy podwodne 
skały oznaczone pławami kardynalny-
mi. Najwięcej emocji wzbudza skrzy-
żowanie szlaków, gdzie trzeba wybrać 
to właściwe dla nas światełko. Załoga 
bardzo szybko przyzwyczaja się do 

takiej nawigacji, choć większość była 
pierwszy raz na morzu w tak dalekim 
i trudnym rejsie.

Po opuszczeniu cieśniny obieramy 
kurs na południe, do Västervik. Siła 
wiatru 5 stopni B. Do szkierów przed 
Västervik docieramy dwie godzin 
przed czasem. Po wieczornych do-
świadczeniach w Oxelösundzie stwier-
dzam, że z tą załogą można śmiało 
wchodzić w szkiery nocą. Tym bar-
dziej, że tory podejściowe są naprawdę 
dokładnie oznaczone.

Pływanie nocą wzdłuż wysepek wy-
łaniających się z ciemności potęguje 
bajkowy nastrój, który udzielił się całej 
załodze. Przy rozjaśniającym się niebie 
cumujemy w marinie. I znów samotnie 
stoimy w porcie, który może przyjąć 
ponad 300 jachtów. Port oczywiście 
nie działa, nie ma nawet otwartych to-
alet. Jesteśmy jednak zbyt zmęczeni, 
aby narzekać, idziemy po prostu spać.

Samo miasto robi na mnie pozy-
tywne wrażenie. Zabudowa starannie 
dobrana do otaczających krajobrazów, 
wkomponowana w naturalne zbiorniki 
wodne. Sympatyczne centrum handlo-
we i najważniejsze – duży kompleks 
rekreacyjny, który pomaga nam dojść 
do siebie. Za 30 koron od osoby może-
my dowoli korzystać z basenu i sauny. 
Gorący prysznic, golenie – „wreszcie 
wyglądam jak człowiek”.

Wychodzimy o godz. 17, aby za dnia 
podziwiać mijane krajobrazy. Ten mały 
fragment szkierów, który udało nam się 
zobaczyć, utwierdza mnie w przeko-
naniu, że koniecznie muszę tu wrócić. 
Na letnią włóczęgę. Droga momentami 
zwęża się do 20 metrów i trzeba dobrze 
wytężać wzrok, aby zobaczyć wejście 
do cieśniny, przez którą wychodzi się 
na trochę szerszą wodę. I tak na prze-
mian, raz wąsko, za chwilę trochę sze-
rzej. Idylliczne wysepki z kolorowymi 
domkami na skałach wyglądają cudnie.

Na szeroką wodę docieramy 
o zmierzchu. Na otwartej przestrze-
ni wieje mocniej. Refujemy grota do 
minimum. Płyniemy połówką około 
7 węzłów. Wiatr jednak dalej tężeje. 
Nasza Freya bardzo poprawnie żegluje 
na zarefowanym grocie i bezanie, więc 
zrzucamy genuę. Idziemy prawie 6 
węzłów. Z nastaniem dnia dokładamy 
foka dwójkę. Prędkość przekroczyła 
8 węzłów. Po trzech godzinach wiatr 
przechodzi na dokładny fordewind. 
Przy wysokiej fali powoduje to za-
słanianie foka przez grota, jego „ga-
szenie” i gwałtowne „zapalanie”. To 
z kolei powoduje przenoszenie drgań 
na maszt. Nieprzyjemne uczucie. Po-
stanawiam zrzucić grota. Załoga uwija 
się dość sprawnie. Dwadzieścia minut 
na sprzątnięcie grota przy 8 stopniach 
Beauforta to niezły wynik.

Morze żegna nas twardo, przez wiele 
godzin towarzyszy nam nawet 9 stopni 
B. Płynąc pod samym fokiem dwójką i 
bezanem, po niespełna dwóch dobach 
żeglugi docieramy pod Rozewie. To już 
koniec szesnastodniowej przygody w 
nietypowych warunkach. Załoga powoli 
zaczyna pakować swoje rzeczy. Cumuje-
my przy nabrzeżu JK Stoczni Gdańskiej. 
Klar, wymiana adresów i zapewnienia, 
że na pewno się jeszcze spotkamy...

Andrzej Wojciechowskire
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Wyspa Christianso – świat trochę nie z tej ziemi.

www.sklepyzeglarskie.pl
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Norwegia to doskonały pomysł. Rejs 
najlepiej zaplanować latem. Tempe-
ratury są wtedy przyjemne, a dni dłu-
gie. W okolicy Stavanger dzień trwa 
od godz. 2.30 do godz. 23. Najniższe 
temperatury to około 12 stopni Celsju-
sza, a najwyższe – 26 stopni. Pogoda 
bywa zmienna. My mieliśmy trzy dni 
bezchmurnego nieba oraz kilka dni, 
podczas których słońce rywalizowało 
z ulewnymi opadami. W tych rejo-
nach nie ma silnych prądów, a średni 
skok pływów nie przekracza 1,2 me-
tra. Wiatry są umiarkowane lub silne. 
Wewnątrz fiordów nie zawsze dmucha 
z pożądanego kierunku, dlatego jacht 
musi posiadać sprawny i mocny silnik.

Na nasz rejs wybraliśmy jacht Sun 
Odyssey 42 z agencji Skaut. Nie naj-
młodszy, ale będący w dobrej kondy-
cji, z niezłą elektroniką, opływany 
w trudnych warunkach. Ta konstruk-
cja nieźle radzi sobie z falami Bałtyku 
i Morza Północnego. Wygodnie może 
nią podróżować 7-8 osób. 

Zmontowałem trzy ekipy – pierwsza 
przerzuciła jacht z Polski do Stavan-
ger, druga zwiedzała fiordy, a trzecia 
powróciła jachtem do Szczecina. Łącz-
ny czas czarteru to 28 dni.

Ponieważ ceny w Norwegii nie należą 
do najniższych, postanowiliśmy jak naj-
więcej zabrać z Polski. Napakowaliśmy 
na jacht co się dało, zarówno płyny wsze-
lakiego rodzaju, jak i mięso w słojach, 
które własnoręcznie zaprawiam na rejsy 
od wielu lat. Nie wzięliśmy ziemniaków, 
ponieważ służby celne Norwegii umieś-
ciły je na liście towarów, których nie 
wolno wwozić do ich kraju. Na tej samej 
liście znajdują się także broń, narkotyki 
i materiały promieniotwórcze. Podejrze-
wam, że gdyby wykryli u nas kontraban-
dę ziemniaków, to pewnie przymknęliby 
oko, bo żeglarskich turystów traktuje się 
Norwegii szczególnie, jednak wolałem 
nie ryzykować.

W Stavanger, gdzie miała się rozpocząć 
nasza przygoda z fiordami, poczuliśmy 
się bardzo swojsko. W autobusie można 
mówić „dzień dobry, proszę jeden bilet do 
centrum”. Od paru lat co trzeci kierowca 
w mieście to Polak. Nawet miejscowi za-

częli już rozumieć polskie zwroty. War-
to tu wpaść do muzeum wydobycia ropy 
naftowej z dna morza. W Stavanger godne 
uwagi są też sklepy żeglarskie dobrze za-
opatrzone w pomoce nautyczne. Niestety, 
jak na złość, nie znalazłem nic w języku 
angielskim co dotyczyłoby Norwegii.

Miasto jest pełne parków, fontann 
i pomników. Marina miejska położona 
jest w samym centrum. To kilkanaście 
stanowisk położonych niedaleko na-
brzeży, przy których zatrzymują się 
potężne wycieczkowce, dlatego trzeba 
się liczyć ze sporym zafalowaniem. 

W mieście i na jego obrzeżach jest 
sporo innych miejsc dla jachtów. Za 
nasze płaciliśmy około 50 zł (dostęp 
do wody i prądu).

Kilka godzin żeglugi za miasto i od 
razu traficie do jednej z największych 
atrakcji południowej Norwegii. To Ly-
sefjord. Ma długość około 21 mil, sze-
rokość od 0,3 do 0,5 mili. Otoczony jest 
skałami, niektóre ze ścian są całkowicie 
pionowe i wznoszą się na wysokość od 
700 do 900 metrów. Turyści zmierzają tu 
do dwóch niezwykłych półek skalnych. 
Pierwsza – Preikestolen – znajduje się 
w połowie fiordu, a druga półka przy 
górze Kjerag, która jest bardzo znana 
wśród base jumperów, którzy rzucają 
się ze spadochronem w dół z wysokości 
tysiąca metrów. W połowie lotu rozchy-
lają ręce i nogi na boki, powiększając 
w ten sposób powierzchnię nośną. Od-
dalają się od ściany fiordu i po chwili 
otwierają spadochron. Dostojnie lądują 
tuż obok małej przystani dla jachtów.

Na końcu fiordu, w miejscowości Ly-
sebotn, znajdziecie 30-metrowe, drew-
niane nabrzeże dla większych jachtów 
i parę stanowisk pomiędzy pływający-
mi pomostami dla mniejszych jedno-
stek. Mając długi kabel i wąż można 
się podłączyć do prądu i zatankować 
wodę. Zazwyczaj nikt tu nie pobiera 
żadnych opłat. Przy nabrzeżu jest to-
aleta, obok świetlica oraz sklep z pa-
miątkami. Ceny napojów i żywności 
są wysokie, a wybór bardzo skromny. 
Nieopodal nabrzeża (dziesięć minut 
pieszo) ustawiono camping z pryszni-
cem. Przy silnych wiatrach i fali z za-
chodu postój w tym miejscu może być 
niespokojny. Poza tym stojąc longside 
jesteśmy narażeni na falę, którą wy-
wołują promy.

Turystyczny wypad na górę Kjerag 
to praktycznie całodzienna wyciecz-

ka. Trzeba pamiętać, że wchodzimy na 
wysokość ponad tysiąca metrów nad 
poziom morza. Obowiązkowo trzeba 
mieć dobre buty, prowiant, picie, cie-
płą kurtką oraz czapkę. Na pokładzie 
jachtu może być 25 stopni Celsjusza, 
a na szczycie już tylko 5 stopni.

Trud zostanie nagrodzony niezwy-
kłymi widokami. W tym miejscu za-
wsze w ruch idą aparaty fotograficzne, 
które uwieczniają członków załogi sto-
jących na słynnym kamieniu zaklesz-
czonym między ścianami przepaści. 
Wejście na niego wymaga naprawdę 
zimnej krwi. 

Spod góry Kjerag wyruszamy w kie-
runku Sognefjord, gdzie spływa potok 
z języka lodowca Folgefon. Żeglujemy 
półtorej dnia, z postojem na krótki 
nocleg na wyspie Karmoy. Cumujemy 
do przydomowego pomostu. Właści-
ciel wychyla się z okna i na nasz py-
tający wzrok odpowiada zachęcającym 
gestem.

Osiągamy Sognefjord. Punktem wy-
padowym na lodowiec jest mieścina 

Sundal (klimat zbliżony to tego, który 
oferuje nam nasza Solina). Pływające 
pomosty, woda, prąd, toalety, prysznice 
w umiarkowanej cenie. Na miejscu znaj-
dziecie sklep spożywczy i stację paliw. 
A także widok, dla którego wracam do 
Norwegii: lodowiec widoczny z morza. 
Do języka lodowca trzeba się wspinać 
2-3 godziny. To dość wymagający spa-
cer, ale trud wynagradzają widoki oraz 
fakt, że można się zaopatrzyć w praw-
dziwy lód do drinków. Planując dłuższy 
pobyt w tej okolicy warto zapakować na 
pokład narty. Na górze czynna jest cało-
roczna stacja narciarska.

W słońcu, czy w deszczu, fiordy są 
jednym z najpiękniejszych cudów na-
tury. Nie stwarzają problemów nawiga-
cyjnych, chociaż jest parę miejsc położo-
nych bardziej na północ, gdzie pojawiają 
się silne prądy. Norwegia nie jest tanim 
krajem, ale koszty transportu lotniczego 
z Polski są niewielkie. Zaplanujcie rejs 
tak, by poznać to, co w Norwegii naj-
piękniejsze czyli połączenie morza i gór.

Piotr Siedlewski

Norwegia to morze i góry. Idealne miejsce dla łowców pocztówkowych krajobrazów.

Norwegia
Zabierzcie buty do wspinaczki, wędki i narty.

Jak połączyć marzenia o bał-
tyckiej praktyce i wyrabia-
niu stażu na kolejne stopnie, 

z niewygórowanymi ambicjami 
leniwców podobnych do mnie?

abc czarterów
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delphia 47
Zaskoczyła konstrukcją, wyposażeniem  
i zachowaniem na morzu.
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F rancuski magazyn że-
glarski „Voile” przepro-
wadził test polskiego 

jachtu. W załodze testującej 
był między innymi Jean-Luc 
Van Den Heede, słynny francu-
ski żeglarz, który dziesięć razy 
opłynął Horn. To do niego, od 
ponad pięciu lat, należy rekord 
w samotnej żegludze dookoła 
świata na trasie ze wschodu na 
zachód (122 dni).

Przedstawiamy tłumaczenie arty-
kułu, który we francuskim magazynie 
opublikowano w kwietniu tego roku.

Mroźny, lutowy poranek w porcie 
Crouesty. Pokład jachtu jest porząd-
nie oszroniony, śliski i wymaga kilku 
wiader wody morskiej, aby ograniczyć 
ryzyko upadku. Wszyscy ostrożnie 
stąpamy po pokładzie, także Jean-
Luc Van Den Heede, którego mamy 
zaszczyt gościć w naszej załodze 
w charakterze konsultanta z ramienia 
dystrybutora jachtów Delphia, firmy 
SMGE, z siedzibą w Arzon. Przed 
nami 100 mil żeglugi w niełatwych 
warunkach pogodowych i zmiennych 
wiatrach. Ciekawe jak poradzi sobie 
jacht z Polski...

Plan trzydniowego rejsu jest napię-
ty. Po przepłynięciu przez Beniguet 
czeka nas cumowanie w Houat. Na-
stępnie powrót do Crouesty, skąd za-
bieramy naszego fotografa Jean-Marie 
Liot. Wreszcie pierwsza noc w Sauzon. 
Następnego dnia kurs na Concarneau. 
Dzień trzeci to powrót do Crouesty. 
Zapowiadają wiatr południowo-za-
chodni, nawet do 30 węzłów. Warunki 
wietrzne i stan morza będą wystarcza-
jąco zmienne, aby pod każdym wzglę-
dem zbadać Delphię 47.

Stocznia z Olecka, założona przez 
braci Piotra i Wojciecha Kotów, na 
początku lat 90-tych była firmą rze-
mieślniczą. Przez dwadzieścia lat stała 
się najważniejszą stocznią w Polsce. 

Dziś produkuje osiem modeli jachtów 
żaglowych, łącznie około 150 jedno-
stek rocznie. Firma pracuje też jako 
podwykonawca. Produkowała jachty 
Sun Fast dla Jeanneau, produkuje po-
nad tysiąc łodzi motorowych dla firmy 
Quicksilver, 90 procent swej produkcji 
eksportuje.

Przestrzeń i okna  
w kształcie migdałów

Flagowa jednostka Delphia Yachts 
zadziwiła nas swoją konstrukcją, wy-
posażeniem i zachowaniem na morzu. 
Choć muszę przyznać, że na jachty 
z polskiej stoczni patrzyłem dotąd 
z pewnym dystansem. Przypominam 
sobie Delphię 37 prezentowaną na wy-
stawie Le Grand Pavois 2007, nomi-
nowaną do nagrody Jacht Roku 2008. 
Biorąc pod uwagę wyposażenie jachtu, 
brakowało mu tego czegoś, co wywo-

łuje dreszcz przy pierwszym wejściu 
na pokład. Z Delphią 47, prezentowaną 
po raz pierwszy na ostatniej wysta-
wie w Paryżu, jest zupełnie inaczej. 
Zwróćmy uwagę choćby na przesuwa-
ne siedzenie zintegrowane ze stolikiem 
w kokpicie. To kapitalny pomysł. Mile 
zaskoczyła mnie obecność w messie 
licznych poręczy, wszystkie umiesz-
czone są we właściwych miejscach. 
Byłem też pod wrażeniem przestrzeni 
jaką zapewnia wnętrze jachtu. Poza 
tym mamy tu eleganckie kształty kad-
łuba oraz nowoczesny pokład zazna-
czony przez nadbudówkę połączoną 
z oknami w kształcie migdałów.

Na razie niepokoi nas niebo. Nie ma 
słońca, które zapowiadano w progno-
zach, ale jest wiatr wiejący z siłą kilku 
węzłów. Nasz jacht jest wyposażony w 
fok samohalsujący o powierzchni 38 
metrów kwadratowych oraz w grota 
o powierzchni 56,3 metra kwadrato-
wego. Jachtem manewruje się bardzo 
łatwo, żeby zrobić zwrot nie potrzeba 
żadnego wysiłku. Pod żaglami „47” 
wygląda lepiej kiedy wyposaży się ją 
w trójkątny żagiel przedni lub gena-
ker. To jedno z tych rozwiązań, które 
zaadoptował Alain Jahan, właściciel 
testowanej łodzi.

Toaleta, pralnia,  
a nawet garderoba

Zawsze warto zapytać właścicie-
la o motywy zakupu akurat takie-
go jachtu. Dla Alaina, 47-letniego 
przedsiębiorcy, ważnych było kilka 
rzeczy: osobowość sprzedawcy, isto-
ta konstrukcji i możliwość rozmowy 
ze stocznią w celu modyfikacji paru 
elementów. Delphia 47 jest oferowana 
w różnych wersjach. Można wybrać 
wersję z trzema kabinami i trzema to-
aletami lub wersję z pięcioma kabina-
mi i czterema toaletami. Pokład może 
być pokryty laminatem lub bardziej 
eleganckim teakiem. Rolę przedniego 
żagla może pełnić genua lub fok samo-

halsujący. Wnętrze testowanego jachtu 
jest trochę nietypowe, gdyż posiada 
trzy kabiny oraz pralnię wyposażoną 
w pralkę automatyczną. Na pralnię 
zaadoptowano jedną z toalet (tę na 
lewej burcie). Czy to rozwiązanie jest 
przydatne? Dyskutować na ten temat 
można długo. Jednak pomysł wyko-
rzystania tego miejsca jednocześnie na 
zamontowanie szafy, z pewnością wart 
jest przyjęcia przez stocznię.

Producent zwykle montuje w Del-
phii 47 silnik Volvo-Penta z przekład-
nią saildrive, o mocy 55 KM, słynny 
D2-55. Jednak Alain, właściciel na-
szego jachtu, wybrał silnik o większej 
mocy, Volvo D2-75 KM (oferowany za 
dopłatą 3,9 tys. euro). Przy tej samej 
prędkości żeglugi, silnik może praco-

Magazyn „Voile” ukazuje się na francu-
skim rynku od 1995 roku. W grudniu bę-
dzie świętował swe 15 urodziny. Nakład 
pisma to 75 tys. egzemplarzy, a średnia 
sprzedaż – 40 tys. egzemplarzy. Redak-
cja „Wiatru” dziękuje redakcji „Voile” 
za udostępnienie materiału.

re
kl

a
m

a

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

Hamburg · Tel. +49-40-37 09 10

www.pantaenius.de

To daje Wam
tylko

Pantaenius

Ratownictwo
i usuwanie wraku
Potrzebujecie Państwo 
poprosić służby 
ratownicze o pomoc?
Pantaenius pokryje 
bez ograniczeń 
koszty podczas 
ubezpieczonego 
wypadku oraz aktywnie 
doradzi i pomoże.

Co oferujemy w ramach 
ubezpieczenia jachtu?

Stała suma 
ubezpieczenia
Mają Państwo szkodę
całkowitą i oczekują 
adekwatnego 
odszkodowania?
Pantaenius uzgadnia z 
Państwem stałą kwotę, 
która jest wypłacana bez 
jakichkolwiek potrąceń

Bez udziału własnego
Kradzież z włamaniem? 
Uszkodzenie podczas 
transportu, pożar lub 
uderzenie pioruna? 
Pantaenius rezygnuje z 
udziału własnego!

Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 11A • 81-345 Gdynia

Tel. 058 352 37 13 • info@nauticanord.pl

  Delphia 47 w porównaniu z konkurencją

Model Delphia 47 Oceanis 46 Sun Odyssey 44i Dufour 455 GL Xc 45

Długość kadłuba 14,06 m 13,68 m 13,41 m 13,45 m 13,86 m

Długość linii 
wodnej

12,86 m 12,20 m 11,45 m 11,91 m 12,76 m

Szerokość 4,32 m 4,25 m 4,37 m 4,30 m 4,32 m

Zanurzenie 2,30 m 2,05 m 2,05 m 2 m 2,20 m

Wyporność 13 000 kg 10 570 kg 9 930 kg 10 426 kg 13 220 kg

Balast 4 500 kg 2 900 kg 2 960 kg 3 000 kg 5 740 kg

Powierzchnia 
żagli

94,25 m² 103 m² 100 m² 82 m² 112 m²

Silnik Volvo-Penta 75 KM Yanmar 75 54 KM Yanmar 55 KM Volvo Volvo 75 KM

Projektant Andrzej Skrzat Berret/Racou-
peau

P. Briand Felci/Roseo Jeppesen

Materiał laminat laminat laminat laminat laminat

Producent Delphia Beneteau Jeanneau Dufour X-Yachts

Kategoria A A A A A

Cena: 250 562 € 209 180 € 199 970 € 239 798 € 507 000 €

Uwaga: cena 250 562 euro dotyczy modelu podstawowego jachtu Delphia 47. Testowano model za 350 995 euro, z silnikiem Volvo Penta 75 KM,  
ze sterem strumieniowym, ogrzewaniem Webasto, teakiem na pokładzie, elektrycznymi kabestanami i wyposażeniem Raymarine.

http://nauticanord.pl/
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wać na niższych obrotach, co pozwala 
zredukować poziom hałasu. Jeśli cho-
dzi o dostęp do silnika, to można zdjąć 
cały luk przedni, tylko nie wiadomo 
gdzie go postawić.

Przy prędkości marszowej (7,4 węzła 
przy obrotach 2100) jacht może żeglo-
wać 45 godzin. Prędkość maksymalna 
przy obrotach 3100 wynosi 8,9 węzła.

Kuchnia jest rozmieszczona naprze-
ciwko messy, na całej jej długości. 
Lodówka ze stali inox ma pojemność 
140 litrów. Składa się z dwóch dużych 
szuflad, gdzie produkty zawsze są ła-
two dostępne. W zabudowie meblowej 
znajdziecie cztery szuflady usytuowa-
ne pod dwoma zlewami. Są duże i wy-
starczająco wysokie aby poukładać 

w nich pękate naczynia. Uzupełnie-
niem szuflad są trzy górne półki – to 
poręczny kredens na szklanki, zapasy 
i przyprawy. Blat kuchni wykonano 
z corianu (materiał wysokiej klasy wy-
twarzany przez słynną firmę DuPont).

Pracując w kuchni można się oprzeć 
o ławkę w messie, która u dołu posia-
da duże, łukowe szuflady. Zazwyczaj, 

chcąc dostać się do bakisty, trzeba 
podnieść ławeczkę. Tutaj wystarczy 
wysunąć szuflady. To rozwiązanie 
z szufladami spotykamy w wielu in-
nych miejscach. Na przykład w obu 
kabinach rufowych oraz w pięknej ka-
binie dziobowej. Tu szuflada jest także 
siedziskiem zaprojektowanym dla osób 
chcących korzystać z toaletki umiesz-
czonej przy wejściu. Dziobówka jest 
naprawdę gigantyczna, posiada własną 
łazienkę z oddzielnym prysznicem.

Zaprojektowano tu obszerną szafę. 
Podwójne łóżko jest tak zaplanowa-
ne, aby mogło być używane nawet 
podczas przechyłów – na burtach są 
podłużne, prawie pionowe oparcia. 
Krótko mówiąc kabina dziobowa za-
sługuje na miano bezbłędnej. Kabiny 
rufowe również są bogate w szafki, ale 
tu trzeba uważać, by nie uderzyć głową 
w narożnik od ławki w kokpicie.

Brakuje nam dużego kliwra

Zbadaliśmy wnętrze jachtu, teraz 
wyruszamy w rejs. Kokpit jest wypo-
sażony w dwa koła sterowe. Jean- Luc 
Van Den Heede zasiada przy tym po 
prawej, bliżej manetki zmiany biegów. 
Nawiasem mówiąc manetka jest źle 
umiejscowiona. Przeszkadza w otwie-
raniu bakisty na prawej burcie, tam 
gdzie ułożyliśmy cumy (całe wyposa-
żenie ratunkowe umieściliśmy w bar-
dzo głębokiej bakiście dziobowej, usy-
tuowanej za komorą kotwiczną).

Podniesienie olistwowanego grota 
okazuje się dziecinną zabawą. Po obu 

Do zabudowy kuchni wykorzystano materiały wysokiej klasy. Blat wykonany jest z corianu.

Dziobówka prawie jak salon. Jest wysoka i obszerna. Duże, wysuwane szuflady służą także jako siedzisko dla osób chcących skorzystać z toaletki po lewej stronie. F
ot
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test jachtu

stronach zejściówki mamy elektryczne 
kabestany Lewmar ST 46. Z podobną 
łatwością rozwijamy genuę. Biorąc 
pod uwagę warunki wietrzne (9 wę-
złów), jest ona naprawdę mała. Mimo 
to halsujemy z prędkością 5,5 węzła. 
Brakuje nam lekkiego kliwra, ale to 
nie pora na marudzenie. Ster (a raczej 
dwa stery) są wyjątkowo „miękkie”, 
ale zbyt ukierunkowane.

Kokpit jest przestronny, a stolik 
zaprasza, żeby się go przytrzymać 
podczas przechyłu. Przejścia są szero-
kie, z długimi relingami osadzonymi 
w nadbudówce. Trochę brakuje drugiej 
rolki kotwicznej. Mimo to Delphia 47 

nie ma powodów do wstydu przy fran-
cuskich jednostkach, tym bardziej, że 
jej wnętrzu nie brakuje atutów. Już 
wspominaliśmy o tym jaką uwagę 
przywiązano do kwestii przechowy-
wania rzeczy oraz poręczy, które są 
również na poziomie zejściówki. Na-
leży tu dodać oświetloną messę wy-
konaną w jasnym drewnie wiśniowym 
ze słojami ułożonymi poziomo oraz 
z lukami stałymi lub otwieranymi. 
Luki na dziobie pozwalają obserwo-
wać olinowanie. Trzy inne wystarczą 
do zapewnienia wentylacji.

Pod pokładem spędziliśmy miło czas 
podczas dwóch kolacji przygotowa-
nych przez Jean-Luca Van Den Heede, 
naszego „szefa kuchni”. Kolacje były 
zakrapiane z umiarem napojami do-
starczonymi przez naszego czytelnika. 
A potem, ekspresowym tempem, wra-
caliśmy do portu Crouesty. Podczas 
tego etapu żeglugi Jean-Marie Liot za-
notował rekord prędkości naszego rej-
su – 11,3 węzła. Jean okazał się równie 
dobrym sternikiem, co fotografem.

 W piekielnie trudnych warunkach, 
gdy wiało z południowego zachodu 
nawet 30 węzłów, Delphia 47 poka-
zała swoją prawdziwą naturę. Jacht 
jest łatwy w prowadzeniu i „suchy”. 
Wewnątrz nie słyszeliśmy żadnych 
trzasków, które często pojawiają się na 
innych jednostkach przy silnych wia-
trach. Panowała cisza, nic się nie ru-
szało, nic nie spadało. Refbanty grota 
trzeba jednak rozmieścić inaczej. Przy 
wybieraniu trzeciego refa składaliśmy 
zbyt dużą powierzchnię żagla, a przy 
wybieraniu pierwszego – zbyt małą. 

VDH  
czyli człowiek orkiestra

Jean-Luc, nasz wyjątkowy gość zwa-
ny VDH, śpiewa w grupie folkowej, 
która odnosi sukcesy wszędzie, gdzie 
się pojawia. Prowadzi kursy ISAF, 
organizuje praktyki motywacyjne na 
swym Sun Odyssey 52 i zawsze jest 
gotowy do wyjścia w morze. Dla nas 
okazał się wymarzonym załogantem. 
Nie tylko ze względu na swoje umiejęt-
ności żeglarskie, ale także ze względu 
na poczucie humoru oraz zamiłowanie 
do gotowania. VDH jest zawzięty i ni-
kogo nie dopuszcza do kuchni. Nawet 
na lądzie. Musiałem więc wędrować po 
sprawunki do supermarketu w Croue-
sty. Wyszukiwać kurczaków, cebuli 
i marchwi – niezbędnych składników 

do przygotowania jednej z jego ulubio-
nych potraw. 

Dopływając do Crouesty Jean-Luc po-
kazał nam sztuczkę. Stosuje ją przy ścią-
ganiu grota podczas samotnej żeglugi. 
Grot na jego jachcie Adrien, na którym 
ustanowił rekord w żegludze dookoła 
świata (solo, non stop, ze wschodu na 
zachód) miał aż 180 metrów kwadrato-
wych. Jean-Luc robi to tak. Fał owinięty 
wokół kabestanu trzyma w ręce. Jacht 
płynie na silniku, na małych obrotach. 
Sternik wykonuje delikatne skręty, raz 
w lewo, raz w prawo, rysuje na wodzie 
literę S. Przechodząc z jednego halsu na 
drugi luzuje umiejętnie fał, a grot za-
czyna układać się po obu stronach torby 
umieszczonej przy bomie.

Bernard Rubinstein
Tłumaczenie: Iwona Karandziej

Delphia 47 w liczbach

Długość kadłuba 14,06 m
Długość linii wodnej 12,86 m
Szerokość 4,32 m
Zanurzenie 2,30 m
Wyporność 13 000 kg
Balast 4 500 kg
Powierzchnia żagla 94,25 m²
Fok 38 m²
Grot 56,25 m²
Spinaker asymetryczny 130 m²
Silnik Volvo-Penta D 2.55
Materiał Włókno szklane i żywica
Konstrukcja Laminat przekładkowy
Akumulatory 3 x 105 Ah i 1 x 80 Ah
Zbiornik paliwa 260 liters
Zbiorniki wody pitnej 2 x 230 liters
Projektant Andrzej Skrzat
Kategoria A
Cena wersji podstawowej 250 562 euro
Uwaga: dla lepszych osiągów zawsze lepiej 
wybrać wersję z większym zanurzeniem. Dla 
jachtu Delphia 47 lepiej 2,3 m, niż 1,8 m.

zamów BEZPŁATNY katalog wejdź
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Obszerny kokpit zakończony jest przestronną platformą kąpielową.

www.bakista.pl


24 magazyn dla żeglarzy  lIPIec 2010 www.magazynwiatr.pl

reklama

www.magazynwiatr.pl www.magazynwiatr.pl www.magazynwiatr.pl

Portal informacyjny magazynu 

 szybka informacja w świecie sportów wodnych 

  codziennie nowe newsy, zawsze ciekawe artykuły  

Pędzimy jak wiatr

www.magazynwiatr.pl www.magazynwiatr.pl www.magazynwiatr.pl Co zrobić, by niezbyt duży 
jacht był przestronny, 
komfortowy, a przy tym 

posiadał sportową i smukłą 
sylwetkę? 

O takim jachcie od dawna marzył 
Michał Kiersnowski. Szef firmy pro-
dukującej Scandinavię 27 przez kilka 
lat wytwarzał laminaty dla skandy-
nawskich kontrahentów. Aż w końcu 
założył w Skarżysku Kamiennej włas-
ną stocznię Scandinavia Yachts. Jakie 
jachty chce budować? – Mają pięknie 
żeglować. Muszą być dzielne. Byle 
morski sztorm nie może im zrobić 
krzywdy. Załoga w kokpicie ma się 
czuć bezpiecznie, na pokładach powin-
na poruszać się wygodnie, a w kabinie 
ma się czuć komfortowo. Takielunek 
powinien działać jak szwajcarski ze-
garek. Słowem jachty o jakich zawsze 
myślałem, to takie, które mają wszyst-
ko, co najlepsze i spełniają trzy postu-
laty: komfort, prestiż i bezpieczeństwo 
– wylicza Michał Kiersnowski.

Ale czy Skandynavia 27 spełnia 
tak wysokie wymagania? Autorem 
projektu jest Wojciech Spisak, więc o 
nautyczne własności jachtu można być 
spokojnym. Projektanci z regatową du-
szą raczej nie rysują łódek mających 
pełnić rolę hotelu przycumowanego 
do kei. A co z tą wygodą? Czy jacht 
o długości zaledwie ośmiu metrów 
rzeczywiście może być komfortowy? 
Wnętrze kabiny jest dość wysokie 
(1,82 cm). Szerokość kadłuba (prawie 
trzy metry) sprawia, że salon jest na-
prawdę obszerny. A boczne pokłady są 
na tyle duże, że pozwalają bezpiecz-
nie, bez niepotrzebnej gimnastyki, 
przejść z kokpitu na dziób. Wnętrze 
jachtu może zostać podzielone na trzy 
odrębne, zamykane kabiny. Można też 
z saloniku i dziobówki stworzyć jedną, 
wspólną przestrzeń mieszkalną (zależ-
nie od upodobań armatora). – Jacht 
ma nieco konserwatywną, ale bardzo 
elegancką i niezwykle funkcjonalną 
linię pokładu. Nawiązuje do jachtów 
skandynawskich, którymi nasi sąsie-
dzi z północy włóczą się po szkierach 
– mówi Wojciech Spisak.

Kabestany w Scandinavii 27 są za-
mocowane na niskim falochronie oka-
lającym kokpit, więc załoga może nimi 
operować w każdej chwili, bez zmiany 
miejsca. Falochron chroni przed wodą 
wdzierającą się na pokład, w części 
rufowej rozszerza się, tworząc nieco 
uniesione siedziska dla sternika, co 
poprawia widoczność w każdą stronę. 
Choć kokpit jest otwarty na rufie, za-
łoga może się czuć bezpiecznie, ponie-
waż pomyślano o uchylnych ławkach, 
które zamykają tylną część kokpitu. 
Ławki przydadzą się także w porcie, 
jako dodatkowe miejsce do siedzenia, 
na przykład dla gości, którzy wpadli 
na małą kawę.

Jachtem może żeglować od dwóch do 
ośmiu osób. Typowa zabudowa wersji 
armatorskiej zapewnia miejsca nocle-
gowe dla sześciu osób (5 + 1). Wersja 
czarterowa pozwala zamieszkać pod 
pokładem nawet ośmioosobowej zało-
dze (6 + 2). Scandinavia budowana jest 
w wersji mieczowej, z falszkilem lub 
jako jacht balastowy. Wszystkie trzy 

www.magazynwiatr.pl
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jachty

Scandinavia 27
wersje były już sprawdzone na wodzie 
i znalazły nabywców. Na zachodzie 
większym wzięciem cieszą się łódki 
balastowe, w Polsce – z ciężkim mie-
czem obrotowym (127 kg). 

Balastowa Scandinavia ma zanu-
rzenie 1,3 metra. Posiada kategorię B, 
może żeglować po wodach morskich 
do 8 stopni Beauforta. Bez problemów 
poradzi sobie z rejsem na Bornholm 
i do Szwecji. Takie łódki znalazły już 
nabywców w Niemczech. Ciekawą 

propozycją jest wersja z falszkilem 
– jacht po podniesieniu miecza ma 
około 85 cm zanurzenia, więc może 
z powodzeniem pływać po Mazurach, 
po zatoce oraz w szkierach, gdzie czę-
sto podchodzimy do brzegów na płyt-
kich wodach.

W wersji podstawowej, gotowej do 
żeglugi, Scandinavia 27 kosztuje 33 
tys. euro netto. Ale jacht może mieć 
bogatsze wyposażenie, między innymi 
silnik stacjonarny, ogrzewanie i na-
wigację – wówczas koszt oczywiście 
wzrasta. Najbogatsze wersje kosztują 
58 tys. euro netto.

Krzysztof Olejnik

SCANDINAVIA 27 W LICZBACH

Długość całkowita 8,30 m
Długość kadłuba 7,80 m
Długość KLW 7,30 m
Szerokość kadłuba 2,98 m
Szerokość KLW 2,39 m
Zanurzenie kadłuba 0,35 m
Zanurzenie z mieczem 1,55 m
Zanurzenie z falszkilem 0,50 m
Zanurzenie z kilem 1,55 m
Żagle podstawowe 31,5 m2

Fok 13,0 m2

Grot 18,5 m2

Spinaker 45,0 m2

Jacht na jeziora, na szkiery, a nawet na otwarte morze.

Ośmiometrowy jacht może być wygodny i całkiem obszerny. Wnętrze Scandinavii 27 
można podzielić na trzy odrębne kabiny.
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Za nami już dwie edycje Pu-
charu Polski kitesurfingu. 
W lipcu zawody o nazwie 

„Ford Kite Cup fueled by Burn” 
zawitają do Łeby, a w sierpniu 
do Juraty. Czy ktoś wreszcie do-
bierze się do skóry faworytom?

Zawodnicy walczyli już w Chału-
pach i w Rewie. Po tych dwóch im-
prezach na czołowych miejscach ran-
kingu znajdują się gwiazdy polskiego 
kitesurfingu: wśród panów prowadzi 

Victor Borsuk, a wśród pań Karolina 
Winkowska (oboje z teamu Forda).

„Ford Kite Cup fueled by Burn” to 
cykl czterech imprez Pucharu Polski 
(ostatnie zawody są także mistrzostwa-
mi kraju). W tym roku impreza rozgry-
wana jest po raz piąty. Pula wszystkich 
nagród (w tym rzeczowych) wynosi 90 
tys. zł. Główną konkurencją wszyst-
kich zawodów jest Freestyle ocenia-
ny według zasad obowiązujących na 
światowych zawodach Professional 
Kiteboard Riders Association (PKRA). 

W imprezie regularnie bierze udział 
około 30 zawodników, nie tylko dwu-
dziestolatkowie, ale także mastersi. 
A plaża podczas każdych zawodów 
zamienia się w kolorowe miasteczko 
nieco szalonych, wolnych ludzi.

Kitesurfing to jedna z najmłodszych 
i najbardziej widowiskowych dyscy-
plin sportu. Dlaczego tak szybko zdo-
bywa plaże? Po pierwsze kite już po 
12 godzinach nauki pozwala poczuć 
frajdę z jazdy. Na zwykłej desce z ża-
glem trzeba ćwiczyć znacznie dłużej, 

by móc żeglować w ślizgu. Poza tym 
ewolucje na jakie pozwala latawiec są 
praktycznie nieosiągalne dla innych 
sportów wodnych i mogą naprawdę 
przyspieszyć bicie serca. Potrójne i po-
czwórne obroty, zdejmowanie deski 
w powietrzu, przekładanie drążka ste-
rowniczego za plecami, zwisanie gło-
wą w dół na wysokości 10-15 metrów 
nad wodą. Najlepsi zawodnicy potrafią 
przebywać w powietrzu nawet 10 se-
kund i wykonywać 30-metrowe skoki.

Victor Borsuk ma 21 lat, studiuje 
ekonomię na Uniwersytecie Gdań-
skim. Jest dwukrotnym mistrzem kra-
ju. W ubiegłym roku wygrał także cały 
puchar Forda. Na zawodach Pucharu 
Świata zajmował miejsca w pierwszej 
dziesiątce.

Karolina Winkowska ma 20 lat. Od 
niedawna studiuje modern langua-
ges. Po angielsku i korespondencyj-
nie, przez internet. W kraju wygry-
wa wszystkie zawody. Za granicą też 
należy do ścisłej czołówki. W 2007 
roku zwyciężyła w Pucharze Świata 
w Chile, a w końcowej klasyfikacji 
PKRA zajęła trzecie miejsce. W listo-
padzie ubiegłego roku wygrała zawo-
dy Pucharu Świata w Brazylii. W tym 
roku stała już na podium w Tajlandii 
(2 miejsce) i we Francji (3 lokata). – Ki-
tesurfing od dwóch lat jest moim za-
wodem. Jeżdżę z plaży na plażę. Przez 
najbliższe trzy miesiące nie będę miała 
wolnych dni. Albo ćwiczę nowe triki, 
albo startuję w zawodach, albo wyru-
szam na następną imprezę – mówiła 
Karolina w czerwcowym wywiadzie 
dla Magazynu Wiatr. Jak rozpoczęła 
się jej przygoda z latawcem? – Jeź-
dziłam na snowboardzie, startowałam 
nawet w zawodach. Pływałam też na 
desce. Aż wreszcie kitesurfing wciąg-
nął mnie bez reszty. Miałam wtedy 14 
lat. Szybko zrozumiałam, że ten sport 
to moja „zajawka”. Pływam dla siebie, 
naprawdę to uwielbiam, a wyniki spor-
towe zaczęły przychodzić trochę przy 
okazji.

„Ford Kite Cup fueled by Burn” to 
zawody, których pomysłodawcą oraz 
sponsorem tytularnym jest Ford. W tym 
roku do grona sponsorów dołączył Burn, 
a nagrody ufundowali Diverse oraz Na-
ish. Wśród zawodników, którzy wezmą 
udział w trzech imprezach, w tym w 
ostatniej, mających rangę mistrzostw Pol-
ski, zostaną rozlosowane trzy bilety lotni-
cze na Rodos.           KO

RANkING PO DWóCH IMPREZACH

Panowie
1. Victor Borsuk
2. Marek Rowiński Jr.
3. Łukasz Ceran

Panie
1. Karolina Winkowska
2. Wiktoria Boszko
3. Joanna Litwin 

KalenDarz pozostałych zawoDów
9-11 lipca, Łeba
13-15 sierpnia, Jurata
(Mistrzostwa Polski)

Oficjalna strona zawodów:
www.fordcup.pl

sport

Karolina Winkowska, mistrzyni Polski w kitesurfingu.

F
ot

. Ł
uk

as
z 

N
az

dr
ac

ze
w

Wielki odlot
Polski kitesurfing staje się profesjonalnym sportem.

http://www.fordcup.pl
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Zamiast ćwiczyć manewry 
na własnym pokładzie, 
podglądają inne załogi 

przez lunetę. Oszczędzają pie-
niądze, więc na regatach śpią 
w namiocie. A mimo to chcą 
wywalczyć olimpijską nomina-
cję. Szaleństwo?

Katarzyna Pic z Poznania na sterze 
oraz dwie dziewczyny z Gdańska: An-
tonina Żółtowska (trymer żagli przed-
nich) i Monika Kordek (trymer grota). 
Te trzy zawodniczki – mistrzynie Polski 
– uparły się, by pojechać na igrzyska do 
Londynu, gdzie po raz pierwszy konku-
rencją olimpijską będzie match racing 
pań. Na igrzyskach może wystartować 
zaledwie 10 załóg. Jedno miejsce jest 
zarezerwowane dla gospodarzy. Czy 
w tej sytuacji Polki mają jakiekolwiek 
szanse? Jachtu klasy Elliott, na którym 
rozegrane zostaną mecze w Londynie, 
nie ma w Polsce ani jednego. I nie wia-
domo czy kiedykolwiek pojawi się u nas 
taka jednostka. Dlatego dziewczyny na 
co dzień pływają na czym się da i od 
czasu do czasu wyruszają podpatrywać 
rywalki za granicę.

W maju pojechały na Puchar Świata 
do Medemblik. Bez trenera i motorówki 
do obstawy. Pojechały nie po to, by się 
bić o zwycięstwo, ale by po raz pierw-

szy zobaczyć olimpijski jacht. Wcześ-
niej widziały go tylko na zdjęciach. Na 
miejscu szybko wskoczyły na pokład, by 
rzucić okiem na rozplanowanie wszyst-
kich regulacji. Porobiły kilka zdjęć. 
I rozstawiły na brzegu lunetę, przez 
którą podpatrywały żeglujące rywalki. 
– Chciałyśmy zobaczyć jak dziewczyny 
wykonują zwroty, jak stawiają i zrzu-
cają spinakera (bo w Polsce żeglujemy 
zwykle z genakerem). Chciałyśmy też 
podpatrzeć jak załogi zachowują się na 
kursach wolnych. Zawsze lepiej uczyć 
się na odległość, niż wcale – opowiada 
Kasia Pic.

Dziewczyny opłaciły wpisowe 
w wysokości 1,9 tys. euro i poszły 
rozbić namiot. Trzy dni spały na polu 
namiotowym, aż zrobiło się naprawdę 
zimno. Do namiotu przyszła w odwie-
dziny Zosia Klepacka, zawodniczka 
z klasy RS:X. I w swoim stylu powie-
działa: „zwijajcie dziewczyny to obo-
zowisko, bo mi się tu poprzeziębiacie 
– od dzisiaj śpicie z nami”.

Określenie „z nami” w przypadku 
Zośki ma wyjątkowe znaczenie. Bo 
Klepacka pojechała na regaty z tatą, 
mężem Argentyńczykiem i sześcio-
miesięcznym synkiem, do którego 
w nocy trzeba wstawać przynajmniej 
dwa razy. – Jesteśmy Zośce bardzo 
wdzięczne, mamy nadzieję, że nie by-

łyśmy zbyt dużym balastem – mówi 
Kasia Pic.

Regaty nie były sportowym sukce-
sem, dziewczyny zajęły 23 miejsce. 
– Wyścigi były dwa razy dłuższe, niż 
te rozgrywane w Polsce. A im dłuższy 
wyścig, tym szybkość jachtu ma więk-
sze znaczenie. Ze startów wychodzi-
łyśmy dobrze, ale na trasie byłyśmy 
wolniejsze od rywalek. Na dodatek 
każdego dnia były inne warunki na 
wodzie, co utrudniało rozpoznanie 
jachtu – mówi sterniczka załogi.

Od 5 lipca dziewczyny żeglują na 
Krecie w Akademickich Mistrzo-
stwach Świata (na jachtach klasy J24). 
Ich trenerem jest Grzegorz Baranow-
ski. Koszty wyjazdu pokrył zarząd 
główny AZS. Po powrocie załoga roz-
pocznie starty w regatach meczowych 
organizowanych w Polsce. Pierwsza 
impreza, na której rozdawane będą 
olimpijskie nominacje to przyszło-
roczne mistrzostwa świata w Australii. 
Druga – mistrzostwa świata w roku 
olimpijskim (2012). Ale dobre przy-
gotowanie Polek do tych regat, bez 
żeglugi na jachcie klasy Elliott, będzie 
graniczyło z cudem.

Elliott to sześciometrowy jacht bala-
stowy produkowany w Chinach. Żadna 
wymyślna konstrukcja: kadłub bez ka-
biny, balast, prosto ścięty dziób, grot, fok 

i spinaker. Już kilkanaście państw zaku-
piło te jachty, ale trzymają je wyłącznie 
dla swoich zawodników, więc nie ma 
możliwości wyczarterowania jednostki 
do treningów. Rosjanie kupili dwie łódki. 
Jedną postawili w Grecji, a drugą w Hi-
szpanii. Rosyjskie załogi na zmianę latają 
żeglować raz w jedno, raz w drugie miej-
sce. A nasze dziewczyny na razie patrzą 
przez lunetę. Nowy Elliott przywieziony 
z Chin kosztuje około 140 tys. zł (razem 
z kosztami transportu do Europy).

Krzysztof Olejnik

katarzyna Pic wychowała się w klubie 
ŻMKS Poznań, dziś reprezentuje barwy 
poznańskiego AZS. Żeglując na Opti-
miście zdobyła przez trzy lata kom-
plet medali ogólnopolskiej olimpiady 
młodzieży, a na mistrzostwach świata 
była ósma z dziewcząt. Wywalczyła 
mistrzostwo Polski juniorek w klasie 
Europa (2004). Rok później wygra-
ła mistrzostwa Polski w olimpijskiej 
klasie Laser Radial. Za jednym razem 
wywalczyła trzy medale: w kategorii 
seniorek, w kategorii juniorek oraz 
w kategorii do lat 21. Trzykrotnie wy-
grywała meczowe mistrzostwa kraju 
w jednoosobowych klasach olimpij-
skich (2004, 2006, 2007). W ubiegłym 
roku została mistrzynią Polski w match 
racingu kobiet.

Załoga Katarzyny Pic podczas sztormowego wyścigu u wybrzeży Helu.
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dziewczyny są uparte
 Czy można awansować na igrzyska bez treningowego jachtu?
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Kiedyś Słonki widywane 
były na regatowych tra-
sach od Pucka po Mazu-

ry. Później na wiele lat o nich 
zapomniano. Na szczęście od 
kilku sezonów, za sprawą po-
znańskich miłośników klasy 
Snipe, ta wymagająca łódka re-
gatowa, przez wielu uznawana 
za klasę przygotowawczą do 
olimpijskiego Stara, znów jest 
ozdobą regatowych tras.

Kto dziś pływa na tych jachtach? 
Wśród sterników i załogantów znaj-
dziecie byłych regatowców z klas 
Cadet, 470, OK Dinghy, a nawet ak-

tualnych bojerowców. Są zawodnicy, 
którzy opuścili klasę Omega, bo za-
pragnęli łódki nieco lżejszej, szyb-
szej, zgrabniejszej, na której można 
się ścigać w międzynarodowym to-
warzystwie. 

Niezwykłe jest to, że załogi Sło-
nek bardzo często tworzone są przez 
ciekawe pary. Żeglują na przykład: 
senior z juniorem, który dopiero co 
wyrósł z klasy Optimist, tata z córką, 
mąż z żoną, chłopak z dziewczyną, 
jest nawet małżeństwo po sześćdzie-
siątce. Dlatego na mecie nie raz zo-
baczycie uściski, a nawet gorące po-
całunki w podziękowaniu za wspólną 
walkę.

Powrót po 34 latach

Słonka to jedna z najstarszych klas 
regatowych – ma już 79 lat. Łódka jest 
17 lat starsza od Cadeta, 18 lat starsza 
od Finna, 20 lat od FD i 36 lat starsza 

od Tornado. Projektant William Cros-
by ze Stanów Zjednoczonych zapewne 
nie przypuszczał, że jego konstruk-
cja będzie się dzielnie trzymać także 
w następnym wieku, w epoce włókien 
węglowych, trimaranów i skiffów.

W Polsce Słonka była bardzo po-
pularna w latach 50-tych i 60-tych. 
W 1956 roku w mistrzostwach kraju 
startowało 56 jachtów (łącznie w trzech 
kategoriach). Ostatnie mistrzostwa 
przed długoletnią przerwą rozegrano 
w 1967 roku, zwyciężył wówczas Ja-
nusz Knasiecki.

I zapewne do dziś nikt nie mógłby 
oglądać u nas Słonek, gdyby nie pomoc 
żeglarzy z zachodniej Europy oraz de-
terminacja kilku zapaleńców z Pozna-
nia. – Na początku zawodnicy z Francji 
pożyczyli nam dwa jachty, każdy wart 
był kilkaset euro. Żeglarze spłacali te 
łódki w ratach i uczyli się na nich że-
glować – wspomina Zbyszek Rakocy, 
szef Polskiego Związku Klasy Słonka. 

– Z roku na rok przybywały nowe jach-
ty. Stare były wymieniane na nowsze. 
Pojawiły się pierwsze łódki za 3-4 tys. 
euro. I flota urosła do prawie 30 jach-
tów. Dziś w najważniejszych regatach 
sezonu ściga się około 20-25 załóg.

Pierwsze mistrzostwa kraju po 
34-letniej przerwie rozegrano w 2001 
roku. W następnych sezonach Polacy 
zaczęli jeździć na zagraniczne impre-
zy i zapraszać rywali z Europy do sie-
bie. Zaczęli też organizować ciekawe 
regaty. W tym sezonie w kalendarzu 
klasy Słonka jest aż dziesięć imprez. 
Większość regat wciąż rozgrywana 
jest w Poznaniu, na Jeziorze Kier-
skim czyli na akwenie, gdzie Słonek 
jest najwięcej. Ale w tym roku zało-
gi mają w planie także Puck, Gdańsk 
i Wolsztyn.

Jacht prawie nie do zdarcia

Kadłuby Słonek są wykonane dość 
solidnie. To sprawia, że jachty są ma-
sywne, nie należą do najlżejszych, ale 
dzięki temu są bardzo trwałe. Czo-
łowe miejsca w regatach najwyższej 
rangi często zdobywają załogi żeglu-
jące na kilkuletnich kadłubach. Dla-
tego wielu naszych zawodników z po-
wodzeniem wyszukuje używanych 
jednostek za granicą, sprowadza je do 
Polski, wymienia kilka drobiazgów 
i żegluje. Nie trzeba kupować nowego 
sprzętu za grubo ponad 10 tys. euro, 
by mieć szanse na zwycięstwo.

Hity sezonu

Trzy najważniejsze imprezy klasy 
Słonka rozegrane zostaną w wakacje. 
Już w lipcu (w dniach 9-11) Słonka za-
prezentuje się w Gdańsku, będzie jedną 
z klas rywalizujących w regatach Nord 
Cup. Impreza jest w tym roku częścią 
Baltic Sail. A później na prawie całe 
lato flota wróci do Poznania. 

Pod koniec lipca (w dniach 23-25) 
rozegrany zostanie Puchar Europy 
Wschodniej S.Pellegrino. Na koniec 
sierpnia (27-29) zaplanowano najważ-
niejszą imprezę sezonu – Primavera 
Polish Cup czyli otwarte mistrzostwa 
kraju. 

Warto wpaść nad Jezioro Kierskie, 
by zobaczyć jak walczą i bawią się 
zawodnicy ze Słonek. Akwen jest wy-
jątkowy, bo regaty widać jak na dłoni. 
Często boje ustawiane są kilkadzie-
siąt metrów od brzegu.

KO

Wiosna klasy Słonka
Słonka powróciła po latach. Czy zostanie z nami na dłużej?

Na koniec sierpnia zaplanowano najważniejszą 
imprezę sezonu – Primavera Polish Cup  
czyli otwarte mistrzostwa kraju.

W regatach klasy Słonka bardzo często startują załogi mieszane. 

Regaty w Kiekrzu w międzynarodowej obsadzie.
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Wiosna klasy Słonka
Słonka powróciła po latach. Czy zostanie z nami na dłużej?

sport

Przez pięć lat zdobyliście cztery ty-
tuły mistrzów kraju. Mimo to wciąż 
trudno Wam wywalczyć podium 
w stawce międzynarodowej. Nawet 
na własnym akwenie.

Choć klasa Słonka wydaje się być 
konkurencją dla żeglarzy amatorów, 
często dla małżeństw lub chłopaka 
i dziewczyny, którzy szukają sportowej 
przygody, w rzeczywistości przyciąga 
naprawdę dobrych i doświadczonych 
zawodników. Wielu ma za sobą prze-
szłość w klasie Star. W czołówce nie 
sposób znaleźć się bez licznych star-
tów na imprezach zagranicznych i spo-
rej pracy na treningach. Na to niestety 
brakuje nam czasu i pieniędzy. A wy-
grywanie na własnym podwórku to za 
mało, by później zaistnieć w silniejszej 
stawce. Wciąż jednak wierzymy, że 
to się zmieni. Chcemy zainwestować 
w sprzęt, kupić nowe żagle i zakasać 
rękawy.

Skąd pochodzą najsilniejsze załogi?
Bezkonkurencyjni są Amerykanie 

i Japończycy. Na mistrzostwach świata 
zajmują pierwszych pięć miejsc. Dalej 
plasują się Hiszpanie i Belgowie. Ci, 
których gościmy w Kiekrzu, pływają 
w pierwszej dziesiątce Europy.

Czy trudno nauczyć się żeglowania 
na Słonce?

Wcześniej żeglowałem na Cadecie. 
Zająłem nawet 8 miejsce na mistrzo-
stwach Europy. Ale gdy po krótkiej 
przerwie wróciłem do żeglarstwa i za-
cząłem pływać na Słonce, praktycznie 
uczyłem się od nowa. Na początku 
wspólnie z załogantem wyrzuciliśmy 
z jachtu wszystkie skomplikowane re-
gulacje. Później, po kilku godzinach 
treningów, dokładaliśmy po jednej. To 
był dobry pomysł, bo wszystkiego od 
razu chyba nie sposób opanować.

Co sprawia najwięcej kłopotu?
Żeglując musisz regulować naciąg 

sztagu. Odpadając od linii wiatru już 
na półwietrze przerzucasz foka na tzw. 
motyla. Nazywamy to wypychem. Za 
pomocą ruchomych want regulujesz 
ugięcie masztu. Naprawdę jest tego 
sporo. Ustawić Słonkę to robota dla 
sapera albo Andy égo Zawieji. Raz tre-
nowaliśmy z Amerykanami. Widzimy, 
że na pełnym pochylają maszt do tyłu. 
Więc my robimy to samo i szukamy 
prędkości. Dzień później przymierza-
liśmy się do Japończyków. Patrzymy, 
a oni w tej samej sytuacji pochylają 
maszt do przodu. A w trakcie regat 
jedni i drudzy żeglowali obok siebie w 
ścisłej czołówce. I bądź tu człowieku 
mądry...

Jak będzie się rozwijać Słonka 
w kolejnych sezonach? Ostatnie mi-
strzostwa kraju i Puchar Europy po-
kazały, że ta klasa dominuje w Wiel-
kopolsce. A właściwie na jednym 
jeziorze.

Chcemy to zmienić, ale to nie jest 
proste. Regaty powinny być rozgrywa-
ne także w Gdyni, Warszawie, może 
w Giżycku. Wiem, że szefowie klasy 
mają takie plany. Ale z drugiej strony 
trudno nam jeździć z łódkami 350 km 
skoro prawie wszyscy jesteśmy z Kie-
krza i możemy się ścigać co tydzień. 
To z jednej strony ułatwia organizo-
wanie imprez, ale na dłuższą metę jest 
niekorzystne dla popularyzacji klasy.

Ile dziś kosztuje Słonka?
Niestety jak na klasę nieolimpijską 

jest to sprzęt dość kosztowny. Za nowy 
kadłub z osprzętem trzeba zapłacić 12 
tys. euro. Za żagiel około 900 euro. 
Na szczęście Słonki żyją bardzo dłu-
go. Nawet na kadłubie mającym 20 
lat można wygrywać regaty. Używa-
ną łódkę można upolować nawet za 5 
tys. zł. Przeważnie są to kadłuby do-
brze wyposażone, niektóre mają dwa, 
lub nawet trzy komplety żagli. 

Kiedy załogi Słonek spotykają się 
na regatach to atmosfera zawsze jest 
taka piknikowa?

Na brzegu zawsze jest rodzinnie. Ale 
na wodzie nie ma żartów. Wszystko 
zgodnie z międzynarodowym mottem 
naszej klasy: Serious Sailing, Serious 
Fun?

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

mały Star
Rozmowa z Piotrem Mańczakiem, sternikiem
w najlepszej polskiej załodze klasy Słonka.
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http://polskawoda.pl/
www.topcat.pl
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Mateusz Kusznierewicz 
i Dominik Życki wywal-
czyli wicemistrzostwo 

Europy w klasie Star. Regaty 
rozegrano we Włoszech. Im-
preza miała silną i bardzo licz-
ną obsadę (132 jachty).

Regaty miały formułę otwartą, więc 
na starcie stawili się także zawodnicy 
z innych kontynentów. W generalnej 
klasyfikacji Mateusz i Dominik zajęli 
szóste miejsce, ale przed nimi sklasy-
fikowano trzy załogi amerykańskie 

i jedną kanadyjską. Pierwsze miejsce 
w regatach i tytuł mistrzów kontynentu 
zajęli Niemcy Johannes Polgar i Mar-
kus Koy. Maciej Grabowski i Łukasz 
Lesiński zakończyli rywalizację na 
dobrej 20. pozycji (12 miejsce w ran-
kingu mistrzostw Europy).

– Był to nasz pierwszy start w rega-
tach tak wysokiej rangi i od razu przy 
tak wysokiej frekwencji – to pierwsze 
wrażenia po zakończonych regatach, 
w których wystartowała rekordowa 
liczba aż 132 załóg – pisał po mistrzo-
stwach Maciej Grabowski. – Naszej 

załodze zabrakło nieco doświadczenia 
w rywalizacji w tak licznej flocie, ale 
ostateczny wynik jest dla nas satys-
fakcjonujący. To dobry prognostyk dla 
naszej kampanii olimpijskiej – dodał 
Maciej. 

W połowie sierpnia obie polskie za-
łogi zmierzą się w znacznie mniejszym 
gronie jachtów. W Gdyni rozegrane 
zostaną mistrzostwa Polski.
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Morze gwiazd klasy Star

Tosia  
Marciniak 
żegluje  
po medal?

Antonina Marciniak wy-
grała regaty klasy Opti-
mist „Puchar Kamienia 

Pomorskiego”. Był to ostatni 
sprawdzian przed mistrzostwa-
mi Europy, które na Zalewie Ka-
mieńskim rozpoczęły się 2 lipca. 
Trenerzy oceniają, że Tosia ma 
największe szanse na sukces ze 
wszystkich polskich reprezen-
tantów.

Wygrać regaty, w których startuje 
prawie 180 jachtów, gdzie zawodnicy 
podzieleni są na sześć grup, naprawdę 
nie jest łatwo. Trzeba żeglować równo 
i wysoko prawie we wszystkich wyści-
gach. A Zalew Kamieński tego zadania 
nie ułatwia, bo jest akwenem trudnym 
i czasem nieprzewidywalnym.

Tosia Marciniak (MOS Iława) zwy-
ciężyła w czterech z dziewięciu wy-
ścigów, ani razu nie zajmowała miej-
sca poza pierwszą ósemką. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, że ponad po-
łowa zawodników sklasyfikowanych 
w pierwszej dwudziestce to żeglarze 
z Niemiec, Finlandii i Szwecji. Szcze-
gólnie goście zza naszej zachodniej 
granicy żeglowali w Kamieniu Pomor-
skim bardzo dobrze – zajęli 2, 4, 5 i 6 
miejsce. Trzecie wywalczył Adrian 
Raczkowski z YKP Gdynia.

Szczeciński Puchar Optimista

Złoto dla Maksa
Maksymilian Wójcik (SKŻ Hestia 

Sopot) wywalczył złoty medal mi-
strzostw świata klasy Raceboard.

W dniach 14-18 czerwca w Liepa-
ja na Litwie rozegrane zostały mi-
strzostwa świata w klasie Raceboard. 

W stawce 42. zawodników z 10 krajów 
złoty medal wywalczył Maks Wójcik. 
Raceboard to widsurfingowa klasa 
nieolimpijska. W przeciwieństwie do 
olimpijskiej klasy RS:X, Raceboard 
nie jest klasą monotypową. Zawodnicy 
żeglują na żaglach o powierzchni do 
9,5 metra kwadratowego i mogą wyko-
rzystywać różne deski.

Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki rozpoczęli sezon w imponującym stylu.

sport

Na Małym Dąbiu rozegrano nowe regaty klasy Optimist. Impreza wkrótce 
może być jednym z najważniejszych sprawdzianów dla najmłodszych żeglarzy 
na Pomorzu Zachodnim.

Organizatorzy (rodzice i trenerzy związani z sekcją sportową SEJK Pogoń 
Szczecin) są zdeterminowani, by impreza szybko zdobyła uznanie zawodników 
i trenerów. Już pierwszą edycję regat przeprowadzono z rozmachem; były cenne 
nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, atrakcje na lądzie, dobra orga-
nizacja, sprawna praca komisji oraz to co najważniejsze – silna obsada w grupie 
A. Wygrał Adrian Raczkowski z YKP Gdynia. Drugi był Damian Jaskólski z Po-
goni (na zdjęciu), a trzeci Jakub Kręciwilk z UKS Barnim Goleniów.
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ZACHODNIOPOMORSkIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
coŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów 
Warszawy 111, tel. 502 078 478
Jk AZS Szczecin, Przestrzenna 9,  
tel. (91) 461 27 34
Jk HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań 
w Lubczynie, tel. 693 134 838
Jk Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
Jk Kotwica Świnoujście, Steyera 6,  
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, 
tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JkM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

POMORSkIE 
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,  
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85

Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, 
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
Sklep Bakista, Łeba, Jachtowa 1,  
tel. (59) 866 47 50
sKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, 
tel. 655 513 551
klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
chKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GkM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
kS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
LkS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
ncŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
Yk Północny, Gdańsk, Tamka 5, 
tel. (58) 305 05 07
Jk Conrada, Gdańsk, Przełom 26. 
tel. (58) 307 39 12

warMIŃsKo-MazUrsKIe
przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, 
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,  
tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. (87) 421 57 03
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, 
tel. (89) 741 57 15
nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOk Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, 
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Aqua, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko

WIELkOPOLSkIE
hKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 
10/11, tel. 515 186 315

JkW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, 
tel. (61) 848 29 40
PkM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, 
tel. (61) 848 29 34
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, 
tel. (63) 275 60 41
Sklep Hi–Wind, Korwetowa 6a, Kiekrz, 
tel. (61) 896 03 05
ŻlKs Kiekrz, Wilków Morskich 2, 
tel. (61) 848 27 01
ŻMKs, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
przystań Posnania, Krzyżowniki, 
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, 
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14, 
tel. (61) 853 34 36
wKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, 
tel. (68) 347 35 84
przystań Boszkowo, Turystyczna 5, 
tel. 601 564 334
zKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECkIE
Księgarnia żeglarska Azory, Warszawa, 
Mostowa 8, lok. 1, tel. (22) 636 93 42
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
pzŻ, Warszawa, Chocimska 14, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, 
tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30, 
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, 
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Tawerna Tuż za Horyzontem, Warszawa, 
Wioślarska 6, tel. (22) 625 04 10
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YkP Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4, 
tel. (29) 760 76 68

kUJAWSkO–POMORSkIE
kS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, 
tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, 
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01

Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, 
tel. (54) 255 02 55

PODLASkIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, 
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, 
tel. (87) 643 35 55
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, 
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok, Wiśniowa 5, 
tel. (85) 732 30 30

LUBUSkIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
lKŻ Sława, Odrodzonego WP 23, 
tel. (68) 356 62 03

łóDzKIe
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, 
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Jk Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, 
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, 
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, 
tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, 
tel. 609 152 420
łKr Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787

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

LUBELSkIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964

DolnoŚlĄsKIe
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
Jk AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DozŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, 
Skrzetuskiego 68

ŚlĄsKIe
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, 
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚozŻ, Katowice, Wojewódzka 16, 
tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jk Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
tKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

OPOLSkIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, 
tel. 502 630 356
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

MałopolsKIe
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, 
tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, 
Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YkP Kraków, Przystań nad Wisłą, 
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
ptŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, 
tel. (18) 443 74 57

PODkARPACkIE
Yk Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel (17) 862 02 39
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S-MAX your life

Zużycie paliwa i emisja C02: Ford S-MAX 2.0 Duratorq TDCi 163 KM - 5.7 l/100 km, 152g/km (zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. 
*koszt 1 jednostka taryfikacyjna TP S.A. za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Feel the differenceNowy FordS-MAX

Życie jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Poczuj 
energię nowego Forda S-MAX w stylistyce Ford kinetic 
Design oraz moc innowacyjnego silnika EcoBoost.

Sprawdź nową, atrakcyjną ofertę.
O szczegóły pytaj u Autoryzowanych Dealerów Forda.

www.ford.pl
infolinia: 0 801 50 60 70*
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