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Dziewczyny, czyli szósty ocean

Numer alarmowy

112

Żeglujemy z nimi, dla nich, czasem na przekór nim, w każdym
razie zawsze są blisko. Nawet
gdy samotnie trzeba się zmierzyć ze sztormem, Hornem lub
złamanym żebrem.

Numer
ratunkowy nad wodą

601 100 100

Podczas okołoziemskich regat Velux
5 Oceans, w których Polak Zbigniew
Gutkowski zajął drugie miejsce, bardzo ważne role odgrywały panie. Milka Jung zasypywała nas informacjami
z pokładu jachtu „Operon Racing”.
W tym numerze „Wiatru” Milka publikuje pierwszy wywiad, jakiego Gutek
udzielił na mecie w La Rochelle.
Eliza Gutkowska, żona Zbyszka,
zastanawia się na naszych łamach, kto
jest bardziej samotny – żeglarz wyruszający na morze, czy jego „druga
połowa”, która zostaje i czeka. Eliza
opowiada także o swoich rozmowach
z mężem przez telefon satelitarny,
o tym, jak podtrzymywała go na duchu
i… pomagała przeprowadzić operację,
gdy wiatrak generatora prądu rozciął
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Teraz magazyn „Wiatr” może
trafiać co miesiąc do Waszych
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Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych,
dostępny jest w sklepach żeglarskich,
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klubach, marinach, przystaniach, w tawernach i wybranych hotelach. A także w wersji elektronicznej, w formacie
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymywać pismo do domowej skrzynki, mają
możliwość zamówienia przesyłki indywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 numerów)
kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 numerów*)
kosztuje 54 zł.
*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje
się 11 razy w roku. Numer świąteczny
jest wydaniem datowanym na grudzień
i styczeń. Zamawiając prenumeratę,
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych
numerów.
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mu głowę. „Zaproponowałam Gutkowi medyczne spinacze, które zakłada
się maszynką. Usłyszałam, że ich nie
użyje, bo będzie bolało. Zostały nam
cienkie plastry do sklejania ran. Gutek
wykorzystał 43 plastry. Później użył

sprayu dozującego tzw. sztuczną skórę. Włożył czapkę i zażył antybiotyk.
Niektórzy żartowali potem, że ma na
pokładzie tajną pomoc medyczną”.
Przez kilka miesięcy Gutkowi towarzyszyła także Ainhoa Sanchez
z Hiszpanii specjalizująca się w fotografii żeglarskiej. To ona podczas regat
Velux 5 Oceans przesyłała niezwykłe
zdjęcia robione z lądu, z pontonu lub
ze śmigłowca. To jej obiektyw śledził
zawodników na starcie i na mecie. Specjalnie dla magazynu „Wiatr” Ainhoa
opowiada o tym, jak trafiła do tego
niezwykłego zawodu oraz dlaczego,
robiąc zdjęcia, krzyczy lub płacze.
Zachęcamy także do lektury niezwykłej relacji Wojtka Maleiki, który
w obawie przed atakiem somalijskich
piratów z duszą na ramieniu przemierzał Morze Arabskie i Zatokę Adeńską. Wojtek płynął na jachcie „Mantra
Ania”. Kogo zabrał na pokład w ten
niebezpieczny rejs? Oczywiście –
dziewczynę.
Krzysztof Olejnik

“

Jednym dotknięciem
ułatwisz sobie życie.

www.parker.com.pl
www.simrad-yachting.com

Najbardziej satysfakcjonującym aspektem mojej pracy
jest projektowanie produktów, które czynią życie
łatwiejszym i przyjemniejszym takich jak nasze
nowe dotykowe urządzenie NSS Sport.
To urządzenie zawiera wbudowaną kartografię, jest mocne i szybkie,
wyposażone w NMEA 2000 z funkcjami sieciowymi i niezwykle wyrazisty
wyświetlacz , aby umożliwić pełną kontrolę i integrację z łodzią.
Przy tym wszystkim jest niezwykle proste w obsłudze. Dlaczego? Ponieważ
spędziliśmy mnóstwo czasu na projektowanie interfejsu. Wystarczy wybrać
się do lokalnego dealera, aby doświadczyć naszej nowej dotykowej
technologii Touch Sensible.
– Aaron Coleman,
Główny Inżynier Projektu
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Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

peryskop

XI Regaty
Unity Line
Jacht Klub AZS Szczecin organizuje XI Regat Unity Line (11-14
sierpnia). Start i metę wyznaczono
w pobliżu plaży w Świnoujściu.
W regatach uczestniczyć mogą jachty
mające świadectwo pomiarowe ORC
lub KWR, a także jednostki nie posiadające świadectw pomiarowych. Zgłoszenia należy składać na formularzu
dostępnym w biurze organizatora oraz
na stronach internetowych www.regatyunityline.pl i www.jkazs.szczecin.pl.

Harmonogram imprezy

„Fryderyk Chopin” sprzedany
Warszawska firma 3Oceans została nowym armatorem żaglowca „Fryderyk Chopin”. Transakcję przeprowadzono w połowie
czerwca, kiedy żaglowiec przebywał w areszcie w angielskim
porcie Falmouth. Krótko potem
polski jacht kierowany przez
kapitana Andrzeja Mendygrała
wyruszył w powrotną drogę do
kraju.

kapitalny remont, ale żaglowiec nie
mógł opuścić stoczni, gdyż nałożono
na niego areszt za nieuregulowanie
płatności za holowanie.
Firma 3Oceans (organizator rejsów
na jachcie „Amarant” – Delphia 47)
jest już czwartym armatorem „Fryderyka Chopina” (poprzednim była
Europejska Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji). Szefem 3Oceans jest
Piotr Kulczycki, miłośnik żeglarstwa,
biznesmen z branży informatycznej. Przed zakupem żaglowca firma
3Oceans pozyskała dwa oldtimery:
„Polonię” i „Wielkopolskę”. Oba jachty przygotowywane są do kapitalnych
remontów. Na pierwszy ogień pójdzie
„Wielkopolska”. Jak nas poinformo-

W październiku ubiegłego roku
podczas sztormu na Atlantyku „Fryderyk Chopin” złamał bukszpryt
i maszty. Został odholowany do
Falmouth w Kornwalii przez rybacki
trawler. Na miejscu przeprowadzono

wał Piotr Kulczycki wodowanie tej
jednostki planowane jest za półtora
roku.
– Poprzedni właściciel sprzedał
„Fryderyka Chopina” z ogromnym
żalem – mówi Piotr Kulczycki dla
magazynu „Wiatr”. Na razie nie ujawniamy wartości transakcji. Wierzę, że
żaglowiec przy prawidłowej eksploatacji będzie mógł kontynuować swoją
misję, czyli żeglowanie z młodzieżą.
Może być także pomocny w promowaniu Polski za granicą, ponieważ
jego nazwa jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych polskich marek
w świecie.
Wiesław Seidler
Fot. Marek Czasnojć

11 sierpnia, godz. 20 – odprawa kapitanów w tawernie „Wiatrak” w porcie
jachtowym w Świnoujściu
12 sierpnia, godz. 10 – start do wyścigu długiego
12 sierpnia, godz. 20 – spotkanie w tawernie „Wiatrak”, rozmowy na temat
oldtimerów
13 sierpnia, godz. 10 – start do wyścigów krótkich
13 sierpnia, godz. 18 – zabawa żeglarska w porcie jachtowym w Świnoujściu
14 sierpnia, godz. 12 – zakończenie regat w porcie jachtowym w Świnoujściu
Impreza towarzysząca: wystawa fotografii Marka Wilczka z Regat Unity Line
(tawerna „Wiatrak”).

Mantry zamknęły trzecią pętlę
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Klaster Polskie Jachty oraz
Burmistrz Miasta Augustowa
zapraszają na

Plaża Miejska,
Jezioro Necko

reklama

MazurskieJachty.com

Czarter NOWYCH
Twisterów 800n
Sponsorzy:

26-28 sierpnia
- targi sprzętu wodnego nowego i używanego
- możliwość sprawdzenia łodzi na wodzie
- zawody kajakowe i na nartach wodnych
- rodzinne atrakcje na wodzie

Organizator: Fundacja Klaster Polskie Jachty
ul. Mostowa 14 lok. 2, 16-300 Augustów www.polskiejachty.eu info@polskiejachty.eu
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Polski, a „Mantra Asia” popłynęła do
Wenecji.
O niezwykłej, niebezpiecznej podróży Wojtka Maleiki i Jadwigi Pękalskiej
jachtem „Mantra Ania” czytaj na stronach 7-9.

klaster polskie jachty

reklama

Dwa szczecińskie jachty „Mantra
Ania” i „Mantra Asia” zakończyły
2 czerwca w słoweńskim porcie Portorož trzecie okrążenie świata. Ich rejsy
zaczęły się sześć lat temu (25 września
2005 r.) w tym samym miejscu. Każdy z jachtów przepłynął osiemdziesiąt tysięcy mil morskich i odwiedził
setki portów w ponad sześćdziesięciu
krajach na wszystkich zamieszkałych
kontynentach. Wśród pobitych po drodze rekordów jest najszybszy polski
samotny rejs dookoła świata kapitan
Joanny Pajkowskiej (198 dni), a także samotne opłynięcie globu przez
dwudziestodwuletnią Martę SziłajtisObiegło.
W sumie w różnych etapach wyprawy Joanna Pajkowska opłynęła ziemię

na jachcie „Mantra Asia” niemal dwa
i pół razy. Projektantem i budowniczym obu jachtów jest szczeciński
żeglarz Andrzej Armiński. Po zakończeniu trzech rejsów dookoła świata
„Mantra Ania” wraca na przyczepie do

Netpower S.A.

Jachty „Mantra Ania” i „Mantra Asia” zamknęły trzecią pętlę wokółziemską. Każdy z nich
przepłynął 80 tys. mil morskich
i odwiedził setki portów w ponad
sześćdziesięciu krajach.
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Targi Wiatr i Woda w Gdyni
Z

apraszamy do Gdyni na
Targi Sportów Wodnych
i Festiwal Żeglarski Wiatr
i Woda na Wodzie. W tym roku
impreza w marinie będzie się
odbywać od 4 do 7 sierpnia.
Gdyńskie targi są okazją do zapoznania się z ofertą przemysłu żeglarskiego w wyjątkowej scenerii. To jedyna wystawa w kraju organizowana
w porcie jachtowym. Goście mogą
zaglądać pod pokłady jachtów oraz

oceniać konstrukcje w ich naturalnym środowisku.
Można porównać
oferty firm leasingowych, przymierzyć sztormiak,
kupić kamizelkę,
przejrzeć nowości
wydawnicze,
zaprenumerować
żeglarskie pismo i posłuchać szant.
Zaplanowano także widowiskowe po-

kazy ratownictwa.
Co roku przyciągają one sporą
grupę wodniaków
i turystów. Polskie i zagraniczne
stocznie zapowiedziały prezentację
swoich nowości.
W Gdyni panuje
wakacyjna atmosfera, a pod pokładami jachtów często
można się poczuć jak podczas praw-

Dookoła świata na Bruceo
W Wielkopolsce przygotowywany jest jacht typu Bruceo 44,
który w połowie września wyruszy w etapowy rejs dookoła
świata.

Na początku stycznia 2013 r. jacht
wyruszy do Brazylii. Po drodze zatrzyma się na wyspie Świętej Heleny.
Na początku kwietnia, po dotarciu na
wyspę Saint Lucia, zamknie wokółziemską pętlę. Po paru dniach odpoczynku wyrusza na Wyspy Kanaryjskie, a później w powrotną drogę do
Polski. W czasie rejsu zaplanowano 16
zmian załóg.
Więcej informacji o wyprawie na
stronie internetowej
www.sailingtheworld.eu
Kontakt do organizatora: andrzej@
sailingtheworld.eu, tel. 605 766 505

reklama

Jacht obierze kurs na Wyspy Kanaryjskie, gdzie powinien dotrzeć
w połowie listopada. Po kilkudniowej przerwie rozpocznie przeprawę
przez Atlantyk. Rejs na Karaiby
(ku wyspie Saint Lucia) odbędzie
się w ramach regat Atlantic Cruising Club. Z Las Palmas wyruszy
około 225 jachtów z całego świata.
Trzeci etap wyprawy (organizowa-

ny w ramach World ARC) to rejs
z Karaibów, przez Kanał Panamski,
Ocean Spokojny, po Australię. Po
drodze w najciekawszych rejonach
zaplanowano kilkudniowe przystanki. Specjalny program zwiedzania
przewidziano na Tahiti, Bora-Bora
i Vanuatu.
W sierpniu przyszłego roku jacht
wyruszy w przeprawę przez Ocean Indyjski. W listopadzie i grudniu
2012 r. zatrzyma się u wybrzeży RPA.
W drugiej połowie grudnia będzie cumować w Cape Town. Święta Bożego
Narodzenia załoga spędzi u podnóża
wielkiej Góry Stołowej.

dziwego rejsu. Wystawcy jednak nie
zapominają o tym, że najważniejszy
jest biznes. W ubiegłym roku, drugiego
dnia targów, na jednym z największych
jachtów motorowych wywieszono tabliczkę z napisem „sprzedane”. I ponoć
wcale nie był to chwyt marketingowy.
Ważnym punktem imprezy będzie
przedstawienie jachtów nominowanych do nagrody Polish Yacht of the
Year 2010/2011. To już druga edycja
konkursu. Jego zadaniem jest wybór
jachtu roku w Polsce (termin przyjmowania zgłoszeń minął 20 czerwca).
Przewodniczącym jury konkursu jest
Waldemar Heflich, redaktor naczelny
miesięcznika „Żagle”.
Konstrukcje polskie i zagraniczne
nominowane będą w następujących
kategoriach:
– jachty żaglowe do 7,5 metra długości
– j achty żaglowe o długości przekraczającej 7,5 metra
– j achty żaglowe specjalne (odkrytopokładowe sportowe i turystyczne
oraz wielokadłubowce)
– j achty motorowe open
– jachty motorowe cruiser
– jachty motorowe wypornościowe.
Nagrody Jacht Roku w Polsce
2010/2011 zostaną wręczone producentom i importerom w marcu przyszłego roku podczas targów żeglarskich Wiatr i Woda w Warszawie.

www.magazynwiatr.pl
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Mistrzostwa dziennikarzy w Mikołajkach

O

twarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy po raz osiemnasty rozegrane zostaną na
Jeziorze Mikołajskim (12-14
sierpnia). Organizatorzy spodziewają się około 100 zawodników z całego kraju.
Dziennikarskie załogi (co najmniej
trzyosobowe) ścigają się na jachtach
klasy Omega. W regatach mogą startować przedstawiciele prasy, radia, telewizji, także z mediów zagranicznych.
Sternikiem musi być zawodowy dziennikarz posiadający co najmniej patent
żeglarza jachtowego.

Pomysł regat dziennikarskich zrodził
się w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Wojciech Ogrodziński i Krzysztof Kosiński postanowili przybliżyć
żeglarstwo mediom. Chcieli, by więcej
pisano nie tylko o żeglarstwie, ale też
o Mazurach. Pierwsze mistrzostwa,
przy wsparciu Radia Olsztyn, odbyły
się w 1994 r. Rok później patronat nad
regatami objął Polski Związek Żeglarski. Zawody zdobyły rangę oficjalnych
mistrzostw kraju. Wyścigi dziennikarzy w Mikołajkach zapoczątkowały
modę na regaty środowiskowe.
Początki nie były łatwe. – Łódki
ściągaliśmy z różnych stron Mazur.
Z Węgorzewa, z Piszu. To był orga-

nizacyjny wyczyn – wspomina Wojciech Ogrodziński. W końcu Wioska
Żeglarska kupiła 25 Omeg. To bardzo
usprawniło przygotowanie imprezy.
Rosnąca popularność regat przyciągnęła poważnych sponsorów. W tym
roku głównym partnerem jest Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem
wciąż pozostaje Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie, na czele
z Wojciechem Ogrodzińskim i Krzysztofem Kosińskim. Nad atmosferą regat
czuwa dobry duch mistrzostw, komandor Jerzy Iwaszkiewicz.
Na tegoroczny sierpniowy weekend organizatorzy zaplanowali sporo

atrakcji. Po wyścigach będzie można
się zrelaksować na lądzie, słuchając
między innymi Jurka Porębskiego.
Motyw przewodni regat to żeglarstwo
niepełnosprawnych. – Pokażemy łódki zaprojektowane specjalnie dla tych
osób – mówi Wojciech Ogrodziński.
– Marzymy, by polski żeglarz niepełnosprawny wziął udział w igrzyskach
olimpijskich w Londynie w 2012 roku.
Rok temu wygrała załoga Radia Olsztyn, drugie miejsce zajął Canal Plus.
Organizatorzy snują już plany na przyszłość. Możliwe, że wprowadzone zostaną wyścigi meczowe. Z pewnością
emocje byłyby jeszcze większe.
Kamila Ostrowska

Regaty o Puchar Mariny Gdańsk
30 jednostek wzięło udział
w V Regatach o Puchar Mariny
Gdańsk. Żeglarze rywalizowali
w klasach ORC, KWR i turystycznej. Regaty zaliczane są do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski i Pucharu Zatoki Gdańskiej.

Najszybszym jachtem regat w klasie
ORC okazał się „Polled” (kapitan Jacek Chabowski). „Polled” wygrał także
w ubiegłym roku. Drugie miejsce zajął
„Słoni” dowodzony przez Zbigniewa
Rembiewskiego z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, natomiast trzecie „Duży
Ptak” kierowany przez Krzysztofa Paula
(AKM Gdańsk).
W formule KWR najlepsza była załoga jachtu „Argea”, dowodzona przez
Andrzeja Gierulskiego z Yachtklubu
Północnego. „Argea” wygrała wszystkie

cztery biegi. Drugie miejsce wywalczył
jacht „Quick Livener” (Jacek Zieliński,
PKM Gdańsk). Trzeci finiszował jacht
„See Bee” prowadzony przez Jana Kozanewskiego z AZS Gdańsk.
Rywalizację jachtów turystycznych
wygrał „Nauticus” dowodzony przez
Macieja Polańskiego (JKMW Kotwica).
Bardzo dobrze zaprezentował się szwedzki „Wildcat” (kapitan Eric Karlsson), zajmując drugie miejsce. Zaledwie punkt za
Szwedami znalazł się jacht „Kapitan 2”
(Jerzy Brezdeń, JKMW Kotwica).

reklama

Do walki z polskimi załogami włączyły się dwie jednostki ze Szwecji
i jedna z Litwy. Organizatorem był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gdańsku. Pierwszego dnia rozegrano

dwa wyścigi. Jeden krótki – przy molo
w Brzeźnie, drugi dłuższy – trasa sięgała aż do mola w Sopocie. Wiatr nie był
zbyt mocny, ale żeglarzom dokuczało
zimno. Drugiego dnia warunki znacznie
się poprawiły. Zmienił się również wiatr
z południowo-wschodniego na północno-zachodni. Przy słonecznej pogodzie
i umiarkowanym zachmurzeniu załogi
mogły liczyć na doping publiczności
zgromadzonej na molo w Brzeźnie oraz
na plaży. Za sterem jachtu „Złota Atlanta” stanął Mateusz Kusznierewicz.
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Przez morze piratów
Jeśli nie musicie, nie płyńcie. Jeśli musicie – przeczytajcie relację Wojtka Maleiki

T

o były trzy najtrudniejsze
tygodnie w mojej długiej
przygodzie z żeglarstwem.
Nietypowy rok, nietypowy okres,
nietypowa podróż i najtrudniejszy
akwen świata. Nie ze względu na
wiatry, prądy czy temperaturę, ale
z powodu somalijskich piratów.

Singapuru i pożeglować przez cieśninę Malakka, północną część Oceanu
Indyjskiego, Morze Czerwone i dalej
przez Kanał Sueski do Włoch. Trasa
bardzo atrakcyjna: trzy kontynenty,
różne kultury i atrakcyjne porty. Rejs
planowaliśmy razem z Jadzią, młoda
adeptką żeglarstwa z Krosna.
Śledząc internetowe przekazy dotyczące piractwa, uświadomiłem sobie,

że obszar ich działalności obejmuje
coraz większą część oceanu i sięga kilkuset, a nawet tysiąca mil na wschód
od Somalii. Dlatego teraz już nie tylko
Zatoka Adeńska stanowi zagrożenie,
ale właściwie cały szlak z Malediwów
na Morze Czerwone. Cóż, przyłączymy się do konwoju i jakoś to będzie.
Rejs rozpoczynamy 10 lutego 2011 r.
w zatoce Danga na południu Malezji.

reklama

Gdy pod koniec ubiegłego roku decydowałem się na ten rejs, moja wiedza
o somalijskich piratach wydawała się
dość rozległa. Wiedziałem, że grasują
głównie w Zatoce Adeńskiej, atakując
statki dla wielomilionowych okupów.
A jachty? Porwania małych jednostek
turystycznych były sporadyczne i każde
z nich trochę zagadkowe. Ponadto nie
dochodziło do nich w rejonach, przez
które mieliśmy płynąć, lecz przy południowych wybrzeżach Somalii. Myślałem więc, że spokojnie przeprawimy się
przez Ocean Indyjski do omańskiego
portu Salalah, a tam utworzymy konwój
kilku jachtów i przebijemy się przez Zatokę Adeńską z dala od brzegów Somalii.
Ten scenariusz zweryfikowało życie.
Plan rejsu był dość prosty. Wsiąść
na łódkę „Mantra Ania” (konstrukcja
Andrzeja Armińskiego) w okolicach

Odwiedzamy kolejne urocze zakątki
Azji południowo-wschodniej. Niestety,
docierają do nas informacje o porwaniu amerykańskiego jachtu „Quest”
z czteroosobową załogą. Zaskoczenie jest ogromne, bo słyszeliśmy, że
Amerykanów nie porywają w obawie
przed ostrą reakcją władz USA i sił
zbrojnych. Poza tym jacht został uprowadzony właśnie na trasie pokonywanej przez większość jachtów, wiodącej
przez Morze Arabskie. Niedługo potem dociera do nas kolejna informacja.
W niewyjaśnionych okolicznościach,
jeszcze na morzu, wszyscy członkowie
załogi zostali zabici. Konsternacja,
zdziwienie i pierwsze niespokojne myśli. Mimo to rozkoszujemy się Malezją
i południową Tajlandią.
Minął zaledwie tydzień i dowiadujemy się o porwaniu jachtu „ING” z siedmioma Duńczykami. Płynęli z Malediwów na Morze Czerwone, czyli trasą,
którą zamierzamy żeglować za niecały
miesiąc. Tysiące myśli przelatuje przez
głowę. Założyłem, że na Malediwach dogadamy się z innymi załogami i wspólnie coś ustalimy. Do wysepki Uligamu,
niemal najbardziej na północ wysuniętej
części tego pięknego kraju, dopływamy
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18 marca. Nie ma żadnego innego jachtu, jesteśmy sami. Może jakiś konwój
odpłynął wczoraj? Na pewno przez kilka
dni, które tu spędzimy, ktoś przypłynie.
Tak próbujemy się pocieszać. Brutalną
prawdę poznajemy wraz z przypłynięciem celników i służb imigracyjnych.
Dowiadujemy się, że ostatni jacht był
dwa tygodnie temu. A ostatni, jaki odpłynął w kierunku Morza Czerwonego,
widziano przed miesiącem. Cóż, przyjdzie chyba płynąć samotnie.

do Zatoki Adeńskiej i dalej na Morze
Czerwone (bierzemy pod uwagę korzystanie z silnika i dobowe przebiegi
wynoszące 120 mil). Wariant drugi: ta
sama trasa w konwoju z Amerykanami. Popłyniemy wolniej, około 90 mil
na dobę. Trzecia opcja to żegluga dookoła, najdłuższym szlakiem. Najpierw
wzdłuż Indii aż do Pakistanu. Potem
przeskok do północnego Omanu i dalej wzdłuż jego wybrzeża aż po Jemen
i Morze Czerwone.

Trzeba jeszcze dokładnie wytyczyć
drogę. Mamy współrzędne trasy pokonanej ponad miesiąc wcześniej przez
konwój dziesięciu jachtów, w którym
płynęła łódka „Mantra Asia” z Joanną
Pajkowską i Alkiem Nebelskim. Sporządzamy mapę z trasami statków oraz
z aktywnością piratów. Na czerwono
zaznaczamy ataki przed październikiem 2010 r., na niebiesko te, do których doszło od listopada do stycznia.
Na to nakładamy trasę, którą płynęła

Jadwiga Pękalska i Wojciech Maleika. 			

Fot. Andrzej Armiński

Dwa dni później niespodziewanie
kotwiczy koło nas amerykański jacht
„Eva”, jeszcze mniejszy od naszego.
Na pokładzie dwaj Amerykanie, ojciec i syn (Gerald i Michael). Od razu
myślimy, by stworzyć konwój dwóch
łódek. Amerykanie chcą płynąć tą
samą trasą, co my. Mówią, że jeśli
dostosujemy naszą prędkość do ich
średniej (3,6 węzła), możemy płynąć
razem.
Jeden z wieczorów poświęcamy na
przygotowanie trasy. Mamy trzy warianty. Możemy płynąć sami przez
Morze Arabskie prawie po prostej

Wyprawa północną trasą wydaje się
najbezpieczniejszym, ale i najtrudniejszym rozwiązaniem. To żegluga dłuższa o tysiąc mil. Pod wiatr i pod prąd.
Mamy zbyt mało czasu, by podjąć takie wyzwanie. W końcu wybieramy
wariant drugi. Płyniemy w konwoju
z Amerykanami prosto przez ocean, ale
w wolniejszym tempie. Wolimy mieć
towarzystwo, niż szybkie przebiegi
dobowe, choć zdajemy sobie sprawę,
że poczucie bezpieczeństwa będzie
iluzoryczne. Tak powstaje najmniejszy
konwój świata złożony z dwóch ośmiometrowych jachtów.

UBEZPIECZENIA CZARTERU
odpowiedzialność cywilna skippera
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków
ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej
ubezpieczenie od konfiskaty
ubezpieczenie kaucji za czarter
ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze
ubezpieczenie od anulowania czarteru

„Mantra Asia”. Tak stworzona mapa
stanowi podstawę przy planowaniu
żeglugi.
Po dokładnej analizie rezygnujemy
z płynięcia do Salalah w południowym
Omanie. W pobliżu grasuje zbyt dużo
piratów. Postanawiamy też nie płynąć
dokładnie tą samą trasą co „Mantra
Asia”. Tam bowiem notowano ostatnio
nieco większą aktywność Somalijczyków. Kilkadziesiąt mil na południe
wydaje się spokojniej. Szerokim łukiem ominiemy wyspę Sokotrę oraz
północno-wschodni cypel Somalii,
gdzie ponoć znajduje się wiele pira-

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA
W SPORTACH WODNYCH

YACHT-POOL

ckich baz wypadowych. Ale z drugiej
strony 200 mil na północny wschód od
tej wyspy zaczyna się obszar największej aktywności piratów (w pobliżu
został porwany jacht „ING”). I bądź tu
człowieku mądry...
Postanawiamy minąć wyspę w odległości 150 mil, czyli nieco bliżej niż
jachty przepływające tamtędy wcześniej. Nadkładając drogi, płyniemy początkowo bardziej na zachód, a po pokonaniu 600 mil skręcimy na północny
zachód. Port docelowy to Mukalla
w Jemenie, gdzie planujemy zatankować i odetchnąć.
W końcu ruszamy. Poprosiłem Amerykanów, by w miarę możliwości pomagali sobie silnikiem i starali się płynąć co najmniej 4,5 węzła. Pierwsze
dni upłynęły bardzo spokojnie, nikogo na horyzoncie, tylko oni (płynący
pierwsi i narzucający tempo), a za nimi
my. W nocy „Eva” niosła słabe pomarańczowe światło, my płynęliśmy
w zaciemnieniu.
Żeglujemy spokojnie. Pokonujemy
od 100 do 110 mil na dobę. Ale przyjemna podróż nie trwa długo. Czwartego dnia słyszymy w UKF komunikat. Załoga indyjskiego samolotu
wojskowego przekazuje ostrzeżenie
do statku o znajdujących się w pobliżu
piratach. Słyszymy, że właśnie szykują
skiffy (szybkie łodzie, z których atakują). W rozmowie pada ich pozycja. Są
zaledwie 90 mil od nas.
Codzienne wysyłamy raport o naszej
pozycji do organizacji nadzorującej
ruch jednostek w zagrożonym obszarze (United Kingdom Maritime Trade
Operations - UKMTO). Otrzymujemy
informacje zwrotne o aktywności piratów. Po kilku dniach od komunikatu
indyjskich wojskowych organizacja
przesyła wiadomość, że w tamtym
rejonie owego dnia zaatakowano i porwano statek. Po raz pierwszy czujemy, że to się dzieje gdzieś obok nas,
a nie w telewizji. Napięcie wzrasta.
Kolejne dni są dość spokojne. W radiu cisza, pusty ocean i nasze dwie łupinki. Najniebezpieczniejszy odcinek
jednak przed nami. Po tygodniu zmieniamy kurs na północny zachód i wspinamy się ku Zatoce Adeńskiej. Myślę
sobie, że miejsca największej aktywności pirackiej warto przekroczyć
nocą. Noc jest dla nas ukojeniem, porą
wyczekiwaną od rana. W nocy, bez
świateł, prawie niewidoczni, czujemy

UBEZPIECZENIA JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie pasażerów w razie wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

INTERNATIONAL
...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

NOWOŚĆ
24 H SERWIS
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NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL
Agantrus, Azymut, Blękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut
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wet lekkie przerażenie. O co chodzi?
Przez lornetkę widzimy wyraźny zarys dużej drewnianej łodzi. Z telefonu
satelitarnego dzwonimy do UKMTO.
Opisujemy sytuację. Uzgadniamy, że
zmienimy kurs jeszcze raz i jeśli tamten statek znów podąży za nami, mamy
ponownie zadzwonić. Tak też robimy.
Odbijamy na południe. Na szczęście, nasz „prześladowca” pozostał na
swoim kursie. Informujemy UKMTO
o minięciu zagrożenia. Niecałe 10 minut później przelatuje nad nami i zawraca patrolowy samolot. Przypadek
czy wysłano go po naszym zgłoszeniu?
Tego nie wiemy. Wieczorem inny statek zmienia kurs i podpływa do nas. To
duża drewniana łódź rybacka z Iranu.
Pewnie chcieli z bliska obejrzeć dwie
żaglówki, a nam tętno podskakiwało
do nienotowanych poziomów.
Kolejnego dnia wpływamy na International Recommended Transit
Corridor, czyli korytarz wyznaczony
na odcinku 500 mil Zatoki Adeńskiej.
Akwen patrolowany jest przez okręty
wojenne, samoloty i helikoptery. Poruszają się tędy wszystkie statki płynące
na Morze Czerwone i w przeciwnym
kierunku. Te szybsze płyną samodzielnie. Wolniejsze w konwojach strzeżonych przez okręty wojenne. Takich
konwojów mijamy kilka. Płyniemy
środkiem, czyli pasem o szerokości
dwóch mil, oddzielającym tory prowadzące w przeciwnych kierunkach.
Trzynastego dnia schodzimy z korytarza i kierujemy się na Mukallę. Noc
jak zwykle mija spokojnie, ale rano,

wraz z pierwszymi promieniami słońca, dostrzegamy podejrzaną jednostkę.
Wygląda jak niewielka morska łódź
rybacka. Wyraźnie widać, że ciągnie
za sobą skiff. To najtrudniejszy moment w trakcie rejsu. Łódź wygląda
dokładnie tak, jak pirackie jednostki
opisywane w internecie. Czuję zagrożenie i stres. Czym prędzej zmieniamy
kurs, aby jak najszybciej się oddalić.
Na nasze szczęście, intruz płynie ku
brzegowi. To pewnie jemeński rybak
wracający z połowu.
Do portu wchodzimy o zachodzie
słońca. W główkach powitała nas mała
łódź patrolowa z dużym działkiem.
Ale czujemy się już bezpiecznie. Po
przeżyciach ostatnich dni Jemen wydaje się oazą bezpieczeństwa. Wprawdzie trwają zamieszki, wszędzie pełno
wojska pod bronią, ale dla nas to czas
psychicznego odpoczynku.
Przed wypłynięciem z Jemenu zastanawiamy się, czy wracać na patrolowany korytarz (okazuje się, że
w ostatnich dwóch tygodniach zanotowano tam dwie próby ataku), czy
też płynąć blisko jemeńskiego brzegu.
W porcie zdecydowanie doradzają nam
drugi wariant. Żegluga wzdłuż brzegu
jest w miarę spokojna. Przyzwyczajamy się do łodzi kręcących się dookoła.
W nocy walczymy z sieciami. Ale nawet tu piraci nie pozwalają o sobie zapomnieć. Przez radio słyszymy załogę
tankowca, która informuje, że została
zatakowana. Statek znajduje się na zachodnim końcu korytarza, zaledwie
40 mil od nas. W jego kierunku wy-

strzelono pociski. Jeden skiff atakuje
z boku, dwa od rufy. Słaba transmisja
uniemożliwiała nam śledzenie wszystkich rozmów w eterze. Na szczęście,
po kilku minutach piraci z jakiś powodów zaprzestali ataku.
Nad ranem docieramy do cieśniny
Bab al-Mandab i wpływamy na Morze
Czerwone. Tu rozdzielamy się z amerykańskimi towarzyszami. Umawiamy
się w porcie Massawa w Erytrei. Przez
pierwszą dobę na Morzu Czerwonym
wciąż jesteśmy czujni, bo w przeszłości i tu dochodziło do ataków. Nie włączamy świateł, ale z każdą godziną
czujemy się bezpieczniej.
Wojciech Maleika
Rady dla żeglarzy zmierzających
na niebezpieczne wody:
Nie płyńcie, jeśli nie musicie. Ataki
na jachty turystyczne w tym regionie
mogą się powtórzyć w każdej chwili.
Jeśli musicie płynąć, wybierzcie trasę
wzdłuż brzegów Indii, Omanu i Jemenu. Należy tylko kupić dużo paliwa i
mieć sporo czasu. Większość jachtów
w 2011 r. wybrała właśnie tę drogę.
Jeśli mimo wszystko chcecie płynąć
przez ocean, poszukajcie w internecie
aktualnych informacji i zaplanujcie trasę przez obszary, gdzie aktywność piratów jest najmniejsza. Sytuację trzeba śledzić na bieżąco.
Warto przeczytać wszelkie zalecenia
wydawane przez Maritime Security
Centre, Horn of Africa (MSCHOA) oraz
United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
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się bezpiecznie (choć, oczywiście, zawsze można nas namierzyć radarem).
No i w nocy dotychczas nie było ataków. Sytuacja przez wiele dni jest na
tyle spokojna, że w ciągu dnia Mike
wpada czasami na naszą łódkę, gdzie
rozmawiamy o żegludze, piratach,
Ameryce i Polsce, a przede wszystkim
choć na chwilę zapominamy o potencjalnym zagrożeniu.
Powoli zbliżamy się do punktów
oznaczonych jako „Hotel” i „India”.
To najbardziej niebezpieczny rejon.
Trasy, którymi żeglują piraci, pokonujemy nocą. Pojawiają się pierwsze statki. I choć są to wielkie kontenerowce,
gdzieś w głowie tkwi myśl: „Lepiej,
gdyby ich tu nie było”. Zastanawiamy się, gdzie płyną. Czemu skręcają?
A co, jeśli statek należy do piratów?
Czytałem, że czasem wykorzystują
porwane statki jako bazy wypadowe
do kolejnych ataków.
Następnego dnia mijamy trawers
miejsca, gdzie porwano Duńczyków.
Z komunikatów UKMTO dowiadujemy się o kolejnym porwaniu, kilkadziesiąt mil od nas. Jedenastego dnia
żeglugi wpływamy do Zatoki Adeńskiej. Tu powinno być bezpieczniej,
ale wzmaga się ruch. Wieczorem na
horyzoncie pojawia się malutki statek.
Obserwujemy go bacznie, na wszelki wypadek zmieniając kurs mocno
na południe. Po chwili dostrzegamy,
że oni też skręcili na południe. Płyną
jakby na nas. Reakcja szybka – kurs
prosto na północ. Ale po chwili i oni
skręcają na północ. Konsternacja, na-
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PGNiG Bezpiecznie nad wodą

To nie były ćwiczenia
Dziennikarze telewizji TVN uratowali tonącego w marinie

W regatach „PGNiG Bezpiecznie nad wodą Delphia Cup” załoga Zbigniewa Kani zajęła ósme miejsce.

Fot. PGNiG Bezpiecznie nad wodą (3)

„PGNiG Bezpiecznie nad wodą” to
ogólnopolska kampania edukacyjna
(w ubiegłym roku w sześciu piknikach
wzięło udział ponad 100 tys. osób). Celem projektu jest promocja aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku. Żeglarze,
miłośnicy innych sportów wodnych oraz
turyści spędzający lato nad wodą poznają zasady bezpiecznej kąpieli i biorą
udział w treningach udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Nie brakuje
atrakcji dla najmłodszych, konkursów
oraz sporej dawki muzyki na żywo.
W trakcie tegorocznych pikników
przedstawiciele WOPR oraz Falck

www.magazynwiatr.pl

przeprowadzają pokazy ratownictwa.
Organizator promuje europejski numer alarmowy 112 oraz numer ICE
(In Case of Emergency; w nagłym
wypadku). To numer do osoby, którą
należy powiadomić, gdy wydarzy się
coś zagrażającego naszemu życiu lub
zdrowiu. Możemy go zapisać na specjalnej karcie, którą zawsze powinniśmy mieć przy sobie, oraz w książce
adresowej telefonu komórkowego.
Numer wybranej osoby (lub osób) powinien być zapisany jako ICE 1 i ICE
2. To ułatwi ratownikom i lekarzom
kontakt z bliskimi poszkodowanych.
Umożliwi identyfikację rannych oraz
zdobycie ważnych informacji o stanie ich zdrowia czy przyjmowanych
lekach.

Dziennikarze ratują
tonącego
W piątek, pierwszego dnia pikniku,
nad Mikołajkami zawisła ściana deszczu. Na szczęście zniknęła tuż przed
oficjalnym rozpoczęciem akcji. Tym
razem jednak, zanim Sławek Siezieniewski powitał gości i turystów ze
sceny, zebrani w Wiosce Żeglarskiej

mieli okazję, by się przekonać, jak
ważna jest szybka reakcja, gdy ktoś
potrzebuje pomocy. Dziennikarze
TVN zauważyli w marinie mężczyznę,
który wypadł z łodzi podczas ataku
padaczki. Gdyby nie reakcja dziennikarzy, ta historia mogłaby mieć zupełnie inne zakończenie.
Na szczęście później nie było już
takich wydarzeń. Całodzienna zabawa w Wiosce Żeglarskiej cieszyła się
dużą popularnością wśród osób, które
zdecydowały się spędzić czerwcowy
w Mikołajkach. Na wodzie rozgrywano regaty jachtów Delphia 24, na
lądzie prowadzone były warsztatach
z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Można było spróbować sił w zorbingu,
sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie ekologicznej lub siłę mięśni na
wioślarskich ergometrach. Najmłodsi
cieszyli się z konkursów z nagrodami.
Humorów nie zepsuły nawet burze,
które uparcie powracały nad miasto.
Nowym, bardzo ciekawym elementem
pokazów ratowniczych były ćwiczenia
z udziałem psów. Dwa wodołazy zademonstrowały mądrość, opanowanie
i siłę, wydobywając z wody ludzi oraz
holując poszkodowaną łódź do brzegu.

Publiczność spotkała się z Karolem
Jabłońskim, utytułowanym polskim
sternikiem i bojerowcem, uczestnikiem
Pucharu Ameryki.

Regaty jachtów Delphia 24
Na Jeziorze Mikołajskim odbyły
się regaty Żeglarskiego Pucharu Polski „PGNiG Bezpiecznie nad wodą
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od koniec czerwca w Mikołajkach rozpoczęła się
czwarta edycja kampanii
„PGNiG Bezpiecznie nad wodą”.
Dwóch dziennikarzy z ekipy telewizji TVN, którzy przyjechali,
by filmować piknik, w drodze
pod scenę zauważyło w marinie mężczyznę wypadającego
z łodzi. Reakcja była natychmiastowa – wyciągnęli poszkodowanego, udzielili mu pierwszej
pomocy oraz wezwali karetkę
z ratownikami.
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PGNiG Bezpiecznie nad wodą

Nowym, bardzo ciekawym elementem pokazów ratowniczych były ćwiczenia z udziałem psów.

Delphia Cup”. Rozegrano sześć wyścigów, co pozwoliło na odrzucenie
najgorszego rezultatu każdej z załóg.
Startowało 12 jachtów. Sędzią głównym był Ryszard Skarbiński, olimpijczyk z 1980 r. w klasie Finn. – Pierwszego dnia rozegraliśmy cztery równe
wyścigi przy wietrze o sile do 12 m/s,
z częstym zamianami. W drugim dniu
regat warunki się pogorszyły, wiatr
o sile 3-5 m/s zmieniał kierunek nawet o 40 stopni, co powodowało duże

przetasowania na trasie – powiedział
Ryszard Skarbiński.
Regaty wygrała załoga jachtu „Indygo” ze sternikiem Piotrem Kowalewski
(Jacht Klub Wielkopolski). – Trudne
wyścigi, zmienny wiatr i wymagający
akwen. Po przetasowaniach w stawce
widać, że wszyscy pływają na wysokim poziomie. Dużo energii poświęcaliśmy na pilnowanie przeciwników
w bezpośredniej rywalizacji. Ale udało się, wygraliśmy regaty, nie wygry-

wając żadnego wyścigu – powiedział
Piotr Kowalewski.
W regatach brali udział uznani
polscy zawodnicy: Zbigniew Kania
(wielokrotny mistrz świata i olimpijczyk z 1972 r. w klasie Latający
Holender), Wacław Szukiel (olimpijczyk w klasie Finn), Piotr Kowalewski (najlepszy zawodnik w byłej
olimpijskiej klasie Tornado) i Andrzej Czapski (były czołowy polski
żeglarz w klasie Finn).

Wyniki regat „PGNiG Bezpiecznie
nad woda Delphia Cup”
(Mikołajki 23-24.06)
1. Piotr Kowalewski, Marek Korytowski,
Dominik Rosiński, Marcin Sołtysiak
(„Indygo”, JKW Poznań)
2. Piotr Kotwicki, Remigiusz Horodyski, Jacek Górecki, Konrad Żółtowski
(„Kalinowe Pola”, MKŻR Świebodzin)
3. Wacław Szukiel, Zbigniew Klepacki,
Beniamin Kobierski, Krzysztof Łodyga („Attis”)
4. Andrzej Czapski, Cezary Charzewski,
Grzegorz Czernecki, Piotr Mazur („Ford
Kuga”, KS Spójnia Warszawa)
5. Michał Leszczyński, Maciej Wilanowski, Bolesław Płachecki, Maciej Katus
(„Max-Media Team”, KS Spójnia Warszawa)
6. Marcin Pietrzak, Marcin Dembowski,
Michał Kohl, Maciej Ziemski („Auto
Podlasie”, KKW Jachranka)
7. Paweł Oskroba, Tomek Bączkiewicz,
Michał Buczmicz, Roman Główka
(„Vectra”, KS Spójnia Warszawa)
8. Zbigniew Kania, Robert Królikowski,
Edward Konarzewski, Bartosz Flak
(„PGNiG”, KS Spójnia Warszawa)
9. Paweł Tarnowski, Piotr Kucharski,
Maciej Felski, Tomasz Tarnowski
(„Apotem”, Apotem Saling Team)
10. Piotr Kędziora, Katarzyna Łabędź,
Robert Łabędź, Łukasz Kiwer
11. Waldemar Sałata, Mariusz Ambroziak, Krzysztof Kowalski, Adam Sałata („VCP”, KS Spójnia)
12. Mieszko Cieśla, Gniewomir Cieśla,
Kacper Chojnowski, Michał Wilanowski („Prodental”, KŻ Rzeszów)

Czy kampanie społeczne przynoszą efekty?
Radosław Dudziński, wiceprezes zarządu ds. strategii PGNiG,
dla magazynu „Wiatr”:
Kampania „PGNiG Bezpiecznie nad
wodą” przez całe lato odbija się dużym
echem w mediach ogólnopolskich i lokalnych. W naszych piknikach uczestniczą tysiące osób. Dlatego jestem przekonany, że mamy spory udział w poprawie
bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą.
Ratownicy WOPR i Falck zawracają nam
uwagę, że Polacy są bardziej przezorni
podczas letniego wypoczynku. Żeglujemy i wiosłujemy z większą rozwagą. Nie
wstydzimy się zakładać kamizelek asekuracyjnych. Chętnie poznajemy zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziś już coraz rzadziej załogi
jachtów chowają kamizelki do najdalszej
bakisty. Dane WOPR mówią o tym, że
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w ostatnich 2-3 latach spadła liczba utonięć z 600 do niecałych 500.
Pracy oczywiście wciąż jest sporo.
Zapewne jeszcze nie wszyscy poznali
zasady bezpiecznego wypoczynku. Dla-
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tego kampania „PGNiG Bezpiecznie nad
wodą” powinna się rozwijać, by w coraz
atrakcyjniejszy sposób przekazywać
wypoczywającym nad wodą informacje,
które mogą uratować zdrowie lub życie.

Zapraszamy na kolejne pikniki
Kołobrzeg, 9-10 lipca
Polańczyk, 30-31 lipca
Gdynia, 13-14 sierpnia
Mrągowo, 20-21 sierpnia

www.magazynwiatr.pl
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Cumowanie dziecinnie proste
Wszyscy, którzy mieli kłopoty z cumowaniem, mogą odetchnąć

F

rancuscy
inżynierowie
opracowali system ułatwiający jachtom zawijanie do portu w trudnych warunkach. Teraz łódź może się
obracać w miejscu jak czołg
na gąsienicach lub płynąć bokiem, by się wcisnąć między
inne jachty i przykleić burtę
do kei. Manewrowanie stało się
tak proste, jak parkowanie auta
przed supermarketem. Ponoć
Francuzi wydali na to przedsięwzięcie 20 mln euro.
Wszyscy, którzy mieli kłopoty z cumowaniem jachtu w zatłoczonym porcie, mogą odetchnąć z ulgą.
System 360 Docking (w Beneteau
nazwany Dock & Go), opracowany
przez francuskich inżynierów z grupy
Beneteau – Jeanneau, zapewne na zawsze odmieni pracę sterników. Efekt
trzech lat badań jest zdumiewający,
a sterowanie za pomocą joysticka stało
się dziecinnie łatwe.

www.magazynwiatr.pl

W marcu w Cannes pokazano jacht
Sun Odyssey 45 wyposażony w nowy
system. Wzbudził on życzliwe komentarze dziennikarzy z całej Europy. Prezentowany jacht kręcił kółka, z łatwością przesuwał się na boki, parkował
w miejscach, które wydawały się zbyt
ciasne. I to bez biegania po pokładzie
z odbijaczami.
W Beneteau system montowany jest
na razie w jachtach Oceanis 40, 50
oraz w Sense 50. Jeanneau proponuje
to rozwiązanie na łodziach Sun Odyssey o długości przekraczającej 44 stopy i w modelach Jeanneau 53 i 57. Jak
działa?
W silniku zainstalowano obrotową
kolumnę z przekładnią typu saildrive
wykonaną przez niemiecką firmę ZF.
System wspiera ster strumieniowy na
dziobie i blokuje ster. Po wciśnięciu
przycisku, który znajduje się na panelu
obok joysticka, następuje blokada steru
i od tej chwili skipper operuje joystickiem. Pozwala on poruszać jednostką
na cztery sposoby: do przodu, do tyłu,

w bok oraz ruchem obrotowym wokół
osi jachtu. Wykonanie manewru do
przodu, a następnie wstecz, wymaga
obrotu kolumny ze śrubą. Trwa to zaledwie 1,7 sekundy. Od razu uzyskujemy
pełną moc napędu. Ruch obrotowy jachtu następuje po przekręceniu pokrętła
w odpowiednim kierunku. Prędkość
zależy od szybkości, z jaką obracamy
pokrętło joysticka. Kiedy przesuniemy
pokrętło w lewo lub w prawo, jacht bez
trudu przesuwa się w bok.
System można zainstalować w dowolnym jachcie, ale z uwagi na koszty
projektowany był z myślą o większych
jednostkach. Nowy jacht z systemem
będzie droższy o 20 tysięcy euro.
Cena zawiera koszt steru strumieniowego i autopilota blokującego ster
po włączeniu urządzenia. Francuzi
przekonują, że armatorzy większych
jachtów coraz chętniej dopłacają, by
komfortowo cumować.
Opanowanie manewrowania z wykorzystaniem 360 Docking zajęło mi kilka
minut. Szybko wyczułem ruchy jachtu

Fot. Marek Słodownik

przy różnych obrotach śruby napędowej. Ruch w bok jest łatwy, niezwykle
efektowny i bardzo pomocny (zobaczcie na www.youtube.com). Manewrowanie stało się proste i intuicyjne.
Marek Słodownik
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Dzięki nowej technice dopłyniemy do kei przy pomocy małego joysticka. 			
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Motorówki z wyższej półki
Łodzie dla armatorów, którzy nie szukają ani kompromisu, ani oszczędności

Motorówka WA 21 to najmniejsza konstrukcja marki Aquador.

O

d trzech miesięcy prezentujemy fińskie motorówki
produkowane
w Kuopio przez firmę BellaVeneet Oy (to jeden z największych
producentów
łodzi
z laminatów w Skandynawii).
W numerze majowym pisaliśmy o łodziach marki Bella.
Przed miesiącem o szybkich
i bogato wyposażonych Flipperach. Teraz chcemy naszych
czytelników zainteresować łodziami Aquador. To motorówki
z najwyższej półki w ofercie
fińskiego producenta.
Szefowie stoczni mówią, że marka
Aquador jest ich diamentem w koronie.
To jednostki droższe od przeciętnych
łodzi. Są bardzo bogato wyposażone.
Świetnie sprzedają się między innymi
w Rosji, gdzie zamożni armatorzy nie
zwykli oszczędzać na okuciach, elektronice czy zabudowie, która w tym
wypadku wykonana jest w drewnie
wiśniowym. Marka Aquador to aż 15
rodzajów łodzi. Są wśród nich motorówki typu daycruiser czy hardtop.
Bardzo ciekawą konstrukcją jest
motorówka WA 21 z grupy walk-
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around. To najmniejsza łódka marki
Aquador. Na rufie, po obu stronach
silnika, znajdują się dwie małe platformy kąpielowe z chowanymi drabinkami. W kokpicie całą szerokość
rufy zajmuje kanapa. Jej oparcie wykończone jest drewnem i solidnym
stalowym relingiem. W środkowej
części kokpitu znajduje się stolik.
Przed zejściówką i stanowiskiem
sterowania zamontowano dwa wygodne obracane fotele – dla skippera
i pilota. Przejście w kierunku dziobu
znajduje się z prawej strony kabiny

i osłony kokpitu. Dzięki temu asymetrycznemu rozwiązaniu zyskano
więcej miejsca pod pokładem.
Na dziobie jest sporo przestrzeni
pozwalającej na wypoczynek i wystawienie twarzy do słońca. Zaplanowano także schowek na kotwicę i linę
kotwiczną. Szeroka przerwa między
relingami umożliwia wygodne wyjście
na ląd przez dziób. Uwagę zwracają
ponadto duże wycieraczki na przedniej
szybie. Ponieważ jacht przeznaczony
jest do jednodniowych lub weekendowych wycieczek, pod pokładem,

Walkaround 21 evolution
Długość

6,34 m

Szerokość

2,49 m

Zanurzenie

0,76 m

Zbiornik paliwa

200 l

Załoga

6

Koje

2

Waga

1350 kg

Moc silnika
Kategoria projektowa
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100-250 KM
C

w części dziobowej, zaplanowano podwójną koję w kształcie trójkąta.
W podstawowej wersji producent
oferuje między innymi teak w kokpicie
i na pokładzie dziobowym. Solidny,
stalowy spojler nad środkową częścią
jachtu, który nadaje łodzi morskiego,
trochę bojowego charakteru i pozwala
na zamontowanie świateł nawigacyjnych i radaru. Ta konstrukcja służy
także do rozpięcia nad częścią kokpitu
dodatkowej osłony. Tapicerka wykonana jest z miękkiej i odpornej na ścieranie alcantary. To materiał używany
do produkcji mebli oraz foteli w droższych modelach samochodów.
Największe łodzie z linii Aquador to
33 Hardtop oraz 32 Cabin. To prawdziwe luksusowe krążowniki pozwalające
zorganizować sporą imprezę dla przyjaciół, a także długi wakacyjny rejs.
Więcej informacji o motorówkach
z Finlandii znajdziecie na stronie internetowej www.finboats.pl. Polskim
przedstawicielem stoczni Bella-Veneet
Oy jest firma Horyzont ze Szczecina,
która w ofercie ma trzy marki fińskich
motorówek:
Bella (www.bellaboats.fi)
Flipper (www.flipperboats.fi)
Aquador (www.aquadorboats.fi)

www.magazynwiatr.pl
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Jachty od sąsiadów zza miedzy
Niemiecka solidność i regatowy temperament. Czy jachty Hanse przypadną nam do gustu?

Surowa elegancja jachtu Hanse 400. Łódź zmierza do Polski na targi Wiatr i Woda w Gdyni.

W

czerwcu przedstawicielem marki Hanse w Polsce została szczecińska
firma Horyzont. Podczas targów
Wiatr i Woda w Gdyni zaprezentowany będzie jacht Hanse 400.
Prawdopodobnie przypłyną także
dwie inne konstrukcje z niemieckiej stoczni. Warto więc wpaść do
mariny, by podziwiać surową elegancję tych łodzi. Trudno bowiem
przejść obok nich obojętnie.

W 1993 r. wielu szkutników z północnych Niemiec nie miało pracy. Michael Schmidt skorzystał wtedy z oferty
Szwedów i wykupił prawa do budowy
łodzi Aphrodite 291. Po czterech miesiącach rozpoczęła się produkcja i lokalny przemysł stoczniowy zaczął się
odbudowywać. Wkrótce na rynek trafił
jacht Hanse 291. To był strzał w dziesiątkę. Na pierwszych targach nautycznych, na których został zaprezentowany, Michael Schmidt podpisał 30

umów z armatorami. Tak rozpoczęła się
kariera niemieckiego producenta, dziś
mającego w ofercie dziewięć modeli
jachtów żaglowych. Z firmą współpracuje między innymi Rolf Vrolijk, jeden
z najbardziej znanych konstruktorów,
który pracował między innymi przy
projekcie jachtu „Alinghi”, zdobywcy
Pucharu Ameryki.
Niemiecki producent każdy ze sprzedawanych jachtów dopasowuje do wymagań klienta. Nie chodzi tylko o wy-

Salon pod pokładem jachtu Hanse 400. Uwagę zwraca ciekawa konstrukcja rozkładanego stołu.
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posażenie łodzi w elektronikę, silnik
czy urządzenia nawigacyjne. Można
wybierać kolory tapicerek, poduszek,
a także zaprojektować własną aranżację wnętrza zabudowanego wybranym
gatunkiem drewna. Na firmowej stronie internetowej znajduje się konfigurator, umożliwiający poznanie wszelkich
oczekiwań armatora i skontaktowanie
go z najbliższym dealerem.
Niemcy ze stoczni Hanse szczycą
się dbałością o jakość materiałów wykorzystywanych do produkcji łodzi.
Ich konstrukcje doskonale żeglują,
często wygrywają regaty jachtów
turystycznych, a na wtórnym rynku
starsze modele długo utrzymują wysoką cenę.
Prawie wszystkie dostępne modele
mają elegancką, sportową linię kadłuba i nadbudówki. Królują ostre,
wyraźnie zaznaczone krawędzie. Nabudówki są dość płaskie. Dzięki temu
kadłuby zyskują regatowy charakter,
a także przestrzeń. Mamy wrażenie,
że niemal całe śródokręcie i część
dziobowa tych jachtów to duży pokład słoneczny.
Model Hanse 400, zmierzający na
targi do Gdyni, ma dwa koła sterowe zamontowane na ascetycznych,
odchylonych ku burtom kolumnach.
Rufa jachtu może być otwarta lub zakończona otwieraną platformą kąpielową, z której schodzimy po stalowej
drabince. Kokpit jest prosty i duży.
Uwagę zwracają szerokie półpokłady,
a także duże podłużne okno tuż pod
obciągaczem bomu.
Kuchnię w kształcie litery „L” zaplanowano na prawej burcie, tuż przy
zejściówce. Po lewej stronie jest łazienka, a środkową część salonu zajmują biesiadna kanapa oraz niezwykły stół rozkładany. Ma on obniżenie
w centralnej części. Możemy tam
trzymać rzeczy, które w trakcie rejsu
warto mieć pod ręką; owoce, przewodnik, książkę lub napoje. W osi
jachtu jest dość szeroka alejka prowadząca do dwuosobowej kabiny dziobowej z łazienką. Stolik nawigacyjny
zaplanowano na lewej burcie, obok
podłużnej kanapy. W rufowej części
jachtu znajdują się dwie podwójne
kabiny. Każda ma niewielki przedsionek i małą garderobę. W kabinie,
podobnie jak na zewnątrz, dominują
proste formy.
Stocznia Hanse znana jest nie tylko z produkcji eleganckich, solidnych
i szybkich jachtów, ale także z niekonwencjonalnych pomysłów marketingowych. Niedawno zaoferowała rabaty sięgające 20 tys. euro wszystkim
klientom, którzy odbiorą łódź prosto
ze stoczniowej przystani w miejscowości Greifswald. Ponoć niedawno
przyjechało dwóch mężczyzn z Nowej
Zelandii. Odebrali swój jacht, zrobili zakupy, zawiesili banderę na rufie
i popłynęli do domu.

www.magazynwiatr.pl
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Łódka na dach i w drogę
Dziesięć minut taklowania i żeglujesz w ślizgu

Mały kadłub i żagiel przypominający pędnik od deski windsurfingowej. Oto przepis na prawdziwą frajdę.

W

Polsce pojawił się nowy
jacht „dachowiec” przystosowany do transportu na dachu osobowego auta.
Twiner jest bardzo lekki, szybki
i łatwy w montażu. Producentem
tej ciekawej konstrukcji jest francuska firma 2-win z La Rochelle.
Najbliższa prezentacja łódki odbędzie się podczas poznańskich
regat Srebrny Żagiel Optimista,
rozgrywanych na przełomie lipca i sierpnia.
Francuzi produkują Twinera od
trzech lat. Jest on przeznaczony dla
osób szukających frajdy z żeglugi na
niewielkiej łódce. Dla wszystkich, którzy nie chcą ciągnąć za samochodem
przyczepy przystosowanej do trans-

portu dużych i ciężkich kadłubów.
I dla tych, którzy swoją łajbę chcą
mieć zawsze pod ręką, jak deskę surfingową.
Kadłub wykonany jest z lekkiego
i wytrzymałego materiału twintex.
Waży zaledwie 32 kg i jest bardzo
sztywny. Można go łatwo przenosić
dzięki uchwytom na dziobie i rufie.
Jacht posiada obrotowy miecz oraz
automatycznie podnoszoną płetwę
sterową. Oba te rozwiązania ułatwią
wodowanie i „lądowanie” na plaży.
Węglowy maszt składany jest z trzech
części. Po otaklowaniu przybiera
łukowaty kształt. Twiner ma także
przezroczysty żagiel przypominający
windsurfingowy pędnik. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami
konstrukcji taklowanie trwa od 5 do 10

Wyłączny importer:

minut. Ściągamy kadłub z dachu, składamy rury od żagla i po chwili cieszymy się szybką żeglugą.
Twiner często traktowany jest jak
rodzinne „pływadło” na wakacje lub
weekendowe wypady za miasto. Może
nim żeglować nawet troje dzieci lub na
przykład tata z córką (kadłub ma wyporność 150 kg). Jacht jest stabilny, łatwo
wchodzi w ślizg, ma otwartą rufę, więc
woda szybko wydostaje się poza kokpit.
Pomyślano także o miejscu do przewożenia zakręcanej beczułki firmy Optiparts
na prowiant i podręczne drobiazgi.
Konstruktor pamiętał i o tym, że
jacht „dachowiec” musi był łatwy
w transporcie, dlatego wszystkie rury,
żagiel oraz płetwy możemy schować
w kokpicie, przykryć całość pokrowcem i wrzucić na dach samochodu.

Kadłub Twinera może być biały lub
czarny. Żagle dostępne są w czterech
wielkościach (od 3,5 m² do 6,5 m²).
Łódka w najbogatszej wersji Xtrem
z żaglami monofilmowymi o powierzchni 5,5 m² lub 6,5 m² kosztuje
19,5 tys. zł brutto. Oferowana jest także wersja Sport z żaglem o powierzchni
4,5 m² (bez podnoszonej płetwy). Jest
także możliwość zakupu małego żagla
z dakronu dla dzieci (3,5 m²).
DANE TECHNICZNE
Długość
2,8 m
Szerokość
1,4 m
Zanurzenie
0,1/0,8 m
Waga całkowita
45 kg
Waga kadłuba
32 kg
Żagle 3,5 m² / 4,5 m² /5,5 m² / 6,5 m²
Załoga
od 1 do 3 osób (150 kg)

Przedstawiciel marek:

Geronimo
tel. 601 444 335
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Mały jacht dla każdego
Oto łódź, którą znany konstruktor zaprojektował dla siebie

P

rzedstawiamy nowy jacht
przeznaczony do rodzinnej
żeglugi. Jest mały, funkcjonalny i wygodny. S-850 Centaurus może być prowadzony nawet
przez sternika bez uprawnień,
gdyż długość kadłuba wynosi
zaledwie 7,48 m. Łódź zdobyła
nagrodę Gwóźdź Targów Wiatr
i Woda i została zgłoszona do konkursu Jacht Roku w Polsce 2011.

poruszać się po messie i odwiedzać
koję dziobową. Nie lubię rozkładanych
stołów na skrzyni mieczowej, bo zabierają całą przestrzeń i odcinają
dziobówkę od reszty jachtu – mówi
Jacek Centkowski.
S-850 może mieć silnik
stacjonarny, zaburtowy
schowany w centralnej bakiście
na rufie albo

a następnie unosimy ją razem z oparciem. Wewnątrz zmieszczą się nawet
dwa składane rowery z małymi kołami.
Kadłub jachtu w części podwodnej
ma żeliwny falszkil, z którego wysuwa
się obrotowa płetwa mieczowa. – To
bardzo praktyczne rozwiązanie – mówi
konstruktor. – Możemy dobić na płytkiej wodzie do brzegu, nie kalecząc laminatowej części dna. Łódź osiada na
żeliwnym elemencie, a my bezpiecznie
wychodzimy przez dziób na ląd. Jeśli
chcemy wyposażyć jacht w silnik stacjonarny, wówczas falszkil pełni jeszcze
jedną ważną funkcję – chroni śrubę.
Na dziobie uwagę zwraca mały pomost, pod którym możemy zamontować
wytyk do genakera. Jest też drabinka
ułatwiająca zejście z wysokiego dziobu na keję lub na plażę. Przed masztem
można zamontować samohalsujący
fok na poprzecznej prowadnicy, który sprawdzi się w każdych warunkach
wietrznych. Jeśli płyniemy z żoną lub
dziewczyną, pozwólmy jej delektować
się żeglowaniem. Załogantka zmuszona
do ciągłego wybierania szotów może
opuścić pokład w najbliższym porcie.

S-850 Centaurus

zaplanowano dość szeroką hundkoję
dla dwojga dzieci lub na przykład dla
mamy z córką. W mesie, po złożeniu
stołu, zyskamy dwa dodatkowe miejsca
noclegowe. – W moim jachcie stół jest
„przyklejony” do prawej burty. Dzięki
temu wzdłuż kambuza usytuowanego
po lewej stronie możemy bez przeszkód

tradycyjny na pantografie. Łatwy dostęp do
zaburtowego silnika zapewni wyjście rufowe zaplanowane z lewej strony.
W tej części kokpitu znajdziecie też dużą
bakistę z ciekawą pokrywą podzieloną
na dwie części. Chcąc schować jakiś
drobiazg, podnosimy tylko część siedziska. Jeśli chcemy wydobyć coś większego, wówczas uchylamy część siedziska,

Długość kadłuba
7,48 m
Długość całkowita
8,4 m
Szerokość
2,78 m
Wysokość w kabinie
1,95 m
Zanurzenie
0,55 m / 1,7 m
Waga
2500 kg
Koje
6
Grot
17,5 m2
Fok
7,5 m2
Genua
12,5 m2
Genaker
30 m2
Kategoria projektowa
C
Cena wersji
109 tys. zł
podstawowej
netto
Projekt
Centkowski & Denert Design Studio

reklama

Jacek Centkowski, ceniony konstruktor, współpracownik francuskiej stoczni
Jeanneau, autor projektu jachtu S-850
Centaurus, zawsze żegluje z notatnikiem.
Niby wypoczywa, ale co jakiś czas sięga
po ołówek i notuje. Tu podnieść półkę o
dwa centymetry, tam coś obniżyć, w innym miejscu przesunąć. Notatki są po to,
by kolejne egzemplarze jego łodzi oraz
nowe projekty były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
Dziesiątki takich notatek zbieranych
przez lata oraz projektowe doświadczenia pozwalają na tworzenie ciekawych
konstrukcji. Teraz Jacek Centkowski
czeka na jacht, który zaprojektował dla
siebie. To właśnie S-850 Centaurus. Producentem jest stocznia J&M.W. Yachts
z Augustowa. – Przez 11 lat żeglowałem
na jachcie Sportlake 660 stylizowanym
na łódź typu motosailer. W końcu postanowiłem zmienić łódkę na nieco większą, nowocześniejszą, ale o podobnych
walorach użytkowych. Projektując Centaurusa, myślałem nie tylko o zadowoleniu klientów augustowskiej stoczni, ale
także o własnej wygodzie – mówi konstruktor.
Nowy jacht Centkowskiego ma wysoką kabinę z dużymi oknami, które
wprowadzają do wnętrza sporo światła. – W kabinie podczas rejsu chcę się
czuć jak na werandzie, a nie jak w piwnicy. Dlatego zdecydowałem się na takie okna – mówi konstruktor.
Charakterystycznym
elementem
jachtu jest duże okno zaprojektowane

na przedniej ścianie nadbudówki. Ten
element znamy z dużych jachtów
o nowoczesnych liniach, ale w małej
jednostce to nowość. Sternik siedzący na ławce w kokpicie może
przez wnętrze kabiny i przednią
szybę obserwować przestrzeń
przed dziobem. Jeśli usiądziemy na podwyższonych
osłonach w kokpicie (oparciach), wówczas znajdziemy się na tyle wysoko,
by obserwować akwen
ponad nadbudówką.
Wnętrze jachtu jest
wysokie, więc nie trzeba się schylać przy
chodzeniu. W kabinie znajdziemy łazienkę z umywalką i prysznicem
oraz kuchenkę.
W dziobie jest
klasyczna podwójna koja
w kształcie
t rójk ąt a.
Na rufie

www.magazynwiatr.pl
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Pływający dom na morzu
Polska stocznia wprowadza na rynek nowy houseboat na jeziora i morze

N

a sierpniowych targach
Wiatr i Woda w Gdyni
stocznia Delphia Yachts
zaprezentuje nowy jacht motorowy typu houseboat. Nautica
1300 będzie mieć 13 metrów
długości (trzy metry więcej od
popularnego jachtu Nautica
1000). Zapewni wygodny nocleg ośmiu osobom. Rozmawiamy z Michałem Szafrańskim
z firmy Shafran-Sail, pomysłodawcą budowy łodzi z linii
Nautica.
Arek Rejs: Skąd pomysł na seryjną produkcję wypornościowych
jachtów?
Michał Szafrański: Znajomi zaprosili
mnie do Holandii na rejs barką. Po kilku
dniach podróży zakochałem się w takim
sposobie spędzania wolnego czasu i pomyślałem, że budowa takiej łodzi w Polsce upowszechni żeglugę motorowodną.
Mimo dużej popularności jachtów mo-

SKLEP ŻEGLARSKI

ul. Dworcowa 9, Ruciane-Nida

SZKUTNIA

MICHAŁ MATLA
NAPRAWY, BUDOWA
WSZYSTKICH TYPÓW ŁODZI

tel. +48 504 121 969
reklama

www.magicyacht.pl
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ul. Brzozowa 4, Ruciane-Nida
Zapraszamy!

torowych, niewiele widujemy barek czy
houseboatów. U nas motorówka wciąż
kojarzy się przede wszystkim z szybkimi cruiserami. Gdy wróciłem z rejsu,
postanowiłem namówić szefów stoczni
do zbudowania wypornościowej łodzi,
która mogłaby spełnić oczekiwania miłośników wygodnego i spokojnego wypoczynku na Mazurach.
Delphia to firma znana przede
wszystkim z budowy jachtów żaglowych. Jak jej właściciele przyjęli
pana pomysł?
Trzy miesiące nękałem ich telefonami i udowadniałem, że budowa takiej jednostki będzie dobrą decyzją.
W końcu powiedziałem, że biorę na

siebie sprzedaż nowego produktu i ryzyko z tym związane. Wkrótce rozpoczęła się budowa jachtu.
Jak dziś sprzedaje się Nautica 1000?
Ta łódka to strzał w dziesiątkę. Budowa tych jachtów jest bardzo ważną
część produkcji stoczni. Na realizację
zamówienia czeka się sześć miesięcy.
Kto jest głównym odbiorcą?
Klienci indywidualni. Ale mamy
też sporo zamówień od firm czarterowych. Łodzie Nautica sprzedajemy
właściwie na całym świecie, mamy
zamówienia nawet z Japonii. Głównymi odbiorcami są oczywiście nasi
armatorzy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi i Rosjanie.

Teraz przyszedł czas na skonstruowanie większej jednostki. Czy jest
potrzebna?
Hubert Jabłoński, nasz niemiecki
przedstawiciel, zauważył, że w Niemczech spada popularność klasycznych
houseboatów, a wzrasta zainteresowanie łodziami z bardziej nowoczesną
linią. Zauważył też, że niemieccy armatorzy coraz więcej czasu spędzają,
żeglując wzdłuż wybrzeża. Zasugerował więc, żeby pomyśleć o większym
jachcie, bardziej komfortowym, pozwalającym na bezpieczną żeglugę po
otwartych wodach. Planujemy również
budowę małej Nautici, którą armator
mógłby samodzielnie przewieźć na
przyczepie w dowolne miejsce.
Czym Nautica 1300 będzie się różnić od swojej poprzedniczki?
Będzie miała kategorię B, więc zostanie dopuszczona do żeglugi po morskich
wodach przybrzeżnych. Znajdą się na
niej nawet cztery dwuosobowe kabiny mieszkalne. Pojawi się duże, znane
z włoskich konstrukcji okno w burcie
jachtu. Standardem będą dwa stery
strumieniowe (dziobowy i rufowy). Najbardziej cieszy dodatkowe stanowisko
sterowania na dziobie. W tym miejscu
często toczy się całe życie towarzyskie
na jachcie. Teraz także sternik będzie
mógł w nim uczestniczyć. Nowe stanowisko sterowania ułatwi również manewry w porcie.
Premiera Nautici 1300 zapowiadana jest na początek sierpnia, kiedy
odbędzie się wodowanie prototypowej jednostki?
Zapewne zwodujemy ją dwa tygodnie przed targami w Gdyni. Chcemy
przeprowadzić wszystkie niezbędne
testy, by targowi goście mogli w pełni
docenić zalety nowego jachtu.

Barka w stylu retro
Firma Pod Omegą Stanisława Kasprzaka z Iławy buduje
nowy jacht motorowy Omega
Buster 800M. Laminaty wykonano w Inowrocławiu (www.
firmabuster.pl), zaś zabudowa wnętrza powstaje w Iławie
(www.podomega.strefahex.pl).
Wodowanie zaplanowano na
koniec sierpnia. Polska premiera barki odbędzie się w Poznaniu podczas listopadowych
targów Boatshow.
Jacht Omega Buster 800M
będzie przystosowany do długich rejsów po wodach śródlądowych i przybrzeżnych. Pomieści nawet sześcioosobową
załogę. W kabinach i sterówce
zapewniono odpowiednią wysokość (1,9 m) oraz wygodne
koje. Pod pokładem są dwie
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kabiny mieszkalne (na dziobie i rufie). Centralną część zajmie duży
salon z kuchnią. Na prawej burcie
będzie duża kanapa oraz stół dla całej
załogi. Po obniżeniu stołu powstanie
miejsce noclegowe dla dwóch dodatkowych osób.
Zaplanowano instalację ciepłej i zimnej wody, a także instalację wody zaburtowej. Będą też zbiorniki na brudną wodę i fekalia. Projekt przewiduje
ponadto zainstalowanie ogrzewania

na olej napędowy z czterema nawiewami grzewczymi. William Wharton,
amerykański pisarz, który w latach 60.
mieszkał w barce na Sekwanie, byłby
zapewne zachwycony polską konstrukcją w stylu retro.
Więcej informacji o projekcie na przystani Pod Omegą w Iławie (podomega@
podomega.pl).
DANE TECHNICZNE
Długość całkowita
8,10 m
Długość kadłuba
7,48 m
Szerokość
3m
Zanurzenie
0,60 m
Wysokość w kabinach 1,90 m
Załoga
od 4 do 6 osób
Silnik stacjonarny 20-40 KM
Silnik przyczepny
15-30 KM
Zbiornik paliwa
od 125 l
Waga
2500 kg
Kategoria projektowa
C
Projekt
Grzegorz Buczyński

www.magazynwiatr.pl
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Dookoła Korsyki w 14 dni
Przed nami piękna trasa. Startujemy z Sardynii z zamiarem opłynięcia Korsyki

M

aria Grzeszczyk przedstawia swe wrażenia
z rejsu dookoła niezwykłej wyspy. Załoga autorki zafundowała sobie dwutygodniową włóczęgę po akwenie, który
coraz częściej kusi żeglarzy
z Polski.

Największe w Polsce
centrum sprzedaży
używanego sprzętu
żeglarskiego

Białe klify Korsyki. Oślepiają i kuszą, by znaleźć zejście na ląd.

stopni Beauforta utrudnia żeglugę,
więc zmieniamy plany. Płyniemy
na zachodnie wybrzeże. Opłyniemy
Korsykę z drugiej strony (zgodnie ze
wskazówkami zegara). Cieśnina Świętego Bonifacego, oddzielająca Sardynię od Korsyki i Morze Tyrreńskie od

� łodzie żaglowe
� katamarany
� skiffy
� przyczepy podłodziowe
� osprzęt żeglarski

Morza Śródziemnego, znana jest jako
akwen wyjątkowo trudny. Cieśnina ma
szerokość siedmiu mil. Wieją tu silne wiatry. Gdy powieje z zachodu na
wschód lub odwrotnie, w pojawiają się
silne i zmienne szkwały. Zatonęło tu
sporo okrętów. Dodatkowym utrudnie-

niem są liczne wysepki, skały, mielizny i podwodne rafy. Ale dziś, w dobie
odbiorników GPS, mamy ułatwione
zadanie. Nasz kapitan dokładnie wyznaczył trasę, a my trzymamy się jej
i udaje nam się pokonać cieśninę bez
przygód. Z prawej strony zostawiliśmy

www.wateraction.pl

ul. Św. Ducha 35, 63-200 Jarocin, tel. +48 503 034 907 oraz +48 502 687 663, email: biuro@wateraction.pl

www.magazynwiatr.pl
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Na początku maja lądujemy w Olbii
na północno-zachodnim wybrzeżu Sardynii. Lot z Berlina trwał około dwóch
godzin (z Warszawy nie ma bezpośredniego połączenia). Jest ciepło, ale
nie gorąco. Wynajmujemy taksówkę
i jedziemy 20 km do portu w Portisco, gdzie wyczarterowaliśmy Bavarię
Cruiser 38. To jacht dla siedmiu osób.
Wyposażony we wszystko, co trzeba,
ale mapy i locję przywieźliśmy z kraju.
Lepiej mieć swoje pomoce nawigacyjne, bo na czarterowych jednostkach
możemy nie znaleźć map z najbardziej
nas interesującymi akwenami.
Przed nami piękna trasa. Startujemy
z Sardynii z zamiarem opłynięcia Korsyki. Najpierw od strony wschodniej.
Po drodze odwiedzimy włoskie wyspy
Elbę i Pianosę. Opłyniemy Przylądek
Korsykański i wzdłuż zachodniego
wybrzeża Korsyki powrócimy na Sardynię. Mamy na to dwa tygodnie.
Zwiedzamy Olbię. Ograniczamy się do
przebiegnięcia po starych uliczkach i zobaczenia z zewnątrz wykutej w granicie
bazyliki San Simplicio z XI wieku. Co
jest wewnątrz? Dowiadujemy się z przewodnika, gdyż świątynia jest zamknięta.
Nie ma w tym mieście innych zabytków.
Wypływamy rano, kierując się na
archipelag La Maddalena (Archipelag
Galluryjski). Jest piękna słoneczna
pogoda. Wiatr umiarkowany. Morze
turkusowe. Po drodze mijamy wyspy
z piaszczystymi plażami. Archipelag,
który mamy na kursie, to park narodowy. Jedyną zamieszkaną wyspą jest
La Maddalena. Cumujemy w środku
miasta, tuż przy sklepach i knajpkach
usytuowanych przy nabrzeżu. Na wejście do miejscowego Museo Archeologico Navale jest za późno, a szkoda, bo
znajduje się tam rzymski statek towarowy z 120 r. p.n.e. Zgromadzono też
pamiątki po admirale Nelsonie, który
upodobał sobie ten port i traktował go
jako bazę wypadową pozwalającą obserwować ruchy floty francuskiej.
Następnego dnia płyniemy na Korsykę. Wiatr północny o sile siedmiu
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dwie większe wyspy Lavezzi i Cavallo.
Należy trzymać się od nich z dala, bo
w ich pobliżu jest bardzo płytko.
Choć Korsyka należy do Francji,
Korsykanie na każdym kroku podkreślają swoją odrębność. Wypada więc
zawiesić banderę Korsyki (biała flaga
z czarną głową Maura owiniętą białą
chustą). Banderę kupicie w każdym
sklepie żeglarskim.
Dopływamy do Bonifacio, pierwszego portu na Korsyce. To miejsce
wszystkie przewodniki i foldery pokazują jako wizytówkę wyspy. Wielu
twierdzi, że to najładniejszy port na
całym Morzu Śródziemnym. Niesamowite wrażenie robią wysokie białe
klify. Po jednej stronie wejścia do portu na klifach górują średniowieczne
mury miasta, po drugiej - samotna latarnia morska. Przemierzamy naturalną, długą zatokę wciśnięta pomiędzy
klif. Wysokie brzegi osłaniają cumujące jednostki. Zatoka ma około 100 m
szerokości oraz głębokość od 2 m (na
samym jej końcu) do 20 m.
Większe jednostki cumują pośrodku
zatoki. W północnej części jest się kotwicowisko, na którym można stanąć,
gdy nie ma miejsca w porcie. Dla gości
jest tu 220 miejsc. My, trzymając kurs
południowo-wschodni, bez problemu

Polska załoga podczas majowego rejsu dookoła Korsyki.

ochrzczony był Napoleon, oraz dom,
w którym się urodził. Znajdują się tu
liczne portrety cesarza i jego rodziny
oraz listy i inne pamiątki. W katedrze
spotykamy księdza, który dowiedziawszy się, że jesteśmy Polakami,
zaciąga nas do kolejnego kościoła na
nabożeństwo. Wieczorem obchodzimy
uroczyście trzytysięczną milę naszego

ne jest na wysokim brzegu i otoczone
murami twierdzy. Za czasów rzymskich stanowiło port dla okrętów wojennych i statków handlowych. Często
zajmowane było przez piratów. Od XV
w. należało do Genui. Francja przejęła
władze nad miastem w 1768 r. Podobno
tu urodził się Krzysztof Kolumb. Ma
swój pomnik u podnóża cytadeli.

Cieśnina Świętego Bonifacego, oddzielająca Sardynię od Korsyki
i Morze Tyrreńskie od Morza Śródziemnego, znana jest jako akwen
wyjątkowo trudny.
kolegi. Pijemy z tej okazji dobre wino
korsykańskie. Nasz kapitan ma na liczniku 23 tys. mil morskich. Ja, niestety,
nie liczyłam swoich. Chyba zwrócę się
do kapitana, z którym wcześniej pływałam na Bałtyku, o opinię z rejsów

i zacznę podliczać własne przebiegi.
Wcześnie rano wyruszymy w kierunku Calvi. Przed nami 45 mil. Wiatr
znów przeciwny, ale Calvi wynagradza trud halsowania. To miasto podobało mi się najbardziej ze wszystkich,
jakie widzieliśmy na Korsyce. Położo-

Wreszcie osiągamy najbardziej na
północ wysuniętą część Korsyki –
Przylądek Korsykański. Na skałach
samotna latarnia. Słychać ptactwo. Na
wodzie czasami pojawia się jacht w oddali. Tu już nie ma promów. Cumujemy w porcie Macinaggio. Czas zajmuje
nam kąpiel w morzu i leniuchowanie.
Rano ruszamy w kierunku Elby. Szykujemy włoską banderę. Robi się coraz
cieplej. Wiatr osłabł, choć nadal wieje
z północy.
Na Elbie tuż przy nabrzeżu trwa fiesta. Miejscowi oferują lokalne produkty; wina, sery, chleby. Ceny wysokie,
ale degustacja gratis. W wina wolimy
zaopatrywać się w sklepach. Robimy
takie zapasy, by ich nie zabrakło do
żadnej kolacji.
Następnego dnia płyniemy na kontynent, do Włoch. To jedyny dzień z deszczem. Po raz pierwszy i ostatni podczas
tego rejsu wyciągam sztormiak i kalosze. Zatrzymujemy się w dużym, nowoczesnym porcie jachtowym Punta Ala.
Może tu stać 890 jachtów. Dla gości
przewidziano 80 miejsc. Dookoła las
masztów. Pilnujący porządku w porcie
podpływają do nas natychmiast i wskazują miejsce cumowania. W szczycie
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dochodzimy do kei w środku zatoki
i stajemy niemal na wprost murów
obronnych Górnego Miasta. Wspinamy się po schodach i już jesteśmy na
ulicy pełnej sklepów z pamiątkami.
Miasto zostało założone w IX w. przez
Bonifacego II, hrabiego z Toskanii. To
on zlecił budowę zamku na wzgórzu.
Do Francji miasto zostało włączone
w 1769 r.
Pod wieczór wybieramy się na wycieczkę wzdłuż brzegu morza. Wspaniale pachną zioła. Docieramy do
latarni morskiej wysuniętej na klifie
daleko w morze. Widać Sardynię.
Część załogi wybrała się na cmentarz
założony przez żołnierzy Napoleona.
Naszym następnym portem jest
Propriano. Po raz pierwszy kąpiemy
się w morzu, choć woda jest chłodna.
Dalej kierujemy się ku Ajaccio (stolica Korsyki). Wieje północny wiatr.
Rezygnujemy z halsowania i włączamy silnik (trzeba pamiętać, że wiatry
północne w tym rejonie przeważają).
Marina znajduje się w centrum miasta.
Przypływają tu ogromne promy z Sardynii i południowych portów Francji.
Zwiedzamy XVI-wieczną katedrę
Notre Dame de Miséricorde, w której

sezonu pewnie niełatwo tu o miejsce.
Postój w marinie kosztuje nas 55 euro.
To najwyższa opłata za portowanie
podczas rejsu. W okolicy przylegającej
do portu znajdują się ekskluzywne hotele, eleganckie butiki, sklepów żeglarskich jest chyba z dziesięć. Podziwiamy piękną, zadbaną roślinność, palmy,
krzewy, kwiaty. W nocy nadchodzi
sztorm o sile 10 Beauforta. Wiatr dopycha nas do pomostu. Obawiając się
uszkodzenia łódki całą noc trzymamy
wachty. Rano jest już spokojnie.
Wracamy na morze. Zmierzamy na
wyspę Giglio. Z tego miejsca czeka
nas powrotny rejs na Korsykę. Trasa
trochę dłuższa (75 mil). Nocna wachta upływa szybko przy pełni księżyca.
Ruch na wodzie mały, z daleka czasami przesuwają się światła większych
jednostek. Z boku zostawiamy wyspę
Monte Christo. Rano znów wciągamy
banderę Korsyki. Na horyzoncie widać
ośnieżone korsykańskie szczyty. Góry
stanowią dwie trzecie powierzchni
wyspy. Najwyższy szczyt (Monte Cinto) ma 2706 m n.p.m. Dopływamy do
małego portu Solenzara. Znów mamy
czas na kąpiel. Woda jest tu chłodniejsza niż na północy wyspy. Nad samym
brzegiem rosną drzewa korkowe, palmy, platany. Roślinność jest wspaniała,
wszędzie mnóstwo kwiatów.
Następnego dnia dopływamy do
Porto-Vecchio. To tylko 21 mil żeglugi w pełnym słońcu. Mamy korzystny
wiatr. Na pokładzie plaża. Port położony jest w zatoce, a wejście wyznacza
tor wodny. Cumujemy i idziemy na stare miasto. Wąskie uliczki, sklepy z pamiątkami, knajpki. Kupujemy wyroby
z drzewa oliwnego. Powoli żegnamy
się z Korsyką.
Wracamy na Sardynię. Znów zmiana bandery pod salingiem. Z PortoVecchio do Porto Cervo mamy 47 mil.
Mijamy wiele niezamieszkanych wysepek. Porto Cervo leży na Szmaragdowym Wybrzeżu (Costa Smeralda).
Jak podają przewodniki, najbardziej
błyszczą tam brylanty i diamenty gości. Ale my się tym nie przejmujemy.
Zwiedzamy klub jachtowy, który zachwyca nas swoją elegancją. Posadzki
w marmurze, meble z ciemnego drewna. Kręcimy się po sklepach w marinie, choć tak naprawdę nie w głowie
nam zakupy.
Po drodze do naszego portu zatrzymujemy się na chwilę w Porto Rotondo. Mamy nadzieję spotkać premiera
Włoch, który niedaleko ma swoją
posiadłość. Po przepłynięciu 466 mil
i odwiedzeniu 14 portów docieramy
do naszej mariny, by zdać jacht. Spotykamy żeglarzy z Krakowa, którzy
dopiero przylecieli. Są jedyną załogą
z Polski spotkaną na tym szlaku.
Maria Grzeszczyk
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Kiedyś byłem gruby
Piotr Kula myśli o olimpijskim złocie. Czy to marzenie ściętej głowy?

P

iotr Kula, zawodnik klasy Finn, zakwalifikował
się do sierpniowych regat przedolimpijskich. W walce o miejsce przeznaczone dla
zawodnika z Polski pokonał
starszego i bardziej doświadczonego kolegę z kadry, Rafała Szukiela. To oczywiście nie
koniec krajowych eliminacji
do igrzysk, ale Piotr cieszy się
z największego sukcesu w swej
żeglarskiej karierze. Z naszym
młodym sternikiem rozmawia
Katarzyna Skorska.
Piotrka poznałam w połowie czerwca
nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie.
Przyjechał na III Otwarte Mistrzostwa
Olsztyna Dziennikarzy w Żeglarstwie.
Wpadł niemal prosto z wyjazdu na regaty o puchar świata w holenderskim
Medemblik, gdzie wywalczył siódme
miejsce. To jego najlepszy rezultat w karierze. Przyjechał, by odebrać kluczyki
do nowej Toyoty Hilux i pokazać nam,
na czym polega match racing. Organizatorzy mistrzostw postanowili sprawdzić, czy dziennikarze poradzą sobie
w tej formule, dlatego dla najlepszych
załóg zorganizowano pierwsze w kraju
amatorskie regaty meczowe dziennikarzy. Piotr wystąpił gościnnie jako załogant w teamie radiowej „Czwórki”.
Katarzyna Skorska: Od kiedy się
ścigasz?
Piotr Kula: Od dziesięciu lat. W klasie Finn szósty rok. Wcześniej startowałem na Laserze. Zawsze byłem dość
duży. No, powiedzmy sobie szczerze,
w dzieciństwie to właściwie byłem
gruby. Dlatego dość szybko przesiadałem się na większe łódki.
Ile ważysz?
98 kilogramów, czyli dokładnie tyle,
ile powinien ważyć zawodnik klasy
Finn. Mój wzrost to 190 cm.
Co robisz w Olsztynie, skoro sezon
w pełni?

Piotr Kula podczas regat Pucharu Świata w Weymouth.

Skończyliśmy miesięczny cykl treningów i startów. Mam pięć dni na
odpoczynek, więc odpoczywam. Później rozpoczniemy tygodniowy trening
–przygotowanie do mistrzostw Europy,
które rozpoczną się na początku lipca
w Helsinkach. Po tych regatach będzie
trochę luźniej. Czeka nas zgrupowanie
w Polsce, a potem wyruszamy z trenerem do Weymouth na regaty będące
testem przedolimpijskim. To impreza
, w której tak samo jak na igrzyskach
może startować tylko jeden zawodnik
z każdego kraju. W mojej klasie będzie
25 sterników.
Wydaje się, że Ty i Rafał Szukiel jesteście najpoważniejszymi kandydatami do udziału w przyszłorocznych
regatach olimpijskich. Jak oceniasz

swoje szanse na wygranie krajowych
eliminacji?
Moje przygotowania utrudniła
operacja kolana w ubiegłym roku,
pod koniec sezonu. Przez całą zimę
nie pływałem, ale na szczęście po
urazie nie ma już śladu. Pływamy
teraz z Rafałem bardzo równo. Często finiszujemy blisko siebie. Trudno
mi oceniać własne szanse, ale czuję,
że z każdym tygodniem jestem mocniejszy. Dziś mam tylko jeden cel –
olimpijskie złoto. Może się to komuś
wydawać marzeniem ściętej głowy,
ale ja myślę, że im wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę, tym więcej
zdobywamy.
Kiedy będziemy wiedzieć, który
z was pojedzie na igrzyska?

Polacy w Weymouth i w Kilonii
W Weymouth (Wielka Brytania)
rozegrano regaty Pucharu Świata Skandia Sail for Gold. Polacy
walczyli z zagranicznymi rywalami, ale też z sobą, bo zawody
były pierwszą krajową eliminacją
do igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.
Najlepsi z naszych reprezentantów
byli zawodnicy z deski RS:X oraz
załogi klasy Star. Zofia Klepacka
zajęła drugą pozycję. Doskonale spisała się Maja Dziarnowska (czwarte
miejsce). Panowie również żeglowali wysoko. Przemysław Miarczyński
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zajął piąte miejsce, a Piotr Myszka
był szósty.
W klasie Star Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki wywalczyli
czwartą lokatę. Na dziesiątej pozycji
regaty ukończyli ich krajowi rywale
Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński.
Obie załogi stoczyły bezpośredni pojedynek podczas startu do wyścigu
medalowego.
W pierwszej dwudziestce regat znaleźli się także Michał Majewski (RS:X)
– 13. miejsce, Marta Hlavaty (RS:X) –
14. miejsce, Katarzyna Deberny (Laser
Radial) – 19. miejsce i Agata Brygoła
(RS:X) – 20. miejsce.
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Na regatach Kieler Woche dominowały klasy nieolimpijskie. Warto zwrócić
uwagę na piąte miejsce Sary Piaseckiej
i Marka Kalinowskiego z młodzieżowej
klasy 29er. Antoni Pawłowski zajął szóstą
pozycję w klasie OK Dinghy. W tej samej konkurencji Jakub Kania wywalczył
ósme miejsce. Jacek Noetzel był czwarty
na katamaranie klasy A. W klasie RS:X
Agata Brygoła wywalczyła piąte miejsce,
a Maja Dziarnowska dziewiąte. W tej
samej konkurencji wśród panów wygrał Przemysław Miarczyński, a trzeci
był Michał Majewski. W klasie 470 pań
szóstą lokatę zajęła załoga Agnieszka
Skrzypulec – Jolanta Ogar.

Dopiero w przyszłym roku. Podczas
tegorocznych grudniowych mistrzostwach świata w Perth w Australii,
któryś z nas musi wywalczyć miejsce
dla kraju. Jeżeli znajdziemy się wśród
pierwszych 16 państw, Polska będzie
mieć swojego sternika na igrzyskach.
Natomiast eliminacje krajowe rozpoczną się w marcu, od regat pucharu
świata na Majorce. Druga impreza eliminacyjna odbędzie się dwa tygodnie
później we Francji, a trzecia (mistrzostwa świata w angielskim w Falmouth) w maju. Z tych trzech imprez pod
uwagę brane będą dwie najlepsze dla
każdego zawodnika. Ostatnio Rafał
i ja jesteśmy najczęściej wymieniani
jako faworyci, ale w Polsce jest jeszcze kilku innych zawodników, którzy
mogą nam zagrozić. Na pewno nie złożą broni, więc zapowiada się bardzo
emocjonująca walka.
Rozmawiała Katarzyna Skorska
Piotr Kula. Rocznik 1987. Urodził
się w Olsztynie, dorastał w Biskupcu.
Pierwszy raz chwycił ster w wieku
siedmiu lat – tata wyremontował mu
Optimista z harcerskiej przystani.
Lubi biegać i jeździć na rowerze. Nie
lubi ubierania mokrych butów piankowych. Śpiewa i gra na gitarze, kiedyś
grał nawet na pianinie. Jego ulubione
szanty to „Hiszpańskie dziewczyny”
i „Chłopcy z Botany Bay”. Piotr kończy właśnie studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Wkrótce będzie bronił pracę magisterską. Reprezentuje Biskupieckie
Towarzystwo Żeglarskie.
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Puchar Volvo w Olsztynie
Najlepsze załogi klasy 49er spotkają się na Jeziorze Krzywe

V

olvo Olympic Cup, regaty żeglarskiego Pucharu Świata w klasie 49er,
będą rozegrane w Olsztynie od
16 do 18 lipca. To czwarta edycja tej imprezy. Wystartuje kilkanaście załóg z pięciu krajów,
między innymi Duńczyk Jonas
Warrer, złoty medalista igrzysk
olimpijskich Pekin 2008. Pula
nagród wyniesie 15,5 tys. euro.

Za sterem Duńczyk Jonas Warrer, złoty medalista igrzysk olimpijskich.

czona tak, aby wyścigi można było
obserwować z brzegu. Zawody będą
komentowane na żywo. Zaplanowano
imprezy towarzyszące na plaży oraz
w centrum miasta. Dekoracja zwycięzców odbędzie się na olsztyńskiej
starówce.

Fot. onEdition

Olsztyn ma długą tradycję żeglarską. Stąd pochodzą czołowi polscy
zawodnicy regatowi. Tutaj doskonalili
swoje umiejętności Roman Szadziewski, Tadeusz Truchanowicz, Tomasz
Rumszewicz, Karol Jabłoński oraz
przedstawiciele młodszego pokolenia
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Do Olsztyna przyjadą najlepsze
ekipy z rankingu ISAF. Poza medalistą igrzysk zobaczymy żeglarzy z Rosji, Austrii, Włoch oraz dwie inne
duńskie załogi z pierwszej dziesiątki
rankingu. Polskę będzie reprezentować sześć załóg, wśród nich Tomasz
Stańczyk i Krzysztof Kierkowski
(trzykrotni uczestnicy igrzysk) oraz
Paweł Kacprowski i Jacek Piasecki.
Nagrodzonych zostanie pięć najlepszych załóg, a zwycięzcy podzielą się
8 tys. euro.
Rozpoczęcie regat odbędzie się na
plaży miejskiej. Połączone będzie
z koncertem zespołu Atlantyda. Trasa olsztyńskich regat zostanie wyty-

– Agata Brygoła, bracia Rafał i Wacław Szukielowie oraz zawodnicy klasy 49er – Tomasz Stańczyk i Paweł
Kacprowski.
– Volvo Olympic Cup ma na celu
propagowanie polskiego żeglarstwa
olimpijskiego oraz promocję Olsztyna.
To jedyna w Polsce impreza sportowa
rangi międzynarodowej w klasie 49er
z udziałem światowej elity żeglarskiej
– mówi Adam Liszkiewicz, organizator regat, trener pierwszej polskiej załogi w klasie 49er i inicjator rozwoju
tej konkurencji w Polsce.
Klasa 49er zadebiutowała na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. To najszybsza i najbardziej widowiskowa
łódka w olimpijskim programie. Czasem jest nazywana żeglarską Formułą 1. Podczas wykonywania szybkich
manewrów skiff 49er wymaga od
zawodników niezwykłej zwinności
i żeglarskiego kunsztu. Podczas regat bardzo często dochodzi do wywrotek jachtów, co dodaje regatom
dramaturgii.
Dopingujmy naszych, a może wykorzystają znajomość akwenu i pokonają
faworyzowanych Duńczyków.
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Rzeka miłości, ocean szczęścia
Rozmowa z Elizą Gutkowską.
Nikt nie był bliżej Gutka podczas wyścigu dookoła świata

Gutek i Eliza na mecie regat. 			

Z

bigniew Gutkowski po
zdobyciu drugiego miejsca w regatach samotników Velux 5 Oceans wrócił
na kilka dni do Polski. Był na
konferencji prasowej w Gdańsku, na zawodach pływackich
córki, wpadł też do Warszawy,
gdzie udzielił kilku wywiadów
i odwiedził telewizję. Później
znów spakował torbę i wrócił
do Francji na pokład jachtu
„Operon Racing”, by przyprowadzić łódkę do Polski.

wił: „U mnie nic się nie dzieje, słońce
fajnie świeci, płynę sobie”. Często żalił
się na sprzęt. A także na brak możliwości naprawy ważnych elementów. Myślę głównie o kilu. Nie mogliśmy go
naprawić w żadnym porcie etapowym.
A ceny na mecie we Francji nas zmroziły. Dlatego kil naprawimy dopiero
w Polsce. Gutek uważa, że gdyby miał
sprawny kil, mógłby się dobrać do skóry Amerykaninowi Bradowi Van Liew.
Ale dziś to są już tylko gdybania.
Jak pomagałaś Gutkowi w trakcie przygotowań do Velux 5 Oceans
i później w czasie wyścigu?
Dwa lata przed regatami powiedział
przy stole, tak trochę od niechcenia:
„Chyba popłynę w okołoziemskich
regatach Velux 5 Oceans”. Od razu
pomyślałam: „Mój Boże, ile będzie roboty”. Wiedziałam, że chcę i muszę się
zaangażować w taki projekt, bo przecież marzenia Gutka są także moimi.
Kiedy przygotowania do rejsu nabrały
tempa, mieliśmy tyle pracy, że czasem
zapominałam o jedzeniu. Zdarzało się,
że do śniadania zasiadałam o 15.00, bo
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Podczas krótkiego pobytu w kraju
Gutkowi przez cały czas towarzyszyła żona Eliza. Wspierała go także
podczas przygotowań do rejsu oraz
w trakcie regat. Gutek telefonował
do domu każdego dnia. Czasem kilka
razy dziennie. Niekiedy dzwonił, gdy
w Polsce była trzecia w nocy i pytał:
„Eliza, co porabiasz?”. Dlatego poprosiliśmy żonę Gutka o rozmowę.
Magazyn „Wiatr”: Kto jest bardziej samotny podczas okołoziem-

skich rejsów? Żeglarz wyruszający
na morze, czy jego druga połowa,
która zostaje i czeka?
Eliza Gutkowska: Jeśli „druga połowa” jest żoną nie angażującą się w
żeglarskie sprawy męża, to chyba ona
jest bardziej samotna. Kiedy jednak
pracuje przy projekcie, z pewnością
bardziej samotną jest osoba spędzająca
miesiące na morzu. Wiele razy miałam
tyle spraw na głowie związanych z wyścigiem, że nie mogłam nawet odebrać
od męża telefonu. Odrzucałam połączenia lub mówiłam krótko: „Gutek, za
pół godziny”. I później z tych 30 minut
robiły się dwie godziny albo nawet pół
dnia. Czasami odbierałam telefon dopiero późno wieczorem i wtedy słyszałam wyrzuty: „Ty w ogóle nie masz dla
mnie czasu!”.
Jak często rozmawialiście podczas
rejsu?
Codziennie. Czasem kilka razy na
dobę. Najwięcej rozmów przeprowadzaliśmy wtedy, gdy coś niepokojącego działo się na pokładzie. Ale były też
telefony z nudów. Gutek dzwonił i mó-

Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

wcześniej nie było czasu. Bez przerwy
coś się działo. Rozmowy ze sponsorami, załatwianie biletów lotniczych,
poszukiwanie miejsc noclegowych,
kontakty z prasą, rozliczenia finansowe – prawie wszystko było na mojej
głowie. Byłam też pierwszą osobą,
której Gutek zgłaszał awarie na pokładzie. Przyjmowałam meldunek z jachtu „Operon Racing” i obdzwaniałam
wszystkich, którzy mogliby pomóc.
A kiedy zadzwonił i powiedział,
że wiatrak generatora prądu rozciął
mu głowę?
Odebrałam telefon i usłyszałam
krzyk. Gutek przeklinał z całych sił.
Był wściekły. Wspominał coś o tragedii. Myślałam, że siedzi w tratwie
ratunkowej, a łódka tonie. Zapytałam,
co się stało. Wrzeszczał do słuchawki: „Ten pier... wiatrak walnął mnie
w głowę. Mam rozciętą skórę. Krew
mi zalewa oczy”. I wtedy pomyślałam:
„Uff, nie jest tak źle. Łódka nie tonie,
a Gutek wrzeszczy, czyli ma siły, by
walczyć.” Kazałam mu usiąść, przycisnąć ręką ranę i zatamować krwawienie. Mówiłam też, by zjadł czekoladę.
Wieczorem, gdy sytuacja była wstępnie opanowana, Gutek znów zadzwonił i robiliśmy wspólnie operację przez
telefon. Szycie nie wchodziło w grę.
Byłby to bardzo trudny i długotrwały zabieg, bo rana wymagała ponad
40 szwów. Poza tym szycie własnej
głowy, na pokładzie kołyszącego się
jachtu, gdy się nie ma doświadczenia
i sprawnej ręki, jest praktycznie niemożliwe. Zaproponowałam Gutkowi
medyczne spinacze, które zakłada
się maszynką. Usłyszałam, że ich nie
użyje, bo będzie bolało. Zostały nam
cienkie plastry do sklejania ran. Dość
długo trwał ten zabieg. Gutek wykorzystał 43 plastry. Później użył sprayu
dozującego tzw. sztuczną skórę. Włożył czapkę i zażył antybiotyk. Kiedy
skontaktował się z lekarzami współpracującymi z organizatorem regat,
usłyszał od nich: „Wow, wszystko zrobiłeś, jak należy”. Niektórzy żartowali
nawet, że Gutek ma na pokładzie „tajną pomoc medyczną”.
Rozbita głowa to problem, ale podczas wyścigu chyba bardziej niebezpiecznym zdarzeniem było złamanie żebra. Mówi się, że skaleczony
żeglarz, to pół żeglarza. A samotny
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sternik na oceanie z pogruchotanymi
zebrami to niemal pewne kłopoty.
Nad Gutkiem czuwała opatrzność.
Nie mam co do tego wątpliwości. Zadzwonił, gdy zmyła go fala i rzuciła
do kokpitu na antypoślizgowe listwy.
Mówił, że ma problemy z oddychaniem i kasłaniem. Zapytałam, czy ból
jest trudny do wytrzymania. Powiedział, że nie. Zrozumiałam wtedy, że
ma jedynie pęknięte żebro. Później ból
stopniowo malał. Ale kiedy urwał się
sztag, Gutek poszedł zbierać żagle.
I wtedy tak mocno nadwyrężył chore żebro, że pękło. Całe szczęście, że
awaria na jachcie była na tyle poważna, że mąż zdecydował się zawinąć do
portu. Bo gdyby mógł żeglować dalej,
z pewnością płynąłby z tym żebrem
na metę w Charleston. Groziłyby mu
bardzo poważne powikłania. A gdyby
żebro przebiło płuco, Gutek miałby
przed sobą około pięciu minut życia.
Nikt by mu wtedy nie pomógł.
Które uczucia były silniejsze: obawa, by nic złego się nie stało, czy radość, że Gutek wreszcie płynie w regatach, o których marzył i pozwoliły
mu niemal z dnia na dzień znaleźć
się w gronie najbardziej znanych
polskich żeglarzy?
To zależy od chwili. W momencie
startu oraz na macie każdego z etapów
była euforia, że udało się dopiąć prawie
wszystko i Gutek płynie. Ale za chwilę okazywało się, że wciąż mamy ręce
pełne roboty. Więc rzucałam się w wir
pracy. Chyba najsilniejszym uczuciem,
jakie mi towarzyszyło, był stres. Obawa,
czy na pokładzie wszystko jest okej.
Najprzyjemniejsze były pierwsze
dwa dni po zakończeniu każdego
z etapów. Przez chwilę staraliśmy się
rozmawiać o tym, co w domu, u córki,
jakie stopnie Zuza przyniosła ze szkoły, jak popłynęła w zawodach pływackich... Ale później wszystko, co związane było z wyścigiem, wracało do nas
jak bumerang.
Czym te ostatnie miesiące były dla
waszej rodziny? Dla córki, dla ciebie... Co udało się zyskać, a co trzeba
było poświęcić, stracić... ? Twój mąż
w kilka miesięcy stał się znana postacią, bez wątpienia jest w tej chwili
jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich żeglarzy. Jak wykorzystacie ten kapitał?
Koszty były naprawdę spore. Na długie miesiące całkowicie zrezygnowali-

śmy z życia rodzinnego. Poświęciliśmy
też sporo własnych pieniędzy. Nie potrafię policzyć, ile. Ale nie ma w tym
nic dziwnego. Jeśli nie jesteś gwiazdą,
a Gutek nie był i nie jest, to musisz na
początku zainwestować własną kasę.
Dopiero później pojawił się sponsor
i Gutek mógł udowodnić, na co go
stać. Wierzę także w to, że przygotowując kolejny projekt żeglarski, Gutek

Czy te regaty jakoś zmieniły twojego męża?
Wydaje mi się, że tak. Zawsze lubił
być sam. Niekiedy miałam wrażenie,
że chciałby nas wysłać na działkę i zająć się czymś bardziej pasjonującym.
Ale teraz chyba rozumie, że samotność
może doskwierać. Po tylu tygodniach
na morzu nauczył się spędzać więcej
czasu z ludźmi, nie tylko z rodziną.

bym spędzać wolny czas na przykład
w górach, bo lubię łazikować, ale Gutek gór nie lubi.
Czy teraz jest czas, by odpocząć
i „odkręcić na chwilę głowę”? Czy
należy kuć żelazo, póki gorące i rzucić się na kolejny projekt żeglarski?
Nie stać nas na odpoczynek. Łódka
musi przypłynąć do Polski. Konieczny jest jej remont. Nie możemy sobie

Zuza i Eliza witają Gutka na lotnisku w Gdańsku.		

Fot. Jakub Szkudlarski / Operon Racing

wykorzysta swój wizerunek, co ułatwi
mu pozyskiwanie sponsorów. W życiu
prywatnym raczej nic się nie zmieni. Gutek pozostał sobą, nie stracił
skromności. Czasem mówi, że niczego
wielkiego nie zrobił, jedynie popłynął.
W takich sytuacjach przypomina mi
się film „Kochaj albo rzuć”, w którym
Pawlak (główny bohater płynący statkiem do Ameryki) wygrywa, grając
na jednorękim bandycie. Ktoś powiedział: „Rozbił pan bank”. A Pawlak na
to: „Nie, ja tylko pociągnął”.
Jak Zuza przyjęła tak długą nieobecność taty?
Normalnie. Gutek pływa od dziecka.
Zuza jest przyzwyczajona do tego, że
gdy tata wyjeżdża na regaty, nie będzie
go miesiąc, dwa albo nawet pół roku.

Zauważyłam też, że bardzo spokorniał
podczas rejsu. To mnie cieszy, bo teraz
dwa razy pomyśli, nim postanowi zrobić coś szalonego.
Wasza córka wybrała pływanie.
Ciebie też nie ciągnie na pokład.
Dlaczego?
Na żeglarstwie się nie znam, Gutek
nie zaraził mnie tym sportem. Jednak
kiedy już jestem na jachcie, tak jak on
wolę, by coś się działo. Jeżeli nie chlapie i nie wieje, to jest nuda. Rejsy turystyczne nie są dla nas.
To jak spędzacie urlop?
Urlop? U nas nie ma czegoś takiego.
Możemy wyskoczyć na Kaszuby na
weekend, by powędkować i pozbierać
grzyby, ale po dwóch, trzech dniach
już ciągnie nas do Gdańska. Ja mogła-

pozwolić na odcinanie kuponów, bo
tak naprawdę jeszcze nie ma, od czego
odcinać. Gutek wciąż musi pracować
na taką pozycję, jaką mają na przykład
Karol Jabłoński czy Mateusz Kusznierewicz. Po jednych regatach można
stać się znanym żeglarzem, ale nie celebrytą. Dlatego chciałabym, by Gutek
wypłynął znów w morze jak najwcześniej, jeszcze w tym roku.
Zbyszek otrzymał pewną propozycję. Usiadł i zaczął marudzić. Popłynąć czy nie popłynąć? Może to za
wcześnie? Zapytałam go wtedy: „Co
będziesz robić zimą w domu?” I usłyszałam: „Nie wiem”. Powiedziałam
więc: „No to nie zadawaj głupich pytań, tylko płyń”.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Kamizelka ratunkowa
Crewfit 290 N

MAKANU
www.crewsaver.pl
www.makanu.com.pl
Tel/Fax 52 348 50 78

www.magazynwiatr.pl

lipiec 2011  magazyn dla żeglarzy

reklama

Dystrybucja:
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Było ciężko, nawet płakałem
Milka Jung rozmawia ze Zbyszkiem Gutkowskim na mecie regat Velux 5 Oceans

Nowy jacht
dla Gutka?

28

Ocean szczęścia na mecie w La Rochelle.

Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

Jak to jest zakończyć wyścig dookoła świata?
Nie wiem, tak naprawdę, jeszcze to
do mnie nie dotarło. Czuję się strasznie zmęczony. Chyba sobie zrobię
przerwę.
Popłynąłbyś jeszcze raz?
Popłynąłbym. Ale nie chciałbym już
więcej walczyć z awariami. Na jachcie
psuły się takie rzeczy, które nigdy nie
powinny się zepsuć.
Były chwile, gdy miałeś dosyć
i chciałeś wysiadać?
To był ten ostatni moment w sztormie, kiedy złamał się siłownik. Bardzo się bałem. Naprawdę myślałem,
że wszystko się pourywa i jacht się
przewróci. Rozmawiałem nawet przez
telefon o opuszczeniu jachtu. Derek
wiedział, że mam kłopoty i przygotowywał się do ciężkiej halsówki
w moim kierunku. Ale potem związałem wszystko linami i okazało się, że
jest dobrze. Ale normalny chyba nie

jestem, bo już po chwili znów myślałem o ściganiu.
Cieszysz się, że się udało?
Pewnie, że się cieszę, kto by się nie
cieszył. Taki kawał drogi przepłynąć.
I to samemu.
Ale to nie tylko moja zasługa. Ciężko pracował cały team Operon Racing,
serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc. Bardzo dziękuję też wydawnictwu Operon oraz firmie Velux. Bez
nich naprawdę byłoby mi ciężko wystartować i żeglować dookoła świata.
Dziękuję wszystkim partnerom, trudno mi w tej chwili wszystkich wymienić, nie chciałbym nikogo pominąć.
Dziękuję też przyjaciołom, którzy mi
pomagali i wierzyli, że to jest realne.
Wiele osób nie wierzyło.
Czy możesz powiedzieć, że sprawdziłeś granice swoich możliwości
psychicznych i fizycznych?
Fizycznych granic nie sprawdzałem,
każdy chyba wie, ile ma siły. Ale moż-
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Następne regaty Velux 5 Oceans
rozegrane zostaną na jachtach nowej
klasy SolOceans One Design oraz na
jachtach Eco 60, które znamy z ostatniego wyścigu. Trzy łodzie nowej klasy są już zbudowane. Na starcie w roku
2014 ma się pojawić od pięciu do ośmiu
SolOceans. Czy znów popłynie Polak?
Sir Robin Knox-Johnston, prezes
firmy Clipper Ventures organizującej
regaty Velux 5 Oceans, potwierdził,
że ich dziewiąta edycja, zaplanowana
na lata 2014-2015, będzie rozgrywana
nie tylko na jachtach klasy Eco 60, ale
również na SolOceans One Design.
Pozwoli to żeglarzom – zarówno kobietom, jak i mężczyznom – na udział

w wyścigu na jednakowych konstrukcjach. Oznacza to wyrównanie szans.
Sir Robin Knox-Johnston jest pionierem regat oceanicznych. Pierwszy
opłynął świat w rejsie non stop (w latach 1968 – 1969). 13 lat później zainicjował pierwsze regaty dookoła świata (BOC Challenge, obecnie Velux 5
Oceans), w których ścigały się jednokadłubowce typu Open o długości 40,
50 i 60 stóp, dając początek klasom
IMOCA 60, 50 i 40.
Cztery lata temu, w odpowiedzi na
kryzys oraz trudności, jakie napotykali zawodnicy szukający sponsorów, Sir
Robin stworzył klasę Eco 60. Dał drugie życie jachtom starszym, ale wciąż
bardzo solidnym. Dziś Knox-Johnston
idzie o krok dalej. Na linii startu kolejnej edycji regat Velux 5 Oceans oprócz
klasy Eco 60 staną łodzie mniejsze
i lżejsze. To jachty o długości 52,5
stopy (16 metrów) wykonane z wykorzystaniem najnowszej technologii
i włókiem węglowych. Pomysłodawcą
był Yvan Griboval z firmy SailingOne. Klasa powstała na podstawie doświadczeń 25 żeglarzy oceanicznych,
którzy testowali prototyp na trasie
dookoła świata. Autorami projektu są
Jean-Marie Finot i Pascal Conq (przy
współpracy z konsultantem technicznym klasy Michelem Desjoyeaux).
„Podobnie jak Puchar Ameryki oraz
regaty Whitbread (dziś Volvo Ocean
Race), staramy się sprostać potrzebom
współczesności poprzez nową klasę
jachtów. Wspólnie z Yvanem Gribovalem oraz Jean-Pierre Championem
(prezes Francuskiej Federacji Żeglarskiej FF Voile) wprowadzamy nową
klasę jachtów zbudowanych z myślą
o regatach dookoła świata” – powiedział Knox-Johnston.
„Po pięciu latach pracy i zainwestowaniu 4,5 mln euro, wejście klasy SolOceans One Design do regat Velux 5
Oceans otwiera nową stronę w historii
wyścigów oceanicznych” – dodał Yvan
Griboval, prezes SailingOne.
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liwości psychiczne przetestowałem
w niezwykłych sytuacjach. Czasami
byłem w takich tarapatach, że aż mi
się płakać chciało. Zresztą płakałem.
Myślałem, że z tego nie wyjdę, ale
wystarczyło się opanować, pomyśleć –
no i jakoś znalazłem się na linii mety.
Było ciężko, na pewno dostałem dużą
lekcję życia.
Co jest najważniejsze w krytycznej sytuacji? Zimna krew?
Przede wszystkim żadnych panicznych ruchów. Takie działania są
zgubne. Trzeba sytuację na chłodno
przekalkulować, a potem zacząć realizować plan. Bo bez pomysłu, bez planu, można sobie zrobić krzywdę.
Co będziesz robił teraz?
Jeszcze nie wiem. Coś na pewno
będę robił, ale nie mam pojęcia, co.
W ogóle o tym nie myślałem. Na pewno musimy przestawić łódkę do Polski.
Część trasy będę musiał przepłynąć
razem z teamem, bo muszę pokazać
chłopakom co i jak działa. Mnóstwo
jest na jachcie rzeczy, o których wiem
tylko ja.
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Fotografuję i krzyczę
Ainhoa Sanchez z Hiszpanii opowiada o pasji fotografowania

Milka Jung: Uczyłaś się fotografii,
masz specjalistyczne wykształcenie?
Ainhoa Sanchez: Mam dyplom z nauczania dzieci ze specjalizacją wychowanie fizyczne. Kiedy kilka lat temu
postanowiłam zmienić swoje życie,
odbyłam jedynie roczny kurs fotografowania. Po prostu robiłam zdjęcia. To
wszystko.
A czym zajmowałaś się wcześniej?
Moim ostatnim „zwyczajnym” zajęciem była praca dla jednej z kobiecych załóg w Hiszpanii. Zajmowałam
się kontaktami z prasą, zdjęciami oraz
public relations. Wcześniej byłam trenerem aerobiku, uczyłam dzieci tańca,
pracowałam nawet w supermarkecie.
Nie wstydzę się niczego, co w życiu
robiłam.
Pracowałaś kiedyś jako reporter
prasowy?
Nie, nigdy. Realizuję moje marzenia w inny sposób. Przemierzam świat
w pogoni za najważniejszymi wydarzeniami z żeglarskiego świata. Robię
to, o czym marzyłam.
Jak długo zajmujesz się profesjonalną fotografią?
Jako zawodowy fotograf pracuję trzy
lata.
Dlaczego wybrałaś taką profesję?
Najkrócej można odpowiedzieć tak –
pracowałam kiedyś w firmie związanej
z jachtami, a moim partnerem życiowym był jeden z jej właścicieli. Kiedy
zdecydowałam się od niego odejść, wyrzucił mnie z pracy, więc tego samego
dnia zostałam bez mieszkania i dochodów. Nie miałam niczego. Odbyła się
wtedy rodzinna narada. Miałam wsparcie i zaufanie najbliższych, którzy pomogli mi finansowo. Nie są bogaci, ale
każdy dał trochę, więc mogłam kupić
pierwszy aparat i obiektyw. Wsiadłam
do samochodu i pojechałam na regaty
Audi Med Cup. Powiedziałam wszystkim: „Hello! Jestem Ainhoa Sanchez”.
I zaczęłam fotografować.
Dlaczego postanowiłaś fotografować żeglarstwo?
Bo to nie tylko sport, ale też morze,
sztuka, kreatywność – wszystko to razem mnie pociąga. Żeglarstwo to moja
pasja, przyjemność. Fotografowanie
innych rzeczy nie jest już tak fascynujące. Kiedy pracuję, jestem najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Zdarza się,
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że krzyczę z radości na pontonie czy
w helikopterze. Kiedy jadę na wakacje,
raczej nie robię zdjęć.
To trudny zawód dla dziewczyny?
Bardzo trudny. Wszyscy pytają:
„A to naprawdę twoje zdjęcie”? Facetom takich pytań nie zadają.
Lubisz latać helikopterem?
Bardzo. Kocham to. Ale mimo
wszystko wolę być na wodzie, na pontonie, kiedy mogę czuć fale i wiatr.

Co będziesz teraz robić?
Do września pracuję dla Audi Med
Cup. Potem, miesiąc przed startem
regat Volvo Ocean Race, pojadę do
Alicante, żeby poczuć atmosferę
miejsca i porobić zdjęcia wszystkim
załogom w trakcie przygotowań do
wyścigu.
Myślisz czasem o jakimś idealnym zdjęciu, które kiedyś chciałabyś zrobić?

Ainhoa Sanchez fotografuje regaty Velux 5 Oceans z pokładu śmigłowca.

Masz kogoś, kogo możesz nazwać
swoim mistrzem?
To Carlo Borlenghi. Kiedy opublikowałam pierwszy album, napisał do niego przedmowę, w której powiedział, że
widzę rzeczy w inny sposób. Nie przyszłoby mi do głowy, by prosić go o napisanie czegokolwiek, to był prezent,
którego się kompletnie nie spodziewałam, a sprawił mi ogromną radość.
Czy trudno jest utrzymać się z robienia zdjęć?
Na pewno nie jest łatwo. Ale teraz
nie mogę narzekać, mam niesamowite
szczęście.
Które zdjęcie było dla ciebie najważniejszym w trakcie regat Velux
5 Oceans?
Najważniejszy był cykl zdjęć, który
powstał w Wellington, w dniu rozpoczęcia trzeciego etapu. Atmosfera tego
dnia była niesamowita. Kiedy potem
obejrzałam zdjęcia, wiedziałam, że muszę je pokazać, nie mogę ich zostawić
dla siebie. Robiąc je, płakałam, i to też
chciałam z siebie zdjąć, te wszystkie
emocje, musiałam się nimi podzielić.
Czy możesz powiedzieć, że to była
praca marzeń?
Czułam się wolna, wiedziałam, że
ludzie mi ufają, to było nieprawdopodobne przeżycie.

Nie da się tak do tego podejść. Zdjęcie jest nierozerwalnie związane z konkretną chwilą, w której jest robione.
Możesz powiedzieć, że dużo się
nauczyłaś podczas regat Velux
5 Oceans?
(Śmiech) Tak, na pewno nauczyłam
się lepiej mówić po angielsku. Ale
w szerszym kontekście również sporo
zyskałam. Uczymy się każdego dnia,
nie tylko fotografii, ale także życia.
Powstanie album z regat?
Mam nadzieję. Trwają na ten temat
rozmowy.
Jak to jest żyć na walizkach?
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w domu. Nie zdarza mi się mieszkać tam dłużej niż 10 dni, zaraz znowu
gdzieś jadę. Ale kocham swoją pracę.
Rozmawiała Milka Jung

Pracuję w tym zawodzie od 30 lat
i codziennie, na każdych regatach, dokładam wszelkich starań, żeby wymyślić i zrobić coś innego, coś nowego.
Jak więc mógłbym nie docenić fotografa takiego, jakim jest Ainhoa?
Nie chcę być bezczelny, ale muszę
powiedzieć, że fotografowie, szczególnie najmłodsi, ograniczają się często
do kopiowania prac innych. Ainhoa,
prezentując niezwykłą odwagę, z której musi być bardzo dumna, pojawiła
się któregoś dnia w świecie regatowym
i powoli zaczęła pracować na swój
własny sposób, w stylu oryginalnym
i bardzo indywidualnym. Jej zdjęcia
mają bardzo wiele wspólnego z obrazami, przywodzą na myśl poprzednią
epokę, ale jednocześnie łączą się z najnowszą technologią, której zastosowanie Ainhoa doprowadziła do perfekcji.
Jest malarką, co widać na każdym
zdjęciu. Ale w przeciwieństwie do
innych malarzy, zamiast malowania
w kółko tych samych jachtów klasy J
(klasyczne stare regatowe konstrukcje) i wystawiania obrazów w porcie
w St. Tropez, wolała wziąć aparat,
wskoczyć na ponton i robić zdjęcia
jachtów TP52. Każdego dnia schodzi
na ląd z nowymi „obrazami”, kocha
czuć wiatr na twarzy.
Nie powiem, że podobają mi się jej
wszystkie zdjęcia, ale uwierzcie mi,
jako komuś, kto w swoim życiu zrobił
i obejrzał miliony fotografii – Miss
Sanchez to naprawdę mocny powiew
świeżej bryzy.
Zdjęcia Ainhoy Sanchez można
oglądać na jej stronie www.ainhoasanchez.com
Sprzęt, jakiego używa Ainhoa Sanchez:
trzy aparaty Canon: EOS 50D (pierwszy aparat), EOS 7D i Canon Mark IV.
Najdłuższy obiektyw to 300mm/2,8,
czasami z rozszerzeniem 1.4 oraz szeroki kąt 16-35mm/2,8.

Carlo Borlenghi (ze wstępu do albumu „NauticArt 2009” opublikowanego przez Ainhoę Sanchez):
Spotkałem ją „na polu walki” co
w wypadku naszej pracy oznacza
port, pomost albo inne miejsce, gdzie
rozgrywane są regaty. Zobaczyłem
nikomu nieznaną dziewczynę na
łodzi, a pewnego dnia zostałem jej
przedstawiony.
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A

inhoa Sanchez specjalizuje się w fotografii
żeglarskiej. To jej obiektyw śledził zawodników startujących w regatach Velux
5 Oceans. W rozmowie z Milką
Jung, specjalnie dla magazynu „Wiatr”, Ainhoa opowiada
o początkach swojej pracy
oraz dlaczego, robiąc zdjęcia,
krzyczy lub płacze.
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Srebrny Żagiel Optimista
Jacht Klub Wielkopolski zaprasza do Poznania na regaty inne niż wszystkie

T

o już 34. edycja poznańskiej imprezy. W tym roku
Srebrny Żagiel Optimista
będzie trzecią (ostatnią) eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zapraszamy
na Jezioro Kierskie od 29 lipca
do 31 sierpnia.

Dlaczego regaty w Kiekrzu są wyjątkowe? Miejscowe jezioro można nazwać żeglarskim stadionem. Rodzice
młodych sterników mają okazję śledzić
regaty z brzegu. Wystarczy zwykła lornetka, by nie zgubić swej pociechy na
całej trasie. A taras widokowy przy restauracji w JKW jest niemal jak loża na
stadionie Barcelony – widać wszystko
jak na dłoni od startu aż do mety.
Po raz pierwszy Srebrny Żagiel
Optimista zorganizowano w 1978 r.
(rok jubileuszu 45-lecia Jacht Klubu Wielkopolski). Pomysłodawcami
imprezy byli starsi zawodnicy klubu,
przede wszystkim Bogdan Kramer –
ówczesny mistrz świata w bojerowej
klasie DN oraz późniejszy olimpijczyk
w klasie Tornado.
Pierwsze regaty wygrał jedenastoletni Paweł Kowalski z JKW. Później
jeden z najlepszych żeglarzy pływających na desce windsurfingowej, dziś
trener kadry narodowej olimpijskiej
konkurencji RS:X. – Pamiętam, że
płynąłem na drewnianej łódce i żaglu sprowadzonym z Austrii. Z mojej
perspektywy młodego sternika były
to wielkie regaty. Naprawdę bardzo je
przeżywałem – mówi Paweł Kowalski. Rok później w Kiekrzu pojawił
się Jarosław Kaczorowski, dziś znany
żeglarz, uczestnik regat oceanicznych
Mini Transat. Kilka lat później zwycięzcą dwukrotnie został Łukasz Burczyński z AZS Olsztyn, później wybitny zawodnik żeglarstwa lodowego.
W 1984 r. drugie miejsce wywalczył

Tomasz Chamera, obecnie dyrektor
sportowy w Polskim Związku Żeglarskim. W 1987 r. w regatach startowało
131 zawodników z 21 klubów. Wśród
nich 12-letni Mateusz Kusznierewicz.

Mateusz był ciężkim sternikiem, nie
miał warunków do żeglugi na Optimiście, więc nikt wówczas nie przypuszczał, że oglądamy przyszłego mistrza
olimpijskiego. W 1988 r. w stawce 153

zawodników była Weronika Glinkiewicz, która osiem lat później reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Atlancie (klasa Europa).
Przed laty Srebrny Żagiel Optimista
miał rangę nieoficjalnych mistrzostw
kraju. Dziś wciąż jest prestiżową imprezą. Rok temu startowało 203 zawodników (w grupie A i B). Do Kiekrza przyjechali sternicy z całego
kraju; między innymi ze Szczecina,
Kamienia Pomorskiego, Chojnic, Iławy, Bydgoszczy, Torunia, Wrocławia,
Rybnika, Mrągowa, Gdyni, Pucka,
Gliwic i Olsztyna.
Srebrny Żagiel Optimista to jedyna
tak duża impreza żeglarska, podczas
której każdy uczestnik otrzymuje dyplom i upominek. Czasami zakończenie regat trwa dość długo, ale warto
się uzbroić w cierpliwość, bo upominki są atrakcyjne (na przykład torby
lub plecaki firmy Paso – sponsora regat). Na koniec losowane są nagrody
specjalne. O główne trofeum (żagiel
do Optimista wraz z masztem, bomem i rozprzem) rywalizują najlepsi
zawodnicy z grupy A i B. Nagradzani
są także najmłodsi uczestnicy zawodów. W tym roku rozegrany zostanie
wyścig specjalny o puchar magazynu
„Wiatr”. Zwycięzcy w grupie A i B
otrzymają okazałe puchary z pamiątkową dedykacją.
Na brzegu, po wyścigach, goście regat będą mogli korzystać z klubowego
boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego i klubowej świetlicy. Wielu żeglarzy ucieszy tor do skimboardingu.
Organizator przygotuje także wieczór
żeglarski dla zawodników, trenerów
i rodziców. W ubiegłym roku Srebrny
Żagiel Optimista otrzymał nagrodę
Złota Omega Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za najlepsze regaty 2010 r.
Krzysztof Olejnik
Zawiadomienie o regatach znajdziecie
na stronie www.jkw.poznan.pl
PORT JACHTOWY
WROTA MAZUR

osiedle

domy – sprzedaż, wynajem
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Osiedle Wrota Mazur
12-200 Pisz Imionek
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tel. 605-455-950
605-483-870
607-550-390
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keja rezydencka
tawerna
imprezy i szkolenia żeglarskie
charter jachtów Delphia 21
rejsy katamaranem
pole campingowe

