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Inwestycja

Wezwij pomoc
Numer alarmowy

112

Numer
ratunkowy nad wodą

Nieważne, ile masz pieniędzy, ale na co je wydajesz

601 100 100
Pogotowie
999
Straż pożarna
998
Policja
997
MOPR
(87) 428 23 00
Stacja
Okartowo (87) 425 30 77
Most obrotowy w Giżycku
otwarty dla ruchu wodnego
8.10 – 8.30 / 10.35 – 11.00 /
12.30 – 13.00 / 13.45 – 14.45
/ 15.50 – 17.20 / 18.30 – 19.00

Prom „Bełdany” w Wierzbie
Kursuje od 1.VI do 30.IX
w godz. 11 – 17.40 (ostatni kurs od
strony Mikołajek o godz. 17.50).
Ceny: 10 zł – auto osobowe z kierowcą,
3 zł – piesi i pasażerowie aut

Historia sprzed kilku tygodni. Kobieta w średnim wieku przychodzi do
sklepu żeglarskiego z suchym sztormiakiem swojego dziecka. Na tyłku sztormiaka dziura. „Czy można to naprawić,
bo syn nie ma w czym pływać?” – pada
pytanie. Właściciel sklepu ogląda
sztormiak, marszczy czoło, spogląda
na klientkę i odpowiada: „Proszę pani,
tego nie można naprawić. Trzeba kupić dziecku nowe ubranie”. „Ale nowe
kosztuje tysiąc złotych! Dlaczego mam
tak dużo płacić za coś, z czego on za
chwilę wyrośnie?” – broni się kobieta.
„Po to, by chłopak miał ciepło w pupę”
– odbija piłkę właściciel sklepu. Po
chwili atmosfera się rozluźnia i klientka zaczyna opowiadać o tym, na co
ostatnio wydała pieniądze. Jej rozmówca dowiaduje się, że regularnie grywa
w golfa, jeździ konno, była na Florydzie
i planuje kolejne egzotyczne wakacje.
No, ale tysiąc złotych na nowy sztormiak dla dzieciaka, oczywiście, nie
wchodzi w grę.

Wszystkie nasze życiowe wybory
zależą od priorytetów. Dla jednych
tysiąc złotych na suchy sztormiak
to zbędny wydatek. Inni nawet nie
mrugną okiem, sięgając po portfel, bo
koszty związane z żeglowaniem całej
rodziny (a dzieci przede wszystkim)
są dla nich tak samo ważne jak remont
mieszkania i prezenty na święta. Choć,
oczywiście, dla jednych i drugich tysiąc złotych to niemało.
Roman Paszke poświęcił sporo
własnych oszczędności, by wyruszyć
w samotny rejs dookoła świata, a później odzyskać zatrzymany w Argentynie katamaran. Sprzedał mieszkanie
i połowę pozyskanych w ten sposób
pieniędzy przeznaczył na utrzymanie
jachtu. Bo marzenie o pobiciu rekordu jest ważniejsze niż święty spokój.
„To było pięć miesięcy ciężkiej pracy
i niepewności, czy jacht nie zostanie
zniszczony. Chcę podziękować za pomoc w tych trudnych chwilach” – pisze w tym numerze „Wiatru” Paszke.

Niektórzy z uczniów przygotowujących się do rejsu na „Fryderyku
Chopinie” pracują w czasie wakacji,
by zarobić na wyprawę. Inni ogłaszają rodzinną zrzutkę. Do kapelusza
wrzuca grosz, kto tylko może: babcie,
dziadkowie, rodzice i ciotki. Bo spełnianie żeglarskich marzeń jest ważniejsze niż nowy telewizor do salonu.
Jedna z mam powiedziała nawet, że
jej dziecko popłynie na „Chopinie”,
nawet gdyby z tego powodu miało powtarzać klasę.
Jeśli tylko możemy, nie żałujmy sobie i dzieciom rejsów, nowych żagli, łódek, kamizelek i sztormiaków. Bo zakupy, bez których trudno nam się dziś
obejść, to nie tylko wydatki, ale także
inwestycja. W marzenia, uśmiech,
piękne żeglarskie przygody, niezwykłe
wspomnienia, przyjaźnie, może nawet
w miłość – po prostu w ciekawe życie.
Nieważne, ile mamy pieniędzy, ważne
jest to, na co je wydajemy.
Krzysztof Olejnik

W naszej ofercie:
• Kursy motorowodne
• Szkolenia indywidualne
• Obozy żeglarskie DLA DOROSŁYCH
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Zdjęcie na okładce: Jacht „Alegre”, fot. ROLEX / Kurt Arrigo
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BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Uwolniony „Gemini 3”
Po półrocznej wojnie prawnej Roman Paszke odzyskał katamaran

Roman Paszke ponownie wyruszy w rejs dookoła świata. Start w grudniu tego roku. 			

W

czerwcu jacht „Gemini 3”
został zwolniony z aresztu w argentyńskim porcie
Rio Gallegos i rozpoczął powrotny
rejs do Europy. Na pokładzie jest
czteroosobowa załoga dowodzona przez Roberta Janeckiego, nawigatora i szefa zespołu brzegowego Romana Paszke. Katamaran
zawinie do brazylijskiego portu
Recife, a później rozpocznie przeprawę przez Atlantyk.

na wodzie. Kiedy się udało, „Gemini 3”
pożeglował do ujścia rzeki i następnie
obrał kurs na północ, by jak najszybciej
opuścić nieprzyjazną Patagonię – zimną i wietrzną.
Już w sierpniu rozpoczną się intensywne przygotowania do drugiej próby
bicia rekordu na trasie ze wschodu na zachód. – We wrześniu jacht zostanie wyciągnięty z wody, dokonamy przeglądu
części podwodnych pływaków – mówi
Roman Paszke. – Zamontowane zostaną
nowe zbiorniki paliwa. Będą mniejsze –
tym razem więcej energii podczas rejsu
zapewnią mi generatory wykorzystujące
wiatr i prędkość jachtu. Start planuję w
pierwszej połowie grudnia tego roku. Na
szczęście, sponsorzy wciąż są ze mną i
wierzą w powodzenie projektu.

Podziękowania
Romana Paszke
To było pięć miesięcy ciężkiej pracy
i niepewności, czy jacht nie zostanie
zniszczony. Chcę podziękować za pomoc w tych trudnych chwilach i za naprawdę dobrą pracę zespołową. Przede
wszystkim pracownikom Ministerstwa

Spraw Zagranicznych RP oraz naszej
ambasady w Buenos Aires. Szczególne
podziękowania należą się pracownikom
warszawskiej kancelarii prawnej Whitestone Legal i jej szefowi mecenasowi
Tymonowi Kulczyckiemu oraz argentyńskiej kancelarii prawnej Martiny
Tiscornii, która bardzo sprawnie i lojalnie reprezentowała nasze starania przed
sądami argentyńskimi. W negocjacjach
pomagała także Hanna Woysław, która
ze swoją znajomością Argentyny (30 lat
życia w Buenos Aires), optymizmem
i temperamentem koordynowała prace
organizacyjne w Patagonii. Dziękuję ponadto za pomoc wszystkim dobrym ludziom z okręgu Rio Gallegos
i Malwinas, a szczególnie potomkowi
polskich emigrantów, Pablo Hoćko.
Dziękuję również naszym głównym
sponsorom, którzy byli z nami na dobre
i na złe: Renault Polska i ENEA SA.
Wreszcie dziękuję wielu kibicom. Dostałem od was bardzo dużo listów i maili
z serdecznym wsparciem. To naprawdę
pomagało. Dzięki tym wszystkim staraniom oraz sprawnej pracy całego zespołu „Gemini 3” jacht został uratowany
i obrał kurs na Europę.
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W styczniu ubiegłego roku Roman
Paszke przerwał próbę bicia rekordu
prędkości w samotnym rejsie dookoła
świata bez zawijania do portów najtrudniejszym szlakiem – ze wschodu na zachód, wokół przylądka Horn. Wystartował z Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie).
Po przebyciu ponad 7 tys. mil, gdy „Gemini 3” był zaledwie dzień żeglugi od
Hornu, pływak jachtu został uszkodzony poniżej linii wodnej i zaczął nabierać
wody. Paszke obrał kurs do argentyńskiego portu Rio Gallegos (prowincja
Santa Cruz). Przy ujściu rzeki przyjął
hol od lokalnego statku pilotowego. Jego
armator zażądał później dodatkowych

opłat za akcję ratunkową (której w rzeczywistości nie prowadził) w wysokości
300 tys. USD. Decyzją lokalnych władz
jacht został zatrzymany i rozpoczęła się
długa walka o jego uwolnienie.
Sprawa trafiła do sądu. Po wielu
prawnych potyczkach argentyński
wymiar sprawiedliwości drugiej i trzeciej instancji uznał, że zatrzymanie
polskiego jachtu było nieuprawnione, roszczenia finansowe niezgodne
z prawem, a firma holownicza nie prowadziła działań o znamionach akcji
ratowniczej. Jacht był holowany przez
ostatnie osiem mil w sposób kontrolowany, na spokojnej wodzie. Decyzja
sądu brzmiała więc jednoznacznie:
„Natychmiast zwolnić katamaran”.
– Wygraliśmy, ale argentyńska firma swym postępowaniem zabrała mi
pięć miesięcy z życia – mówił nam
w czerwcu Roman Paszke.
Zwodowanie jachtu w Rio Gallegos
nie było proste. Poziom wody okazał się
niższy prawie o trzy metry niż wtedy,
gdy katamaran wyciągano na brzeg.
Nasza załoga musiała wynająć koparkę,
by na plaży wykonać specjalny wykop
pozwalający bezpiecznie posadzić jacht

Fot. www.Paszke360.com
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Baltic Sail
Zlot żaglowców, regaty, festiwal morski i portowe kino
Przybywajcie nad Motławę i do Górek Zachodnich

B

altic Sail Gdańsk będzie
się odbywał w tym roku
od 5 do 8 lipca. Jedna
z największych atrakcji zlotu
to rejsy żaglowcami po zatoce.
Ci, którzy nie zamówili biletów
przez internet, mogą to zrobić
bezpośrednio przed wejściem
na pokład, w miasteczku Baltic
Sail przy Targu Rybnym.

Do Gdańska zawiną między innymi „Bryza H”, „Ark”, „Baltic Star”,
„Knudel”, „Baltic Beauty”, „Bonawentura”, „Zjawa IV” i „Brabander”.
Żaglowce będą wyruszać w rejsy po
zatoce każdego dnia zlotu – w czwartek i w piątek od godz. 10, a w sobotę
i w niedzielę od godz. 9. Bilety kosztują 45 zł. Ulgowe, w cenie 30 zł, przysługują dzieciom w wieku od 3 do 6 lat
oraz uczniom i studentom po okazaniu
ważnej legitymacji (dzieci do lat trzech
płyną za darmo).
Od czwartku do soboty, zawsze
o godz. 21.30, zaprasza nas kino portowe. Pokazy będą się odbywać na pokładzie jednego z jachtów przybyłych
na zlot. Zobaczymy film „Spotkanie
z morzem. Operacja żagiel 1978”, słynną holywoodzką produkcję „Gniew
oceanu” z George’em Clooney’em,
głośny film „Okręt” (Das Boot), opowiadający historię jednego z U-Botów
i jego załogi. Zaplanowano także projekcję obrazu „Prawdziwa historia”
z Anthony Hopkinsem w roli głównej.
Od piątku do niedzieli, zawsze od
godz. 10, na Targu Rybnym trwać będzie Festiwal Morski. Oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się w czwartek,

w południe. Uroczystą ceremonię otwarcia zlotu żaglowców zaplanowano
na piątek, na godz. 20. W sobotę o tej
samej porze odbędzie się wręczenie
Bursztynowego Pucharu Neptuna.
Otrzyma go załoga (lub sternik) jednostki, która wygra wyścig organizowany podczas Baltic Sail. To wyzwanie
dla każdego, kto porusza się po wodzie
za pomocą wiatru. Zobaczymy więc
rywalizację jachtów, katamaranów,
desek windsurfingowych i kitesurfingowych (start w Górkach Zachodnich,
boja zwrotna przy molo w Brzeźnie,
meta w Górkach Zachodnich).

„Galion”. Do Górek Zachodnich przyjedzie ponad 600 zawodników. W Zatoce Gdańskiej będzie aż siedem tras
regatowych. Każda z własną komisją
sędziowską i obsługą techniczną. Zobaczymy 17 klas jachtów regatowych
i młodzieżowe deski windsurfingowe.
Załogi klasy Słonka będą walczyć
o Puchar Europy Wschodniej. Ekipy
z jachtów Delphia 24 – o Mistrzostwo
Polski Północnej. Żeglarze z klas Nautica 450, Hornet, Hobie 16 i Micro rozegrają mistrzostwa Polski. Zobaczymy
też zawodników z klas Europa, OK
Dinghy, 470, Finn, 505, Żagle 500, Ome-

match racing. Studenckie zespoły stoczą
walkę w eliminacjach do akademickich
mistrzostw świata, a Zbyszek „Gutek”
Gutkowski podczas Baltic Sail Nations
Cup będzie bronił pucharu zdobytego
przed rokiem w Rostocku.
W trakcie zlotu odbędzie się także
festiwal „Szanty pod żurawiem” (od
czwartku do soboty). Usłyszymy wykonawców biorących udział w konkursie oraz gwiazdy. Więcej o tym wydarzeniu na stronie internetowej www.
szantypodzurawiem.pl.
Baltic Sail to międzynarodowe porozumienie podpisane przez najwięk-

Parada żaglowców odbędzie się
w niedzielę o godz. 12 na Motławie.
Chwilę później zobaczymy pokaz ratownictwa morskiego i portowych jednostek specjalnych. Na godz. 15 zaplanowano zakończenie regat Timberland
Nord Cup, które towarzyszą zlotowi
Baltic Sail. Ta impreza trwa w tym
roku aż dziewięć dni (od 30 czerwca
do 8 lipca). Portem Timberland Nord
Cup jest marina AZS przy hotelu

ga, a także teamy rywalizujące w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych (T1,
T2, T3) oraz załogi jachtów morskich
(ORC, KWR i Open). W ramach Timberland Nord Cup Gdański Klub Żeglarski zorganizuje regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska – eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
zawodników z desek windsurfingowych
klasy Techno 293 (3-5.07). Rozegrane
zostaną ponadto dwie imprezy formuły

sze miasta regionu Morza Bałtyckiego
w celu promowania morskiego dziedzictwa oraz wspierania tradycyjnej żeglugi bałtyckiej od portu do portu. Obecnie
do Baltic Sail należą Gävle, Kłajpeda,
Gdańsk, Rostock, Karlskrona, Saasnitz
i Świnoujście. Pierwszy zlot żaglowców
w Gdańsku odbył się z okazji 1000-lecia miasta w 1997 roku. W tym roku
odbędzie się po raz szesnasty. Więcej
na stronie www.balticsail.pl.

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

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA
W SPORTACH WODNYCH

YACHT-POOL
INTERNATIONAL

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie pasażerów w razie wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

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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500 mil
Szczecińscy kapitanowie wyznaczyli na Bałtyku nową trasę dla samotnych żeglarzy

G

dy siedzieliśmy przy kawie, podsumowując kolejny pracowity dzień na
jachtach, rozmowa zeszła na
temat udziału Polaków w takich
międzynarodowych
regatach,
jak OSTAR (Original Singlehanded Transatlantic Race) czy
AZAB (Azores and Back). Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego
tak niewielu z nas uczestniczy
w tych imprezach. Dlaczego tak
trudno zrealizować marzenia?

Przetestowali na własnej skórze ciekawy
szlak, który później stał się trasą Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. Czy podobnie będzie
tym razem? Czy jesteśmy świadkami
narodzin nowej ciekawej imprezy?
Spojrzeliśmy na siebie i po chwili
wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Po
kilku sekundach na stole pojawiła się
mapa. Zaczęliśmy rysować trasę regat,
które nazwaliśmy „AWK Samotnie
500 mil” (skrót od pierwszych liter
imion Andrzej, Wiesław, Krzysztof).
Staraliśmy się, by odległości między
punktami zwrotnymi nie były dłuższe niż 60 mil. Chodziło o możliwość
zachowania w miarę regularnej komunikacji za pomocą VHF lub telefonu
komórkowego. Trasa w pobliżu lądu
ma również tę zaletę, że można obserwować rywalizujące jachty.
Startujemy 16 lipca o godz. 12.00 po
zachodniej stronie główek portu Świ-

noujście. Najpierw płyniemy na boję
ODAS. Po jej okrążeniu wracamy na
linię startu, którą przekroczymy ponownie i wówczas znów płyniemy na
północny zachód, na boję Sassnitz. Następnie kierujemy się na boję Arkona
i dalej na północny cypel Bornholmu
– Hammer Odde. Po minięciu wyspy
Christiansø wracamy na południe, kierujemy się na boję KOL pod Kołobrzegiem. Stąd obieramy kurs na zachód,
wzdłuż polskiego wybrzeża, mijając
boję DZI pod Dziwnowem, aż po molo
w Międzyzdrojach. Na trawersie mola
robimy zwrot i wracamy, zataczając tę
samą pętlę w przeciwnym kierunku.
Metę wyznaczą boja B i wiatrak, czyli
zachodnia główka portu Świnoujście.
Startują Andrzej Wojciechowski (jacht
„Karfi”), Wiesław Skotnicki („Pacifica”) i Krzysztof Wilk („Maja”). Trzymajcie kciuki!
Andrzej Wojciechowski

reklama

Doszliśmy do wniosku, że główną
przyczyną jest brak czasu. Nie chodzi
tylko o udział w regatach, ale o cały
cykl przygotowań. Praca przy jachcie,
treningi (bo przecież chcielibyśmy popłynąć, by wygrać), zaliczenie rejsu
kwalifikacyjnego o długości 500 mil na
wodach zachodniej Europy i w końcu
sam start. To wszystko trwa co najmniej

10 miesięcy. Trzeba by zrezygnować
z zawodowego życia i znaleźć sponsorów. Jedno i drugie nie jest proste.
Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego nie mamy na Bałtyku tras, na
których moglibyśmy zdobywać doświadczenia i kwalifikacyjne mile.
Zamyśliliśmy się. Ciszę przerwał
Krzysiu Wilk, mówiąc: „kapitanie, ty
mnie wszystkiego nauczyłeś, to teraz
sprawdźmy, co potrafię. Wyzywam cię
na pojedynek. Zobaczymy, który z nas
będzie lepszy w samotnej żegludze na
dystansie 500 mil”. Wtedy odezwał się
Wiesiu Skotnicki: „uczyłem się tylko u ciebie. Też chętnie sprawdzę się
u boku nauczyciela. Zobaczymy, czy
przeżyję taki wyścig”.
Co wam to przypomina? Przed laty
szczecińscy kapitanowie Jerzy Siudy
i Kazimierz „Kuba” Jaworski zorganizowali regaty dwóch jachtów na trasie Świnoujście – Christiansø – Świnoujście.

www.magazynwiatr.pl

lipIEC 2012  magazyn dla żeglarzy

7

peryskop

Poloneza
czas zacząć
Rekordowa liczba śmiałków wyruszy samotnie na Bałtyk
Czy Marek Lewenstein obroni puchar?

Obrońca pucharu – Marek Lewenstein na jachcie „Kiwi”. 		

U

czestnicy
Bałtyckich
Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”, jednych z najdłuższych
i najtrudniejszych na Bałtyku, wystartują ze Świnoujścia
we wtorek 14 sierpnia. Trwają
ostatnie prace przygotowawcze przy jachtach. Do połowy
czerwca udział w regatach potwierdziło 31 żeglarzy. Zgłoszenia organizatorzy przyjmują do 1 lipca (po tym terminie
stworzona zostanie lista rezerwowa).
Pucharu „Poloneza” broni Marek
Lewenstein, który przed rokiem zwyciężył na „Kiwi”. Na jachcie „Calbud”
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wystartuje Radosław Kowalczyk, który w listopadzie ubiegłego roku ukończył słynne atlantyckie regaty Transat
6.50 i został nazwany przez organizatorów tej imprezy indestructible (niezniszczalny). Na jachcie „Holly” zobaczymy Edwarda Zająca mającego za
sobą udział w atlantyckich regatach Jester Azores Challenge 2012. Będzie też
Mateusz Stodulski, który na „Sputniku II” planuje wyruszyć w przyszłym
roku w samotny rejs dookoła świata,
oraz wielu innych znanych żeglarzy
samotnych.
Uroczyste rozpoczęcie regat odbędzie się w porcie jachtowym w Świnoujściu (poniedziałek, 13 sierpnia,
godz. 18.00), a we wtorek o godz.
11.00 żeglarze rozpoczną wyścig

magazyn dla żeglarzy  lipIEC 2012

Fot. Marek Wilczek

na tradycyjnej trasie Świnoujście –
Christiansø – Świnoujście. Sterników
będziemy witać w główkach portu od
15 do 17 sierpnia. Na piątek 17 sierpnia zaplanowano grill dla żeglarzy,
a na sobotę – uroczyste zakończenie
regat w Szczecinie. Gościem specjalnym będzie Marek Majewski, który
wystąpi ze swoim programem morsko-satyrycznym.
Kibice będą mogli śledzić regaty na
internetowej witrynie stworzonej specjalnie dla regat „Poloneza” przez firmę Yellowbrick, dostawcę usług związanych z satelitarnym trackingiem
(link zostanie umieszczony przed regatami na stronie www.regaty-poloneza.
pl). Yellowbrick obsługuje wiele regat
z całego świata, między innymi Velux

5 Oceans, Rolex Fastnet Race, Atlantic
Rally for Cruisers (ARC), Barcelona
World Race czy Global Ocean Race.
W witrynie Yellowbrick znajdziemy
między innymi pozycje jachtów, czat
na żywo, griby pogodowe, listę zawodników i klasy oraz specjalną aplikację
na iPhone’a. Regaty pokaże także na
żywo Telewizja Pomerania.
Inicjatorami samotnego ścigania się
po Bałtyku byli szczecińscy kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz „Kuba”
Jaworski. W 1973 roku zorganizowali
regaty dwóch jachtów na trasie Świnoujście – Christiansø – Świnoujście. Nie
wiemy, który z nich wówczas wygrał,
bo postanowili zachować rezultat w tajemnicy. Przez następne lata organizatorem wyścigu był Jacht Klub Wyższej
Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dla
upamiętnienia rejsu dookoła świata
Krzysztofa Baranowskiego Bałtyckie
Regaty Samotnych Żeglarzy nazwano
regatami o Puchar „Poloneza”. W 2010
roku wyścig reaktywowano po 27 latach przerwy. Przed rokiem ścigało
się 20 samotnych żeglarzy. Andrzej
Glebow na nowoczesnym jachcie
„Stocznia Ustka” klasy GP 33 zwyciężył w czasie rzeczywistym i ustanowił
rekord trasy (35 godzin i 7 sekund).
Zdobył też jako pierwszy przechodni
Puchar Klubu Żeglarzy Samotników.
Krzysztof Krygier
WSPIERAJĄ REGATY „POLONEZA”
Miasto Szczecin, Delphia Yachts, Henri
Lloyd, Centrum Żeglarskie Szczecin, TV
Pomerania, magazyn „Wiatr”, Eljacht,
Poland i Kaliningrad Boatshow, Work
Service, Bakista, MK Consulting Group,
CSL, Voith, Pantaenius, Bluefin, Klub
Żeglarzy Samotników, Fundacja Morska, Silverpol, TV Świnoujście, ZOZŻ,
WOZŻ, Bodden-Yachting, YKP Świnoujście, Komenda Miejska w Świnoujściu,
Polskie Radio Szczecin, Szkwał, Grawer
Piotr Nycz, TVP Szczecin, www.sailportal.pl, www.portalzeglarski.com,
Yellowbrick.
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Targi Wiatr i Woda
Początek sierpnia w Marinie Gdynia. Trzymajcie kurs...
Wystawa na wodzie

T

argi i Festiwal Żeglarski Wiatr i Woda na wodzie odbędą się od 2 do
5 sierpnia. Miejsce imprezy
sprawdzone: Marina Gdynia.
Organizator również: Murator
Expo. Wpadnijcie, by zobaczyć
nowości przemysłu jachtowego i sprawdzić, jak polskie i zagraniczne jachty prezentują
się przy kei.

nej włoskiej stoczni Grand Soleil oraz
francuskiego producenta katamaranów
Catana.
Dobre Jachty wystawią aż siedem łodzi z linii Merry Fisher i Lagoon. Polski producent Bond Yachts z Piechowic pokaże swój nowatorski składany
trimaran TNT 34. A Stocznia Haber
Yachts z Nowego Miasta Lubawskiego
zaprezentuje łódź Haber 34C4.
Jak co roku na gdyńskiej wystawie
zobaczymy jednostki z dużych polskich stoczni: Galeon i Delphia Yachts.
Stocznia z Olecka zaprezentuje dwie
flagowe jednostki żaglowe ze swojej floty: Delphię 46cc i Delphię 47.
W marinie zobaczymy także najnowsze konstrukcje tej firmy prezentowane dotychczas tylko podczas wystaw
organizowanych w halach targowych.
Parker Poland przedstawi łódź motorową Parker 660 Weekend, urządzenia
elektroniczne Lowrance, Simrad oraz
B&G, a także silniki Vetus i Merkury.

Jak co roku zobaczymy także duże łodzie typu RIB.
W sumie organizatorzy spodziewają się około 130 wystawców i aż 100
jachtów (nieco więcej niż w ubiegłym
roku). My, oczywiście, gorąco zapraszamy czytelników na stoisko magazynu „Wiatr”.
Targom Wiatr i Woda na wodzie towarzyszyć będzie Bałtycki Festiwal
Piosenki Morskiej (wstęp na koncerty
jest bezpłatny). Po raz kolejny odbędzie
się konkurs „Gdynia Yacht Design”,
którego laureatem zostaje najpiękniejszy jacht prezentowany podczas wystawy. Nastąpi też uroczyste wręczenie
nominacji do trzeciej edycji konkursu
miesięcznika „Żagle” – Jacht Roku
w Polsce (Polish Yacht of The Year).
Dla targowych gości organizatorzy
przygotowują wyjątkową niespodziankę
– do wygrania będzie atrakcyjny i cenny
rejs. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej www.wiatriwoda.pl.

reklama

Za co lubimy targi w Gdyni? Za
sprawną organizację, żeglarską atmosferę i przede wszystkim za to, że jachty stoją burta w burtę, a ich producenci
i importerzy zapraszają zwiedzających
na pokład. Gościnny namiot z barem to
miejsce, gdzie można odpocząć przy
kawie. Sąsiedztwo gdyńskiej plaży pozwala wyskoczyć na piasek i spędzić
kilka chwil przy samym brzegu. A nasze ulubione szanty płyną od rana do
późnego wieczoru – najpierw ze sceny

targowej, a wieczorem z dużej znajdującej się na plaży miejskiej.
W tym roku na gdyńskiej wystawie
zobaczymy silną reprezentację firm ze
Szczecina, gdzie branża jachtowa jest
coraz mocniejsza. Spółka Best Boats
zaprezentuje jacht motorowy o długości
50 stóp. Załoga firmy Horyzont, importującej motorówki z Finlandii i jachty żaglowe z Niemiec, przypłynie do Gdyni
łodzią Hanse 385 (według niemieckiego
pisma „Yacht”, to godny następca modelu 375, który był rynkowym hitem). Poza
tym Horyzont pokaże cztery inne jachty,
między innymi motorową łódź Flipper
670 DC, o której pisaliśmy w czerwcowym numerze „Wiatru”. Natomiast
firma Marina Hotele, także z siedzibą
w Szczecinie, zaprezentuje luksusowy
jacht Sunbeam z Austrii.
Yachts & Yachting zaprezentuje dwa
modele marki Dufour z serii Grand
Large: 375 i 405. Firma po raz pierwszy przedstawi też ofertę renomowa-

www.magazynwiatr.pl
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Szkoła życia n
Z Lizbony na Martynikę. Kolejny atlantycki
Pierwszy semestr Niebieskiej Szkoły

„Fryderyk Chopin” wyruszy 5 listopada z Lizbony. Pierwszy semestr Niebieskiej Szkoły to dwa miesiące na morzu. 		

J

olanta Modelska, nauczycielka historii, już siedem razy żeglowała z młodzieżą na „Fryderyku Chopinie”. Była na pokładzie
także wtedy, gdy żaglowiec złamał maszty na oceanie. Teraz
czeka na kolejny rejs. Na początku listopada „Chopin” rozpocznie
dwumiesięczną wyprawę przez Atlantyk – z Lizbony na Martynikę.
Kilkanaście osób już się zamustrowało. Ostatnie miejsca czekają na uczniów pierwszej klasy liceum i ostatniej klasy gimnazjum.
Czy warto się porwać na tak daleką i dość kosztowną podróż?
Regulamin Niebieskiej Szkoły „Fryderyka Chopina” mówi między innymi
o pełnieniu służby wachtowej, wykonywaniu prac bosmańskich, pełnieniu
służby kambuzowej, przeciwstawianiu
się przejawom wulgarności i brutalności, dbaniu o bezpieczeństwo jachtu,
przestrzeganiu całkowitego zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów,
a także o oszczędzaniu wody ze względu
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na jej ograniczony zapas (zwyczajowo
pod prysznicem zakręca się wodę po
zamoczeniu i odkręca po namydleniu).
Mówiąc krótko: nikt nikomu nie obiecuje wczasów w hotelu „Hilton” ani rejsu
wycieczkowcem z basenem i sauną.
Mimo to młodzież garnie się na
pokład. Wielu ma duże wsparcie rodziców, którym nie straszne są ani
dwumiesięczna rozłąka, ani długa nie-
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obecność dziecka w tradycyjnej szkole. – Wiem, że niektórzy uczniowie
pracują w czasie wakacji, by zarobić na
rejs. Inni ogłaszają rodzinną zrzutkę.
Do kapelusza wrzuca grosz, kto tylko może: babcie, dziadkowie, rodzice
i ciotki – opowiada Jolanta Modelska.
– Na pierwszych spotkaniach organizacyjnych niektórzy rodzice pytają
o jakość kształcenia w trakcie rejsu.
Nie chcą, by po powrocie ich pociechy miały zaległości i kłopoty w szkole. Ale kiedy opowiadamy im, że na
„Chopinie” nie ma taryfy ulgowej, te
obawy szybko są rozwiewane. Jedna
z mam powiedziała nawet: „Moje dziecko płynie, choćby z powodu tego rejsu
miało powtarzać klasę”. Oczywiście
nigdy nie mieliśmy takich sytuacji.

Fot. J. Pierzchała

Niemal we wszystkich poprzednich
szkolnych rejsach Jolanty Modelskiej
brała udział młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tegoroczny, który
rozpocznie cykl Niebieskich Szkół na
„Chopinie”, nazwano „Z Marcinkiem
pod żaglami”. Płynąć może młodzież
z całej Polski, ale kadrę stanowić będą
nauczyciele poznańskiego liceum. Poza
Jolantą Modelską, która uczy historii
i języka polskiego, z młodzieżą wyruszą
matematyk i fizyk, nauczyciel chemii
oraz anglistka. Pokładowy lekarz będzie uczył biologii. – Ale tak naprawdę
w tej przygodzie nie chodzi o postępy
z matmy, ale o szkołę życia, której nie
zapewni uczniom żadna lądowa placówka edukacyjna – mówi Modelska. – Mło-
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na „Chopinie”
rejs polskiego żaglowca

dzież uczy się funkcjonowania w grupie.
Muszą sobie ufać i polegać jeden na
drugim. – Z rejsów na „Chopinie” nasza
młodzież wraca odmieniona – dodaje. –
Są dojrzalsi, bardziej zgrani, trzymają
się razem długo po zejściu na ląd. Są też
silniejsi psychiczne. Jak by dostali jakiegoś „kopa”. Po wszystkich wspólnych
przeżyciach w kambuzie, na pokładzie
czy na rejach łatwiej radzą sobie z codziennymi sprawami. Z perspektywy
żaglowca lądowe problemy wydają się
łatwe do pokonania, niewarte nerwów
i łez. Są też uczniowie, dla których rejs
„Chopinem” stanowi drogowskaz na
resztę życia. Jedna z naszych podopiecznych po szkole na żaglowcu wyjechała
do Anglii. Tam ukończyła szkołę morską
i dziś pływa na statkach jako oficer.
Młodzież zabiera na pokład swoje
podręczniki oraz wytyczne programowe przygotowane przez nauczycieli.
Podczas żeglugi zajęcia szkolne są codziennie (około pięciu godzin nauki). Zła
pogoda nie jest powodem do odwołania
lekcji (chyba że nadchodzi sztorm). Jedno
z pomieszczeń na żaglowcu (nazywane
klasą) posiada długi stół przymocowany na stałe do podłogi (by nie tańczył
podczas przechyłów). Uczniowie i nauczyciele siedzą razem, tworząc zgraną
paczkę. Często popołudniami nauczyciele prowadzą lekcje indywidualne.
W wolnym czasie należy odrobić zadania
domowe. W trakcie postoju w porcie lekcje są zawieszane. To okazja, by zwiedzić
i poznać najbliższą okolicę oraz posmakować nową lądową kuchnię. Po zakończeniu rejsu nauczyciele z „Chopina”
wystawiają podopiecznym oceny i wysyłają informacje o postępach w nauce do
szkół, z których pochodzą uczniowie.
Ale Niebieska Szkoła to nie tylko geografia i chemia. Podczas rejsu
odbywa się chrzest morski. Często
organizowane są kąpiele (nawet na
środku oceanu) oraz zawody sportowe. A nawet próbne alarmy, by młoda
załoga była przygotowana na wszelki
wypadek. Bardzo ważnym elementem
pobytu na jachcie jest nauka sztuki
żeglowania i nawigacji. Podstawowe
umiejętności młodzi załoganci zdobywają podczas krótkiego szkolenia,
które odbywa się w porcie, przed wypłynięciem. Praktyczne umiejętności
zdobywają w trakcie rejsu.

www.magazynwiatr.pl

Fot. J. Pierzchała

„Fryderyk Chopin” wyruszy 5 listopada z Lizbony na Maderę, wyspę
wiecznej wiosny. Następnie popłynie na Wyspy Kanaryjskie. Po kilku
dniach skieruje się ku Wyspom Zielonego Przylądka. A później rozpocznie
rejs przez Ocean Atlantycki na Martynikę. Wyprawa potrwa 63 dni.
Uczestnictwo w rejsie kosztuje 11,2
tys. zł. W tej cenie uczniowie mają
zapewnione zakwaterowanie na żaglowcu, wyżywienie, opłaty celne,
portowe, opiekę nauczycieli i kapitana, a nawet opłaty za paliwo do jachtu czy wywóz śmieci i opróżnianie
zbiorników z nieczystościami. Do tej
kwoty należy doliczyć koszt związany
z dojazdem do Lizbony i powrotem do
Polski z Karaibów. A także ubezpieczenie. W sumie udział w rejsie to wydatek około 15 tys. zł.
Drugi semestr Niebieskiej Szkoły
na „Chopinie” rozpocznie się w lutym
przyszłego roku. Trasa rejsu: Martynika – Szczecin.
Kontakt z armatorem żaglowca:
www.fryderykchopin.pl,
mail: biuro@3oceans.pl

Podczas żeglugi lekcje odbywają się codziennie, ale w portach są zawieszane. 		

Fot. J. Pierzchała

Zawisnąć na rejach choć raz. Bezcenne...
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Na północ od Nieporętu
Odwiedzamy przystanie i ośrodki w Białobrzegach, Ryni i Jadwisinie

Klub Mila powstał na miejscu dawnego ośrodka PTTK. Przy pomoście kabinowe łodzie typu Antila 24 i jachty Sigma Club.

K

ontynuujemy podróż wokół Zalewu Zegrzyńskiego.
W czerwcowym numerze
„Wiatru” byliśmy w Zegrzu i Nieporęcie. Teraz ruszamy dalej na
północ, gdzie – jak się okazuje –
czeka na nas nieco inny świat.
Jeśli wybieramy się nad zalew
w weekend, warto się zastanowić, gdzie
zostawimy samochód. W wolne dni
przyjeżdża tu taki tłum warszawiaków
i mieszkańców najbliższej okolicy, że

często trudno znaleźć wolne miejsce
parkingowe. Trzeba też pamiętać, że
tylko w tygodniu możemy liczyć na
bezpłatny postój. I to jedynie w wybranych portach i ośrodkach. Może
warto więc skorzystać z transportu
publicznego? Ze stolicy do Białobrzegów dojeżdżają dwa autobusy (linie 705
i 735). Jeśli nie ma korków, podróż trwa
mniej więcej pół godziny. Na miejscu
możemy wynająć rower, na przykład
w Porcie Nieporęt (5 zł za godzinę, 20
zł za dzień). Białobrzegi i Rynię po-

W ośrodku Promenada zakotwiczyła szkoła Przystań Zostań Żeglarzem.
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stanowiliśmy zwiedzić właśnie w ten
sposób. Samochód został pod domem,
a my ruszyliśmy w stronę pierwszego
miejsca na naszej mapie – do przystani
Jacka i Krzysztofa Paszków. Port jest
niewielki. W sezonie letnim można tu
trzymać łódkę przy kei, a zimą na lądzie pod plandeką. Bazą przystani jest
amerykańska barka desantowa. Przycumowano ją przy wale ciągnącym
się wzdłuż nabrzeża. Firma rodzinna
Paszko organizuje kursy na stopnie motorowodne (800 zł), a także na licencję
uprawniającą do holowania narciarza
wodnego (800 zł).
W dalszą drogę ruszyliśmy wałem.
Następne miejsce położone wzdłuż tej
trasy to duży zalesiony teren Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjnego Promenada. Nad wodą przy piaszczystej plaży
ustawiono stoliki z parasolami w hawajskim stylu. W wypożyczalni, niedaleko
nabrzeża, można wynająć kajaki (15 zł
za godzinę), rowery wodne (25 zł), a także łodzie wiosłowe Malibu 360 (40 zł).
W ulokowanym tuż przy plaży barze
„Mexico Club” serwowane są potrawy
z grilla i piwo. W głębi ośrodka, między
drzewami, znajdziemy zabudowania
centrum szkoleniowego oraz restaurację „Country Saloon” utrzymaną w klimacie dzikiego zachodu. W ośrodku
zakotwiczyła szkoła żeglarska Przystań
Zostań Żeglarzem. Właściciela zastali-

śmy, gdy był w ferworze pracy. – Dzisiaj ważny dzień. Do egzaminów na
stopnie żeglarskie przystąpi około 20
osób – mówi Marek „Kogut” Waszczuk.
Przystań korzysta z molo, do którego cumują jachty Tango 730 Sport – własność
szkoły. Budynek będący bazą firmy jest
dzierżawiony od ośrodka. Ten rok to
pierwszy sezon w nowej siedzibie. Sala
szkoleniowa została odnowiona. Wnętrze pomalowano na marynarskie barwy
i wyposażono w sprzęt szkoleniowy.
Oprócz kursów na stopnie żeglarskie
i motorowodne przystań organizuje
dwudniowe pobyty połączone z żeglowaniem, szkoleniem i wieczorem przy
grillu. Można tu również zorganizować
regaty lub krótkie rejsy. Przystań „pływa” też po Mazurach i po morzach. Informacje o rejsach i kursach można znaleźć na ich stronie internetowej.
Z zacienionej Promenady wyjeżdżamy z powrotem na trasę rowerową.
Kolejnym ośrodkiem, który odwiedziliśmy, był WDW Rynia (Wojskowy
Dom Wypoczynkowy). Obiekt powstał
w 1967 roku. Niestety, pod względem
infrastruktury dla sportów wodnych niewiele się tu przez ostatnie lata zmieniło.
W wypożyczalni sprzętu spotkaliśmy
bosmana Andrzeja Żulińskiego. Pokazał
nam keję, przy której cumują łódki rezydentów i gości. Można tu dopłynąć bez
obaw. Przy pomoście są mniej więcej
dwa metry głębokości. Jeśli przypływamy na kilka godzin, cumujemy bez opłaty. Miejsc przy kei jest niewiele. Bosman
chciałby, żeby było więcej pomostów, by
plaża została poszerzona, a przystań pogłębiona. Niestety, na razie pozostaje to
w sferze marzeń. W tym sezonie możemy tu wynająć omegi za 25 zł na godzinę. Są też kajaki i rowery wodne.
Zostawiamy ośrodek WDW Rynia
i kierujemy się do Białobrzegów, do
miejsca o zupełnie innym klimacie.
Wjeżdżamy do Mariny Diana. Głównym obiektem jest elegancki hotel
z restauracją. Poniżej ogrodu letniego,
nad wodą, zbudowano drewnianą keję
z dostępem do prądu. Jeśli ktoś zdecyduje się na obiad, może przycumować
na ten czas gościnnie. Obok Mariny
Diana położona jest przystań Water
Jet. To głównie świat motorowodny. Za
400 zł miesięcznie można tu trzymać
swój skuter. Portowanie większych
jednostek motorowych, dłuższych niż
pięć metrów, to już koszt od 2 tys. zł
za sezon letni (kwiecień – październik) do ponad 5 tys. zł. Cena zależy
nie tylko od wielkości łódki, ale też od
kategorii pomostu. W przystani Water
Jet można również wypożyczyć łódź
motorową średniej i dużej mocy oraz
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Fot. Michał Przybylski (2)

Druga część reportażu znad Jeziora Zegrzyńskiego

nieruchomości nad wodą

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów
Tuż obok portów Nieporęt i Pilawa nad Zalewem Zegrzyńskim, 20 minut drogi od granic
Warszawy, powstaje osiedle 39 komfortowych
willi. Domy wyrastają na leśnych działkach
o powierzchniach przekraczających 1000 m2.
Budowę podzielono na dwa etapy. Obecnie
trwa wykańczanie nieruchomości wzniesionych w pierwszym etapie inwestycji.

naturalne ukształtowanie terenu tak, by każdy
budynek miał optymalne naświetlenie, maksymalnie duży ogród, a przyszli właściciele jak
najwięcej prywatności.

Developer proponuje cztery rodzaje budynków o powierzchniach od 215 m2 do 340 m2.
W pierwszym etapie inwestycji najwięcej powstanie willi Tramontana (nazwa pochodzi od
chłodnego wiatru wiejącego na zachodnim
wybrzeży Włoch i Korsyki). W architekturze
budynków widać wyraźną inspirację kulturą
śródziemnomorską.

Osiedle zaplanowano jako zamknięty
i chroniony zespół podmiejski. Teren będzie
ogrodzony i monitorowany (z recepcją przy
wjeździe). Dodatkowo w willach przewidziano podłączenia do systemów alarmowych.
Tuż przy wjeździe na osiedle, bezpośrednio
przy ul. Wojska Polskiego (vis-à-vis wjazdu do
Portu Pilawa) powstanie pawilon usługowy
o powierzchni 250 m2 z parkingiem. Ma w nim
być lokalny sklep, kafeteria lub cukiernia. Na
piętrze przewidziano lokale na biura lub dwa
niezależne apartamenty.

W elewacjach sporą powierzchnię zajmują
okna. Oś osiedla wytycza wewnętrzna droga
ze starodrzewem. Projektanci wykorzystali

Projekt Wille nad Zalewem realizowany jest
przez Invest Plan Group, poprzez spółkę celową Dernet Enterprises Polska sp. z o.o. Invest

Plan to grupa budująca w Polsce nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne. Oprócz osiedla
Wille Nad Zalewem spółka przygotowuje się
do budowy osiedla mieszkaniowego w Ożarowie Mazowieckim oraz inwestycji w Krakowie. Wille nad Zalewem zaprojektowało Gomez Studio, pracownia architektoniczna pod
kierownictwem Hernana Gomeza.
Mieszkańcy osiedla zapewne pierwsze kroki skierują na Portu Nieporęt, by odwiedzić
sklepy żeglarskie i portową tawernę. Dzieci namówią rodziców na wizytę w minizoo
w Porcie Pilawa. To miejsce żyje cały rok, bo
basen portowy zamieniany jest zimą w lodowisko. Okoliczne przystanie prowadzą sekcje
sportowe dla dzieci i młodzieży, więc jeśli ktoś
ma w domu małego miłośnika klasy Optimist,
dojazd na trening zajmie mu pięć minut. W takich miejscach żeglarstwo i sporty wodne
mogą się stać codziennością.

reklama
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peryskop
lejne przystanie, które chcieliśmy
odwiedzić, wymagały zmiany środka
transportu. Przed nami porty północnego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego.
Pierwszy punkt na mapie w tej części
zalewu to ośrodek WKS Zegrze (Wojskowy Klub Sportowy). Położony jest
zaraz obok przystani WAT. W porcie
WKS Zegrze spotkaliśmy Sebastiana
Przybyła, który pracował przy swojej
torpedzie wyścigowej Formuła 4S. –
Nasz klub kładzie największy nacisk
na rozwój sekcji motorowodnej. Szkolimy dzieci od 10. roku życia. Nasi
doświadczeni wychowankowie zdoby-

wają medale na mistrzostwach Polski,
Europy i świata – opowiada. WKS Zegrze organizuje kursy na sternika motorowodnego (500-550 zł) i na licencję
uprawniającą do holowania narciarza
wodnego (250 zł). Poza tym można tu
postawić łódkę. Korzystając z portu od
maja do października, zapłacimy 1440
zł, a za zimowanie 960 zł.
Zostawiliśmy WKS Zegrze w atmosferze przygotowań do następnych
zawodów. Kolejny nasz cel to Klub
Mila. Żeby do niego dojechać, trzeba
się dostać na główną drogę do Serocka.
Odbijamy z niej w prawo w Zegrzyn-

Port YKP robi wrażenie. Są tu miejsca dla 320 jachtów. 		

Fot. Michał Przybylski

skutery. Właściciele motorówek znajdą ponadto autoryzowany serwis firm
Yamaha, Kawasaki i Volvo Penta oraz
sklep motorowodny. Na przystani jest
ponad 100 miejsc, część z nich z dostępem do wody i prądu.
Obok portu Water Jet ulokowała się
szkoła windsurfingu Ventus. Wynajęcie deski z żaglem kosztuje 50 zł za
godzinę. Za deskę szkoleniową zapłacimy mniej – 35 zł za godzinę. Można też sobie zafundować dwudniowe
szkolenie z noclegiem.
W tym miejscu zakończyła się rowerowa część naszej wyprawy. Ko-
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ku. Przez ostatnie 450 metrów jedziemy drogą wijącą się na dnie wąwozu.
W sąsiedztwie położony jest malowniczy Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego.
Klub Mila powstał na miejscu dawnego ośrodka PTTK. Jest owocem
współpracy Mateusza Kusznierewicza
i firmy deweloperskiej Platan Group.
Otwarto go w tym roku. W stare zabudowania udało się tchnąć nowe życie.
Całość utrzymana jest w żeglarsko-morskim klimacie. Klub stanowi bazę
Akademii Kusznierewicza, a równocześnie jest centrum konferencyjno-wypoczynkowym. Organizowane są
tu szkolenia żeglarskie, obozy i bezpłatne jednodniowe zajęcia sportowe
dla dzieci ze szkół podstawowych oraz
gimnazjów. Poza tym można wypożyczyć sprzęt wodny: rowery wodne (20 zł za godzinę) i kajaki (25 zł).
W ofercie są również kabinowe łodzie
typu Antila 24 (450 zł za dzień) oraz
jachty żaglowe Sigma Club (200 zł za
dzień), otwartopokładowe dzielne łódki, świetnie nadające się do szkolenia
bardziej doświadczonych żeglarzy. Od
poniedziałku do piątku ceny za wynajem są niższe.
Gdy odwiedzaliśmy klub, dostępna
była jedna keja, przy której stały nowe,
jeszcze pachnące żywicą łódki. Tydzień
później na wodzie pojawiły się kolejne
trzy pomosty. Przystań z czasem ma się
jeszcze rozrosnąć. W planach jest też
osłonięcie kei od fal. Cumowanie do
trzech godzin jest bezpłatne. Za dobę
zapłacimy 50 zł. W cenę wliczone jest
wyrzucanie śmieci oraz korzystanie
z toalet i pryszniców. Za dodatkową
opłatą można podłączyć jacht do prądu,
zatankować wodę, skorzystać z serwisowych usług bosmana, zamówić
sprzątanie jachtu, mycie dna i burt. Slipowanie kosztuje 80 zł.
Klub Mila oferuje ponad 120 miejsc
noclegowych. Wszystkie pokoje i apartamenty utrzymane są w żeglarskim
stylu. Są tu Kajuty Załogi, Apartamenty Kapitańskie i Domki Oficerskie.
Goście mają dostęp do bezprzewodowego internetu. W restauracji jest
oranżeria i taras z widokiem na jezioro. Ośrodek w Zegrzynku to pierwsza
z trzech planowanych baz akademii.
Kolejne powstaną w mazurskim Kamieniu nad Bełdanami oraz na Kaszubach, w miejscowości Swornegacie.
Podsumowując – wjeżdżając do Klubu
Mila przenosimy się do innego świata. Po starych nieodremontowanych
zabudowaniach WKS dawny ośrodek
PTTK robi ogromne wrażenie.
Czas opuścić Akademię Kusznierewicza i udać się do kolejnego, ostatniego
miejsca na naszej mapie. Przed nami
port YKP Warszawa w miejscowości
Jadwisin. Po wizycie w Klubie Mila wydaje nam się, że nic nas już pozytywnie
nie zaskoczy. Ale okazuje się, że nie
mieliśmy racji. Port YKP naprawdę robi
wrażenie. Od zachodu osłonięty jest
wysokim brzegiem. Są tu miejsca dla
320 jachtów. Przystań jest przeznaczona
dla stałych klientów, dla których ważne
jest poczucie bezpieczeństwa – teren
jest objęty ochroną i monitoringiem. Co
ważniejsze, konstrukcja basenu portowego zapewnia osłonę od wiatru i fal.
Od lądu stanowi ją nabrzeże klifowe,
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a z pozostałych stron wybudowane są
betonowe pirsy. Przez chwilę mamy
wrażenie, że jesteśmy w mazurskim,
a nawet w morskim porcie.
Przystań YKP zapewnia rezydentom
dostęp do Wi-Fi, miejsce postojowe
dla samochodu, dostęp do wody, prądu
i możliwość skorzystania z pralki. Infrastruktura jest systematycznie polepszana. Obecnie trwa remont sanitariatów.
Widzieliśmy część oddaną do użytku
i zdecydowanie poczuliśmy powiew
zachodniej elegancji i czystości. Poza
prysznicami oraz umywalkami z miejscem do mycia naczyń jest zlewnia toalet
chemicznych i kącik warsztatowy, gdzie
każdy może dokonać drobnych napraw
we własnym zakresie. – Niedługo przeniesiemy bar do budynku kapitanatu.
Wreszcie będzie można przygotować
posiłki dla żeglarzy na miejscu – mówi
kierownik ośrodka Andrzej Kwapiszewski. Kolejną inwestycją jest remont
nabrzeży i pomostów. Część z nich już
została odnowiona. Port jest wyposażony w profesjonalny sprzęt do wodowania jachtów. – Mamy żuraw samojezdny
o udźwigu 5 ton i suwnicę bramową mogącą unieść jednostki do 2,5 tony – dodaje Kwapiszewski. Po porcie oprowadziła
nas Roma Borkowska. Spacer umilała
opowieściami z życia tego miejsca. Okazało się, że przystań w Jadwisinie ma
swój Manhattan i Bronx. Na Manhattanie jest zacienione miejsce, gdzie można
po dniu żeglowania odpocząć na trawie.
Na Bronksie kiedyś cumowało głośne
i imprezowe towarzystwo. Ludzie się
zmienili, ale nazwa została. Na całej
długości zewnętrznego pirsu postawiono co kilkanaście metrów altany, pod
którymi można w spokoju przygotować
i zjeść posiłek. Aby uniknąć zanieczyszczenia wody, w basenie portowym pozostawiono przepływy z dwóch stron
falochronu. – Nawet jeśli w ciągu dnia
woda wydaje się brudna, nocą sama się
oczyszcza dzięki cyrkulacji – tłumaczy
Roma Borkowska.
Życie w porcie jachtowym YKP
w Jadwisinie toczy się spokojnym
rytmem. Ludzie przyjeżdżają czasem
nawet w tygodniu, żeby choć przez
chwilę złapać oddech. Port to idealne
miejsce do trzymania własnej łódki.
Armatorzy niezrzeszeni w klubie zapłacą za sezon letni 1900 zł, a za zimowanie 650 zł. Slipowanie jachtu za
pomocą dźwigu (żuraw samojezdny)
kosztuje 200 zł, a z użyciem suwnicy
bramowej – 80 zł.
Pływając w okolicach przystani YKP,
trzeba mieć na uwadze to, że właściwie nie jest to już Zalew Zegrzyński.
Port położony jest nad Narwią. Nieco
powyżej Jadwisina z Narwią łączy
się Bug. Należy więc pamiętać o występującym tu nurcie i o nanoszonych
z Bugu piaskach tworzących wypłycenia. W Wierzbicy most przerzucony
jest nad rzeką na tyle nisko, że trzeba
składać maszt, by pod nim przepłynąć.
Można zatem umownie uznać, że to
granica dostępnego dla żeglarzy jeziora.
Płynąc na północ Narwią, po lewej stronie mostu, prawie pod nim, znajdziemy
wodną stację paliw Orlenu. Stąd są już
tylko dwie drogi: z powrotem na Zalew
Zegrzyński, albo na północ, aż do Piszu.
Kamila Ostrowska
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WKS Zegrze. Kursanci na szkoleniowej omedze.

Ośrodek Promenada. Restauracja „Country Saloon” w klimacie dzikiego zachodu.

Przystań YKP zapewnia dostęp do Wi-Fi, wody i prądu. 		

Fot. Michał Przybylski (3)
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biznes
Sztormiak Marinepool Brisbane
Brisbane to jeden z lepszych modeli wśród sztormiaków Marinepool. Zapewnia
doskonałą ochronę, a jednocześnie jest bardzo wygodny. Dwuwarstwowa tkanina XPU-Stretch Membrane jest elastyczna, wytrzymała i ma doskonałe parametry
(wodoodporność: 20 000 mm, oddychalność: 20 000 g/m2/24h). Zewnętrzna warstwa wykonana jest ze wzmocnionego nylonu odpornego na otarcia, zaś wewnętrzna
chroni membranę przed zniszczeniem czy rozdarciem. Właściwości tego materiału
zapewniają swobodę ruchów i pozwalają na idealne dopasowanie sztormiaka do ciała.
Dlatego Marinepool Brisbane jest dość uniwersalny, sprawdzi się nie tylko na morzu,
ale także w każdej sytuacji, w której konieczne są dobra ochrona i wygoda.
Kurtka posiada wysoki i szczelny sztormowy kołnierz podszyty polarem i regulowany kaptur chowany w kieszeni na kołnierzu. Poza tym mamy dwie wodoszczelne kieszenie piersiowe zamykane na suwak, dwie wodoszczelne kieszenie biodrowe, odblaskowe naszywki na ramionach, dodatkowe uszczelniacze w mankietach
i wewnętrzną kieszeń na telefon.
Spodnie wykonane z tego samego materiału posiadają wzmocnienia na kolanach
i siedzeniu, elastyczne szelki z regulacją długości, kieszenie na klatce piersiowej
i ściągacze na nogawkach. Cena kompletu: 2,7 tys. zł.
Źródło: www.kevisport.pl.

Pływadło Apache
Zapewni dziką jazdę lub przyjemną, relaksującą przejażdżkę po najbliższej
okolicy. Materiał: wytrzymałe PVC z nylonowym pokryciem. Apache ma
sześć miękkich uchwytów z neoprenowymi ochraniaczami, cztery komory
powietrza, jeden odpływ wody, trzy oparcia. Pływadło przystosowane jest
dla trzech osób. Wymiary: 312 x 107 cm. Cena: 1495 zł.
Źródło: www.jobe.com.pl

Kamizelka Crewsaver Kite
Uniwersalna kamizelka asekuracyjna do sportów wodnych marki Crewsaver (50N). Wyprofilowany dół umożliwia wygodne korzystanie z trapezu podczas żeglugi.
Zewnętrzną powłokę wykonano z wytrzymałego nylonu
400, a wnętrze wypełniono pianką PVC. Z przodu kamizelki jest duża zewnętrzna kieszeń. Modele Junior posiadają dodatkowe taśmy kroczne. Cena: 259 zł.
Źródło: www.makanu24.pl

Drabinka ratunkowa
Ciekawy pomysł. Prosta w obsłudze drabinka ratunkowa. Nylonowa lina schowana jest w obudowie z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Drabinkę montujemy
powyżej linii wodnej. Aby się otworzyła,
osoba znajdująca się w wodzie musi pociągnąć za uchwyt. Cena 184 zł.
Źródło: www.bakista.pl

Pianka neoprenowa Viper
Prędkościomierz GPS z kompasem
Prędkościomierz GPS z kompasem marki Wema przeznaczony jest do jachtów motorowych i żaglowych. Nie musi być
połączony z silnikiem, więc pasuje do każdej łodzi. Montaż
jest bardzo prosty – komplet zawiera wskaźnik oraz moduł
GPS. Dostępne są trzy wersje urządzenia mierzące prędkości
do 15, 30 i do 60 węzłów. Tarcza może być biała lub czarna.
Źródło: www.parker.com.pl

Neopren o grubości 2,5 mm pokryto tkaniną przeciwdziałającą wchłanianiu wody. Na klatce piersiowej, na plecach i po bokach wszyto ocieplającą wyściółkę. Dwuwarstwowy kołnierz jest gładki
i wygodny. Pianka dobrze komponuje się z kamizelkami marki Viper. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.
Cena: 415 zł. Źródło: www.jobe.com.pl

Buty White Navy
Białe męskie mokasyny w sportowym
stylu. Dobrze komponują się zarówno
z krótszymi spodniami, jak i tradycyjnymi jeansami. Skórzane cholewki
i profilowane wkładki zapewniają duży
komfort. Wysoką jakość podkreśla skórzana wkładka, na której nadrukowano
żeglarski motyw.
Źródło: www.apia.pl

Wózek do łódki klasy Optimist
Nowy wózek polskiej produkcji tylko na pierwszy rzut oka przypomina znane i popularne wózki slipowe firmy
Optiparts. Solidne wykonanie sprawia, że wózek po złożeniu jest sztywny. Pionowe ograniczniki burtowe odchylone na zewnątrz pozwalają zawodnikowi łatwo wciągnąć kadłub. Wózek dostępny jest także w wersji, którą można
schować w niewielkiej torbie – za pomocą specjalnego okucia dyszel i poprzeczne ramię w sekundę składamy na pół.
Taki wózek trenerzy i rodzice mogą przewozić nawet w bagażniku małego auta. Producentem jest Ryszard Hamrol,
bojerowiec z Jacht Klubu Wielkopolski. Kontakt: 692 696 331.
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jachty

Flota korsarzy
Pierwsze regaty klasy Korsarz w Polsce. Zapraszamy na Jezioro Charzykowskie
Debiut po pięćdziesięciu latach

J

eżeli myśląc o żeglarstwie,
masz przed oczami bryzgi wody wlewające się za
kołnierz, prędkość, przechyły
i balastowanie na trapezie – ten
tekst jest właśnie dla ciebie.

reklama

Nie wiemy, dlaczego jachty klasy
Korsarz są tak mało znane w Polsce.
W Europie należą do najpopularniejszych (około 5 tys. zarejestrowanych jednostek) – w Niemczech
pływa ich prawie 4 tys., w Austrii
800, a w Szwajcarii – 500. W Polsce jest zaledwie 20 takich łodzi, ale
klasa rozwija się niemal z miesiąca
na miesiąc.
Łódka porównywana jest z klasą
FD. Jest nawet nazywana młodszym
bratem latającego holendra. Te dwie jednostki posiadają bardzo dużo wspólnych cech: podobny kształt kadłuba,
rynnę spinakera, regulowany, obrotowy miecz oraz otwartą rufę, która
ułatwia wyrzucenie wody z kokpitu
po wywrotce. Wyposażone są także
w pasy balastowe i trapezy ułatwiające żeglugę przy silniejszych wiatrach.
W zależności od temperamentu sternika i załogi korsarz to szybka i ostro
chodząca na wiatr regatowa maszyna
lub bezpieczna, ale dająca dużo frajdy, łódź do weekendowego pływania
z rodziną lub przyjaciółmi. Ale nie
oszukujmy się: wystarczy rzut oka na
kształt kadłuba, żeby się przekonać, że
to konstrukcja stworzona do regat.
Jacht zaprojektowano w 1958 roku.
Pierwsze jednostki zbudowano w niemieckiej stoczni Mader. Początkowo
łódź była produkowana wyłącznie
z obłogów, jednak z czasem wprowadzono laminat oraz zaczęto łączyć
materiały (kadłub z laminatu przykry-
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Łódki klasy Korsarz należą do najpopularniejszych w Europie. 		

ty mahoniowym pokładem). Od 1999
roku produkowane są nowe, bardziej
ergonomiczne kadłuby o zaokrąglonych półpokładach, które gładko przechodzą do środka kokpitu.
Powierzchnia podstawowego ożaglowania to 15 m kw. Wraz ze spinakerem daje to prawie 30 m kw. żagli.
Korsarz ma niewielkie zanurzenie
(10 cm) oraz jest stosunkowo lekki
(130 kg). Długość kadłuba wynosi 5 m,
szerokość – 1,7 m. W regatach załogę
stanowią dwie osoby, jednak podczas
rejsów turystycznych łódź bez większych problemów pomieści rodzinę
z dwójką dzieci.
Na wielu jeziorach Europy kluby
organizują regaty tej klasy. Do najbardziej prestiżowych należą Tydzień
Travemünde oraz Tydzień Warnemünde (Niemcy), Riva Cup na jeziorze
Garda (Włochy) oraz Puchar Euro
Cup. Prowadzonych jest ponad 50
list rankingowych, między innymi
we Włoszech, w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii i Holandii.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Klasy Korsarz odbędą się po raz
pierwszy w historii, ponad pół wieku
od narodzin tej konstrukcji. Organizatorami są Chojnicki Klub Żeglarski
oraz Stowarzyszenie Polskiej Floty
Klasy Korsarz. W Chojnicach spodziewana jest duża delegacja korsarzy

z Niemiec. Tamtejsze załogi bardzo
wspierają i dopingują polskich kolegów. Ciekawostką jest, że charzykowskie regaty zaliczane są w tym roku
do Pucharu Niemiec. Do zawodów
może się zgłosić każdy, kto pływa na
korsarzu. Polska flota szuka nowych
załóg. A jeśli ktoś nie ma takiej łodzi,
a chciałby się przyłączyć do ekipy,
może liczyć na pomoc w znalezieniu
łódki dla siebie.
Stowarzyszenie Polskiej
Floty Klasy Korsarz
www.korsar.pl

Fot. Angela Kausche

PLAN REGAT
Piątek, 13.07, godz. 17.15 – otwarcie
oraz treningowy wyścig próbny, godz.
20.00 – odprawa załóg oraz spotkanie „przy rybce”. Sobota, 14.07, godz.
10.00 – start do pierwszego wyścigu.
Niedziela, 15.07 – ostatnie biegi, w tym
start do wyścigu długodystansowego.
Głównym sponsorem jest żaglownia
Narwal, patronat medialny nad imprezą objął magazyn „Wiatr”. W tym samym czasie na Jeziorze Charzykowskim
rozegrane zostaną Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w klasie Pirat.

Długość – 5 m, szerokość – 1,7 m, grot i fok – 15 m kw.

Fot. Angela Kausche
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rejsy

Antarktyda
Horn, Cieśnina Drake’a, Szetlandy Południowe i jeszcze dalej na południe.
„Polonus” na szóstym kontynencie

Andrzej Tołkin po przejściu trawersu Hornu. 			

J

acht „Polonus”, 14-metrowy stalowy jacht typu Bruceo,
w maju ubiegłego roku wyruszył ze Szczecina w 16-miesięczny rejs. Cel wyprawy: opłynąć Amerykę Południową, odwiedzić Antarktydę, Grenlandię i Islandię. Rejs podzielono na 22 etapy. Przedstawiamy opis jednego z najciekawszych. Trasa wiodła
obok Hornu, ku Szetlandom Południowym i Antarktydzie (start
i meta w porcie Ushuaia).
Początek stycznia 2012 roku. Na
pokładzie ośmiu doświadczonych
żeglarzy pod wodzą kapitana Radka
Przebitkowskiego sposobi się do przejścia obok Hornu. Czy skała znajdzie
się w zasięgu wzroku? Ile przywieje?
Napięcie rośnie z godziny na godzinę.
W końcu „Polonus” opuszcza port.

18

Krótkie postoje na wyspie Navarino
(w Puerto Williams i Puerto Toro) służą
negocjacjom z Neptunem, który przecież mógłby się zlitować i zmienić wiatr
na korzystniejszy. Nic z tego. Pogoda
się nie zmienia. Jako że cierpliwości
załoga nie ma w nadmiarze, przy dziesiątce wyrusza na Cieśninę Drake’a.

magazyn dla żeglarzy  lipIEC 2012

W takich warunkach choroby morskiej
nie sposób uniknąć, ale na szczęście,
już nad ranem, sztorm zdycha.
Gdy po pięciu dobach żeglugi pojawiają się pierwsze dryfujące góry lodowe, na dek wyskakują wszyscy. Podziwiają, fotografują, nadają nazwy. Góry
są niezwykłe, jedna przypomina Statuę
Wolności, inna lotniskowiec, kolejna
płaskowyż. Zazwyczaj są białe, ale bywają też błękitne, turkusowe, a woda
wokół nich nabiera barw spotykanych
zwykle w ciepłych lagunach. Każdy
widział modrakową wodę na Morzu
Śródziemnym, ale tutaj? Im dalej na
południe, tym zagęszczenie lodowych

Fot. Grzegorz Pilarczyk

brył jest większe. Po jakimś czasie wielkie masy lodu stają się codziennością.
Po przepłynięciu Cieśniny Drake’a
jacht dociera do archipelagu Szetlandów Południowych. Przez Zatokę
Admiralicji zbliża się do Wyspy Króla
Jerzego. Na kursie żółte zabudowania
Stacji Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskiego, obiektu o 35-letniej
historii. Załogę przeprawiającą się
pontonem wita na lądzie pingwin, emisariusz kilkutysięcznej grupy. Od tej
chwili, gdziekolwiek pojawi się ekipa
„Polonusa”, spotka stada mieszkańców
tej ziemi. Pingwiny Adeli, magellańskie i największe – królewskie.

www.magazynwiatr.pl

rejsy
Stacja ma wyjątkową atmosferę,
przypomina górskie schronisko. Pełno
proporczyków, dyplomów i fotografii.
Załoga dumna z przynależności do wąskiego grona żeglarzy wód polarnych
po ciepłej kąpieli korzysta z zaproszenia na ucztę wydaną przez szefa bazy.
Do stołu, który ugina się od ciast i sałatek, zasiada także załoga „Selmy”,
drugiego polskiego jachtu żeglującego w tym rejonie. Po południu wpada
jeszcze osiemnaście osób z peruwiańskiej stacji Machu Picchu, które chcą
odpocząć w towarzystwie Polaków.
Przechadzka po okolicy. Można się
zatrzymać przy grobie Włodzimierza Puchalskiego, wybitnego polskiego reżysera filmów przyrodniczych
i fotografika, który zmarł tragicznie
podczas kręcenia zdjęć do filmu. Grób
wpisany jest na listę obiektów historycznych Antarktyki pod numerem
51. Znów wielką atrakcją są pingwiny.
Poruszają się w postawie wyprostowanej lub ślizgają się po brzuchu. Są
niezwykle rodzinne, opiekuńcze wobec potomstwa i monogamiczne. Nie
należy się do nich zbliżać na odległość
mniejszą niż 20 metrów, bo grozi im
nawet zawał serca. Nieopodal leniwe
lwy morskie, foki uchatki oraz skuły
– ptaki żerujące na pingwinowiskach.
Następnego dnia „Polonus” opuszcza gościnną bazę. Kurs na Deception,
wyspę położoną na południowym

Grzegorz Pilarczyk z kręgiem grzbietowym wieloryba.

krańcu archipelagu Szetlandów Południowych, która jest zalaną kalderą
wulkanu. Do ostatniej erupcji doszło
w latach 70. XX w., przyczyniła się
ona do powiększenia powierzchni
wyspy do 12 km kw. Niestety, załoga
nie może podziwiać z bliska gorących
źródeł i wulkanicznych plaż. Wiejąca

dziewiątka sprawia, że próby rzucenia
kotwicy okazują się bezskuteczne. Warunki łagodnieją dopiero na otwartej
wodzie.
Wieczór upływa w Kanale Errera.
Gór lodowych jest coraz więcej, można odnieść wrażenie, że akwen jest nie
do przejścia. Powoli, płynąc ostrożnie

na silniku, załoga dociera do chilijskiej
stacji González Videla, nazwanej tak
na cześć głowy chilijskiego państwa
z lat 1946-1952, pierwszego prezydenta, który zadał sobie trud dotarcia
w to miejsce. Ekipa „Polonusa” po raz
pierwszy stawia stopy na szóstym kontynencie. Antarktyda – nareszcie!

Toast za dopłynięcie do stacji Arctowski. 			

Fot. Grzegorz Pilarczyk (2)

www.magazynwiatr.pl
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rejsy
Prowadzący sklepik umożliwiają
dokonanie zakupów w miłej atmosferze. Powodzeniem cieszą się zwłaszcza
atrakcyjne kurtki armady chilijskiej
i biżuteria z naturalnych kamieni.
Gospodarze podejmują gości kawą
i winem. W okolicy znów pingwiny,
kolejna kolonia tych sympatycznych
stworzeń. Pod brzuchami rodziców
chronią się kilkudniowe pisklęta.
Po powrocie na morze „Polonus”
kieruje się na Port Lockroy, brytyjską
bazę muzeum, o tradycjach sięgających osadnictwa z lat 40. XX wieku, prowadzoną przez cztery dzielne
Angielki. One również mają nieźle
zaopatrzony sklep turystyczny. Na
shopping zatrzymują się tu nawet
statki. Port Lockroy ma także pocztę,
z której każdego roku około 70 tysięcy kartek pocztowych rozchodzi się
do 100 krajów.
Po południu jacht znów rusza w drogę. Już po godzinie żeglugi trafia
w objęcia śnieżnej burzy – polarne lato
pokazuje swój pazur. Tego jeszcze na
„Polonusie” nie było: nadbudówka,
kabestany, knagi – wszystko pokryte
mokrym śniegiem. Ostrym bajdewindem załoga zmierza na zachód. Wieje szóstka. Kapitan wydaje komendę
skierowania jachtu na Cape Horn. Za
pierwszym razem, gdy „Polonus” płynął przez Cieśninę Drake’a, wiatr odrzucił jacht na zachód na odległość 40
mil od Hornu. Teraz Neptun wcale nie
jest łaskawszy. Płynąc z zachodu na
wschód, w odległości mili od brzegu,
jacht przechodzi trawers przylądka
przy wietrze o sile 54 węzłów. Skała
Hornu, granica pomiędzy Pacyfikiem
a Atlantykiem, najdalej na południe
wysunięty kraniec Ameryki Południowej, wyłania się ponad falami i ginie.
Na świętowanie trzeba zaczekać aż
do najbliższego portu. Dopiero w znajomym Puerto Toro, przy kielichu,
wspomnienia z ostatnich dni nie mają
końca.
Po opuszczeniu portu wiatr w kilka
minut wzrasta do ósemki. Pogoda nie
pozwala, by załoga zapomniała o tym
gdzie się znajduje. Kolejny postój
wypada w Puerto Eugenia, urokliwej
zatoce w sercu Patagonii. Ekipa rozpala ogromne ognisko, są kiełbaski,
śpiewy, a nawet tańce. Świętowanie to
wyraz radości z przebycia niezwykłej
trasy. Następnego dnia, w Puerto Williams, gdzie załoga dopełnia powinności meldunkowych, gospodarze znanej
w całym żeglarskim świecie tawerny
robią miły gest, wyświetlają film dokumentujący przejście Nord-West Passage przez jacht „Stary”.
Rejs dobiega końca w Ushuaia. Po
przekazaniu jachtu kolejnej ekipie, załoga wyrusza na wycieczkę do Buenos
Aires. A potem już tylko lot do Rzymu
i dalej do Warszawy. Bo czy nam się
to podoba, czy nie, każda wyprawa,
nawet na kraj świata, musi mieć swój
kres.
Opracowała Danuta Mikołajewska

Załoga w Stacji Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskiego

„Polonus” przy brytyjskiej bazie Port Lockroy. 		
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Fot. Grzegorz Pilarczyk (2)

„Polonus” żeglował w czerwcu przez
Atlantyk. Aktualną pozycję jachtu,
opis trasy oraz relacje z dotychczasowych etapów znajdziecie na stronie
internetowej wyprawy www.pagaj.pl.

www.magazynwiatr.pl

dystrybucja magazynu wiatr
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11,
tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a,
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11,
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99,
tel. (91) 46 44 855

Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1,
tel. (94) 375 54 54

Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1,
tel. (94) 35 167 65
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 312 82 94
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin,
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2,
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie,
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg,
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87,
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1,
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo,
tel. 500 696 588
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8,
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60,
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych,
Giżycko, Nadbrzeżna 15

www.magazynwiatr.pl

MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59,
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35,
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15,
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6,
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6,
tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar,
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11,
tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2,
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz,
Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120,
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b,
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39,
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105,
tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe,
Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A, tel. (61) 8 960 305
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c,
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, tel. (61) 661 04 44
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16,
tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama,
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9,
tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada,
Spacerowa 35, Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa,
tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197,
tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56,
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka,
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki
Chorwacji, Warszawa, Nowogrodzka 50,
tel. (22) 828 51 93

Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
biurowiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83

Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9,
tel. (22) 875 04 34

Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15,
tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50,
tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6,
tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16,
tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2,
tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2,
tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a,
tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5,
tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91,
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265,
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz,
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich,
sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12,
tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a,
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29,
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1,
tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok, Orzeszkowej 15,
tel. (85) 732 30 30

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma,
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61,
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40,
tel. (71) 328 23 25
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12,
tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33,
tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109,
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie,
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2,
tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2,
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

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

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz,
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27,
tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30,
tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel. (17) 862 02 39
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YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29,
tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra,
Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ZAŁOGA: Andrzej Skrzat, Roman Paszke, Andy
Zawieja, Maciej Grabowski, Zbigniew Malicki,
Dariusz Urbanowicz, Piotr Salecki, Piotr Siedlewski,
Wiesław Seidler, Arek Rejs, Małgorzata Talar, Agata
Pyziak, Łukasz Bobrowski, Marek Karbowski (foto),
Paula Kopyłowicz (foto), Paweł Albrecht (foto), Łukasz
Łapiński (foto), Krzysztof Olejnik.

ŁÓDZKIE
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Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki,
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów,
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1,
tel. (44) 710 86 82
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LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
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Ostatnia prosta
Jacht „Telefonica” w tarapatach. Czy „Groupama” płynie po zwycięstwo?
Finał Volvo Ocean Race 7 lipca w irlandzkim Galway

Iker Martinez, skipper w zespole Telefonica. Czy Hiszpanie wskoczą na podium?

J

achty floty Volvo Ocean
Race wróciły przez Atlantyk do Europy. Siódmy etap prowadził z Miami do
Lizbony. A ósmy z Lizbony do
francuskiego Lorient (przez
Azory). Na prowadzeniu jest
„Groupama” dowodzona przez
Francka Cammasa. Czy któryś
z rywali zdoła odebrać Francuzom zwycięstwo?
Na początku atlantyckiej trasy
wszystkie załogi szybko weszły w strefę Prądu Zatokowego, który ułatwiał
żeglugę na północny wschód, wzdłuż
brzegów Ameryki. Jachty płynęły blisko siebie, niemal w zasięgu wzroku.

22

Prowadził „Abu Dhabi”, ale rywale
byli tuż, tuż. Żadna z załóg nie skusiła
się na skrót bezpośrednio na wschód
do Portugalii. Ten szlak pozwala zaoszczędzić kilkaset mil, ale prowadzi
przez obszary kapryśnych wiatrów.
Mijały kolejne godziny walki, a kibice zastanawiali się, który z jachtów
pierwszy oderwie się od Golfsztromu
i pożegluje na wschód, ku Europie.
Każda z załóg miała jeszcze jednego rywala – huragan Alberto grasujący na oceanie. Kto potrafił ominąć
go z dobrej strony, zyskiwał natychmiast przewagę. Błędy nawigatorów
prowadziły do bezpośredniego starcia
jachtów z silnymi podmuchami i zmuszały je do halsowania. Kiedy Fran-
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Fot. Diego Fructuoso, Team Telefonica / Volvo Ocean Race

cuzi z „Groupamy” wykonali niespodziewany manewr, wydawało się, że
szybko stracą z trudem wypracowaną
pozycję. Gdy jednak na pozostałych
spadł huragan Alberto, zrozumieliśmy
decyzję ekipy Francka Cammasa. Rywale walczyli z silnymi szkwałami,
a „Groupama” żeglowała spokojnie,
uciekając rywalom. W ten sposób,
nie tracąc sił i nie narażając jachtu na
uszkodzenia, Francuzi przez dobę uzyskali 60 mil przewagi.
Załogi wciąż jednak płynęły dość
blisko siebie. Bardzo szybko żeglował
jacht „Abu Dhabi”. Załogi „Telefoniki” i „Groupamy”, które w klasyfikacji
dzieliła niewielka różnica punktowa,
sprawiały wrażenie, jakby bardziej

myślały o pokonaniu rywala niż o zwycięstwie etapowym. Szczęście opuściło ekipę „Campera”, niedawnych liderów – w drugiej fazie regat spadli na
dalszą pozycję. Teraz ze zdumieniem
odkryli, że przyczyną nagłego spowolnienia jachtu było najechanie płetwą
balastową na żółwia, który po kolizji
przyczepił się do kadłuba i płynął razem z jachtem – zapewne najszybciej
w swoim żółwim życiu.
Przed rozstrzygającą końcówką
w najlepszej sytuacji znalazła się załoga jachtu „Abu Dhabi”, co było sporą
niespodzianką. Wprawdzie z każdą
godziną ich przewaga nad „Groupamą” topniała, ale ekipa Zjednoczonych
Emiratów Arabskich wciąż mogła

www.magazynwiatr.pl

mieć nadzieję na szczęśliwy finał.
Rozgrywka była pasjonująca. Blisko
brzegu, gdzie rzeka Tag wpada do oceanu, wiatr osłabł i załogi musiały się
męczyć z prądem wynoszącym jachty z powrotem w morze. Team „Abu
Dhabi” walczył dzielnie, wykonując
krótkie halsy. Francuzi wciąż odrabiali
straty i zbliżali się do rywali, ale etap
okazał się zbyt krótki, by mogli ich
dopaść. Do mety dotarli zaledwie 6,5
minuty po „Abu Dhabi”. Trzecia zameldowała się „Puma”. Na czwartym
miejscu „Telefonica”, a 102 sekundy za
nią – „Camper”.
W wyścigu portowym po świetnym
starcie prowadziła „Puma”, ale dała
się ograć ekipie „Telefoniki”. Radość
na pokładzie Hiszpanów trwała jednak krótko, bo ich jacht dotknął znaku
kursowego i spadł na ostatnią pozycję.
„Telefonica” nie radzi sobie w regatach portowych. Wprawdzie dwukrotnie zwyciężała, ale aż cztery razy
przypłynęła ostatnia, tracąc punkty,
których na mecie całych regat może
zabraknąć do zwycięstwa. Po etapie
portowym w Lizbonie „Telefonica”
straciła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, które zajmowała przez
ponad pół roku. Na pierwszą pozycję
wysunęła się „Groupama” żeglująca
bardzo mądrze taktycznie. Francuzi
popełniają mniej błędów, a ich jacht,
choć nie najszybszy we flocie, jest
świetnie przygotowany do walki.
Na trasie ósmego etapu, z Lizbony
do francuskiego Lorient (przez Azory), załogi pokonały niecałe 2000 mil.
By zmniejszyć wagę jachtów, pozbyto się wielu elementów wyposażenia.
Część ekip zabrała nawet lżejsze śpiwory. Żywność inna niż liofilizowana
w ogóle nie była brana pod uwagę.
Po starcie wszystkie załogi obrały
kurs na południowy zachód. Najważniejsi gracze pilnowali się wzajemnie.
Rozgrywka zaczęła się nieopodal wyspy Świętego Michała. Jachty musiały zrobić zwrot, by opłynąć wyspę.
Pierwsza zdecydowała się „Groupama”.
Za chwilę ten sam manewr wykonali
Hiszpanie z „Telefoniki” i Amerykanie z „Pumy”. W słabych podmuchach
łodzie zbliżały się do wyspy, za którą
czekał na nich silny wiatr. Ten odcinek najszybciej pokonali Amerykanie
i uciekli rywalom. Wkrótce dogoniła
ich „Groupama”. Ostatnia prosta etapu

Damian Foxall (zespół Groupama) wita żonę na mecie 8. etapu w Lorient (Francja). 		

W podmuchach o sile do 30 węzłów
najlepiej radzili sobie Francuzi, którzy
systematycznie odjeżdżali rywalom
i wygrali etap. Na brzegu witały ich
tysiące kibiców.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej zachowała „Groupama”,
ale na drugie awansowała „Puma”.
Na trzecim (ex aequo) „Telefonica”
i „Camper”. Kto ma szanse wygrać
regaty? Chyba mało kto wierzy, że załoga Francka Cammasa pozwoli sobie
wydrzeć z rąk zwycięstwo. Ostatni
etap oceaniczny ma zaledwie 485 mil.
Walka będzie więc ostra – bez spania,
bez odpoczynku, bez wytchnienia.
Prawdopodobnie o wszystkim zadecyduje ostatni portowy wyścig w irlandzkim Galway zaplanowany na 7 lipca.
Marek Słodownik

Franck Cammas i załoga jachtu „Groupama” świętują zwycięstwo w 8. etapie.

(około tysiąc mil) miała pokazać, kto
najlepiej radzi sobie w trudnych warunkach – ogromny niż z zachodu przetaczał się przez trasę regat, co oznaczało
szybką jazdę dla najlepszych i kłopoty
dla słabszych.
„Telefonica” przyspieszyła i wyszła
na prowadzenie. Niestety, wkrótce

Fot. Ian Roman / Volvo Ocean Race (2)

Hiszpanie nagle zwolnili, mieli awarię płetwy sterowej. Naprawa w wietrze o sile 28 węzłów nie należy do
łatwych, a jednak się udało. Gdy wydawało się, że wracają do gry, złamała się druga płetwa. To oznaczało nie
tylko koniec marzeń o wygraniu etapu,
ale i kłopoty z dopłynięciem do mety.

Klasyfikacja po ośmiu etapach

„Groupama”
„Puma”
„Camper”
„Telefonica”
„Abu Dhabi”
„Sanya”

219
196
191
191
122
39

www.crewsaver.pl
www.magazynwiatr.pl

www.makanu.com.pl

Tel./Fax +48 52 320 36 41
lipIEC 2012  magazyn dla żeglarzy

reklama

Automatyczne
kamizelki
ratunkowe
CREWFIT 290 N

23

sport

Klepacka sails for gold
Polka w olimpijskiej formie kilka tygodni przed igrzyskami
Ostatni sprawdzian w Weymouth

Zofia na podium z synem i szampanem. Czy diabelskie przebranie ma zwiastować piekielną formę podczas igrzysk? 		

Z

ofia Noceti-Klepacka, wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, wygrała w pięknym stylu regaty
Skandia Sail for Gold 2012. Polka nie dała rywalkom żadnych
szans, wygrywając większość
wyścigów. To był po prostu nokaut. Czy Zośka utrzyma tak dobrą formę do igrzysk?
To był najważniejszy sprawdzian
przed regatami olimpijskimi. Wyścigi
rozegrano w trudnych warunkach –
padał deszcz i wiał silny wiatr. Czasem
pogoda bardziej przypominała jesień
na Bałtyku niż wiosnę w Anglii.
W pierwszych sześciu biegach Zośka
była cztery razy pierwsza i dwa razy
druga. W siódmym dopłynęła do mety
na czwartej pozycji. I właśnie ten wyścig był jej najgorszym, więc nie został
wliczony do klasyfikacji generalnej.
Czwarte miejsce na odrzutkę w regatach tak wysokiej rangi – to po prostu
niesamowite. W wyścigu medalowym
Klepacka potwierdziła swoją domina-
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cję i znów wygrała. Zofia uzbierała
w regatach zaledwie 10 punktów, druga Hiszpanka Marina Alabau miała aż
o 27 punktów więcej. Trzecie miejsce
wywalczyła mistrzyni świata Lee Korzits z Izraela.
Wśród deskarzy Przemysław Miarczyński, który także będzie reprezentował Polskę na igrzyskach, zajął piąte
miejsce (w wyścigu medalowym był
szósty). Tuż za „Pontem” regaty ukończył Piotr Myszka (czwarta lokata w
wyścigu medalowym). W klasie Finn
Piotra Kulę sklasyfikowano na 17. pozycji. Przed nim było aż pięciu Brytyjczyków (wygrał Giles Scott, a Ben
Ainslie zajął drugie miejsce). Piotr nadal jest w dobrej formie i z pewnością
stać go na awans do pierwszej dziesiątki podczas igrzysk w Londynie.
W klasie Laser Radial Anna Weinzieher zajęła 30. miejsce. Kacper Ziemiński
na laserze standardzie był 17. W czołówce tej konkurencji prawie same gwiazdy
światowego żeglarstwa: wygrał mistrz
świata Australijczyk Tom Slingsby. Na
czwartym miejscu Brytyjczyk Paul Go-
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odison. A na piątym wicemistrz świata
Chorwat Tonči Stipanović.
Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli 21. miejsce w klasie 49er. Na
tym samym miejscu zakończyły regaty w Weymouth dziewczyny z klasy
470 – Agnieszka Skrzypulec i Jolanta
Ogar.

Fot. onEdition

W ostatnich miesiącach nasza załoga
miała na przemian bardzo udane regaty i niezbyt szczęśliwe starty. W kwietniu Mateusz i Dominik zostali w San
Remo mistrzami Europy. W maju,
podczas mistrzostw świata we Francji,
żeglowali przy słabych, kapryśnych
i bardzo nierównych wiatrach. Medal

W klasie Star oraz w desce windsurfingowej
RS:X pokładamy największe nadzieje na medale
olimpijskie w Weymouth, nawet złote.
Pech dopadł naszą załogę klasy Star.
Mateusz Kusznierewicz i Dominik
Życki pierwszego dnia regat, w słabym i niestabilnym wietrze, zajęli 16.
miejsce. Drugiego dnia złamali maszt,
gdy płynęli na drugiej pozycji. Kiedy
zdołali postawić nowy patyk, od razu
dwukrotnie zameldowali się na trzeciej pozycji. Ale strata trzech biegów
oznaczała, że nie było już szans na wysoką pozycję w regatach. Polacy zajęli
15. miejsce.

był na wyciągnięcie ręki, ale zabrakło odrobiny szczęścia. Na początku
czerwca, na akwenie olimpijskim,
złamali maszt. To chyba oznacza, że
Polacy raczej wykorzystali już cały
zapas pecha przydzielony im przez los
na ten sezon. Mocno w to wierzymy,
bo Mateusz i Dominik są wizytówką
polskiego żeglarstwa olimpijskiego.
Właśnie w klasie Star oraz w desce
RS:X pokładamy największe nadzieje
na medale w Weymouth, nawet złote.
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Chcę zdobyć złoto
O kiteboardingu i przygotowaniach do igrzysk opowiada Przemysław Miarczyński

P

rzemysław Miarczyński (klasa RS:X) jedzie na igrzyska
już po raz czwarty. Marzy
o złotym medalu. Trzymajmy mocno kciuki, bo jeśli nie teraz, to być
może już nigdy...

Marek Słodownik: Z programu
olimpijskiego wycofano windsurfing. Nową konkurencją będzie kiteboarding. Czy to dla ciebie było duże
zaskoczenie?
Przemysław Miarczyński: Nie ukrywam, nie spodziewałem się tego. To było
spore zaskoczenie. Wprawdzie ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale los
deski z żaglem wydaje się przesądzony.
Zaczniesz teraz pływać na desce
z latawcem? Czy to możliwe, by tacy
zawodnicy jak ty odnosili wkrótce
sukcesy w nowej konkurencji?
Kitesurfing nie jest dla mnie nowością.
Pływałem już kilka razy i uważam, że ta
sztuka jest do opanowania. Myślę poważnie o zmianie konkurencji, ale na razie koncentruję się na przygotowaniach
do regat olimpijskich w Weymouth.
Pewna epoka dobiega końca, więc warto
się postarać o dobry wynik. Nie ukrywam, że chciałbym zdobyć w Anglii złoty medal. Startuję już wiele lat, od dawna
jestem w światowej czołówce, jadę na
moje czwarte igrzyska, więc pora na medal. Byłaby to fantastyczna sprawa. Nie
tylko dla mnie, ale też dla zawodników,
trenerów, sponsorów i wszystkich, którzy wspierają nas od lat.
Co będzie później, zobaczymy. Na
dojście do światowej czołówki kiteboardingu daję sobie dwa lata. Po dwóch
sezonach treningów i startów będę wiedział, na co mnie stać. Wydaje mi się, że
nie jestem na straconej pozycji. Jeśli się
uda, zostanę przy tym sporcie. Jeśli nie,
zajmę się czymś innym. Nie wykluczam
startu na igrzyskach olimpijskich w Rio
de Janeiro na desce z latawcem, ale co
z tych planów wyjdzie – czas pokaże.
Czym różni się świat olimpijskiej
deski windsurfingowej od świata
kitesurfingu?
Przede wszystkim systemem przygotowań do najważniejszych zawodów
w sezonie. Od lat mamy bardzo surowy
reżim treningowy. Myślę, że znacznie
lepiej radzimy sobie z organizacją procesu startowego, z logistyką, cały czas
działamy w pewnym rytmie. Ponadto,

Miarczyński: „Chciałbym przekazać wiedzę młodym zawodnikom. Rola trenera jest pociągająca.”

doskonale wiemy, jak przygotować się
do najważniejszych startów. To pozwala
na pewien optymizm, choć ostateczną
odpowiedź na pytanie, kto będzie górą,
przyniesie dopiero bezpośrednia konfrontacja. Zapowiada się bardzo ciekawe
starcie dwóch odmiennych sposobów
postrzegania wyczynu sportowego.
Jak środowisko olimpijskich deskarzy przyjęło decyzję działaczy ISAF?
Widać pewne poruszenie, zarówno
wśród zawodników, jak i trenerów.
Wielu liczy na to, że uda się jeszcze
coś
zmienić.
Medaliści
regat
Skandia Sail for Gold 2012, które
rozegrano w czerwcu na akwenie
olimpijskim w Weymouth, nosili na
koszulkach emblematy z napisem Vote
for windsurfing in Rio 2012 (Głosuj za
windsurfingiem w Rio de Janeiro).
Czy zmiany w programie igrzysk
sprawią, że zmniejszy się zainteresowanie deską z żaglem?
Raczej nie. Ten sport przecież nie
zniknie z plaż i tras regatowych. Być
może nawet wróci na kolejne igrzyska
w nowym kształcie. Na pewno natomiast nastąpi gwałtowny wzrost zainteresowania kitesurfingiem.

Czy polscy trenerzy są gotowi do rozpoczęcia pracy w nowej konkurencji?
Jeśli będą chcieli pracować w kitesurfingu, poradzą sobie bez większych problemów. Wiele elementów jest przecież
wspólnych dla obu konkurencji. Podobna jest technika, formuła regat, trening
fizyczny zapewne też będzie miał duże
znaczenie. Różnica jest w narzędziach,
czyli zamiast żagla mamy latawiec.
A jeśli nie powiedzie ci się z latawcem, jak widzisz swoją przyszłość?
Chciałbym wykorzystać lata doświadczeń i przekazać wiedzę młodym
zawodnikom. Rola trenera jest pociągająca. Na razie jednak koncentruję się
na roli czynnego zawodnika.
Jak przebiegały wasze przygotowania do igrzysk?
Bez przeszkód. Jak zawsze w ostatnich latach startowaliśmy w najważniejszych regatach, trenowaliśmy także
zimą. Nad programem przygotowań
czuwał trener Paweł Kowalski. Oprócz
świadczeń z PZŻ mam wsparcie prywatnych sponsorów (Ergo Hestia,
Mercedes-Benz, miasto Sopot) oraz
Kredyt Banku, który pomaga wielu
kadrowiczom z klas jednoosobowych.

Fot. Wojciech Artyniew

Sprzętu specjalistycznego nie brakowało, także pomocy fizjologów, psychologów, wszystko działało, jak trzeba.
Nie można, niestety, powiedzieć tego
o finansowaniu przez związek sprzętu
do treningu ogólnorozwojowego. Trochę mnie to dziwi, bo to bardzo istotny
element przygotowań i nie powinno na
niego brakować pieniędzy.
Jak będą wyglądały ostatnie treningi przed igrzyskami?
Zamierzam oczywiście dużo pływać
na akwenie olimpijskim. Po losowaniu
i odbiorze sprzętu od organizatorów
będzie czas, by dobrze „dotrzeć” zestaw. Moim partnerem treningowym
będzie Piotr Myszka. Wspólna praca
pozwoli mi osiągnąć maksymalną
szybkość. Jestem optymistą, choć
wiem, że nie będzie to łatwy start.
Kto będzie najgroźniejszym rywalem?
Stawka jest bardzo wyrównana,
sześciu zawodników ma szansę na
złoty medal – Grek, Anglik, Holender,
Francuz, Izraelczyk i ja. Znamy się
doskonale, ale zapewne każdy szykuje
jakąś niespodziankę.
Rozmawiał Marek Słodownik
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Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków
LONDYN 2012
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Trening mózgu
Czy można wygrać przegrane regaty i zdobyć stracony medal?
Najpiękniejsza historia igrzysk olimpijskich

P

rzeczytajcie rozmowę z lekarzem kadry olimpijskiej
PZŻ Witoldem Dudzińskim
i zapamiętajcie jego słowa. Naprawdę warto. Do zwycięstwa
nie wystarczą już mięśnie, taktyka i techniczne umiejętności. We
współczesnym sporcie bój o medale rozgrywa się w głowach zawodników.

Ale Duńczycy po kilku chwilach
wypływają na akwen. Zmierzając na
linię startu, słyszą sygnały ze statku
komisji. Wreszcie przekraczają linię.
Niemal cztery minuty po ostatniej
syrenie, tuż przed zamknięciem startu. Rywale są tak daleko, że przy tej
pogodzie prawie ich nie widać. Mają
bok przewagi. Komentatorzy telewizyjni na chwilę milkną, bo w pierwszej chwili nie wiedzą, co się dzieje.
Skąd wziął się ten zbłąkany jacht?
I kto na nim płynie? Duńczycy żeglują daleko, ale nie rezygnują z walki.
Sztorm im sprzyja, bo lekkie skiffy
co chwilę przewracają się na burtę
lub nawet do góry dnem. Duńczycy
na chorwackiej łódce, z wielkim napisem CRO na grocie, powoli zbliżają się do rywali. Ale wciąż żeglują
z tyłu stawki.
Wyścig wygrywają Hiszpanie, 50
sekund później docierają do mety
Niemcy, a po kolejnej minucie Brytyjczycy. Potem przypływają Włosi, Francuzi i Australijczycy. Jonas
Warrer i Martin Kirketerp Ibsen, nasi

duńscy bohaterowie, w coraz trudniejszych warunkach mają kłopoty
z osiągnięciem linii mety. W końcu
przewracają się. Czy w takiej sytuacji
można jeszcze wierzyć w medal? Ale
oni podnoszą jacht, wyprzedzają Brazylijczyków, tuż przed zamknięciem
linii mety kończą wyścig na siódmej
pozycji i zdobywają złoto igrzysk
olimpijskich (Amerykanie i Austriacy
nie ukończyli tego biegu). Jonas Warrer i Martin Kirketerp Ibsen skaczą na
jachcie i tupią z wielkiej radości, bo
przecież takiego scenariusza nie wymyśliłby nawet Alfred Hitchcock.

Jonas Warrer z nowym załogantem podczas mistrzostw świata w Perth. 			

Fot. Ocean Images / Perth2011.com

Igrzyska w Pekinie w 2008 roku. Wyścig medalowy w klasie 49er. Godzina
16.35. Wilgotność: 100 procent. Temperatura: 27 stopni Celsjusza. Pada deszcz,
a silny wiatr tworzy coraz większe fale.
Wieje z prędkością do 25 węzłów. Co
chwilę któryś z jachtów się przewraca...
W drodze na start faworyzowani
Duńczycy, którzy mają 11 punktów
przewagi nad załogą z Włoch (złoto
wydaje się na wyciągnięcie ręki), łamią maszt. W żeglarstwie złamany
masz to poważne kłopoty. A maszt złamany 20 minut przed startem do ostatniego biegu na igrzyskach to właściwie
katastrofa. Wszyscy to wiemy – nic nie
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można zrobić. Duńczycy wracają do
portu. Nie mogą się pogodzić z tym,
co się stało. Przecież ten złoty medal
czekał właśnie na nich. Zasłużyli na
niego, jak żadna inna załoga.
Łódki klasy 49er, które nie brały
udziału w wyścigu medalowym, są już
roztaklowane. Ktoś myje pokład, ktoś
inny wrzuca ster do pokrowca, pozwijane żagle leżą w kokpitach. Ale ostatni
jacht stoi jeszcze przy slipie z postawionym masztem. To łódka Chorwatów.
Duńczycy rozmawiają z nimi przez kilka sekund, po czym wodują ich łódkę,
wciągają grot i odbijają od kei. Dosłownie kilka chwil przed sygnałem przygotowania. Ktoś kręci głową z niedowierzaniem. Inni pytają: co im strzeliło do
głowy? Dlaczego to robią i po co? Przecież to nie ma sensu...
Nikt im nie może pomóc. Sami
muszą dopłynąć do linii startu. Ale
najpierw trzeba się wydostać z dużej
przystani osłoniętej od wiatru wysokim falochronem. Szlak by go trafił.
W takich sytuacjach na usta cisną się
najgorsze przekleństwa.

magazyn dla żeglarzy  lipIEC 2012

Krzysztof Olejnik: Jonas i Martin
wygrali wyścig, którego nie mieli
prawa wygrać. Zdobyli medal, który
wydawał się bezpowrotnie stracony.
Nie zawahali się ani przez chwilę,
choć przecież gdyby usiedli na kei
i zaczęli płakać, nikt by nie miał do
nich pretensji. Jak do tego mogło
dojść? Co działo się w głowach tych
sportowców, że zdołali się wznieść na
takie wyżyny?
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Olsztyn, Jezioro Ukiel (Krzywe)
PLAŻA MIEJSKA

22-24 czerwca 2012

Jonas Warrer gościł w Olsztynie pod koniec czerwca. Startował w regatach Pucharu Świata klasy 49er Volvo Olympic Cup. Była to
już piąta edycja imprezy organizowanej dzięki wsparciu miasta Olsztyn i prezydenta Piotra Grzymowicza.

realne umiejętności, czyli motywacja
i pewność muszą być skonfrontowane
z rzeczywistością. Nie wystarczy bardzo chcieć. Trzeba wiedzieć, jak osiągnąć cel. Poziom koncentracji także
powinien być optymalny. Wielu młodych zawodników, słysząc hasło „koncentracja”, reaguje napięciem mięśni.
Jeśli jednak napięcie psychoruchowe
jest zbyt duże, żeglarz zatraca wytrenowane wzorce ruchowe, źle prowadzi
łódkę, traci prędkość i popełnia błędy.
Czasem potocznie mówimy, że ktoś się
„usztywnił”, czyli po prostu ma zbyt
silne napięcie psychoruchowe. Duńczycy byli niezwykle zmotywowani,
ale nie pozwolili, by ta motywacja ich
usztywniła. Wydostając się z portu na
pożyczonej łódce, nie popełnili żadnego błędu.
Bramkarze przed meczami piłkarskimi wyobrażają sobie piękne
parady, wspaniałe zagrania i pewne chwyty. Na lekkoatletycznych
stadionach skoczkowie z zamkniętymi oczami lecą w myślach nad
poprzeczką. A alpiniści stoją pod
ścianą, obserwują rzeźbę skał i przesuwając ręce ku górze, wędrują na
szczyt, nie ruszając się z miejsca. Co
mogą robić żeglarze? Czy wizualizacja jest ważnym elementem mentalnego treningu?
Jak najbardziej. Wyobrażamy sobie, jak walczymy na balaście, jak
pokonujemy przeszkody na trasie,
jak przedzieramy się do czołówki
na kursach pełnych lub startujemy
z pierwszej linii, na pełnej prędkości i w najlepszym miejscu. Ten

Regaty pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyna
Piotra Grzymowicza

element treningu wprowadza nas do
kolejnego ogniwa MSP, jakim jest
kreowanie nawyków myślowych.
Amerykanin, zapytany, co słychać,
zawsze odpowie „okej”. W Polsce
lubimy marudzić, narzekać na los,
czasem nawet boimy się powiedzieć,
że jest super, by nie zapeszyć. Taka
postawa buduje złe nawyki myślowe.
A my przecież chcemy iść do przodu,
potrzebujemy pozytywnych komunikatów. Chcemy zyskać nawyki, które
pozwolą omijać rafy. Jeden piłkarz
przed rzutem karnym będzie widział
wielkiego bramkarza i małą bramkę.
Inny – małego bramkarza i wielką

Centralny układ nerwowy jest plastyczny aż do śmierci. Możemy go
modelować. Dobry rezultat osiągniemy
pod warunkiem, że bodźce będą skuteczne i pozwolą na właściwe kształtowanie połączeń neuronalnych, w wyniku czego nasze myśli będą kierowane
we właściwą stronę (na zasadzie powszechności). Wybór połączeń między
neuronami odbywa się, potocznie mówiąc, jak wybór najczęściej używanych
szlaków. Jeżeli jesteśmy stymulowani
głównie bodźcami pozytywnymi, możemy oczekiwać automatycznej odpowiedzi naszego mózgu w sytuacjach
stresowych. Jeśli bodźce są negatywne,

Dzisiejsza wiedza pozwala świadomie używać terminu „trening mózgu”. I daje możliwości, z których
jeszcze 10 lat temu nie zdawaliśmy sobie sprawy.
przestrzeń między słupkami. Podobnie jest w żeglarstwie. Jeden zawodnik podda wyścig bez walki po
pierwszym niepowodzeniu. Od razu
pomyśli: „ten bieg będzie na odrzutkę”. Inny będzie parł do przodu. Z 30.
miejsca przesunie się na 25., później
awansuje do dwudziestki. A na końcu
regat okaże się, że te dziesięć punktów pozwala zdobyć medal lub olimpijską kwalifikację. Nasi Duńczycy
na pewno nie mieli negatywnych nawyków myślowych. Gdyby mieli, nie
wsiedliby na łódkę Chorwatów, tylko
wywiesiliby białą flagę.
W jaki sposób możemy wszystkie
te elementy ćwiczyć?

reakcje zawodników nie będą wzorcowe, czyli nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Dzisiejsza wiedza neurofizjologiczna pozwala świadomie używać
terminu „trening mózgu”. I daje możliwości, z których jeszcze 10 lat temu
nie zdawaliśmy sobie sprawy. Trening
mózgu jest ważniejszy niż mięśni. Bo
przecież mięśnie są tylko niewolnikami
centralnego układu nerwowego.
Główne role w kształtowaniu połączeń neuronalnych (czyli w efekcie
– psychiki zawodnika) mają rodzice
i trener. Ile razy każdy za nas słyszał, że
żeglarz przegrał, bo „psycha mu siadła”,
albo inne równie piękne zdanie: „ten zawodnik jest słaby psychicznie”. 

www.omegahotel.pl

www.olympiccup.pl
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Fot. Wojciech Benedyktowicz

Witold Dudziński: Doskonale pamiętam to wydarzenie. Oglądałem
je z bliska, najpierw z olimpijskiego
portu, a później stojąc na falochronie. Moim zdaniem, to bez wątpienia
jedna z najpiękniejszych chwil w historii olimpijskich zmagań, nie tylko
żeglarskich. I najlepszy przykład tego,
co w sporcie nazywamy silną motywacją, pewnością siebie, odpowiednim
poziomem koncentracji, kreowaniem
pozytywnych nawyków myślowych
oraz zarządzaniem emocjami i stresem.
Wszystkie te elementy tworzą MSP,
czyli Mental Skills Profile (mentalny
profil umiejętności). Każdy z nich jest
bardzo ważny. Każdy możemy wytrenować. Ale dopiero wszystkie razem,
dobrane w odpowiednich proporcjach
(jak w skomplikowanym przepisie na
wykwintne ciasto), tworzą siłę i bardzo
ważną broń we współczesnym sporcie.
Każdy element tej układanki jest jak
ogniwo w łańcuchu. Jeśli wypada jedno oczko, łańcuch się zrywa. Świetnie
skoncentrowany zawodnik nie odniesie
sukcesu, gdy będzie miał słabą motywację albo złe nawyki myślowe. I na
odwrót. Trening mózgu, czyli mentalne
nastawienie do podejmowanych działań, ćwiczymy właściwie od dziecka,
w wielu dziedzinach życia, nie tylko
w sporcie. Dlatego tak ważna jest rola
rodziców i trenerów najmłodszych żeglarzy. To oni w dużej mierze kształtują
mentalność przyszłych zwycięzców.
Czy duńska załoga działała podczas tego wyścigu podświadomie?
W pewnym sensie tak. Musimy pamiętać, że nie tylko wrócili do walki, ale
także pokonali niezwykłe przeszkody,
a nawet złamali przepisy żeglarskie. Płynęli na łódce rywali, można powiedzieć
– pod obcą banderą. Nie zgłosili komisji
regatowej wymiany sprzętu. Zaryzykuję
nawet stwierdzenie, że zrobili wszystko
wbrew zdrowemu rozsądkowi. Bo przecież każdy zwykły śmiertelnik w ich sytuacji cisnąłby czapką o ziemię i włożył
z rozpaczy głowę między dłonie. Walcząc o medal, musieli zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeśli wygrają, mogą
być zdyskwalifikowani. A mimo to nie
zawahali się. Nie zwątpili. Po wyścigu
oczywiście złożono protest. Jego rozpatrywanie trwało godzinami. Duńczycy
musieli stoczyć kolejną bitwę na lądzie.
Dopiero następnego dnia dowiedzieli się, że otrzymają złoto. To był chyba
najdłużej zdobywany medal w historii
igrzysk. Na szczęście olimpijski duch
sportu wziął górę nad chłodną analizą
przepisów.
Dlaczego tak ważny jest odpowiedni poziom motywacji, pewności siebie
czy koncentracji? Czy zawodnik może
być skoncentrowany zbyt mocno?
Oczywiście. Na przykład pewność
siebie musi wynikać z wiary w nasze
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Witold Dudziński jest lekarzem kadry
olimpijskiej PZŻ i członkiem Komisji
Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pracuje w poznańskiej klinice
Rehasport posiadającej oddziały w Poznaniu i Gdańsku. Jest także członkiem
zarządu Jacht Klubu Wielkopolski. Jako
sternik żeglował na łódkach klasy Cadet
i 470. Obecnie jest zawodnikiem klasy
Formuła Windsurfing.
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Jubileusz w JKW
35 lat regat Srebrny Żagiel Optimista

Mateusz Tarasiuk (MOS SSW Iława) podczas tegorocznego zgrupowania nad jeziorem Garda.

R

egaty Srebrny Żagiel Optimista 2012 rozegrane zostaną tradycyjnie na Jeziorze Kierskim (27-29 lipca). To już
35. edycja poznańskiej imprezy.
W tym roku „Srebrny” ponownie
będzie trzecią (ostatnią) eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w klasie Optimist.
Po raz pierwszy Srebrny Żagiel Optimista zorganizowano w 1978 r. (rok
jubileuszu 45-lecia Jacht Klubu Wielkopolski). Pomysłodawcami imprezy
byli starsi zawodnicy, 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 olim-

pijskiej konkurencji RS:X. W regatach
startowali także Jarosław Kaczorowski, uczestnik regat oceanicznych Mini
Transat, Łukasz Burczyński, żeglarz
lodowy, Tomasz Chamera, dyrektor
sportowy w Polskim Związku Żeglarskim, i Mateusz Kusznierewicz.
Srebrny Żagiel Optimista to jedyna
tak duża impreza żeglarska, podczas
której każdy uczestnik otrzymuje dyplom i upominek. Na koniec losowane
są nagrody specjalne. O główne trofeum
(żagiel do optimista wraz z masztem, bomem i rozprzem) rywalizują w wyścigu
specjalnym najlepsi zawodnicy z grupy
A i B. Zawiadomienie o regatach znajdziecie na stronie www.jkw.poznan.pl.

Na kursie
Dominikana i Włochy
Co poza tym słychać w świecie polskiego optimista? Na początku czerw-

Nowy klub w Szczecinie
Nauka żeglarstwa regatowego
w sekcjach windsurfingu, kitesurfingu i optimist – to główne
obszary działań szczecińskiego
Klubu Sportowego Dobra Marina, który ma siedzibę na terenie
firmy Marina Hotele (przystań od
ul. Przestrzennej). Klub stworzyli rodzice młodych żeglarzy.
– Mamy małe biuro, slip, motorówkę,
dziesięć łodzi klasy Optimist i teren
o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, na którym wkrótce powstanie siedziba klubu – mówi Dawid Zbroja
zajmujący się najmłodszymi sternikami
z grupy regatowej. Za szkolenie począt-
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kujących żeglarzy odpowiada Jerzy Silny, a liczną grupą kitesurferów kieruje
Magdalena Węgielnik.
Dobra Marina prowadzi nabór dzieci do sekcji klasy Optimist. Roczna
składka klubowa wynosi 40 zł. Rodzice
uiszczają także opłatę trenerską: w grupie początkującej 100 zł miesięcznie,
w grupie średnio zaawansowanej – 150
zł, a w zespole regatowym – 250 zł.
Z czasem nowy klub będzie chciał poszerzyć ofertę szkoleniową o inne konkurencje żeglarskie. – Kiedy nasi wychowankowie zaczną wyrastać z optimista,
będziemy tworzyć sekcję klasy Laser.
Więcej informacji o klubie na stronie internetowej www.dobramarina.pl.

Fot. Marek Karbowski

ca zakończyły się kwalifikacje do mistrzostw świata i Europy (ze względu
na trudne warunki w Łebie ostatnie
regaty eliminacyjne nie odbyły się,
rozegrano tylko dwa wyścigi). Warto zwrócić uwagę, że połowę miejsc
w reprezentacji wywalczyli zawodnicy
YKP Gdynia, podopieczni Przemysława Strusia. Dziś YKP to bez wątpienia
najsilniejszy polski klub w klasie Optimist. Ciekawe jest również to, że do
kadry awansowali zawodnicy, którzy
w tym roku po raz pierwszy wystartowali w grupie A (Mikołaj Staniul, Maciej Abramowicz i Bartosz Wałczyk).
W rozpoczynających się w połowie
lipca na Dominikanie mistrzostwach
świata udział wezmą Szymon Buksak
i Mikołaj Jaworski (YKP Gdynia) oraz
Damian Kosmalski, Bartosz Wałczyk
i Marcin Urbański (CHKŻ Chojnice).
Trenerem reprezentacji został Mirosław Laskowski. Na mistrzostwa Europy, które 30 czerwca rozpoczną się
we Włoszech, pojadą Lidia Bochan
(Baza Mrągowo), Maciej Abramowicz (SSW Iława), Adam Głogowski
(Stal Gdynia), Marcel Marciniak (AZS
Poznań) oraz Aleksandra Melzacka,
Agnieszka Urbaś i Mikołaj Staniul
(wszyscy z YKP Gdynia). Trenerem
kadry na mistrzostwa Europy został
Przemysław Struś.

Mistrzostwa świata
w Polsce?
Narodowe Stowarzyszenie Klasy
Optimist oraz Jacht Klub Kamień Pomorski starają się o prawo organizacji
w Polsce mistrzostw świata klasy Optimist w 2014 roku. W konkursie biorą także udział Argentyna i Tajlandia.
Głosowanie odbędzie się podczas tegorocznych mistrzostw na Dominikanie.

www.magazynwiatr.pl

Zdjęcie na okładce Playboat: Swift Trawler 44, Fot. Billy Black / www.beneteau.com

Jestem wrogiem takich ogólnych
sformułowań. Gdy je słyszę, staram się
zadać ich autorowi pytanie: „trenerze,
jaki element psychiki, która »siadła«,
jest najsłabszy? Co zawiodło? Motywacja? Pewność siebie? Koncentracja?
Nawyki myślowe? Może umiejętność
zarządzania stresem?”.
Praca trenera jest niezwykle odpowiedzialna, nawet jedno niefortunne
zdanie może ukształtować zły nawyk
myślowy. Ile razy słyszeliśmy trenera
mówiącego do zawodnika: „chłopie,
jesteś beznadziejny, znowu spieprzyłeś sprawę. Ty się już chyba niczego
nie nauczysz.” Taka postawa, to strategiczny błąd. Trener powinien zrobić
wszystko, by zawodnik uwierzył we
własne siły. „Staraj się, pracuj, nie
masz ograniczeń, jesteś na dobrej drodze” – takie komunikaty przekazujmy
naszym podopiecznym. Jeśli trener
dobrze zdefiniuje psychikę zawodnika
i będzie umiejętnie z nim pracować,
przybliży go do sukcesu.
Przedstartowy stres jest wrogiem
czy sprzymierzeńcem żeglarza?
Stres jest potrzebny, stymuluje do
walki, ale jeżeli nie potrafimy nim
zarządzać, może być destrukcyjny.
W wyczynowym sporcie używamy
sformułowania flow state (optymalne
napięcie psychoruchowe), oznaczającego wykorzystanie ukształtowanych
wzorców psychicznych i ruchowych.
Jeżeli nie panujemy nad stresem i emocjami, burzymy te schematy. Wchodzimy w stan zbyt dużego napięcia lub
zbyt niskiego – oba są destrukcyjne dla
zawodnika.
Czy w polskiej kadrze, która wyrusza na igrzyska do Londynu,
mamy wojowników na miarę Jonasa
i Martina?
Mamy. Bardzo silny psychicznie jest
Przemek Miarczyński. Także mózg
Zośki Klepackiej jest wytrenowany
na bardzo wysokim olimpijskim poziomie. W tej chwili w jej głowie jest
wszystko w najlepszych proporcjach:
motywacja, pewność siebie i koncentracja. Myślę, że sporo zasług mają tu
Witek Nerling, pierwszy trener Zośki, oraz rozwijający jej umiejętności
mentalne trener Paweł Kowalski. Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki
to właściwie wzory do naśladowania.
Dla wielu zapewne trudno osiągalne.
Coraz mocniejsi są Łukasz Przybytek
i Paweł Kołodziński z klasy 49er – ich
umiejętności mentalne to ogromna zasługa trenera Pawła Kacprowskiego.
Czy w podobnej sytuacji zachowaliby
się tak samo jak Duńczycy? Nie wiem
i mam nadzieję, że nie będzie okazji,
by się o tym przekonać. Choć właściwie, czemu nie? Gdyby finał ich historii był podobny...
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

numer 7

BENETEAU
Kontrakt
olimpijski

BAYLINER 175 GT i 185 SPORT
Amerykańskie łodzie z Augustowa

świat jachtów motorowych

Karnawał
na pokładzie
Niewielkie i niedrogie amerykańskie łodzie z Augustowa. Bo życie to bal...
Bayliner 175 GT i 185 Sport

Bayliner ma otwarty pokład dziobowy, fotel pasażera obok sterówki oraz siedziska na rufie.

30

magazyn dla żeglarzy  lipIEC 2012

www.magazynwiatr.pl

Fot. Bayliner (4)

bakista.pl

Zamów BEZPŁATNY katalog

reklama

Pod koniec czerwca testowaliśmy
w Augustowie jachty Bayliner 175
i 185 produkowane przez największą
w regionie stocznię J.W. Ślepsk. Firma
jest głównym producentem amerykańskich jachtów SeaRay, a od kilku mie-

sięcy także łodzi Bayliner. Polski producent został także autoryzowanym
przedstawicielem na Polskę tej marki.
Bowridery to jednostki z otwartym pokładem dziobowym, na którym znajdują się kanapy usytuowane
wzdłuż burt. Te jachty zaprojektowano z myślą o dobrej i szybkiej zabawie przez cały sezon, dlatego częściej
spotkamy na nich bramy do ciągnięcia
zawodnika na desce wakeboardowej
i gniazdo iPoda niż chemiczną toaletę
czy kuchenkę. Bowridery mają wpadać w oko – niezależnie od rozmiarów
kadłuba.
Bayliner 175 ma zaledwie pięć metrów długości. Jest jedną z najlepiej
sprzedających się łodzi na świecie. Kariera tego modelu trwa nieprzerwanie

na: www.

T

ymi jachtami nie popłyniesz do Szwecji. Nie
spędzisz na nich dwutygodniowego urlopu. I nie zanocujesz pod pokładem z narzeczoną. Ale mimo to bowridery
należą do najpopularniejszych
jednostek na świecie. Dlaczego? Bo to jachty na co dzień.
Mają być pod ręką na każde nasze skinienie i gwarantować dobrą zabawę paczce przyjaciół.

świat jachtów motorowych

Bayliner jest łajbą na krótkie wycieczki i do wodnych szaleństw – dobrze wyglądającą i szybką.

sko sterowania posiada obracany fotel.
Po przeciwnej stronie są dwa fotele
pasażerów (zwrócone do siebie oparciami). Są one umieszczone na lekkim
podwyższeniu. Kolejne dwa miejsca
znajdują się na rufie, z obu stron komory silnikowej wysuniętej lekko do
kokpitu. W sumie na tej niewielkiej
łodzi wygodnie może podróżować aż
siedem osób. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą wędrować z burty na
burtę i nie zaczną tańczyć walca.
Naszą uwagę zwróciły liczne
uchwyty na napoje – znajdują się

przy każdym fotelu. To dość charakterystyczne dla łodzi projektowanych
za oceanem. Niektórym pasażerom
może brakować schowków na podręczne rzeczy, jak dokumenty czy
telefon, ale producent oferuje do tego
jachtu dodatkowe kieszenie na burty.
Przewidziano też niewielki schowek
przed fotelem pilota, dużą bakistę (na
narty wodne lub inny sprzęt) w podłodze oraz ekspandery, którymi możemy przypiąć do komory silnika turystyczną lodówkę lub plecak. Na łodzi
służącej do zabaw nie może zabrak-

nąć platformy kąpielowej. Ukryta
w niej drabinka pozwala na bezpieczny powrót na pokład (pamiętajmy
o wyłączeniu napędu przed kąpielą).
Testowana łódka wyposażona była
w silnik MerCruiser o pojemności 3
litrów i mocy 135 KM. Bez trymowania osiągnęliśmy maksymalną prędkość 32,6 węzła (przy obrotach 4300
rpm). Po wytrymowaniu płynęliśmy
nawet 37,8 węzła (przy obrotach
4700 rpm). Trzeba przyznać: jak na
tak niewielką łódkę, to całkiem dobre osiągi.

reklama

od 10 lat. Jego dużą zaletą jest bardzo
konkurencyjna cena – 71 tys. złotych.
Oczywiście nie szukajmy na pokładzie
jacuzzi, dyrektorskich foteli ani designerskich nowinek. Bayliner jest prostą
łajbą na krótkie wycieczki i do wodnych szaleństw – dobrze wyglądającą,
szybką i robiącą wrażenie.
W części dziobowej, wzdłuż burt,
znajdują się dwie kanapy. Dość wygodnie mogą się na nich rozsiąść dwie
dorosłe osoby. Przejście z części dziobowej do kokpitu oddzielone jest jedynie uchylaną szybą owiewki. Stanowi-
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świat jachtów motorowych
175

185

Długość

5,33 m

5,49 m

Szerokość

2,11 m

2,31 m

Waga

872 kg

1036 kg

Zanurzenie

0,86 m

0,94 m

Zbiornik
paliwa

79,5 l

106 l

Liczba
pasażerów

7

8

Silniki:
MerCruiser 3.0l MPI/A1 135 KM
MerCruiser 3.0l M C/A1 135 KM
MerCruiser 4.3l M MPI/A1 V6 220 KM
Cena
brutto

Bayliner 175 pływa nawet 37,8 węzła.

Bayliner 175 po zaledwie 4, 5 sekundach jazdy, przy prędkości około
18 węzłów, bardzo dobrze wchodzi
w ślizg. Także zakręty nie sprawiały
Bayliner 175 GT
z silnikiem 3.0 (135 KM)
Obroty
(rpm)
850
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 300

Prędkość
(węzły)
3,6
4,1
6
7
16
22
26,8
30,2
32,6

Hałas
(dB)
66
69,7
71,3
77,8
80
82,7
87
90
92,3

najmniejszych problemów. Trochę doskwierała mi niewielka przestrzeń dla
sternika. Zwróciłem też uwagę na dość
wysokie umieszczenie manetki. Oba te
zjawiska spowodowane były zamontowaniem stosunkowo niskich foteli, co
poprawia aerodynamikę i obniża środek ciężkości (w podobny sposób projektuje się sportowe samochody). Poza
tym wszystko działa jak należy, a panel sterowania jest dobrze czytelny.
Po przetestowaniu modelu 175 pływaliśmy także trochę większą łodzią Bayliner 185 Sport z silnikiem MerCruiser 4.3
MPI. Pełnego testu nie udało się przeprowadzić, gdyż silnik nie był dotarty i nie
mogliśmy przekraczać obrotów 3000
rpm. Ale sprawdziliśmy prędkość przy
tych obrotach, wyniosła 37,8 węzła. Wejście w ślizg zajęło nam około 6 sekund.

Model 185 jest dłuższy i szerszy od
175 o niecałe 20 cm. To niby niewiele,
ale jak się okazuje, różnica jest dość
wyraźna. Już po wejściu na pokład
wyczuwa się większy komfort i przestrzeń. Kanapy na dziobie są szersze,
pod nimi znajdują się schowki. Jest
także schowek na dokumenty dla sternika i duża bakista w podłodze.
Zauważyłem, że w trakcie jazdy
łódź zadzierała dziób przy wchodzeniu w ślizg (mniej więcej na cztery
sekundy tracimy widoczność przed
dziobem). Podniesienie dziobu spowodowane jest stosunkowo dużą
masą silnika 4,3 MPI, w stosunku do
niewielkiej masy łodzi. Dzięki temu
Bayliner ma doskonałe osiągi (spalanie i prędkość maksymalna). Poza
tym nie wprowadzamy silnika na

71 tys. zł

89 tys. zł

wysokie obroty, więc na łodzi jest
ciszej. Przejście pasażera na jedną
z dziobowych kanap zlikwidowało
zjawisko chwilowego zadzierania
dziobu. Można też pomyśleć o założeniu innej śruby. Dużą zaletą
łodzi jest ciszej pracujący silnik niż
w modelu 175.
Może to dziwne, zwłaszcza że lubię
duże, wygodne jachty z przestronnymi
kabinami i fotelami obitymi skórą, ale
jeżeli miałbym wybierać między tymi
dwoma jachtami, wybrałbym mniejszy. To właśnie Bayliner 175 podbił
moje serce. W obu łodziach można zamontować silniki różnej mocy, wieżę
do wakeboardu, która dodaje jeszcze
bardziej sportowego charakteru oraz
kilka innych użytecznych dodatków.
Arek Rejs

Model 185 jest dłuższy i szerszy od 175 o niecałe 20 cm. To niby niewiele, ale jak się okazuje, różnica jest dość wyraźna.
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świat jachtów motorowych
170 lat stoczni Riva
Włoska stocznia Riva, która obchodzi w tym roku 170. urodziny, świętuje
także jubileusz wprowadzenia na rynek
jachtu Aquarama, budowanego już od
50 lat. Z tej okazji organizowane są
imprezy na Lazurowym Wybrzeżu –
od miejscowości Sarnico, gdzie mieści
się historyczna siedziba firmy, przez
Monaco, po Saint Tropez. Głównymi
atrakcjami obchodów jest wyścig Riva
Trophy oraz premiera najnowszego
jachtu zbudowanego przez stocznię,
63-stopowego modelu Virtus. Łódź nawiązuje stylem do bardzo popularnego
modelu Rivale. Producent zapewnia
jednak, że nowy jacht będzie bardziej
komfortowy i przestronny.

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

Vision 145 ma prawie 44 metry długości. Zasięg tej jednostki to ponad 3500 mil.

Szach-mat po włosku

CALIPSO 23

To piętnasta łódź z linii Vision
i setny jacht z laminatu zbudowany

przez stocznię od 1998 roku. Vision
145 ma prawie 44 metry długości
i przeszło dziewięć metrów szerokości. Napędzany jest dwoma silnikami Caterpillar o mocy 1300 KM,
rozpędzającymi łódź do prędkości
15 węzłów. Zasięg tej jednostki to
ponad 3500 mil morskich. Zbiorniki

mieszczą 60 tys. litrów paliwa i 9,5
tys. litrów wody. Na jachcie jest 10
miejsc sypialnych dla gości i dziewięć dla załogi. Wnętrza wykończone są drewnem wiśniowym, egzotycznym oraz marmurem. Prace nad
budową Vision 145 trwały dwa lata.
Jacht otrzymał imię „Checkmate”.

reklama

reklama

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy
Czartery jachtów

Włoska stocznia Benetti, będąca częścią koncernu Azimut/Benetti Group, zwodowała w czerwcu swój najnowszy jacht – Vision
145 (na zdjęciu).

www.magazynwiatr.pl
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świat jachtów motorowych

Beneteau na igrzyskach
Francuska stocznia Beneteau dostarczyła organizatorom igrzysk
olimpijskich w Londynie 23 jachty motorowe.
Flota ta warta jest około 3,6 miliona funtów. Wśród jachtów znajdą się łodzie
z linii Antares, Swift Trawler, Gran Turismo i z najnowszej serii Barracuda.
Wszystkie będą służyć jako jednostki dla sędziów, komisarzy olimpijskich
oraz jako łodzie prasowe. Z jachtów Beneteau korzystać mają także goście
VIP, koronowane głowy i przedstawiciele rządów goszczący w Londynie podczas igrzysk.

Nowy lobster
Nowy lobster (na rysunku) ze stoczni Cantieri Estensi, napędzany
dwoma silnikami FPT o mocy 280 KM, osiąga prędkość 27,5 węzła.
Armatorzy posiadający mocniejszy silnik (370 KM) mogą pędzić nawet z prędkością 33 węzłów. Nie są to rekordowe osiągi, ale pamiętajmy, że to prawie 12-metrowy jacht. Poza tym, zadaniem lobsterów nie jest bicie rekordów, lecz zapewnienie
bezpiecznego i komfortowego wypoczynku na morzu, nawet w trudniejszych warunkach. Wersja open posiada dwie kabiny, w których wygodnie spędzą noc cztery
osoby. Duży, otwarty salon i dobrze wyposażony aneks kuchenny oraz przestrzeń
otwarta na słońce – to atuty, które docenimy także podczas krótszych rejsów.

Premierowy
Frauscher

Ferretti
870

Austriacka stocznia Frauscher zapowiedziała premierę łodzi Frauscher
1017 Lido, która powstaje na bazie
kadłuba jachtu Frauscher 1017 GT,
największego we flocie tego producenta (łódź osiąga prędkość 47 węzłów,
prezentowano ją na ubiegłorocznych
targach w Cannes).
Zabudowa pokładu nowego modelu
nawiązuje do bardzo szybkiej i zwrotnej łodzi 686 Lido. Jacht napędzany będzie dwoma silnikami MerCruiser 350
MAG o mocy 300 KM. Na pokładzie
rozsiądzie się wygodnie aż 12 osób.
Część dziobowa i kokpit zostaną wyposażone w rozkładane bimini. Producent
nie podaje daty premiery, ale najprawdopodobniej jacht zobaczymy podczas
wrześniowych targów w Cannes.

Stocznia Ferretti Yachts zwodowała pierwszą 26-metrową jednostkę
Ferretti 870. Obecnie są wykańczane wnętrza, a wkrótce jacht zostanie poddany wszystkim niezbędnym
testom. Po pozytywnym przejściu
prób na wodzie zostanie dostarczony armatorowi. Oficjalna premiera
tej jednostki odbędzie się podczas
wrześniowych targów w Cannes.
W trakcie pierwszych testów Ferretti 870, napędzany dwoma silnikami
MTU 12V 2000 M94, o mocy 1948
KM, pędził z prędkością 32 węzłów.
Na jachcie zastosowano rozwiązania
sprawdzone w starszych modelach,
na przykład system stabilizacji, który redukuje boczny rozkołys nawet
o pięćdziesiąt procent.

PRODUCENT LUKSUSOWYCH JACHTÓW MOTOROWYCH

COBREY 260 SC

COBREY 44 FLY

COBREY 185 BR

34

COBREY BOATS • Bankowa 43, 05-220 Zielonka k. Warszawy • www.cobrey.pl • info@cobrey.pl • +48 509 66 88 86
Salon sprzedaży: Jana Kazimierza 454 (przedłużenie Płochocińskiej) , 05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy

magazyn dla żeglarzy  lipIEC 2012

www.magazynwiatr.pl

Rys. Cantieri Estensi

reklama

COBREY 40 FLY

“

ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

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

Dlatego zdecydowaliśmy się na w pełni zintegrowany
SIMRAD NSS i autopilota na naszym jachcie.
Podczas pływania cieszymy się z ekscytującego uczucia jakim jest wolność, którą może nam dać tylko żeglarstwo. Moglibyśmy
zwyczajnie zapomnieć o naszej elektronice, ale radość z jej obsługi nie pozwala nam na to. Idealne połączenie ekranu dotykowego
oraz przycisków sprawia, że obsługa NSS staje się przyjemnością. Możliwość kontroli autopilota z naszego NSS oznacza, że możemy
więcej czasu poświęcić na rzeczy, które kochamy najbardziej wpatrując się w horyzont z wiatrem we włosach.

”

George & Joanna Wilson
Żeglarze

www.Simrad-Yachting.com
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