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Każdy ma swój Atlantyk
Bezkres oceanu kusi nas od zawsze. Jak go poznać i zrozumieć?
Którą trasę wybrać i jakim jachtem popłynąć? No i ile to wszystko kosztuje?
Na te pytania szukamy odpowiedzi w tym wydaniu „Wiatru”.

A

tlantyk możemy przepłynąć z flotą łodzi uczestniczących w turystycznych rajdach. O tych najpopularniejszych oceanicznych imprezach
pisze Marcin Pituła. Już trzy firmy organizują atlantyckie rejsy z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Mamy do wyboru pięć
wypraw: dwie pod szyldem Atlantic Rally
for Cruisers, dwa rejsy Atlantic Odyssey
oraz imprezę Christmas Caribbean Rally.
Jeśli starczy nam odwagi, szkutniczych talentów i żeglarskich umiejętności, możemy
płynąć przez ocean jak Szymon Kuczyński
i Dobrochna Nowak – małą drewnianą łódką własnej produkcji. Szymon przepłynął
wielką wodę w wyścigu samotników „Setką

przez Atlantyk”. Na Karaibach dołączyła do
niego Brożka. Razem wracali przez ocean,
zawijając pod koniec maja na Azory, skąd
opowiedzieli Kamili Ostrowskiej o swej
karaibskiej przygodzie i powrotnej podróży. Jeszcze nie dotarli do domów, a już mają
w głowach kolejne żeglarskie plany...
Atlantyk możemy przepłynąć w trudnych
regatach samotników OSTAR, jak Krystian
Szypka na jachcie „Sunrise” i Joanna Pajkowska na katamaranie „Cabrio 2” (gdy zamykaliśmy wydanie, nasi sternicy zbliżali
się do mety). Możemy też zaokrętować się
na jacht „Nashachata II”, który w maju wyruszył w dwuletni rejs. Na początku przyszłego roku zacznie zmierzać na południe

przez wody wschodniego Atlantyku. Odwiedzi między innymi Wyspy Kanaryjskie,
Wyspy Zielonego Przylądka i Senegal.
Niestety, raczej nie możemy pokonać
oceanu jak Francis Joyon, który 16 czerwca odzyskał rekord samotnego przejścia
północnego Atlantyku na klasycznej trasie
z Nowego Jorku do przylądka Lizard. Joyon żeglował na 105-stopowym trimaranie
„IDEC 2”. Prawie 3 tysiące mil przepłynął
w 5 dni, 2 godziny, 56 minut i 10 sekund,
poprawiając ośmioletni rekord Thomasa
Coville’a o ponad 16 godzin. O nowym rekordzie i niezwykłym żeglarzu pisze Marek Słodownik.
Krzysztof Olejnik

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: FRANCIS JOYON, „IDEC 2”, FOT. JEAN-MARIE LIOT / DPPI

7161 czytelników*
bezpłatnych e-wydań.
Dołącz do załogi
i czytaj „Wiatr” na ekranie.

reklama

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy za okres III 2013 – V 2013).

www.magazynwiatr.pl
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Nowy rozdział: „Nashachata II”
Ekspedycyjny jacht „Nashachata II” wyruszył w dwuletni rejs. Odwiedzi Grenlandię,
Irlandię i Wyspy Zielonego Przylądka. – Mamy niezwykłą jednostkę, dzielną i doskonale
wyposażoną. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania – mówi Zbigniew Jałocha.

„Nashachata II” na Spitsbergenie w 2012 roku. 		

W

grudniu 2010 roku „Nashachata” rozbiła się u wybrzeży
Argentyny. Zniszczona łódź
pozostała na miejscu – dziś na brzegu zatoki Sloggett leży już jedynie rozszabrowany
wrak kadłuba. Niespełna rok od tego zdarzenia krakowskie stowarzyszenie Concept
Sailing, armator rozbitej jednostki, kupiło
nową łódź. Po sprowadzeniu jej do Polski
wykonano prace modernizacyjne i zakupiono
dodatkowe wyposażenie. Jacht ochrzczono
imieniem „Nashachata II”. W maju wyruszył
on w swą drugą daleką podróż z polskimi żeglarzami – spędzi w rejsie prawie 2,5 roku.
O nowym jachcie i nowych wyzwaniach rozmawiamy ze Zbigniewem Jałochą, prezesem
stowarzyszenia Concept Sailing.
Magazyn „Wiatr”: Jak szukaliście nowego jachtu?
Zbigniew Jałocha: Zadanie nie było łatwe.
Szukaliśmy stalowej jednostki wyprawo-
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wej o długości około 18 metrów. Dzielnej
i gotowej do żeglugi po trudnych polarnych
akwenach. Takich jachtów jest niewiele,
dlatego rozważałem budowę łodzi na bazie
doskonałego kadłuba znalezionego w Szkocji (zaprojektowanego przez Colina Mudie,
znanego angielskiego architekta jachtowego). W Lymington okazało się jednak, że na
sprzedaż jest łódź klasy BT 67 „Jonathan IV”
oferowana za pośrednictwem Berthon Boat
Company. Jacht cumował przy prywatnej kei
w Tromsø na północy Norwegii. Pojechałem,
spotkałem holenderskiego żeglarza Marka
van de Wega, pogadaliśmy, trochę powspominaliśmy dawne rejsy i wiosną 2011 roku
podpisaliśmy umowę. Po wakacjach silna załoga złożona z kilku krakowskich kapitanów
odebrała łódź z Szetlandów i przez Stavanger
ruszyła do Polski. Portem macierzystym został Gdańsk, a domową keją przystań Jacht
Klubu im. Conrada w Górkach Zachodnich.

Fot. Zbigniew Jałocha / Concept Sailing

Czy łódź BT 67 jest wymarzoną jednostką do ekspedycyjnych rejsów?
Jacht ma brytyjski certyfikat MCA kategorii 0 (żegluga bez ograniczeń) i podlega corocznym przeglądom wykonywanym przez
brytyjskiego rzeczoznawcę. Jednostki klasy
BT 67 Brytyjczycy zbudowali na okołoziemskie regaty trasą ze wschodu na zachód
(Global Challenge Race). Pomysłodawcą
wyścigu był Chay Blyth, słynny szkocki żeglarz, który na jachcie „British Steel” pierwszy opłynął samotnie świat złą drogą, czyli
pod wiatr i prądy. Łodzie miały być dzielne,
szybkie i jednocześnie dość przyjazne w obsłudze – chodziło o to, by członkami załóg
mogli być żeglarze amatorzy. Na pierwszą
edycję regat, w 1991 roku, zbudowano 30
takich jednostek. Pięć lat później powstało
jeszcze kilka jachtów, zmodyfikowanych
na bazie doświadczeń zdobytych podczas
wyścigu. „Nashachata II” pochodzi właśnie

DALPOL YACHT CZARTERY

Zapraszamy do skorzystania z naszej stale rozwijanej oferty
czarteru jachtów na Mazurach. Dysponujemy pełną linią jachtów
Phobos oraz innymi popularnymi na rynku modelami.
Jachty stacjonują w Stanicy Żeglarskiej Tajty w Wilkasach.

Oferta First Minute! Rezerwacja jachtów na sezon 2013 już się rozpoczęła. Tylko teraz
największy wybór i najnowsze modele jachtów. Atrakcyjne rabaty do 20% na wszystkie
terminy. Zarezerwuj już teraz i skorzystaj ze zniżki.
tel. +48 506 506 704, +48 32 229 50 46

e-mail: czartery@dalpolyacht.pl
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z tej drugiej serii, jest 33. egzemplarzem. Do
dziś na żaglu widać delikatny ślad po reklamie sponsora regat. Na stronie internetowej
stowarzyszenia www.conceptsailing.pl (zakładka Jacht) zamieściliśmy link do filmu
przedstawiającego regatową żeglugę naszej
łodzi w ciężkich oceanicznych warunkach.
Obraz robi dość mocne wrażenie i chyba
udowadnia, że łódź doskonale się nadaje do
wypraw ekspedycyjnych. Skoro poradziła sobie w dwóch okołoziemskich rejsach
najtrudniejszym szlakiem, poradzi też sobie
w żegludze prowadzonej przez nasze załogi.
Co się stało z pozostałymi jachtami
tego typu po zaprzestaniu organizacji regat Global Challenge Race?
Część łodzi przejęły szkoły żeglarskie,
niektóre kupili prywatni armatorzy, a cztery jednostki trafiły do służby w brytyjskiej
armii, gdzie wykorzystywano je do szkolenia komandosów.

Ile kosztują takie jachty?
To zależy od stanu łodzi i wyposażenia.
Niektóre, przebudowane na potrzeby prywatnych armatorów, kosztują ponad 600
tys. euro. Użytkowane przez armię można
nabyć za mniej niż 200 tys. funtów. Nasza
jednostka była zadbana, dobrze wyposażona, właściwie bez żadnych dodatkowych
inwestycji mogła wyruszyć w rejs. Miała
elektryczne kabestany, rollery przednich
żagli, doskonałą elektronikę B&G, zapasowe olinowanie ruchome oraz mnóstwo
dodatkowych elementów. Nie wszystko
zresztą się zmieściło na pokład, więc musieliśmy przesłać ze Spitsbergenu do Polski
paletę części zamiennych. Po przebudowie
i dodatkowym wyposażeniu łódź ubezpieczono na 450 tys. euro. Ciekawostką jest,
że ta jednostka była już kiedyś w Polsce.
W 2009 roku Mark przeprowadził remont
w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej, po czym

wyruszył na Spitsbergen, gdzie mieszkał i
żeglował przez trzy kolejne lata.
Jakie prace przeprowadzono na jachcie
po zakupie?
Według projektu Jana Młynarczyka przebudowaliśmy cztery przednie kabiny. Dziś
są bardziej wygodne i funkcjonalne, oprócz
koi mają szafki i jaskółki. Na nowo urządziliśmy wielki forpik pełniący funkcję
magazynu. Mieści dwa pontony, dwa silniki, zapasowe żagle i dodatkowy komplet
lin. Poza tym wyremontowano odsalarkę,
autopilot, zainstalowano nowy generator
i centralne ogrzewanie. Zamontowaliśmy
również nowy system manetki, a na dziobie
hydrauliczny ster strumieniowy. Poważnym zadaniem był kapitalny remont silnika. Podczas drugiego etapu prac całkowicie
przebudowano kabinę rufową. Zmienił się
także kambuz, gdzie zamontowano elektryczny piekarnik i drugą lodówkę.


www.makanu.com.pl
www.crewsaver.pl
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Jacht BT 67 „Nashachata II”
Długość

20,42 m

Szerokość

5,26 m

Zanurzenie

2,82 m

Wysokość masztu ponad wodą

26 m

Żagle

220 m kw.

Spinaker

351 m kw.

Zbiorniki paliwa

1800 l

Zbiorniki wody

1100 l

A co z elektroniką?
Na jachcie zamontowane były urządzenia
firmy B&G, więc zainwestowano jedynie
w rozbudowę tego systemu. Dołożyliśmy
nowy ploter map wraz z nowoczesnym
radarem B&G, Navtex i odbiornik systemu AIS. Dziś system należy do jednych
z najnowocześniejszych.
Ile osób zmoże wyruszyć w rejs?
„Nashachata II” ma 12 miejsc noclegowych w sześciu wygodnych dwuosobowych kabinach oraz dwie toalety z prysznicami. Łódź może obsłużyć trzech żeglarzy,
ale staramy się, by w dłuższych rejsach
pływało co najmniej sześć osób.
W jakie rejsy jacht wypływał z polskimi żeglarzami?

W pierwszym sezonie wyruszyliśmy na
Spitsbergen pod hasłem „Od wzgórza wawelskiego do góry Wawel” (czyli z Krakowa do Gór Piłsudskiego leżących w południowej części Spitsbergenu). W wyprawie
uczestniczyło 120 żeglarzy. W tym roku, 10
maja, jacht wyposażony w 2,5 tony żywności wypłynął w podróż na Grenlandię.
Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca na
niektórych etapach, osoby gotowe pożeglować z nami na północ mogą się kontaktować z biurem stowarzyszenia. Chcemy
dotrzeć między innymi do osady Qaanaaq
będącej najdalej na północ wysuniętą miejscowością Grenlandii i jedną z najdalej na
północ położonych osad świata.
W sierpniu „Nashachata II” popłynie
przez Wyspy Owcze na Irlandię, by pod koniec października dotrzeć do Portugalii i zacumować w porcie Albufeira. Na początku
przyszłego roku jacht zacznie zmierzać na
południe przez wody zachodniego Atlantyku. Odwiedzi Wyspy Kanaryjskie, Wyspy
Zielonego Przylądka i Senegal. Do Europy
wróci dopiero pod koniec 2015 roku.
Wróćmy na chwilę do waszego starego jachtu. Jego wrak leży u wybrzeży południowej Argentyny, w pobliżu
Hornu. Czy po wypadku rozważano
wydostanie łodzi z tego miejsca? Lub
choćby odzyskanie ocalałych elementów
wyposażenia.

Ubezpieczyciel ocenił sytuację, przeanalizował koszty i uznał, że nie opłaca
się ratować jachtu. W ocenie firmy była
to szkoda całkowita, więc zdecydowano
się na wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia.
Firma pokryła również koszty akcji ratunkowej z wykorzystaniem dwóch śmigłowców. Także wyposażenie zostało spisane
na straty, gdyż jego demontaż i ewentualny
wywóz z Argentyny byłby bardzo kosztowny. A zapewne także trudny do przeprowadzenia z uwagi na dość restrykcyjne prawo
argentyńskie. Ogołocony wrak kadłuba
na długo lub nawet na zawsze pozostanie
w miejscu wypadku.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
Michał Korneszczuk
Firma Pantaenius, ubezpieczyciel
jachtu „Nashachata”
Akcja mająca na celu uratowanie jachtu
„Nashachata” byłaby obarczona dużym
ryzykiem niepowodzenia. Odległość do
najbliższego portu jest znaczna, a pogoda
w tym rejonie bardzo zmienna. Po zdjęciu
kadłuba z plaży silne wiatry mogłyby uniemożliwić holowanie i wówczas cała praca
poszłaby na marne. Poza tym jednostka
była dość poważnie uszkodzona, więc firma
podjęła decyzję, by uznać zaistniałą szkodę
jako całkowitą i wypłacić odszkodowanie
za cały jacht.

S

zwedzki port Karlskrona, duńską
wyspę Bornholm oraz Świnoujście odwiedził w maju „Fryderyk Chopin” żeglujący z podopiecznymi
warszawskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia.
Wyprawę zorganizowała Fundacja Rejs
Odkrywców, która propaguje żeglarstwo
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wśród młodzieży i dzieci mających trudniejszy start w dorosłość.
Fundacja organizuje morskie wyprawy
dla dzieci będących pod opieką ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych. Promuje żeglarstwo jako model życia i aktywną formę
spędzania czasu kształtującą odpowiedzialność i charakter. Czy podopieczni fundacji

będą mieć szansę, by zostać w żeglarskim
świecie na dłużej?
W rejsie odkrywców na „Chopinie” (największym na świecie żeglującym brygu)
udział wzięła jedenastoosobowa grupa wraz
z opiekunami. Rejs rozpoczął się w Gdyni,
a zakończył w Szczecinie, macierzystym
porcie żaglowca. Udział w bałtyckiej wyprawie wiązał się dla dzieci ze spełnieniem
dwóch warunków – poprawa stopni w szkole
oraz praca na zasadzie wolontariatu zgodna
z hasłem fundacji: „Zrób coś dla siebie, zrób
coś dla innych”. Uczestnictwo w rejsie było
zatem nagrodą, a nie prezentem, choć w całości zostało sfinansowane przez fundację.
Fundację Rejs Odkrywców założyli Michał
Ciundziewicki i Marcin Maszewski, współwłaściciele jednej z warszawskich firm reklamy wielkoformatowej. Łączy ich nie tylko
wspólnie prowadzona firma, ale też przyjaźń
i pasja żeglowania. To właśnie w ubiegłym
roku zaowocowało przygotowaniem dwóch
pierwszych rejsów, a następnie powołaniem
fundacji. W kwietniu rejsy odkrywców zostały wyróżnione w konkursie Kampania
Społeczna Roku, w kategorii kampanie firm
komercyjnych i fundacji firm.
lipiec 2013

FOT. FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW

Odkrywcy na „Fryderyku Chopinie”

303 kilometry

przyjaznej żeglugi
Zalew Wiślany jest akwenem prawie trzykrotnie większym od największego w Polsce jeziora Śniardwy.
Szlaki wodne Pętli Żuławskiej dostępne są dla wodniaków zarówno od strony Morza Bałtyckiego, jak i szlaków
śródlądowych, w tym Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 łączącej Europę Zachodnią z rejonem Kaliningradu.
Na przyjęcie turystów czeka nowoczesna infrastruktura wodniacka.
Bezpieczną przystań znajdą turyści
w zmodernizowanych do europejskich standardów portach w Elblągu,
Krynicy Morskiej i Tolkmicku. Przystanie w Białej Górze, Braniewie, Nowej Pasłęce, Osłonce, Błotniku i Malborku zapewnią żeglarzom wygodne
keje i zaplecze socjalne, cumowanie
w komfortowych warunkach. System
przystani Pętli Żuławskiej uzupełniają cztery nowe – wygodne – pomosty
cumownicze w Tczewie i Drewnicy.
Udogodnieniem dla żeglarzy są oddane do użytku dwa mosty zwodzone: w Gdańsku-Przegalinie i w Nowej
Pasłęce oraz zelektryfikowana śluza
Gdańska Głowa.
„Warto tu przyjechać, spędzić aktywnie czas na wodzie, zachwycić się
piękną przyrodą i malowniczymi krajobrazami, 303 kilometry przyjaznej
żeglugi po prostu prawdziwie wypo-

cząć” – informuje i zachęca marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Pętla Żuławska łączy w sobie
atrakcyjną sieć szlaków wodnych,
wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę, z fascynującą przyrodą oraz
atrakcjami dziedzictwa kulturowego
Żuław Wiślanych. Wśród tych ostatnich wyróżniają się unikatowe w skali
kraju zamki gotyckie czy holenderskie
domy podcieniowe, a także zabytki
hydrotechniczne, mosty zwodzone
i śluzy.

obejmuje sieć szlaków wodnych,
łączących ze sobą Wisłę, Martwą
Wisłę, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeki
Elbląg i Pasłękę oraz wody Zalewu
Wiślanego. To w sumie 303 kilometry
przyjaznej żeglugi i przygody, której
można doświadczać na pokładzie
kajaka, jachtu, łodzi motorowej czy
hausbota.
Dzięki walorom przyrodniczym,
hydrograficznym, kulturowym, utworzonej kompleksowej infrastrukturze,
obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego może śmiało pretendować do
miejsca najlepiej przygotowanego
i przyjaznego uprawianiu turystyki
wodnej w Polsce.
Zainteresowanych szczegółowymi
informacjami o atrakcjach turystycznych i warunkach żeglarskich na Pętli Żeglarskiej zapraszamy na stronę
www.petla-zulawska.pl
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Zostań projektantem jachtów
Na szczecińskiej uczelni od niedawna można zdobyć zawód budowniczego oraz
projektanta jachtów. Studenci zapisują się na dzienne studia inżynierskie lub roczny
kurs podyplomowy. To jedyne takie kierunki w kraju. Kto może zostać słuchaczem?

Z

Dobre projekty zawsze rozpoczynają się od marzeń.

achodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dwa lata temu (na rok akademicki 2011 – 2012) przyjął pierwszych studentów na kierunek budowa jachtów.
Studia dzienne pierwszego stopnia (inżynierskie) zorganizowano
w Katedrze Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich
przy Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Są one prowadzone przy współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej działającym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Trwa
już nabór na rok akademicki 2013 – 2014.
W marcu tego roku uczelnia wprowadziła dodatkowo roczne studia podyplomowe: projektowanie jachtów i pływających jednostek
sportowych. Wiedzę zdobywa na nich 19 słuchaczy z całej Polski.
Jeśli znajdą się kolejni chętni, uczelnia zorganizuje wkrótce drugi
kurs studiów podyplomowych. – Zainteresowanie jest coraz większe, o możliwość zdobycia indeksu pytają osoby z całej Polski, nawet z Podhala – mówi prof. Tadeusz Szelangiewicz.
Studia dzienne na kierunku budowa jachtów trwają siedem semestrów (3,5 roku). Adresowane są do osób pragnących zdobyć,
uzupełnić lub rozwinąć wiedzę związaną z projektowaniem oraz
budową jachtów i jednostek sportowych. Studenci zgłębiają między innymi tajniki projektowania łodzi żaglowych i motorowych,
projektowania żagli i takielunku, projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz oraz projektowania napędów motorówek
i pomocniczych napędów łodzi żaglowych.
Ważnym elementem kształcenia jest wykorzystywanie komputerowych programów do projektowania i określania właściwości
jachtów. Studenci poznają też materiały stosowane w szkutnictwie, metody przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych oraz technologie budowy kadłubów z kompozytów polimerowych. Jak przygotować
formę? Jak wykonać kadłub z żywic polimerowych zbrojonych
włóknem szklanym lub węglowym? Jak zorganizować produkcję

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
zaprasza na nowe kierunki studiów:
BUDOWA JACHTÓW
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (7 semestrów)
Rekrutacja I na rok akademicki 2013/2014: 24.05.2013 – 7.07.2013 r.
Rekrutacja II na rok akademicki 2013/2014: wrzesień 2013 r.

PROJEKTOWANIE JACHTÓW I PŁYWAJĄCYCH JEDNOSTEK SPORTOWYCH
Studia podyplomowe (odpłatne 2 semestry)
Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014: 1.06.2013-15.09.2013 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Techniki Morskiej i Transportu
al. Piastów 41, 71-065 Szczecin

Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich

Dziekanat, tel. 91 449 49 11, 91 449 49 20

tel. 91 449 41 26, 91 449 46 95

tadeusz.szelangiewicz@zut.edu.pl
jolanta.gutkowska@zut.edu.pl

FOT. SHUTTERSTOCK.COM, ZUT SZCZECIN

Tadeusz Szelangiewicz: „O indeksy pytają osoby z całej Polski, nawet z Podhala”.

i uruchomić małą stocznię? Jak rozpocząć działalność związaną
z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych? Odpowiedzi na te pytania absolwenci będą mieć w małym palcu. Znajdą
pracę w biurach projektowych, stoczniach, w administracji morskiej, wielu założy własne firmy produkujące wyroby z laminatów i kompozytów (nie tylko jachty, ale na przykład śmigła turbin
wiatrowych).
Od marca szczecińska uczelnia kształci też słuchaczy na rocznych studiach podyplomowych adresowanych do osób, które ukończyły studia techniczne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie) i chcą poszerzyć lub uporządkować
wiedzę z zakresu budowy i projektowania jachtów. Wśród słuchaczy są na przykład absolwenci oceanotechniki, architektury, także
praktycy pracujący w stoczniach i biurach architektonicznych.
Na studiach podyplomowych słuchacze zapoznają się z komputerowymi metodami projektowania, konstrukcją jachtów
i technologią budowy. Podczas praktycznych zajęć wykorzystują programy Maxsurf, Rhinoceros, AutoCAD, Ansys Fluent
(numeryczna mechanika płynów, analiza komputerowa opływu
żagli i ich optymalizacja), Matlab oraz MathCAD. Są też przedmioty teoretyczne – hydromechanika i hydrodynamika jachtów,
dzielność morska, aerodynamika żagli i nowoczesne technologie
wytwarzania kadłubów z tworzyw sztucznych. A także elementy komputerowej wizualizacji jachtu – to niezwykle przydatne
narzędzie ułatwia tworzenie ofert na budowę i sprzedaż nowych
konstrukcji. – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do
prowadzenia prac projektowych oraz budowy jachtów i jednostek
sportowych z laminatów – mówi prof. Tadeusz Szelangiewicz,
kierownik studiów.
Zjazdy słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się
w weekendy. W pierwszym semestrze są 104 godziny zajęć dydaktycznych, a w drugim – 84 godziny. Niektóre wykłady (podobnie
jak na studiach stacjonarnych) prowadzone są przez specjalistów
z przemysłu jachtowego – projektantów, konstruktorów, także
przez żeglarzy. Koszt studiów podyplomowych to 4400 zł. Na zakończenie kursu słuchacze przygotują w małych grupach własny
projekt jachtu zawierający wykaz materiałów, plan technologiczny,
a nawet koszty produkcji. Czy któraś z dyplomowych prac trafi
później do produkcji?
Na razie lokalne szczecińskie firmy produkują wspólnymi siłami
jacht żaglowy, który stanie przed budynkiem Wydziału Techniki
Morskiej i Transportu przy ul. Piastów 41. Jednostka będzie reklamą szczecińskiej uczelni oraz jej nowych kierunków kształcących
kadrę dla przemysłu jachtowego i sportów wodnych.
www.magazynwiatr.pl
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Podatek denny do kasacji?
Właściciel małej mazurskiej przystani pokonał w sądzie
urzędników chcących ściągać podatki za ustawianie portowych pomostów.
Czy szefowie marin z całej Polski mogą odetchnąć z ulgą?
się pod pomostami (stąd nazwa podatek
denny). Jak urzędnicy wpadli na tak genialny pomysł? Postanowili powołać się
na ustawę regulującą zasady dzierżawienia
gruntów skarbu państwa. Próbowali jednocześnie udowodnić, że mazurskie akweny
są sztucznymi zbiornikami, co pozwoliłoby uzasadnić naliczanie opłat. Gra toczyła
się o spore pieniądze. Sam Wiesław Okrasa
miał płacić ponad 6 tys. zł rocznie. Urzędnicy mogli więc liczyć, że od wszystkich
właścicieli mazurskich portów i przystani
pozyskają co roku podatki w wysokości od
kilkuset tysięcy złotych do 1,5 mln zł.
Po wielomiesięcznym sporze sądowym
i trzech rozprawach sąd okręgowy w Olsztynie uznał prawomocnym wyrokiem, że
Wiesław Okrasa nie musi płacić podatku
za swoje pomosty. Powołano się na prawo
wodne, mówiące, że korzystanie z jezior
do celów sportowych i rekreacyjnych jest

Marina Miko w Mikołajkach. Drewniany kapitanat stoi na pływającej platformie.
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zwolnione z opłat. Urzędnicy RZGW argumentowali co prawda, że zwolnieniu z opłat
nie podlegają osoby ustawiające pomosty
w celach komercyjnych, ale sąd, podobnie
jak Wiesław Okrasa, zwrócił uwagę, że
ustawodawca nic nie mówi o komercyjnym
korzystaniu z pomostów. – Prawo wodne
nie precyzuje, czy działalność sportowa,
turystyczna i rekreacyjna zwolniona z opłat
ma mieć charakter zarobkowy, czy nie. Zapisy te mówią tylko o tym, że opłaty pobiera się za komercyjny połów ryb – uzasadniała wyrok sędzia Agnieszka Żegarska.
– Wygraliśmy batalię o przestrzeganie
prawa i prawdę – mówi Wiesław Okrasa.
– Wyrok olszyńskiego sądu jest ważny nie
tylko dla Mazur, ale także dla właścicieli
przystani w całej Polsce. Ci, którzy już zapłacili podatek denny, będą mogli domagać
się jego zwrotu. Pozostali mogą odetchnąć
z ulgą i w spokoju zająć się pracą. A turyści
nie muszą się obawiać podwyżek opłat za
korzystanie z marin.
Przedstawiciela Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie nie było
na ogłoszeniu wyroku. Dyrektor Małgorzata Kasperek-Kawałek, kierownik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego RZGW, powiedziała nam, że zwróciła się do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po jego
otrzymaniu podejmie decyzję o dalszych
krokach. – Na razie właściciele pomostów
nie mają umów, więc działają nielegalnie –
przekonuje Małgorzata Kasperek-Kawałek.
Krzysztof Olejnik

FOT. KRZYSZTOF OLEJNIK

W

Mikołajkach, na samym końcu Cichej Zatoki, Wiesław
Okrasa zbudował Marinę
Miko – piękną kameralną przystań bez
żadnych zabudowań na lądzie. Drewniany
kapitanat z tarasem na dachu stoi na pływającej platformie. A obok przy pomostach
cumują turystyczne barki jak z francuskich
i holenderskich kanałów. Pływające betonowe pomosty przyjechały z Finlandii. Są
wyłożone drewnem, mają eleganckie polery oraz system dostarczający na jachty prąd
i wodę. To jedne z najnowocześniejszych
pomostów na całym mazurskim szlaku.
I właśnie o nie rozegrała się batalia...
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie, zarządzający mazurskimi
jeziorami, uznał, że Wiesław Okrasa i inni
właściciele portów powinni płacić podatek za ustawiane pomosty. A właściwie za
grunty podwodne, czyli ziemię znajdującą

Wiesław Okrasa
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Eljacht Cup 2013
W IV Międzynarodowych Regatach Eljacht Cup, zakończonych w poniedziałek 17 czerwca,
uczestniczyły załogi z Polski, Rosji i Niemiec – łącznie prawie 140 żeglarzy.
Rozegrano dwa wyścigi na trasie Gdańsk – Bałtyjsk – Gdańsk.

Cup 2013

R

egaty Eljacht Cup zaliczane są do
Pucharu Zatoki Gdańskiej oraz
Pucharu Bałtyku Południowego.
Załogom towarzyszyła słoneczna pogoda
oraz zmienne wiatry o sile do 28 węzłów.
Podczas pierwszego wyścigu żeglarze byli
zmuszeni do halsowania, więc rozproszyli
się po morzu. Najlepszy czas uzyskał jacht
„Błagodarnost”. Jego sternik, Sergey Pavlenko, to znakomity żeglarz, a do tego startujący na jachcie mającym za sobą kilkukrotny udział w regatach Sydney – Hobart.
W poniedziałek, podczas porannego startu do wyścigu na trasie Bałtyjsk – Gdańsk,
załogi miały okazję zobaczyć rosyjską łódź
podwodną powracającą z patrolu. Start odbył
się przy słonecznej pogodzie. Na morzu żeglarze zmagali się z bardzo silnym wiatrem,
który wywołał fale sięgające metra. Pierwsza
do mety ponownie dotarła „Błagodarnost”.
Za nią przypłynęły jachty „Duży Ptak” oraz
„Eljacht” toczący do ostatnich metrów walkę
z niemieckim jachtem „Ella Pie”.
– Dziękujemy załogom za udział w regatach oraz sponsorom i partnerom za
www.magazynwiatr.pl

wsparcie imprezy. Mamy nadzieję, że za
rok gościć będziemy jeszcze większą grupę jachtów – powiedział Tomasz Jankowski
z firmy Eljacht.
Organizatorem regat był Jachtklub Stoczni
Gdańskiej przy współpracy z Kaliningradzkim Okręgowym Jachtklubem oraz Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

Flagowy okręt firmy Eljacht zmierza do Bałtyjska.

Sponsorem tytularnym była firma Eljacht.
Sponsorami regat były także firmy Delphia
Yachts oraz Eberspaecher. Partnerzy: ARBOS Poland, Poland Boatshow, Taurus Sea
Power, Sail Service, Ocean Sails, Janmor
oraz sklep żeglarski Neptun. Więcej informacji: www.eljachtcup.pl, www.jachtklub.
nsm.pl.

Fot. Marek Wilczek
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Atlantyckie rajdy dla każdego

A

tlantic Rally for Cruisers (ARC)
to impreza dla turystów i amatorów oceanicznych wyścigów
organizowana od 1986 roku. Jej inicjatorem był Jimmy Cornell, który po sukcesie
pierwszej wyprawy założył World Cruising
Club. Po odejściu Cornella w 1998 roku kierownictwo w klubie objął Andrew Bishop.
Celem rajdu jest umożliwienie mniej doświadczonym żeglarzom bezpieczne przepłynięcie Atlantyku – w licznej flocie
i przy dobrej zabawie. Ale z czasem ARC
zyskał też element regatowy. Uczestnicy
podzieleni są na kilka grup. Pierwszą stanowi klasa otwarta (open division), w której nie prowadzi się żadnej klasyfikacji.
Druga, najliczniejsza, grupa (cruising division) rywalizuje w sposób zabawowy.
Wyniki są przeliczane według ustalonego
przez klub przelicznika. Można na przykład, płynąć na silniku, lecz należy zgłosić
organizatorom, ile godzin trwała taka żegluga. Trzecia grupa to regatowcy (racing
division). Tu mogą się znaleźć tylko jachty
z certyfikatem IRC, używanie silnika jest
zabronione, a nad przebiegiem rywalizacji
czuwa angielski Royal Ocean Racing Club.
Osobną grupę tworzą wielokadłubowce.
Wszystkie jednostki, a jest ich co roku
ponad 200, wyruszają w listopadzie z Las
Palmas. Meta jest w Rodney Bay Marina na
wyspie Saint Lucia (Małe Antyle).
Przepłynięcie Atlantyku trwa zwykle
do trzech tygodni. Jak przystało na turystyczne żeglowanie w towarzystwie (social
cruising), przygotowano wiele atrakcji.
Uczestnicy otrzymują laury za miejsca na
podium, zdobywają też nagrody w kon-

kursach, na przykład na najciekawszy blog
z wyprawy, najlepsze zdjęcie, największą
złowioną rybę... W tym roku wprowadzono dodatkowe nagrody za zajęcie piątego
i dziesiątego miejsca. Andrew Bishop, dyrektor ARC, uważa, że będzie to dla załóg
dodatkowa niespodzianka, gdyż biorąc pod
uwagę przelicznik i liczbę startujących, nie
sposób zaplanować ukończenia regat na
określonym miejscu. Zabieg ten ma ograniczyć sportową rywalizację i przywrócić
zabawową formę imprezy.
Już dwa tygodnie przed startem uczestnicy spotykają się w Las Palmas, gdzie
poznają się wzajemnie i nawiązują przyjaźnie. Później utrzymują łączność radiową,
wysyłają e-maile i opisują w blogach swoje
przeżycia. Każdy jacht ma nadajnik satelitarny, dzięki czemu internauci na lądzie
mogą obserwować jego trasę. Po przybyciu
na Karaiby żeglarze biorą udział w wielu
imprezach kulturalnych i towarzyskich, na
przykład w nocnych koncertach jazzowych
czy kursach kuchni karaibskiej.
Kto może wziąć udział w rajdzie ARC?
Prawie każdy, kto ma odpowiedni jacht lub
wykupi koję. Wpisowe za jacht uzależnione jest od wielkości łodzi i wynosi od 950
euro. Do ARC dopuszczane są jednostki
pełnomorskie o długości od 8,23 metra do
25 metrów. Trzeba odbyć pełnomorski rejs
kwalifikacyjny lub po prostu dopłynąć do
Las Palmas. Jacht musi mieć podstawowe
wyposażenie ratunkowe zgodne ze standardami ISAF i kraju macierzystego. Przede
wszystkim jest to atestowana oceaniczna
tratwa ratunkowa z wyposażeniem co najmniej na 24 godziny, boja EPIRB, kami-

zelki ratunkowe dla całej załogi z linami
bezpieczeństwa, zestaw rakiet sygnalizacyjnych oraz środki komunikacji e-mailowej (telefon satelitarny albo radiostacja
z modemem). Wyposażenie jest sprawdzane przez organizatorów przed startem.
Podstawowa załoga prowadząca jacht to
co najmniej dwie osoby. Organizatorzy zalecają, by odbyły one szkolenia z zakresu
komunikacji i używania środków bezpieczeństwa, postępowania w niebezpieczeństwie oraz żeglugi w trudnych warunkach.
Pozostali załoganci nie muszą być żeglarzami. Można zabrać dzieci, a nawet psa
(pod warunkiem przestrzegania lokalnych
przepisów dotyczących zwierząt).
World Cruising Club udziela pomocy
w spełnieniu wszystkich wymogów. Każdy skipper otrzymuje podręcznik rajdu
zawierający niezbędne informacje i porady
dotyczące przygotowania jachtu i załogi,
wyposażenia, potrzebnych dokumentów
i wiz. Uczestnicy wymieniają się poradami
na forach internetowych i na Facebooku.
W serwisie You Tube zamieszczono wiele filmów szkoleniowych. Ponadto World
Cruising Club organizuje kursy i seminaria
w Europie i Ameryce. W Anglii partnerem
szkoleniowym jest Hamble School of Yachting oferująca zniżki dla klubowiczów oraz
weekendowe kursy dla uczestników ARC.
Samotnym żeglarzom proponowana jest
pomoc w znalezieniu dodatkowej załogi.
A w portach uczestnikami zajmują się zespoły przewodników.
Start tegorocznego Atlantic Rally for
Cruisers zaplanowano na 24 listopada.
W biurze ARC w Las Palmas, otwartym
od 11 listopada, należy się zameldować co
najmniej tydzień wcześniej. Ceremonia zakończenia, połączona z rozdaniem nagród,
odbędzie się 21 grudnia. Do rajdu zgłosiło się 245 jachtów, wśród nich są cztery
pod polską banderą. Wszyscy uczestnicy
zapisali się już w styczniu. Także lista rezerwowa obejmująca 30 jednostek została
zamknięta. Możliwości mariny Muelle Deportivo nie pozwalają powiększyć liczby
uczestników. Znaleziono jednak inne rozwiązanie. Utworzono dodatkową imprezę
ARC + Cape Verdes, która rozpocznie się
dwa tygodnie przed rajdem ARC. Prawie
50 uczestników popłynie nieco inną trasą.
W pierwszym etapie dotrą do wyspy São
lipiec 2013

FOT. ATLANTIC RALLY FOR CRUISERS

Coraz więcej firm organizuje oceaniczne regaty dla amatorów. Którą
imprezę wybrać? Jakim jachtem popłynąć? Najpopularniejszy rajd ARC
rozpocznie się 24 listopada w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich.

Vicente w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Po krótkiej
przerwie wyruszą przez ocean na wyspę Saint Lucia. Zakończenie
przewidziano na 7 grudnia.
World Cruising Club organizuje jeszcze sześć innych rajdów oceanicznych. Pięć z nich odbywa się na Atlantyku: Caribbean 1500
(z Chesapeake w USA na Karaiby lub na Bahamy), ARC Europe
(z Karaibów lub z USA, przez Bahamy i Azory, do Portugalii), Atlantic Cup (z Nanny Cay na Karaibach, przez Bermudy, na wschodnie wybrzeże USA), ARC Portugal (z Plymouth w Anglii do Lagos
w Portugalii) oraz Malts Cruise (wyprawa wokół wysp zachodniej
Szkocji). Ponadto co dwa lata odbywa się start do półtorarocznego
rejsu dookoła świata – World ARC (z Karaibów albo z Australii).
Te dodatkowe imprezy nie są oczywiście tak popularne jak główny
rajd atlantycki i przyciągają od kilkunastu do 50 uczestników.
Rosnąca popularność żeglarskich rajdów sprawiła, że zaczęto organizować nowe atlantyckie imprezy. Do gry powrócił w tym roku Jimmy Cornell. Twórca ARC powołał do życia Atlantic Odyssey. Odyseja
ma być mniej komercyjna i skierowana do niedoświadczonych żeglarzy. Głównym celem będzie wspólne żeglowanie, bez współzawodnictwa. Organizator proponuje dwa rajdy w różnych terminach. Atlantic
Odyssey I to impreza zbliżona do ARC (zarówno pod względem trasy,
jak i terminu). Flotylla wypłynie 17 listopada z Arrecife na Lanzarote
(Wyspy Kanaryjskie) i uda się do Le Marin na Martynice. Atlantic
Odyssey II zaplanowano na 12 stycznia 2014 roku. Szlak poprowadzi
z Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich do Saint George na Grenadzie. Mniejsza komercyjność imprezy wyraża się przede wszystkim
w kosztach wpisowego. Niezależnie od długości jachtu zapłacimy 500
euro. To kwota all inclusive obejmująca nawet postojowe w portach
wyjściowym i docelowym. Chociaż jest to najniższa opłata za taką
wyprawę, dla tych, którzy już kiedyś brali udział w rajdach Cornella,
przewidziano zniżkę 50 proc., a załogi z dziećmi do 16 lat są zwolnione z opłaty. Tak korzystne ceny organizatorzy zawdzięczają wsparciu
imprezy przez lokalne władze i właścicieli portów. Żeglarze mogą
również liczyć na zniżki w opłatach portowych i hotelowych, jeśli zechcą przybyć wcześniej lub zatrzymać się dłużej.
Uczestnicy pierwszej Atlantyckiej Odysei będą mogli wziąć
udział w projektach badawczych. Rejs rozpocznie się bowiem
w 20. rocznicę ustanowienia wyspy Lanzarote rezerwatem przyrody UNESCO. Dodatkową atrakcją drugiego rejsu będzie połączenie terminu zakończenia z obchodami 40. rocznicy uzyskania niepodległości przez Grenadę. Obie imprezy organizuje nowa firma
nestora rajdów żeglarskich – Cornell Sailing Events. Wymogi stawiane jachtom i ich załogom pod względem wyposażenia i umiejętności są niemal identyczne jak te, które obowiązują w ARC.
Jeszcze zanim do organizacji atlantyckich rajdów ponownie włączył się Jimmy Cornell, pojawiła się trzecia firma (Sailing Rallies)
proponująca podobne imprezy. Założył ją John Simpson, biznesmen i uczestnik ARC w 2011 roku. Jego rajd, połączony ze świętowaniem Bożego Narodzenia na środku Atlantyku, nazwany został
Christmas Caribbean Rally. Odbędzie się od 16 grudnia 2013 roku
do 11 stycznia 2014. Choć jest to najdroższa ze wszystkich organizowanych imprez, na majowym seminarium przygotowawczym
pojawiło się ponad 50 osób. Minimalne wpisowe za najmniejszą
jednostkę o długości powyżej 6,4 metra wynosi 1095 funtów. Trasa
wyprawy poprowadzi z Lanzarote na Antiguę. Organizator spodziewa się uczestnictwa co najmniej 100 jachtów.
Mamy więc pięć wypraw przez Atlantyk: dwie pod szyldem
ARC, dwa nowe rejsy Atlantic Odyssey oraz nową imprezę Christmas Caribbean Rally. Miesięcznik „Yachting Monthly” pisał nawet
o pewnej rywalizacji organizatorów tych wydarzeń, co oczywiście
uczestnikom może przynieść korzyści (na przykład niższe opłaty).
Więcej o atlantyckich rajdach przeczytacie na stronach internetowych: www.worldcruising.com, www.atlanticodyssey.org oraz
www.sailingrallies.com.
Marcin Pituła
www.magazynwiatr.pl

Duże Możliwości
Kompaktowe wymiary

Rewolucyjne wskaźniki a65 oraz a67; z dotykowymi
ekranami o przekątnej 5,7”. Szybkość i pełna
funkcjonalność wskaźników Raymarine w kompaktowej
formie. Teraz dostępne modele z Wi-Fi.







Przesuwanie mapy, zaznaczanie punktów, nawigowanie –
łatwa obsługa, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
LightHouse
Bardzo jasny ekran Super Bright LED – widoczny w pełnym słońcu
Szybki, dwurdzeniowy procesor oraz dodatkowy procesor
graficzny
Tryb oszczędzania energii

Nowe modele
z wbudowanym
modułem WiFi

Gdańsk 80-642, ul. Łowicka 13
tel. 58 320 70 24, www.eljacht.pl

Zapraszamy do Gdyni
od 15 do 18 sierpnia 2013
Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl
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Powrót setką przez ocean
Szymon Kuczyński i Dobrochna Nowak pokonali ocean
na małej drewnianej łódce, którą wspólnie zbudowali.
Ich „Lilla My” ma już na koncie dwa atlantyckie rejsy.

S

zymon przepłynął ocean w wyścigu samotników „Setką przez Atlantyk” (łączny czas: 44 doby i 36
minut). Na Karaibach dołączyła do niego
Dobrochna, która uczestniczyła w budowie
jachtu i przygotowaniach do rejsu. W tym
momencie rozpoczął się kolejny etap projektu Zew Oceanu – załoga rozpoczęła włóczęgę po wyspach, czyli wielką przygodę
na małej pięciometrowej łódce.

nach. Hillsborough na Carriacou okazało
się wioską z jedną ulicą.
Kolejnym odwiedzonym miejscem było
miasto Clifton na Union Island (Saint Vincent i Grenadyny). Na kotwicowisku załoga spotkała kilka polskich łódek. Niektórzy
podpływali specjalnie, aby obejrzeć setkę.
Szymonowi i Brożce oczywiście udzielił
się wyspiarski tryb życia. Przestali liczyć

dni i godziny. Z Union Island popłynęli na
północ, do Mayreau. W parku Tobago Cays
Marine Park zasmakowali nurkowania
i bezkrwawego polowania na żółwie.
W Dniu Kobiet, za namową polskiej załogi z katamarana „Jessie 3”, ruszyli do Wallilabou Bay na wyspie Saint Vincent. Tu
kręcono trzy pierwsze części filmu „Piraci
z Karaibów”. Do dzisiaj zachowały się nie-

Wyspa Tobago, połowa lutego 2013 roku.
Po wypełnieniu papierów potrzebnych
do odprawy celnej i zrobieniu małych porządków w łódce Dobrochna i Szymon
wypłynęli w kierunku Grenady. Po 20 godzinach na morzu zawinęli do zatoki Mount Hartman i rzucili kotwicę. Poznali tu
polsko-brazylijską załogę jachtu „Rodeo”,
która sprezentowała im dwuosobowy ponton. Z Grenady pożeglowali na Carriacou.
Droga była ciężka, choć to zaledwie 35 mil.
Najpierw w ogóle nie wiało, a łódka obijała się na martwej fali, potem rozwiało się
do 8 stopni Beauforta i to od dziobu. „Lilla
My” miała trudności z ostrym kursem ze
względu na duże fale, a dodatkowo musiała
zmagać się z przeciwnym prądem. Załodze
udało się dopłynąć do celu po 44 godzi-
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Z Tobago na wyspę Saint Lucia

„Lilla My” włóczyła się na Karaibach od wyspy do wyspy.

lipiec 2013

które elementy scenografii, choć większość
została rozebrana przez miejscowych. Popularnym miejscem w zatoce jest bar na
plaży. Prowadzi go Antek, który uwielbia
Polaków i wszystko, co polskie. Nad wejściem wisi wielka biało-czerwona flaga.
Z Saint Vincent „Lilla My” popłynęła
do Rodney Bay Marina na wyspie Saint
Lucia, gdzie załoga spotkała ekipę jachtu
„Malaika”. Setka stanęła między dwoma
dużymi jednostkami – w ten sposób trzy
jachty zmieściły się na miejscu przeznaczonym dla dwóch łódek. Wolny czas Szymon
z Dobrochną spędzali na drobnych naprawach, szyciu dryfkotwy i nadrabianiu zaległości na stronie internetowej projektu Zew
Oceanu.

Święta na Martynice
Koniec marca załoga spędziła w Le Marin na Martynice. Miejsce to ma europejski
charakter. Kotwicowisko należy do największych na Karaibach. Postój upłynął
pracowicie. Udało się zalaminować uszkodzoną pawęż i polakierować kilka miejsc.
Szymon wywiercił nowy otwór do bloczka
foka, zrobił górną część sztorcklapy, nowe
mocowanie statecznika samosteru, osłonę
przeciwbryzgową i dwie szafki. Poza tym
załoga wyciągnęła z łódki niemal wszystko, zrobiła inwentaryzację i umyła setkę
słodką wodą.
Na Martynice „Lilla My” spędziła Wielkanoc. Do Le Marin przypłynęło kilka polskich jachtów, na których rodacy żeglują
i mieszkają. Świąteczne śniadanie Szymon
i Brożka spędzili w dużym gronie, a pośród potraw znalazły się polskie przysmaki
(Szymon szczególnie tęsknił za kiełbasą).
Z początkiem kwietnia opuścili Le Marin
i stanęli w St. Anne, gdzie udało się oczyścić dno łódki przed dalszą drogą. Następnie
pożeglowali w kierunku Gwadelupy i zatrzymali się w Terre-de-Haut (archipelag
Les Saintes). Żeglarzom przypadła do gustu atmosfera tego miejsca. Jest tu spokojnie, cicho i kolorowo. W całym miasteczku
sporo jest restauracji i sklepów.
Po nocy na kotwicowisku chcieli dopłynąć do zniszczonej przez wybuch wulkanu wyspy Montserrat, ale przeciwny wiatr
zmienił ich plany i „Lilla My” wpłynęła do
miasta Gustavia na wyspie Saint-Barthélemy. Okazało się, że jest to bardzo drogie
miejsce, gdzie trudno o zwyczajny sklep
spożywczy. Można za to się przejść po ekskluzywnych butikach i spotkać wypoczywające hollywoodzkie gwiazdy.

Przygotowania do powrotu
W połowie kwietnia załoga zakotwiczyła
w St. Martin i rozpoczęła przygotowania do
drogi powrotnej przez Atlantyk. Uzupełnili
www.magazynwiatr.pl

zapasy wody pitnej i żywności. Sprawdzili olinowanie i żagle. Szymon zamontował
przedłużkę do rumpla i przebudował samoster. Udało się również zamontować dodatkowe handrelingi w kokpicie. Do zespołu
Zew Oceanu dołączyły też dwie nowe
osoby: Maciej Sobolewski, który zajął się
dostarczaniem prognoz pogody, i Maciej
Flanek, aktualizujący stronę internetową.
Na pokładzie zebrano 200 litrów wody
i zapasy jedzenia na około 70 dni. Dodatkowo trzeba było zabezpieczyć silnik przed
słoną wodą. Poza tym Dobrochna z Szymonem wyposażyli się w bibliotekę książek
i e-booków, żeby nie nudzić się w czasie
przelotu. „Lilla My” wyruszyła ponownie przez Atlantyk 23 kwietnia. Z dwoma
osobami na pokładzie setka jest dociążona,
przez co płynie nieco wolniej, ale za to lepiej radzi sobie na falach.

Pierwsze oceaniczne fale
Po wypłynięciu załoga skierowała się
na północ, w stronę Bermudów. Przy wietrze od 4 do 6 stopni Beauforta i razem ze
sprzyjającym prądem (4 węzły) setka przez
pierwszy tydzień żeglowała sprawnie. Fale
mocno zalewały pokład, dlatego trzeba było
zamontować płachty osłaniające elektronikę. Po przebyciu 440 mil Szymon i Brożka
podjęli decyzję o odbiciu na wschód. Wraz
z tą decyzją skończył się wiatr. Przez kolejny
tydzień „Lilla My” męczyła się w ciszy. Czasem udało się pożeglować na delikatnych
szkwałach, ale czas głównie wypełniały
książki. Niestety, brak słońca uniemożliwił
ładowanie baterii w komputerze i wkrótce
czytanie e-booków się skończyło. Szczęśliwie nadszedł w końcu SMS z zapowiedzią
wiatru nawet do 7 stopni Beauforta. Na setce
rozpoczęły się przygotowania. Fok sztormowy wyciągnięty na pokład, dryfkotwa gotowa na rufie, a na kambuzie obiad na dwa dni.
Wszystko to na niewiele się zdało, ponieważ
w porywach powiało do piątki, na dodatek
ze wschodu. „Lilla My” dzielnie halsowała, ale do celu zbliżała się powoli. Szymon
i Brożka mogli wrócić do czytania, bo słońce wyszło i podładowało baterie. Na oceanie
spokój. Raz dziennie setkę mijał statek, ale
widoczny jedynie dzięki odbiornikowi AIS.

Coraz bliżej Azorów
W połowie maja w końcu powiało korzystniej, nawet do 7 stopni Beauforta. Setka rozpędzała się do 5 węzłów na samym foku. Przy
wietrze od 4 do 6 stopni żeglowała w bajdewindzie z fokiem i dwoma refami na grocie.
Nawet przy zmniejszonej powierzchni żagli
łódka potrafiła przeskakiwać z fali na falę.
Przy uderzeniu o taflę wody kadłub przeszywały wstrząsy, które niepokoiły załogę. Zastanawiali się, ile może znieść zbudowana 
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giem dopadła ich cisza. Znowu padł rekord,
ale tym razem najmniejszego dobowego
przebiegu (29 mil). Po okresie wygrzewania
się w słońcu wiatr wrócił i „Lilla My” zaczęła szybko zbliżać się do celu.

Szymon w kambuzie smaży naleśniki.

Dobrochna za sterem. Trochę przywiało...

„Lilla My” w Horcie
Pod koniec maja Dobrochna i Szymon
zacumowali w Horcie na Azorach. Spędzili
34 dni na oceanie. Podejście do kei odbyło się przy 5 stopniach Beauforta. Na foku
i grocie setka przez godzinę manewrowała w basenie portowym, zanim wskazano
miejsce, gdzie może przybić. Obsługa przyszła uścisnąć dłoń polskiej załodze, zresztą także cała Horta miło przyjęła Brożkę
i Szymona. Załodze spodobał się tutejszy
klimat. Na ulicach miasta co chwila spotykali ludzi w sztormiakach i kaloszach.
Marina jest zapchana jachtami, stoją burta
w burtę, kilka obok siebie. Jest tu też słynna tawerna „Peter’s Cafe Sport”, założona
95 lat temu. Wśród zalet Azorów Szymon
wymienił także wspaniałe cukiernie z tanimi i pysznymi słodyczami. Charakterystycznym punktem miasta jest falochron,
na którym przypływające załogi malują
pamiątkowe obrazy. Podobno, jeśli ktoś nie
zostawi tu swojego malunku, może to mu

Szymon Kuczyński, Dobrochna Nowak i Jerzy Radomski. Polskie spotkanie na pokładzie „Czarnego Diamentu”.
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przysporzyć pecha. Brożka i Szymon kupili
więc farby i zgodnie z tradycją pozostawili
po sobie artystyczną pamiątkę.
Drugiego dnia czerwca „Lilla My” opuściła port i ruszyła w stronę domu. Kolejnym
przystankiem ma być francuski Cherbourg.
Tam Dobrochna opuści pokład setki i wróci
do Polski. Do Szymona dołączy Filip Sułkowski, członek Dinghy Baltic Expedition
i Dinghy Polar Expedtition. Wspólnie planują dotrzeć do Polski w połowie lipca.

Pierwsze podsumowanie
Podczas postoju Szymona i Brożki w Horcie udało nam się do nich dodzwonić. Rozmawialiśmy, słysząc w tle gwar słynnej
tawerny. Jeszcze pod wrażeniem nowego
miejsca i zakończenia pierwszego etapu
powrotnego rejsu, Dobrochna z Szymonem
opowiadali o atlantyckiej żegludze małą
łódką. – Udało nam się nie pozabijać. Pokłóciliśmy się dopiero po zejściu na ląd –
mówiła ze śmiechem Brożka.
Oboje stwierdzili, że ważnym elementem
było dobre przygotowanie. Ilość słodyczy
wyliczyli tak, by starczyło im do ostatniego
dnia, bo jak mówią, czekolada jest najważniejsza (bez niej są rozdrażnieni). Żyli od
posiłku do posiłku. – Łódka płynęła sama.
Nie było sztormów ani poważnych usterek – mówili. Szymon szacuje, że w sumie
siedzieli na zewnątrz około 50 godzin. Najpierw po odpłynięciu z Karaibów, później
tuż przed Azorami. Nocą co pół godziny
włączali odbiornik AIS, by skontrolować
sytuację. Poza tym tylko wystawiali głowę nad zejściówkę, żeby sprawdzić, czy
wszystko w porządku. Oszczędzając siły,
spali po 8, 10 godzin na dobę. Stwierdzili,
że dla zabicia nudy przydałaby się gra typu
Game Boy. Szukali nawet czegoś takiego
w chińskim sklepie w Horcie, ale nie znaleźli. Brakowało im również sprzętu grającego – muzyki słuchali tylko z laptopa.
W dość żartobliwy sposób załoga chwali
swój jacht. Mówią, że setka nie jest skomplikowana, więc jest na niej mało rzeczy,
które mogą się popsuć. Poza tym łatwo się
ją sprząta, nawet po ponad miesięcznej żegludze. – Uwinęliśmy się w cztery godziny,
podczas gdy właściciele dużych jachtów
spędzają przy tym nawet kilka dni – mówią
z zadowoleniem.
Zanim „Lilla My” zakończy sezon, w planach jest start w regatach o Puchar Poloneza. Szymon chce poprawić swój zeszłoroczny wynik. Wyścig zapowiada się ciekawie,
ponieważ oprócz „Lilla My” wystartuje
jeszcze jedna setka. Po regatach załoga
zawiezie łódkę do Krakowa. Trzeba wykonać drobny remont i kilka przeróbek. Ale
już dziś Szymon i Brożka mają w głowach
nowe pomysły na żeglarskie eskapady.
Kamila Ostrowska
lipiec 2013
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przez nich konstrukcja. Setka jednak dalej
dzielnie żeglowała. W tych dniach udało się
nawet osiągnąć rekordowy wynik przelotu
dobowego – prawie 125 mil.
Przy wietrze powyżej 4 stopni Beauforta
na pokładzie trzeba było dostosować tryb
życia do warunków pogodowych. W kambuzie jest turystyczna kuchenka gazowa,
trzymająca się na miejscu dzięki listwie
i gumie (nie ma kardana). W związku z tym
potrawy dopasowywano do aury. Przy silniejszym wietrze i przechyle na setce trzeba pamiętać o balastowaniu. W takich sytuacjach Szymon przenosił się ze spaniem
na podłogę. Skończyło się to zmoczeniem
śpiwora, który był mokry aż do Azorów.
Do celu pozostało około pięciu dni, gdy
załoga odebrała ostrzeżenie o silnych wiatrach. Sytuacja zmusiła Szymona i Brożkę
do zmiany kursu. W założeniach mieli dopłynąć do wyspy Faial, ale pogoda kazała odbić w kierunku Flores, położonej 120 mil na
północny zachód. Rozpoczęło się surfowanie po wysokich falach. Trzeba było usiąść
do steru, żeby jak najdłużej trzymać dobry
kurs. W końcu przemoczeni od fal zrzucili
grot, postawili fok marszowy i zeszli pod
pokład, żeby się przespać. Myśleli, że taka
będzie cała końcówka przed dopłynięciem
na Azory. Tymczasem 200 mil przed brze-

Polski ZwiąZek
Żeglarski

Polski ZwiąZek
Motorowodny
i narciarstwa
wodnego
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Regaty Unity Line odbędą się w tym roku razem z regatami
Vulcain Langschlag organizowanymi przez niemieckich żeglarzy z Mariny Kröslin.
Sternik najszybszego jachtu otrzyma szwajcarski zegarek o wartości 3,5 tys. euro.

FOT. JACEK BONECKI

P

rzez pierwszych 11 lat uczestnicy
regat Unity Line żeglowali ze Świnoujścia w kierunku Kołobrzegu. Choć regaty odbywały się na polskich
wodach, zyskały uznanie także w niemieckim środowisku żeglarskim. Przed rokiem
zmieniono kierunek – flota wyruszyła do
Mariny Kröslin leżącej w głębokiej zatoce na północno-wschodnim brzegu wyspy
Uznam. Podczas pobytu w niemieckiej
przystani rozpoczęto rozmowy o połączeniu Unity Line z regatami Vulcain
Langschlag. Dzięki temu w połowie sierpnia odbędzie się międzynarodowy wyścig.
Szwajcarski producent zegarków ufunduje
nagrodę o wartości 3,5 tys. euro dla najszybszego jachtu regat (sędziowie zsumują
czasy wszystkich trzech biegów).
W regatach mogą wziąć udział jachty posiadające świadectwa pomiarowe KWR lub
ORC oraz łodzie bez świadectw. Będzie
grupa żeglarzy samotnych oraz żaglowców
i jachtów towarzyszących. Liczna ekipa
z Jacht Klubu „Pogoria 3” (Dąbrowa Górnicza) od kilku lat czarteruje na regaty żaglowiec „Baltic Lady” z kapitanem Ryszardem
Graszkiem. Pojawią się też inne jachty pod
kierownictwem komandora klubu Edwarda
Piotra Majchrowskiego. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponadto udziału
dezety „Sum” ze skipperem Michałem Jósewiczem (JK AZS w Szczecinie), znanym
www.magazynwiatr.pl

z dalekich rejsów szalupą do Kopenhagi,
dookoła Bornholmu i do Berlina. Ozdobą
regat, jak co roku, będą oldtimery: 107-letni
„Nadir” z Jacht Klubu AZS oraz 101-letnia
„Wespe” Lecha Zajdy z klubu „Szuwarek”
w Kopicach. Wystartują też łodzie typu Opal
(„Mat” i „Bosmat”) z Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Świnoujściu.
Odprawa skipperów odbędzie się w porcie
jachtowym w Świnoujściu w środę 14 sierpnia o godz. 20.00. Nazajutrz o godz. 9.00 nastąpi start do wyścigu na trasie Świnoujście
– Kröslin. Na mecie uczestnicy przyjmą zaproszenie na wieczór żeglarski organizowany przez firmę ubezpieczeniową Pantaenius
i firmę Vulcain. Na piątek zaplanowano wy-

ścig na trasie Kröslin – Świnoujście, a na sobotę – wyścig na redzie portu Świnoujście.
Tego samego dnia o godz. 18.00 odbędzie się
zakończenie regat.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie
www.regatyunityline.strefa.pl. Wypełniony formularz można przesyłać na adres
piotr.stelmarczyk@gmail.com (do 10 sierpnia). Zgłoszenia będą też przyjmowane
w Świnoujściu (14 sierpnia). Wpisowe wynosi 60 złotych od jachtu plus 10 złotych od
każdego członka załogi. Żeglarze samotni
płacą 50 złotych. Postój w portach Świnoujście i Kröslin dla uczestników regat będzie
bezpłatny.
Piotr Stelmarczyk
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Pięciu zwycięzców
W Zatoce Gdańskiej rozegrano pierwszą edycję Żeglarskiego
Pucharu Trójmiasta. Do regat zgłoszono ponad 100 załóg.

I

mprezę zorganizował Pomorski
Okręgowy Związek Żeglarski przy
udziale i wsparciu miast gospodarzy:
Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz marszałka województwa pomorskiego. Głównym
sponsorem była grupa Lotos. Żeglarski
Puchar Trójmiasta będzie cyklicznym wydarzeniem sprzyjającym integracji żeglarskiego środowiska i propagującym modę
na żeglowanie po zatoce i Bałtyku. Co roku
start i meta zawodów organizowane będą
w innym porcie.
Oficjalne zakończenie regat odbyło się na
sopockim molo. Gości przywitał prezydent
Jacek Karnowski, a Bogusław Witkowski,
prezes Pomorskiego Okręgowego Związku

Żeglarskiego, podsumował pierwszą edycję imprezy. Nagrodę główną za wygranie największej liczby wyścigów w swojej
klasie przyznano ex aequo pięciu sternikom, którzy wygrali wszystkie wyścigi
zawodów, zdobywając jednakową liczbę
punktów. Zwycięzcami Żeglarskiego Pu-

charu Trójmiasta 2013 roku zostali Jerzy
Brezdeń („Kapitan II”), Marek Kowalski
(„Oiler”), Bogdan Wrzesień („Master 3”),
Dawid Matysiak („Trym”) oraz Jacek Noetzel („Exploder”). Więcej o imprezie oraz
pełne wyniki na stronie internetowej www.
zeglarskipuchartrojmiasta.pl.

ZWYCIĘZCY W 10 KATEGORIACH
ORC: Konrad Smoleń, YKP Gdynia, „Stocznia Ustka Boatbuilders 3”. KWR: Mariusz Maćkowiak,
JK im. Conrada, „Aquarella”. T-3: Dawid Matysiak, LKS Charzykowy, „Trym”. Open do 7 metrów:
Bogdan Wrzesień, CŻ Szczecin, „Master 3”. Open od 7 do 9 metrów: Janusz Olszewski, „Big Magia”. Open powyżej 9 metrów: Jerzy Brezdeń, JK Marynarki Wojennej, „Kapitan II”. A Class: Jacek
Noetzel, UKS Navigo Sopot, „Exploder”. F18: Piotr Baryżewski i Michał Kraskowski, UKS Navigo
Sopot, „Nacra Infusion”. Katamaran open: Kaja Szulakowski i Maja Kos, UKS Navigo Sopot. Kategoria najszybszy z najszybszych: Marek Kowalski, „Oiler”.

Nowy projekt dla odważnych

R

obert Bednarczyk, architekt projektujący niespotykane na
rynku konstrukcje jachtowe, zaprojektował łódź BRJ 35 –
pełnomorską jednostkę o długości 10,5 metra. Model ten jest
rozwinięciem koncepcji nieco mniejszego jachtu BRJ 33. Pomysłowa
konstrukcja jest łodzią na wskroś nowoczesną, ale odbiega od dominujących obecnie sportowych kształtów i czerpie inspiracje z dawnego
szkutnictwa. Koncepcja przeszklonej rufy przywołuje na myśl „Sovereign of the Seas” – największy angielski galeon, który w siedemnastym wieku był równie awangardowy jak łódź Roberta Bednarczyka
obecnie. – To będzie szybki i wygodny jacht turystyczny, przystosowany do prowadzenia przez jednego żeglarza. Nie planuję budowy dużej
serii. Chcę, aby właściciele moich konstrukcji cieszyli się wyjątkowością swoich jednostek – mówi Robert Bednarczyk.
Zawinięte do wewnątrz burty i brak nadbudówki dają zwartą bryłę.
Wrażenie to pogłębia również kształt części dziobowej przypominający dzioby dawnych okrętów podwodnych i katamaranów z Pucharu
Ameryki. Harmonię sylwetki nieco zakłócają wystające z burt ławy
wantowe. Jednak dzięki oddaleniu mocowania want na zewnątrz jednostki cały takielunek zapewne zyska na stabilności. Co więcej,
elementy te, uzupełnione przez wnęki okienne tworzące na burtach
niewielkie półpokłady, ułatwią załodze zejście na niski pomost podczas cumowania burtą. Funkcję komunikacyjną pełni także platforma
dziobowa, do której zamocowano sztag.
Zarówno powierzchnia pokładu, jak i kokpitu jest bardzo duża.
Także wnętrze robi wrażenie – wygląda jakby pochodziło ze znacznie większej jednostki. Konstruktorowi udało się uzyskać wysokość
dwóch metrów, wartość znaczącą zwłaszcza dla jachtu tej wielkości
bez nadbudówki.
Ambicją konstruktora było stworzenie jednostki wyjątkowej. Takiej,
którą można polubić lub znienawidzić. Zabieg się powiódł, bo obok
tego jachtu nie sposób przejść obojętnie. Czy ktoś zdecyduje się go
zbudować? Strona projektanta: www.brj-design.com.
Marcin Pituła
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Z lornetką bezpieczniej
Wyruszając w rejs czarterowy lub kompletując wyposażenie własnego jachtu,
warto pomyśleć o dobrej lornetce. W rękach doświadczonego sternika jest cennym przyrządem,
szczególnie w pobliżu uczęszczanych szlaków lub przy słabej widoczności.

P

o co na pokładzie lornetka? Dla
bezpieczeństwa. Mając do dyspozycji markowy sprzęt, możemy
zgromadzić znacznie więcej informacji na
temat warunków na akwenie. Zacznijmy od
przykładu z Mazur. Wszyscy wiemy, że na
szlaku trzeba dość wcześnie szukać miejsca
do postoju na dziko. Im krócej żeglujemy,
tym większa szansa na znalezienie dobrego
brzegu. Ci, którzy żeglują aż do zmroku,
często muszą cumować w miejscach mało
atrakcyjnych, wyszukiwanych po omacku.
Tu właśnie z pomocą może przyjść lornetka. Z pokładu jachtu, nawet z dużej odległości, jesteśmy w stanie przeszukać brzeg
w poszukiwaniu najlepszego miejsca. Przez
lornetkę bez problemu odróżnimy maszt
jachtu od cienkiego pnia drzewa rosnącego
tuż przy wodzie. Łatwiej też wypatrzymy
kadłuby innych łodzi, które podczas obserwacji gołym okiem mogą się zlewać z zaroślami czy trzciną – dotyczy to zwłaszcza
jednostek starszych, o niskiej burcie i pomalowanych w ciemne kolory.
Załóżmy teraz, że jesteśmy na morzu
i zmierzamy na nocleg do portu, w którym
jeszcze nie cumowaliśmy. Gdy jesteśmy już
dość blisko, oprócz locji i dokładnej mapy,
wykorzystamy właśnie lornetkę. Za jej pomocą odszukamy boje wyznaczające tor
żeglugowy i unikniemy mielizn, skał czy
innych przeszkód. Szybko odnajdziemy nabieżniki, które optymalnym i bezpiecznym
kursem poprowadzą przez akwen portowy.
Im szybciej je wypatrzymy, tym więcej czasu mamy na korektę kursu. W porcie lornetka pozwoli nam z kolei wypatrzeć bosmana
lub obsługę i odczytać ewentualne sygnały,
na przykład dotyczące miejsca postoju.
Wielu z nas bezgranicznie ufa nawigacji
GPS, sądząc, że satelita zawsze i wszędzie poprowadzi do celu. Jednak żeglując
na dużych szerokościach geograficznych
i podczas wysokiej aktywności słońca,
należy się liczyć nie tylko z zorzami polarnymi, ale także z zakłóceniami działania
kompasu i GPS. W takich sytuacjach bez
mapy i dobrej lornetki trudno się obyć.
Ponadto, na niektórych obszarach współrzędne wskazywane przez GPS obarczone
są błędem. Sam kilka lat temu miałem okazję przepłynąć jachtem przez środek jednej
z chorwackich wysp – tak przynajmniej
wynikało z mapy widocznej na monitorze

www.magazynwiatr.pl

laptopa. Dlatego z pewną rezerwą należy
podchodzić do danych, których nie możemy w szybki sposób zweryfikować. To zaś,
co widzimy na własne oczy, jest po prostu
pewne.
Ponadto na morzu za pomocą lornetki łatwiej oszacować rozmiary zbliżającego się
statku, jego prędkość i odległość od naszej
łodzi. To pozwoli nam ocenić, czy jesteśmy
na kursie kolizyjnym. Lornetka przyda się
ponadto przy rozpoznawaniu znaków specjalnych, które może nieść mijana jednostka. Prawidłowe odczytanie sygnalizacji, na
przykład oznaczającej utratę manewrowości, wyciek czy wykonywanie innych czynności, może mieć kluczowe znaczenie dla
naszego bezpieczeństwa. Skrajnym przypadkiem, kiedy lornetka ułatwia działanie,
są akcje ratunkowe. Ich powodzenie zawsze
zależy od szybkości, z jaką odnajdziemy
w wodzie ratowane osoby. Tu rola lornetki
jest wręcz nieoceniona.
Pamiętajmy więc, że jeśli podczas żeglugi musimy polegać na zmysłach, warto im
skutecznie pomóc. Planując zakup lornetki,
która ma niezawodnie służyć na pokładzie,
należy odpowiedzieć na pytania, czego
oczekujemy od sprzętu oraz w jakich warunkach pogodowych będziemy go używać.
Pierwsze kryterium, jakie musi spełniać
lornetka eksploatowana na wodzie, to oczywiście wodoszczelność i hermetyczna konstrukcja. Dzięki temu urządzenie bez problemu zniesie częste bryzgi słonej wody, a nawet
pełne zanurzenie, o ile nie trwa zbyt długo.
Wodoszczelną i hermetyczną konstrukcję
mają między innymi lornetki Nikon EDG,
Monarch 5, Marine, Prostaff 7 i StabilEye.
Lornetka żeglarska powinna zapewniać
również możliwie najjaśniejszy obraz oraz
szerokie pole widzenia. Ostrość ludzkiego
wzroku, a także jego zdolność do rozpoznawania kolorów oraz drobnych szczegółów,
silnie pogarsza się w słabych warunkach
oświetleniowych. Aby czuć się bezpiecznie
bez względu na porę dnia, warto dysponować sprzętem zapewniającym dobrą widoczność nawet w zupełnej ciemności. Najjaśniejszy obraz gwarantują duże lornetki
o parametrach 7x50 (Marine 7x50 IF WP
lub Marine 7x50 CF WP Compass). Dobre
właściwości optyczne mają także mniejsze
urządzenia o parametrach 8x42 (EDG 8x42
czy Monarch 5 8x42).

Lornetka Nikon Marine 7x50 CF WP Compass

Pole widzenia lornetki decyduje z kolei
o tym, jak duży obszar podczas obserwacji jesteśmy w stanie objąć wzrokiem.
Parametr ten ma wpływ między innymi
na łatwość odnajdywania obiektów, a tym
samym na bezpieczeństwo w trakcie nawigacji. W żeglarstwie najlepiej spisują
się lornetki o polu widzenia wynoszącym
6 stopni lub większym. Należy pamiętać,
że duże pole widzenia idzie w parze z niewielkim powiększeniem, więc wszystkie
lornetki o powiększeniu od 7x do 10x będą
się dobrze spisywały na pokładzie.
Kolejną niezwykle istotną cechą jest ergonomia lornetki, a zwłaszcza wygoda
i pewność chwytu w jednej dłoni. Warto ponadto zwrócić uwagę na dodatkowe
funkcje, jak wbudowany kompas, dostępny
na przykład w modelu Nikon Marine 7x50
CF WP Compass. Dzięki niemu można
błyskawicznie odczytać namiary w czasie
obserwacji. Skala widoczna jest w polu widzenia jednego z okularów, a podświetlenie diodą LED umożliwia nawigację przez
całą dobę. Pionowa i pozioma skala kątowa
mogą być z kolei stosowane do określenia
odległości od obiektów – latarni morskich
czy wież kościołów widocznych na brzegu.
Przydatnym rozwiązaniem, szczególnie na
wzburzonych akwenach, może być lornetka
wyposażona w elektroniczny system stabilizacji obrazu VR (model Nikon StabileEyes 14x40). Po przeanalizowaniu wszystkich
cech kilku modeli z pewnością każdy będzie mógł dobrać lornetkę najbardziej odpowiednią do swoich potrzeb.
Marcin Górko
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Niezbędnik regatowca

Kurtka regatowa Evoke.

W

Kamizelka asekuracyjna Kasmira 50N.

marcowym wydaniu „Wiatru”
prezentowaliśmy nową kolekcję Henri Lloyda. W kwietniu zajrzeliśmy do sklepów Decathlon, by
przymierzyć sztormiaki z nowej linii Tribord. W tym numerze zapraszamy do regatowej garderoby marki Crewsaver. Co wybrać z bogatej oferty tej brytyjskiej firmy?
Buty Basalt (163 zł) z antypoślizgową podeszwą to uniwersalne obuwie z neoprenu,
które sprawdzi się na każdej małej łódce

regatowej i turystycznej. Dzięki zapinaniu
na solidny szeroki pasek z rzepem (znacznie lepsze rozwiązanie niż zamek błyskawiczny) but pewnie trzyma nogę powyżej
kostki. Podbicie mocno zabudowane prążkowaną gumą ułatwia żeglowanie w pasach
balastowych i chroni but przed szybkim
zniszczeniem.
Wkładaną przez głowę kurtkę regatową
Evoke (387 zł) uszyto z wodoodpornego
i oddychającego materiału (wodoodpor-

Na wodzie i pod wodą
Męski zegarek Nautica A18633G doskonale nadaje się nie
tylko na pokład, ale także do pływania, a nawet nurkowania.
Jest wodoszczelny (200M), ma zakręcany dekiel, czyli dolną
część koperty (dodatkowa ochrona przed wilgocią). Ponadto
ten model posiada również zakręcaną koronkę, co dodatkowo
zwiększa jego szczelność.
Zegarek wyposażono w miękki gumowy pasek w intensywnym kolorze, który znakomicie nadaje się do wszystkich
sportów wodnych. Mechanizm umieszczono w wytrzymałej
stalowej kopercie. Wykorzystanie przez producenta stali wysokiej jakości gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia.
Tarczę ochrania szkiełko mineralne, odporne na pęknięcia
i zadrapania. Sama tarcza utrzymana jest w eleganckiej czarnej kolorystyce. Dzięki kontrastowym barwom oraz fluorescencyjnym wskazówkom, jest czytelna i przejrzysta, czyli
idealna pod wodę. Model dostępny jest w najlepszych sklepach
z zegarkami w całej Polsce. Gwarancja: 2 lata. Cena: 850 zł.
Źródło: www.timetrend.com.pl.
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ność: 5000 mm, oddychalność: 3000g/m
kw/24h). Od wewnątrz szwy zostały zalaminowane. Wybraliśmy ten model, ponieważ ma rękawy zakończone wygodnymi
mankietami z neoprenu, które ciasno opinają nadgarstki (zawodnik nie musi dopinać rzepów). Kurtka ma kołnierz z dwoma
rzepami ułatwiającymi dokładne dopasowanie do szyi, a w pasie dwa szerokie ściągacze z rzepami podszyte neoprenem. Na
lewym rękawie jest niewielka kieszeń na
zamek. Kurta dostępna jest w rozmiarach
od dziecięcego do XXL. Można wybrać
model czarny lub z ozdobnymi ciemnoczerwonymi wykończeniami na rękawach.
Z bogatej oferty kamizelek asekuracyjnych Crewsaver wybraliśmy do testów
model Kasmira 50N (229 zł) z ukośnym zamkiem na piersiach. Zewnętrzna warstwa
kamizelki, którą zaprojektowano w taki
sposób, by nie krępowała ruchów także
podczas żeglugi z pasem trapezowym,
uszyta jest z wytrzymałego nylonu 400 D.
Dopasowujemy ją do sylwetki za pomocą
ukrytego pasa brzusznego oraz pasków
w naramiennikach (po wyregulowaniu wystające paski naramienne chowamy w specjalnych kieszonkach). Przednią i tylną
część kamizelki łączą szerokie boczne pasy
ściągające z wszytymi gumami. Kasmira
oferowana jest w rozmiarach od juniorskiego (30-40 kg) do XL. Modele juniorskie
mają dodatkowe taśmy kroczne. Możemy
wybrać kamizelkę czarną lub z wykończeniami w kolorze ciemnej czerwieni.
Poszukując kamizelki dla pań, szczególną uwagę zwróciliśmy na model Kite
z eleganckimi elementami w gustownym
błękicie. To uniwersalna kamizelka asekuracyjna do wszystkich sportów wodnych,
z zamkiem na prawym boku. W przedniej
części wszyto dużą kieszeń z ukośnym
zamkiem.
Pełną ofertę marki Crewsaver oraz praktyczne
tabele rozmiarów znajdziecie na stronie www.
crewsaver.pl.

lipiec 2013

FOT. CREWSAVER, NAUTICA

Podczas pierwszych wiosennych treningów testowaliśmy niezbędnik regatowca
marki Crewsaver: buty Basalt, kurtkę Evoke oraz kamizelkę asekuracyjną Kasmira
i damską kamizelkę Kite. Dlaczego wybraliśmy właśnie te produkty?

bractwo żelaznej szekli historia

Wygrali rejs na „Zaruskim”
Na czterdziestolecie Bractwa Żelaznej Szekli ogłoszono konkurs
„Rejs na Generale Zaruskim”. Przedstawiamy laureatów oraz wspomnienia z rejsów
sprzed lat spisane przez Bogusława Kramera, emerytowanego marynarza.

O

Moje rejsy z bractwem
Swe pierwsze rejsy z Bractwem Żelaznej
Szekli wspomina Bogusław Kramer.
Urodziłem się w rodzinie oficera Marynarki Wojennej. Z morzem byłem związany na
co dzień, znałem je z opowiadań ojca i z rejsów rodzinną motorówką. Ale tak naprawdę
poznałem je dopiero podczas wyprawy „Generałem Zaruskim” dowodzonym przez kapitana Adama Jassera (lipiec 1973 roku). Bałem
się tego rejsu. Czy dam radę? Czy nie zawiodę? Bałem się choroby morskiej. Pamiętam,
jak ojciec tłumaczył, że to nie wstyd oddawać
hołd Neptunowi podczas wysokiej fali, ale
trzeba mieć czym. Dlatego mimo szaleństw
żołądka trzeba pamiętać o jedzeniu.
Przed wypłynięciem w rejs ojciec wręczył
mi uszyty przez siebie worek marynarski,
bo przecież z walizką lub plecakiem wstyd
wchodzić na pokład. Obraliśmy kurs na Olandię i Gotlandię, a morze było dla nas łaskawe.
Po drodze spotkaliśmy polski kuter rybacki
www.magazynwiatr.pl

„Generał Zaruski” – uratowany żaglowiec przywołuje wspomnienia.

Fot. Bartłomiej Ciesielski

i zapadła decyzja o wzbogaceniu naszego
menu. Podniesiono do salingu butelczynę,
kuter podszedł do naszej burty, bosman podał
prezent na mostek, a na nasz pokład powędrowały dwie skrzynki świeżego dorsza. Wyżerka była na sto dwa. Po wykonaniu zwrotu na
południowy zachód, w kierunku Bornholmu,
spotkaliśmy idące w szyku torowym okręty
radzieckie. Poznałem wtedy piękny zwyczaj
oddawania honorów banderą.
Wkrótce Bałtyk pokazał swój pazur –
większość z nas dopadła choroba morska.
Przydały się rady ojca sprzed rejsu, organizm
szybko przystosował się do nowych warunków. Przy sterze najcięższe były psie warty,
od północy. Ale miały one też swój urok. To
gwieździste niebo na pełnym morzu...
W czasie rejsu odwiedziliśmy kilka polskich portów. Przepłynęliśmy 484 mile.
W drodze z Gdańska do Gdyni redaktor
Bohdan Sienkiewicz kręcił reportaż o naszej wyprawie, który wyemitowano w telewizyjnym „Latającym Holendrze”.

Rok później, w ramach Bractwa Żelaznej
Szekli, brałem udział w rejsie na „Henryku Rutkowskim”. „Rutek” różnił się od
„Zaruskiego”. Miał duży kambuz na rufie
i zabudowaną sterówkę, w której wachta
była bardziej komfortowa. Znów dowodził Adam Jasser. Zajęć nie brakowało,
od cegiełkowania pokładu na kolanach po
wypompowywanie wody z zęz za pomocą
ręcznej pompy. Podróż przebiegała bardzo spokojnie. Zawinęliśmy do Kołobrzegu, Ustki, Władysławowa, Helu, Jastarni
i Gdańska, pokonując 550 mil.
Uroczyste zakończenie rejsu odbyło się
w JK Marynarki Wojennej „Kotwica”,
gdzie legitymację oficera bractwa otrzymał między innymi mój ojciec. Rejsy
z bractwem uczyły pokory wobec morza
i szacunku do ludzi pracujących na morzu.
Później, po ukończeniu szkoły chorążych,
przez wiele lat służyłem w Marynarce
Wojennej.
Bogusław Kramer

Lipiec 1973. Pożegnanie z rodziną w porcie.

Po 14 dniach wreszcie ląd.

FOT. BOGUSŁAW KRAMER (2)

to lista laureatów konkursu, który ogłosiliśmy na łamach „Wiatru” w czerwcowym wydaniu.
Na „Zaruskim” popłyną: Iga Szubelak –
Gdynia, Paulina Kobiela – Mestwin Śląski,
Kacper Goliński – Tomaszów Mazowiecki,
Kinga Chmielewska – Tomaszów Mazowiecki, Kamila Krawczyk – Tomaszów
Mazowiecki, Aleksandra Fedolak – Tomaszów Mazowiecki, Katarzyna Kolano – Tomaszów Mazowiecki, Dominika Ogórek
– Tomaszów Mazowiecki, Ewa Sokołowska
– Olsztyn, Hanna Domurat – Wasilków, Marek Biegalski – Starogard Gdański, Andrzej
Młynarczyk – Gdańsk, Krzysztof Staręga
– Nowy Tomyśl, Aleksandra Szczęsna –
Ryńsk, Magdalena Stopczyńska – Łódź, Julia Borkowska – Gdańsk, Adam Strzelewicz
– Nieszawa, Kinga Fołek – Drogomyśl, Olga
Fontani – Warszawa, Rafał Piątek –Warszawa, Przemysław Grzelak – Zgierz.
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PERYSKOP WYZWANIA

Port Jastarnia
Morze od północy, zatoka od południa, a pośrodku Jastarnia i jej okazały port. 		

Fot. Krystian Trela

Piękne plaże, przyjazna przystań, zakamarki zabytkowej
osady rybackiej i specjały lokalnej kuchni – witajcie w Jastarni,
porcie, do którego zawijają żeglarze z całej zatoki.

J

astarnia leży w środkowej części
Mierzei Helskiej, 20 km od Władysławowa i 15 km od Helu. Ta
spokojna miejscowość, przez wieki zamieszkiwana przez rybaków, ożywa latem.
Rybacka tradycja połączona z uzdrowiskowym klimatem morskiego kąpieliska uczyniły z tego miejsca ulubiony cel weekendowych wypadów trójmiejskich żeglarzy.
Przystań ulokowano w porcie rybackim,
pół kilometra od dworca PKP i głównej ulicy ks. Bernarda Sychty.
Po odzyskaniu niepodległości i poprowadzeniu przez półwysep drogi oraz linii kolejowej miasto stało się popularnym
letniskiem. W latach 20. ubiegłego wieku,
w atmosferze przedwojennej gorączki zagospodarowywania każdego skrawka krótkiego polskiego wybrzeża, podjęto decyzję
o budowie przystani, która miała poprawić
warunki postoju jednostek rybackich i otworzyć Jastarnię dla turystów z zatoki.
W latach 30. kurort rozsławiły dancingi organizowane przy nieistniejącym już dworcu żeglugi obsługującym pasażerów tłumnie napływających z Gdyni. Dziś w to samo
miejsce zawija tramwaj wodny, którym
w sezonie letnim można dotrzeć z Gdyni,
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unikając kilometrowych korków w okolicach Chałup.
Nowo wybudowany port stał się kolebką polskiego żeglarstwa morskiego. Długo
przed powstaniem przystani w Gdyni z inicjatywy Mariusza Zaruskiego wybudowano

tu ośrodek szkoleniowy. Przedwojenny pawilon, w którym przez kilkadziesiąt lat szkoliły
się pokolenia żeglarzy i instruktorów, dziś
zajmuje „Tawerna na Końcu Świata”, w której
do późnych godzin nocnych można liczyć na
pizzę, trunki i niewyszukane hity do tańca. 

W Jastarni cumują małe drewniane szalupy i większe jachty szkoleniowe.

Fot. Maciej Biechowski
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JASTARNIA

1973-2013
40-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH JASTARNI

ZAPRASZA W SEZONIE 2013
LIPIEC
6 lipca

Karnawał Morski – port rybacki w Jastarni

7 lipca

Biesiada w Kuźnicy

11 lipca

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Fabrice Pitrois

12 lipca

40-lecie Bractwa Żelaznej Szekli – port rybacki w Jastarni

18 lipca

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Ennio Cominetti (Włochy)

21 lipca

Queen Classical – najlepszy tribute band grupy Queen na świecie – port rybacki w Jastarni

25 lipca

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Maciej Babnis

27 lipca

Muzyka Kaszubska w Nowej Odsłonie – Kuźnica

SIERPIEŃ
1 sierpnia
3-4 sierpnia

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Roman Perucki, organy, Łukasz Długosz, flet
Dni Węgorza – port rybacki w Jastarni

8 sierpnia

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Marek Stefański

10 sierpnia

Biesiada w Kuźnicy

15 sierpnia

Koncert organowy w Kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni – Sławomir Kamiński, organy

15-17 sierpnia

Lato Muzyczne w Juracie

24 sierpnia

Marsz Śledzia

31 sierpnia

IV Bałtycki Maraton Brzegiem Morza

www.jastarnia.pl
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Do chlubnych tradycji szkolenia żeglarskiego powróciła Akademia Jachtingu,
organizując w Jastarni kursy na stopnie
żeglarskie i motorowodne. Szkoła stale
wzbogaca ofertę, m. in. o kursy na certyfikat Yachtmaster RYA czy szkolenia
z ratownictwa i manewrowania jachtem
Delphia 40, który ostatnio dołączył do floty ośrodka.
Na uwagę zasługuje bogate zaplecze
stoczniowe portu: samojezdna bramownica podnosząca jednostki o wadze do 65
ton, żuraw dźwigowy dla mniejszych łodzi
oraz warsztat. Armatorzy remontowanych
jednostek mogą liczyć na fachową poradę i pomoc obsługi: kierownika Mariana
i operatora dźwigów Władka.
Niewątpliwą atrakcją Jastarni jest piękna
plaża ciągnąca się kilometrami w stronę
Helu i Władysławowa. Spacerując po mieście, znajdziecie kultową smażalnię ryb
„Rebok” oraz bar „Zacisze”. Popularna jest
także „Weranda” położona przy ulicy ks.
Bernarda Sychty (w parku obok dworca kolejowego). Restauracja słynie ze specjałów
regionalnej kuchni serwowanych w sympatycznej atmosferze ogrodowego tarasu.
W mieście warto też zobaczyć rybacki
sprzęt zgromadzony w chacie z 1876 roku
zbudowanej ze szczątków wyrzuconych na
brzeg okrętów. Bogaty zbiór sprzętu rybackiego znajduje się również w bosmanacie
portu. Wpadnijcie też do prywatnego Muzeum Rybackiego Pod Strzechą, by obejrzeć zbiory i warsztat szkutniczy rodziny
Strucków. Warto zobaczyć kaplicę św.
Rozalii położoną przy uroczym skwerze
w rybackiej części miasta, kościół neobarokowy z charakterystyczną niebieską
kopułą wskazującą drogę do portu oraz
Ośrodek Oporu Jastarnia – zespół ciężkich
schronów bojowych z 1939 roku, zbudowanych w celu obrony dostępu do Helu od
strony lądu.
Maciej Biechowski

JASTARNIA
wskazówki nawigacyjne

  Charakterystycznym obiektem jest wieża kościoła znajdującego się w centrum Jastarni. Podejście
należy rozpocząć od pławy bezpiecznej wody JAS 54o39,6’N, 018o40,1’E (LFl.10s). Następnie
obieramy kurs 004� na główki portu. Po drodze należy minąć lewą burtą tzw. kaszycę, czyli
czerwono-białą stawę na betonowym postumencie 54o41,1’N, 018o40,4’E świecącą światłem Fl(3)
WR.10s 8M i kierować się na stawy nabieżnika (przednia stawa – Iso.Or.2s 2M, tylna – Iso.Or.4s
2M). Nabieżnik wskazuje kurs 004� aż do główek portu. Szerokość wejścia ma około 60 m. Łączność
z bosmanatem: 10 VHF. Uwaga, na podejściu można spotkać sieci rybackie, także nieoznakowane.

  Po wpłynięciu do basenu portowego należy skierować się na północny wschód i płynąć wzdłuż
wschodniego nabrzeża (głębokości powyżej 2 m). Stanowiska cumownicze dla 46 jachtów znajdują
się przy dwóch pomostach pływających, miejsca do stawania burtą są przy betonowym nabrzeżu
wschodnim (odbojnice z opon). Przy pomostach mamy wodę i prąd, toalety i prysznice znajdują się
w kontenerach na nabrzeżu, a paliwo trzeba przynieść w kanistrze ze stacji benzynowej w mieście.

  Na zachód od basenu portowego znajduje się pomost cumowniczy dla małych jednostek mieczowych
należący do tzw. pierścienia zatoki (głębokości: od 0,4 m do 0,8 m).

IsoOr4s

IsoOr2s
nabieżnik
KRK 000,4�

IsoR6s
płytko!

Żuraw dźwigowy i samojezdna bramownica.
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FOT. MACIEJ BIECHOWSKI

ul. Parkowa
IsoG6s
płytko!

Miejsca dla jachtów znajdują się we wschodniej części portu.

lipiec 2013

Stary basen portowy znajduje się w centrum, na prawym brzegu Dziwny. Na lewym, między drzewami, ukryta jest Marina Polmax.

Fot. Krystian Trela

Zmiany w porcie Dziwnów
W Dziwnowie, pierwszym porcie otwartego morza na wschód
od Świnoujścia, rozpoczęto remont falochronów i nabrzeża oraz budowę
nowej mariny. Jachty mogą na razie cumować w starym basenie.

N

a nabrzeżu przy wejściu do portowego kanału Urząd Morski
w Szczecinie prowadzi prace
remontowe. Wykonawca przebuduje falochrony wejściowe o długości 705 metrów
i zmodernizuje umocnienia rzeki Dziwny
o długości 578 metrów. Koszt inwestycji:
24,4 mln zł. Prace mają zostać ukończone
w 2014 roku. Do tego czasu mieszkańcy
i turyści nie będą mogli spacerować po falochronach, ale na szczęście żeglarze mogą
bez przeszkód wpływać do miasta.

Możemy zawinąć do Basenu Zimowego
(głębokość: 3 metry), który prezentujemy na
lotniczym zdjęciu wykonanym z motoparalotni przez Krystiana Trelę. Łodzie o długości od 8 do 10 metrów cumują za 15 zł na
dobę, jachty o długości od 10 do 13 metrów
– za 20 zł na dobę, a jednostki o długości od
13 do 17 metrów – za 30 zł na dobę. Za podłączenie prądu do jachtu zapłacimy 8 zł za
dobę, a za korzystanie z sanitariatu (toaleta
i prysznic) – 12 zł za dobę. Mniejsze jachty
mogą odwiedzić zaciszną Marinę Polmax

W ramach cyklu „Żeglujmy po Bałtyku” publikujemy artykuły zachęcające do turystycznej żeglugi po naszym morzu.
Opisujemy porty i nowe inwestycje. W relacjach z rejsów
przedstawiamy ciekawe trasy i miejsca, które warto zobaczyć podczas podróży. Chcemy was zachęcać do rozważnej żeglugi i podpowiadać, jak organizować bezpieczne
wyprawy. Opowiadaliśmy już o włóczędze wokół duńskiej Zelandii, byliśmy na Alandach,
w Sassnitz, Lohme, Klintholm i Rønne. Odwiedziliśmy też Szczecin, Trzebież, Stepnicę, Świnoujście, Kamień Pomorski i Kołobrzeg. W następnych wydaniach będziemy prezentować
kolejne przystanie polskiego wybrzeża.
Żeglujcie z „Wiatrem” po Bałtyku i zaglądajcie na portal sailingpoland.pl, który udostępnia w internecie e-locje marin od Szczecina po Gdańsk i Zalew Wiślany. W serwisie
znajdziecie interaktywne plany 80 portów
i 40 miast. Roczny dostęp do wszystkich
e-locji kosztuje 29 zł. Przed dokonaniem
rejestracji można sprawdzić działanie serŻEGLUJMY PO BAŁTYKU
wisu, otwierając locję Mariny Gdynia, któKAMPANIA MAGAZYNU WIATR
ra jest dostępna bez logowania.

www.magazynwiatr.pl

na południowym brzegu Dziwny. Za mostem drogowym znajdziemy miejsce postojowe przy Bulwarze Kościuszkowskim oraz
obok stacji paliw. Wkrótce jednak sporo się
w Dziwnowie zmieni...
Wczesną wiosną rozpoczęto prace przy
budowie zupełnie nowej mariny, składającej się z portu jachtowego i przystani sezonowej (całkowity koszt inwestycji: 8,25
mln zł). Nowy basen portu o głębokości
3,5 metra zostanie wykopany na prawym
brzegu rzeki – między Basenem Zimowym
a mostem. Przy pływających pomostach
z pełnym wyposażeniem będzie 60 miejsc
dla jachtów o długości około 12 metrów.
Na brzegu powstaną budynek sanitarny,
klubokawiarnia z salą wystawową oraz parking. Według planu, prace mają być ukończone do końca października tego roku.
Inwestycja obejmuje także modernizację
przystani sezonowej znajdującej się za mostem, w pobliżu Zatoki Wrzosowskiej. 

Projekt nowej mariny w Dziwnowie.
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Most zwodzony otwierany jest co dwie godziny. Kontakt z operatorem na kanale 10 UKF. 		

Przy Bulwarze Kościuszkowskim (u zbiegu
z ulicą Szosową) będzie 30 miejsc postojowych, wykonawca zbuduje także budynek
mieszczący sanitariaty i biura (planowany
termin realizacji: 20 czerwca 2013 roku).
Po ukończeniu wszystkich prac Dziwnów
będzie miał aż cztery miejsca dla jachtów:
nową marinę, przystań sezonową w przy
Bulwarze Kościuszkowskim, Marinę Polmax oraz Basen Zimowy, który także czeka
na remont. Miasto stanie się ważnym portem turystycznym, który ugości żeglarzy
zmierzających na wschód do Kołobrzegu,
na zachód do Świnoujścia i na Rugię, na
północ na Bornholm lub na południe – na
Zalew Kamieński i do nowej mariny w Kamieniu Pomorskim.

Fot. Maciej Biechowski

DZIWNÓW
wskazówki nawigacyjne
  Od pławy DZI płyniemy kursem 143 stopni w linii nabieżnika świetlnego 54°31,0’N
18°33,7’E – ażurowe wieże z zsynchronizowanymi światłami (Oc4s).

  Wchodząc między falochrony, należy trzymać się zachodniego brzegu, a za zakrętem
podążać środkiem toru. Po prawej stronie mijamy wejście do Mariny Polmax, a po lewej
wyłaniają się główki Basenu Zimowego. Światła główek: IsoG4s, IsoR4s.

  Most zwodzony znajdujący się 400 metrów dalej otwierany jest co dwie godziny
o parzystych godzinach. Kontakt z operatorem na kanale 10 UKF lub w kapitanacie portu.
Za mostem, przy miejskim nabrzeżu, znajduje się stacja paliw.

Legenda
bosmanat
slip
dźwig
lewa główka portu
prawa główka portu
LOK Marina Club
2,7 m

świerze ryby
smażalnia ryb
miejsca postojowe

3,1 m

tramwaj wodny
straż graniczna

3,3 m

warsztat
zbiornik wód zaolejonych
odpady
toalety
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Głębokości w basenie portowym sięgają 3 metrów.
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chorwacja rejsy

Chorwacja w moich oczach
Żeglowanie w Chorwacji wymaga umiejętności wyłuskiwania miejsc, które
nie są jeszcze dotknięte komercją i zdominowane przez głośnych turystów.
Dlatego przygotujmy się do rejsu wyjątkowo staranne.

W

róciłam do Chorwacji po 10
latach. Przez ten czas pielęgnowałam wspomnienia o idealnej krainie. Piękne krajobrazy, mili ludzie,
pyszne tanie jedzenie, eleganckie mariny...
Ale przez dekadę wiele się zmieniło. Jak się
w tych zmianach odnaleźć? Jak pokochać
Chorwację po raz drugi?

Polska keja w Sukošan
Na majówkę do portu Sukošan przyjechało wielu rodaków. Keja, przy której stoi
nasza Bavaria 44, wypełniona jest polskimi
załogami. Przypomina to wyjazd integracyjny. Wieczorem na pomoście odbywa się
prawdziwa impreza. Rano bierzemy prysznic, sprawdzamy prognozę pogody i ustalamy trasę na najbliższe dni. A nasi sąsiedzi
znów są w doskonałych humorach, doprawieni słabszymi i mocniejszymi trunkami.
Wszystkie jachty mają głośniki w kokpicie
i niektórzy śmiało z nich korzystają. Muzyka skutecznie zagłusza rozmowy. Dopiero
gdy nasi sąsiedzi odpływają od kei, robi się
spokojnie.
Przez pierwszy tydzień rejsu (długi majowy weekend) w każdym porcie spotykamy
rodaków. Przechadzając się ulicami chorwackich miasteczek, zewsząd słyszymy
język polski. Chorwacja jest bardzo popularna wśród naszych żeglarzy, z roku na
rok przybywa też zwykłych turystów. To
już nie te czasy, kiedy rejsy organizowano po kosztach. Dziś załogi nie przywożą
z sobą makaronu i konserw. Nie pływają
na najstarszych i najtańszych jachtach. Do
Chorwacji przybywają młodzi zamożni ludzie, dla których żeglowanie często jest tylko dodatkiem do zagranicznej podróży. My
codziennie obieramy kurs na nowy port,
ich cel każdego dnia jest taki sam: impreza.

Marina ACI w miejscowości Sukošan jest ogromna, to prawdziwe czarterowe zagłębie.

– przestawiamy się z pływania bałtyckiego
na żeglugę bardziej kameralną.
Mijamy od południa Pašman i skręcamy
na północny zachód, w kierunku Dugiego
Otoku. Pod wieczór cumujemy do boi w zatoce Mir (nie ma tutaj mariny). Po zmroku
podpływa do nas pontonem chorwacki żeglarz z sąsiedniej łódki. Pyta o cukier, bo
zabrakło mu do naleśników. Jako że dopiero
zaczynamy rejs, mamy spore zapasy i możemy napełnić sąsiadowi dwa pojemniki.
Chorwat zdobył cukier, ale podczas manewrów stracił wiosło. Prawdopodobnie utonęło – czy wiosło aby nie powinno pływać?
Rano podpływa do nas obsługa parku
narodowego, zatoka znajduje się bowiem
w jego obszarze. Wykupujemy bilet uprawniający do jednodniowego pobytu (350 kun
– 180 zł). Jesteśmy zaskoczeni tą opłatą,

ponieważ jeszcze w porcie Sukošan wykupiliśmy w przedsprzedaży wstęp do parku
za 250 kun (na miejscu kosztuje 400 kun).
Niestety, okazało się, że zakupiony przed
rejsem bilet nie obejmuje naszej zatoki.
Schodzimy na ląd. Wyspa jest górzysta,
a na jej szczycie znajduje się słone jezioro.
Od strony morza są strome klify, które warto obejrzeć z wody (my zobaczymy je pod
koniec rejsu, płynąc na Piškerę).
Odbijamy od boi w Mirze i wypływamy
spomiędzy wysp. Słońce, ciepło, wiatr do 6
stopni Beauforta, ale niestety z południowego wschodu, co oznacza, że możemy nie dopłynąć do Dubrownika. Kierujemy się więc
tam, gdzie pozwala nam wiatr. Dość ostrym
bajdewindem żeglujemy na wschód. Po czterech godzinach cumujemy w marinie Hramina na wyspie Murter (w miejscowości 

Z portu Sukošan ruszamy na południe.
Most Ugljan-Pašman jest zawieszony za
nisko, by nasza łódź mogła pod nim przepłynąć, więc chcąc dostać się na archipelag
Kornati, musimy opłynąć wyspę Pašman
od południa. Wiatr nie ułatwia sprawy.
Na szczęście szybko się przekonujemy, że
odległości między wyspami są niewielkie
www.magazynwiatr.pl

reklama

FOT. SHUTTERSTOCK.COM

Park Narodowy Kornati

27

rejsy chorwacja

o tej samej nazwie). Spędzamy przyjemny
ciepły wieczór. Spacerujemy po mieście
nocą. Czujemy, że nie ma jeszcze szczytu
sezonu – na uliczkach pusto, podobnie jak
przy kei. Dopiero na głównym placu znajdujemy skupisko restauracji i barów zapełnionych miejscowymi i turystami. Idziemy na
spacer w górę Murteru. Warto zobaczyć dwa
kościoły oraz wzgórze Raduč z widokiem na
Kornaty i pozostałe miasta wyspy. Całe miasteczko pokonujemy w godzinę.

Wodospady nie z tej ziemi
Z miejscowości Murter kierujemy się
dalej na południowy wschód. Nasz cel to
wodospady na rzece Krka. Aby popłynąć
w kierunku miasta Skradin, trzeba najpierw
opłynąć Murter od północy, a później obrać
kurs na południe. Po kilku godzinach mijamy Šibenik i wpływamy w głąb lądu. Zawijanie do Skradinu jest sporą atrakcją. Do
miasta żeglujemy rzeką, która robi się coraz
węższa. Płyniemy cicho na żaglach, a po
bokach wysokie skaliste brzegi. Czasem, za
kolejnym zakrętem, wyłania się wydrążony
w skale bunkier. W czasie wojny były one
schronieniem dla łodzi podwodnych. Jest
gorąco i intensywnie świeci słońce. Siadam
na rufie i zanurzam nogi w wodzie. Drętwieją po kilkunastu sekundach – czuje się,
że to woda, która dopiero co spłynęła z gór.
Skradin to niewielka miejscowość malowniczo rozłożona na wzgórzach. Zauważam
typową słodkowodną roślinność, to kolejny
znak, że nie jesteśmy już na morzu. Zanurzamy się w wąskie uliczki Skradinu. Wiele
z nich to ciągnące się wysoko w górę schody.
Wchodzimy na górujące nad miastem ruiny

Marina Piškera. Największa cisza i spokój na naszym szlaku.
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fortecy z XIII wieku. Nazajutrz idziemy kupić bilety na prom, który dowozi pod same
wodospady. Okazuje się, że oprócz nas na
transport czeka tłum turystów. Przy nabrzeżu utworzyła się długa kolejka przepychających się Chorwatów i Polaków. Bilet obejmuje transport i zwiedzanie wodospadów
(80 kun, ulgowy 60 kun). Łodzie kursują
co pół godziny, ale my w końcu decydujemy się wyruszyć pieszo. Wracamy na łódkę
po wodę, czapki, wygodne buty i ruszamy
szlakiem wzdłuż rzeki. Szeroka ścieżka łagodnie wije się na wysokim zboczu. Podziwiamy żółto-czerwone skały, zieleń drzew
i turkusową wodę w dole. Do wodospadów
docieramy po niecałej godzinie (to zaledwie
3,5 km). Część załogi, która płynęła promem, była na miejscu 10 minut przed nami.
Pod wodospadem tłum. Chorwaci korzystają z wolnych dni i całymi rodzinami
urządzają tu pikniki. Chodzenie zatłoczonymi pomostami jest trochę uciążliwe, ale
przecież jesteśmy w miejscu, które przynajmniej raz w życiu trzeba zobaczyć (następnym razem wybierzemy się tu po sezonie lub
w dzień roboczy). Rzeka spływa kilkoma
wodospadami tworząc imponujące kaskady.
W środkowej części parku znajduje się jezioro Visovac z wyspą, na której stoi klasztor
franciszkanów z XV wieku. Na łódkę wszyscy wracamy promem. Szybki prysznic,
mycie jachtu i oddajemy cumy. Przed nami
pierwsza nocna żegluga na Adriatyku.

Przez Vis na Korčulę
Nocne wachty mijają spokojnie. Wiatr
raz się wzmaga, raz zupełnie gaśnie. Do
wschodu słońca towarzyszą nam mocne
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światła dość licznych kutrów, które zazwyczaj stoją w miejscu lub przesuwają się powoli do przodu.
Wraz ze świtem nadchodzi martwa fala.
Odbieramy ostrzeżenia o burzach. Pogoda
się psuje, niebo zachodzi chmurami i pojawiają się przelotne deszcze. W południe dopływamy do wyspy Biševo z Błękitną Grotą. Do jaskini wpada światło słoneczne przez
podwodny otwór skalny, przez co woda nabiera intensywnie niebieskiego koloru. Sprawia wręcz wrażenie, jakby świeciła. Mimo
kiepskiej pogody przed grotą ustawiło się
sporo jachtów. Nie można rzucić kotwicy,
więc wszystkie łódki krążą w oczekiwaniu
na możliwość wejścia do jaskini. Połowa
naszej załogi zostaje wysłana na próbę. Do
groty wpływa się pontonem. Przy wejściu
rozwieszony jest sznur, przy którym kasjerzy pobierają opłatę w wysokości 40 kun od
osoby. Mam wrażenie, że każdy skrawek tej
ziemi jest teraz ogrodzony i płatny. Grota
faktycznie robi niesamowite wrażenie, ale
zgodnie stwierdzamy, że 40 kun to przesada.
Wciągamy załogę i ponton na pokład
i odpływamy w kierunku wyspy Vis. To
najdalej w morze wysunięta zamieszkana
wyspa Chorwacji. Do Włoch jest stąd zaledwie 60 mil morskich. Wyspa ma burzliwą
historię. Od XV wieku przechodziła z rąk
do rąk. Była pod władaniem Republiki
Weneckiej, Austrii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii. W 1921 roku przeszła w ręce
Królestwa Serbii, Chorwacji i Słowenii. Po
II wojnie światowej stała się bazą wojskową. Zamknięto ją dla zwiedzających aż do
rozpadu Jugosławii. Do dzisiaj miejscowi
uprzedzają, że na terenach byłych baz wojskowych mogą być miny.
Wpływamy do miasta Vis i czekamy na
otwarcie stacji benzynowej. W tym momencie zapada decyzja o spędzeniu kolejnej nocy na morzu. Zależy nam na dopłynięciu na Korčulę. Tankujemy i cumujemy
przy miejskim nabrzeżu. Udaje nam się
przekonać obsługę portu, że potrzebujemy
jedynie krótkiego postoju na uzupełnienie
zapasów wody i zrobienie zakupów. Zgadzają się na dwugodzinny bezpłatny postój.
Uwijamy się w 1,5 godziny i odpływamy.
Na Korčulę docieramy nad ranem. Nie
chcemy od razu wpływać do miasta, więc
rzucamy kotwicę w małej zatoce Vrbovica.
Stoimy sami. Brzegi są porośnięte bujną roślinnością. Na zboczach stoi kilka domów.
Pod nami przejrzysta woda. Decydujemy się
nawet na kąpiel, ale to dopiero początek maja,
więc woda nie zdążyła się jeszcze nagrzać.
Miasto Korčula jest jednym z moich
ulubionych miejsc w Chorwacji. Nie bez
przyczyny nazywane jest małym Dubrownikiem. Pośród wąskich ulic znajdziemy
zabytki z okresu od XIII do XIX wieku.
Najciekawszy jest obszar Starego Miasta
otoczony murami obronnymi. W pobliżu
lipiec 2013
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portu zachowały się dwie baszty. Warto dodać, że w Korčuli ponoć urodził się Marco
Polo. Zachował się nawet dom, w którym
przyszedł na świat – zorganizowano w nim
muzeum poświęcone podróżnikowi.

Hvar – miasto kontrastów
Następnego dnia ruszamy w kierunku
Hvaru, największej chorwackiej wyspy.
Tym samym kończymy etap płynięcia na
południe – teraz czeka nas powolny powrót. Wpływamy do kameralnej zatoki na
wyspie Sveti Klemens położonej w sąsiedztwie Hvaru. Wyspa przypomina kształtem
gruby grzebień. W zatoce zachwyca przejrzysta lazurowa woda. Stajemy na kotwicy. Kąpiemy się i ruszamy na Hvar, gdzie
cumujemy w mieście o tej samej nazwie.
Nie dobijamy do brzegu. Z jednej strony
jesteśmy przywiązani do boi, a z drugiej,
na długiej cumie, do lądu. Na brzeg docieramy pontonem i zagłębiamy się w ulice
miasta. Architektura robi duże wrażenie.
Są tu mury z VII wieku, zabytkowe kościoły, a także najstarszy w Europie teatr
miejski z 1612 roku. Niestety, są też głośne
kluby i krzykliwi turyści. Spotykamy grupę Brytyjek, które przyleciały na wieczór
panieński. Mijamy starszych panów wyglądających jak królowie biznesu porno.
Atmosfera tego miejsca nie przypada nam
do gustu i dość szybko wracamy na łódkę.

Split – miasto Dioklecjana

cesarza Dioklecjana. Zachowały się mury
zamkowe z wieżami, północna brama pałacowa zwana Złotą Bramą, teatr, mauzoleum,
komnaty cesarskie oraz świątynia Jowisza.
Uliczki, po których dzisiaj stąpają turyści,
w IV wieku stanowiły pałacowe wnętrza i
korytarze. Spacerując po nich, warto się rozglądać. Gdzieniegdzie zobaczymy pozostałości rzeźbień i łuków, które zdobiły zamek.
W nocy znowu przetaczają się burze.
Cały ranek pada deszcz i moczy wiszące na
zewnątrz ręczniki. Po odebraniu czystych
rzeczy z pralni sprawdzamy prognozę pogody. A w niej ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i wiatr do 40 węzłów.

Trogir i przystań w Piškerze
Płyniemy do Trogiru wzdłuż brzegu wyspy Čiovo. Wiatr raz przywiewa mocno, innym razem gaśnie i ciągle zmienia kierunek.
Na podejściu do portu Trogir czeka nas niespodzianka – marina położona jest przy wąskim przesmyku. Okazuje się, że występuje
tu mocny prąd. Cumowanie jest trudne, ale
w końcu bezpiecznie stajemy przy kei.
Stare Miasto położone jest na małej
wyspie połączonej z lądem mostem. Poza
malowniczymi wąskimi uliczkami zachowało się kilka zabytkowych budowli. Dwa
XV-wieczne pałace, średniowieczna kate-
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dra św. Wawrzyńca i tak zwana Brama Lądowa, przebudowana w XVI wieku.
Z samego rana zostawiamy Trogir i kierujemy się na północ, na Kornaty. Po południu cumujemy w malowniczej Piškerze.
Takiej ciszy i spokoju jeszcze nie doświadczyliśmy w trakcie tego rejsu. Oprócz nas
w marinie stoją dwa jachty. Idziemy na
spacer. Wspinamy się na niewielkie, kamieniste wzniesienie i podziwiamy z góry
zachód słońca. Na zboczach wzgórz pasą
się owce. Nie mamy ochoty stąd odpływać.

Postój na dziko i kurs do Zadaru
Podejmujemy decyzję, by płynąć na
północny kraniec wyspy Dugi Otok i tam
stanąć przy boi. Kończy się to tak, że cały
dzień jesteśmy motorówką. Wiatru prawie
nie ma, a jak już zawieje, to od dziobu. Czas
na szczęście umilają widoki. Dugi Otok od
zachodniej strony ma piękne klifowe brzegi. Woda i wiatr wyrzeźbiły tu niesamowite wnęki, dziury i groty. Zbocza wysp są
charakterystycznie pocięte w regularne,
głębokie rysy. Czasem z wody wyłania się
skośna skała z płaszczyzną w całości porośniętą trawą.
Pod wieczór dopływamy na miejsce.
Okazuje się, że nie ma tu ani jednej boi.
Dlaczego locja wprowadziła nas w błąd? 
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Po burzliwej nocy i deszczowym poranku
wypływamy z Hvaru. Morze nieco wzburzone. Wieje z prędkością 20 węzłów. Pędzimy nawet osiem „knotów”. Po założeniu
refów prędkość spada do pięciu węzłów.
Cieszymy się, że wreszcie nie trzeba płynąć na silniku. Niestety, nie trwa to długo.
Wychodzi słońce i wiatr gaśnie. Odpalamy
silnik i kierujemy się prosto w przesmyk
między wyspami Šolta i Brač.
Po południu cumujemy w Splicie. Marina jest nieco oddalona od centrum miasta – spacer zajmuje nam około 30 minut.
Stawiam pierwsze kroki na zabytkowych
ulicach Splitu i już wiem, że to miejsce
jest kolejnym obowiązkowym punktem na
mojej mapie Chorwacji. Zabytkowa część
miasta to przede wszystkim dawny pałac

Żegluga wzdłuż skalistych brzegów wyspy Dugi Otok.
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Rzeka Krka spływa kilkoma wodospadami tworząc imponujące kaskady.

reklama

Prawdopodobnie dopiero w ścisłym sezonie są tu rozstawiane. Wpływamy do zatoki Pantera i rzucamy kotwicę. Napawamy
się ostatnim postojem „na dziko” pod rozgwieżdżonym niebem.
Przed południem podnosimy kotwicę i wypływamy z archipelagu Kornatów. Okrążamy
Dugi Otok od północy i odbijamy na wschód
w kierunku ostatniego przystanku – Zadaru.
Wiatr nie przekracza 10 węzłów. Płyniemy
przyjemnym baksztagiem i łapiemy ostatnie
promienie urlopowego słońca.
Wieczorem dobijamy do kei między dwoma wielkimi motorówkami. Marina jest położona w industrialnej części miasta. Aby dojść
do turystycznego centrum, trzeba przejść
przez niezbyt ciekawe dzielnice. Właściwie
w Zadarze interesująca jest jedynie starówka.
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Podobnie jak w innych miastach wybrzeża, są
tu klimatyczne ulice z kamiennymi chodnikami. Historia Zadaru sięga IV wieku przed
nasza erą. Zachowało się tu między innymi
rzymskie forum i ruiny rzymskich budowli.
Rano niespiesznie żeglujemy w stronę
macierzystego portu Sukošan. Rejs dobiega
końca.

W świecie chorwackich marin
W ciągu dwóch tygodni przepłynęliśmy
435 mil, spędziliśmy na morzu 149 godzin i
odwiedziliśmy 10 portów. To pozwala nam
ocenić charakter i jakość chorwackich marin. Port ACI (Adriatic Croatia International Club) w Sukošanie jest przede wszystkim ogromny. Gdy poszłam na spacer,
chcąc zwiedzić całą przystań, wróciłam
po dwóch godzinach. Sukošan to czarterowe zagłębie. Miejscowość jest położona
w środkowej części wybrzeża, co daje wiele możliwości planowania rejsów. W porcie
jest kilka punktów sanitarnych z toaletami,
prysznicami i umywalkami. Wszystko jest
schludne, ale widać już upływ czasu – niektóre obiekty powinny się doczekać remontu. Na terenie przystani jest sklep (podstawowe artykuły spożywcze i chemiczne)
oraz restauracja. Na większe zakupy trzeba
wybrać się w stronę Zadaru. Na tej trasie
znajdziemy kilka hipermarketów. W marinie znajduje się też stacja benzynowa dla
jachtów.
Pierwszym odwiedzonym przez nas
portem był Murter, kolejna przystań ACI.
Zmieści się tu 370 jachtów. W czasie naszego postoju sporo łodzi nie było jeszcze
zwodowanych. Uwagę zwróciła obecność
polskich jednostek zimujących na nabrzeżu. Dobowy postój kosztuje 70 euro (za

14-metrową Bavarię). W tej cenie mamy
wodę, prąd i sanitariaty. Toalety są nowe
i czyste.
Chcąc obejrzeć wodospady Krka, stanęliśmy w marinie ACI w Skradinie. Port
jest bardzo kameralny, ma coś z mazurskiej atmosfery. Tutaj nic nas nie zawiodło. Wszystko na najwyższym poziomie.
Eleganckie, nowe i czyste łazienki wkomponowano w naturalną przestrzeń. Obok
sanitariatów jest przyjemna restauracja
z barem. Opłata za cumowanie wynosi 74
euro za dobę (doliczają 3 proc. za przeliczanie z kun na euro). Nie jest to mało, ale cena
obejmuje nieograniczony dostęp do prądu
na kei, do wody i sanitariatów. Zostaliśmy
też miło potraktowani przez obsługę portu.
Doba hotelowa kończy się o godz. 14.00.
My wypływaliśmy o 17.00, ale nie pobrano
od nas dodatkowej opłaty.
Podczas rejsu wpłynęliśmy na chwilę do
miasta Vis, gdzie działa wodna stacja benzynowa. Vis leży w zatoce. Jest to typowy
chorwacki port, zlokalizowany praktycznie
w centrum miasta. Na kei są słupki z prądem i wodą, ale takich stanowisk nie ma
dużo, więc czasem wąż do wody może okazać się za krótki. Toalety znajdziemy w pobliżu nabrzeża, w jednej z kamienic.
Kolejną marinę ACI znaleźliśmy w Korčuli (opłata: 76 euro). To jedna z mniejszych
przystani tej firmy. Jest tu 159 miejsc cumowniczych. Na wszystkich kejach rozmieszczono stanowiska z dostępem do
prądu i wody. Są tu dwa punkty z sanitariatami. Przy wyjściu z mariny znaleźliśmy bankomat Euronetu z menu w języku
polskim.
Hvar nas zawiódł pod względem miejskiej atmosfery. Niestety, z infrastrukturą
portową nie było lepiej. Przy głównej kei
miejskiej nie znaleźliśmy miejsca, choć
przecież byliśmy przed sezonem. Staliśmy
przy boi, a rufę wiązaliśmy długą cumą do
ucha wbitego w skalny brzeg. Słupki z dostępem do prądu i wody znajdują się tylko
przy głównym pirsie. W związku z tym
musieliśmy krążyć pontonem z zapakowanym kanistrem. Napełnienie zbiornika zajęło nam ponad godzinę.
Split był najdroższą z odwiedzonych marin (również ACI). Za dobę postoju zapłaciliśmy 85 euro. To prawie trzy razy więcej
niż w centrum Kopenhagi, która jest przecież jednym z najdroższych miast Europy.
Marina ma przemysłowy charakter i niczym się nie wyróżnia. Znajduje się tu 355
miejsc cumowniczych i jest dość ciasno.
Skorzystaliśmy z portowej pralni. Za jeden
wkład do pralki płaci się 100 kun. Drogo,
ale panie z obsługi zwracają ubrania wyprasowane, idealnie poskładane, skarpetki
są połączone w pary, a wszystko popakowane w przezroczystą folię. Z przystani
idzie się do centrum około 30 minut.
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Trogir to kolejna typowa marina ACI.
Podobne koszty (78 euro), a w cenie infrastruktura na dobrym poziomie. Jednym
z odkryć naszego rejsu była przystań ACI
w Piškerze. Na początku maja jest tu pusto
i cicho. Dobowy postój kosztuje 59 euro
(w ścisłym sezonie ceny rosną o 5 proc.).
Przystań znajduje się na niezamieszkanej
wyspie. Wodę dowozi się z lądu. W związku z tym uzupełnienie zapasów oraz podłączenie do prądu jest możliwe tylko w wyznaczonych godzinach rano i wieczorem.
Zadar był ostatnim odwiedzonym przez
nas portem. Stoi tu bardzo dużo jachtów
motorowych, od mniejszych po ekskluzywne jednostki hotelowe. Infrastruktura jest
na dobrym poziomie. Sanitariaty nie należą
do najnowszych, ale są obszerne i bardzo
wygodne. Damska część załogi uznała tutejsze prysznice za najlepsze ze wszystkich
odwiedzonych w trakcie rejsu.
Żeglując po Adriatyku, trzeba pamiętać
o kilku rzeczach. W każdej marinie przy kei
cumuje się rufą i zrzuca trap. Często przystanie są zatłoczone, dlatego dobrym sposobem
jest wpływanie do portu rufą na wstecznym
biegu. Dzięki temu unikniemy dodatkowych

Zapraszamy

manewrów między jachtami. Poza tym przy
wszystkich nabrzeżach są muringi. Warto
mieć z sobą grube robocze rękawice do ich
wyciągania, ponieważ często są pokryte
szlamem i muszlami. W większości marin
i we wszystkich przystaniach ACI miejsce do
cumowania wskazuje pracownik portu. Przy
dobijaniu do kei można liczyć na jego pomoc.

Dokąd zmierza Chorwacja?
Chorwacja przystąpi do UE 1 lipca. Niektórzy obawiają się wzrostu cen, ale jakoś
trudno mi sobie to wyobrazić, bo przecież
już teraz ceny są wygórowane, szczególnie w portach. Przez ostatnie kilka lat żeglowałam po Bałtyku. W Szwecji, Danii,
w Niemczech – wszędzie tam w przystaniach ceny są niższe, nawet trzykrotnie.
Mariny w Chorwacji oczywiście bronią
się poziomem infrastruktury. Płacimy sporo, ale nie musimy się martwić, że trzeba
dopłacić za zużycie prądu, zatankowanie
wody i każdy prysznic. Jest to bardzo wygodne. Gorzej jest z dostępem do internetu.
Tylko w jednym porcie (Korčula) bez problemu połączyliśmy się z Wi-Fi.

606 905 905

tel. kom.
e-mail: info@foto-technika.pl
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Ceny paliwa są podobne do polskich – za
100 litrów ropy płaciliśmy około 524 zł.
Niestety, przy oddawaniu jachtu czekała
nas niemiła niespodzianka. Gdy na początku rejsu przejmowaliśmy łódź, armator odpalił silnik i pokazał nam, że wskazówka
poziomu paliwa jest na maksimum. W trakcie żeglugi zorientowaliśmy się, że wskaźnik jest zepsuty, a paliwo jakoś szybko nam
się skończyło. Innymi słowy, dostaliśmy
niepełny bak. Oddając jacht musieliśmy
zatankować do pełna. Poziom paliwa był
sprawdzany przez mechanika, który otwierał silnik, aby mieć pewność, że zbiornik
jest wypełniony pod korek. Może to przypadek, a może nagminny proceder...
Adriatyk 2013 różni się od tego sprzed 10
lat. Ceny wzrosły, za każdą atrakcję naturalną czy kulturową trzeba słono płacić, bo
przyjeżdżają tłumy turystów nieżeglarskich.
Jak się w tym odnaleźć? Wydaje się, że jedynym sposobem jest dokonywanie dobrych
wyborów. Trzeba wiedzieć, gdzie warto popłynąć i których miejsc unikać. Można też
zrezygnować z żeglowania w ścisłym sezonie i zmierzyć się Adriatykiem jesienią.
Kamila Ostrowska

Kameralna przystań na wyspie Korčula.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
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) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
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
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
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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 wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
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
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
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
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
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 Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

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
LUBUSKIE
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
ŁÓDZKIE
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
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75
LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
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

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
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
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
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

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
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

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

WYDAWCA: Olejnik Media, ul. Starowiejska 1g/11, 61-664 Poznań
KONTO: 47 1140 2004 0000 3202 5816 7247

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601

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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WYZWANIA PERYSKOP

Nowa Zelandia podrywa do lotu oba kadłuby jachtu. Zdaniem obserwatorów, to najlepiej przygotowana do regat załoga.

Wojna gladiatorów

Fot. Gilles Martin-Raget

Cztery ekipy na skrzydlatych katamaranach stoczą walkę o Puchar Ameryki.
San Francisco zarobi półtora miliarda dolarów, a relacje z wyścigów zobaczą
w internecie miliony widzów. Kto uniesie najcenniejsze żeglarskie trofeum?

FOT. CHRIS CAMERON

T

enisiści mają wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu (136
lat tradycji). Nowożytne igrzyska
olimpijskie organizowane są od 1896 roku
(117 lat tradycji). Kolarze szczycą się wyścigiem Tour de France odbywającym się od
110 lat. A żeglarze? Nas nikt nie pobije, bo
mamy Puchar Ameryki, najstarsze trofeum
w historii sportu, o które bój rozpoczął się
wcześniej niż walka o Stany Zjednoczone
w amerykańskiej wojnie secesyjnej.
Kiedy w sierpniu 1851 roku rozgrywano
słynny wyścig dookoła wyspy Wight, nikt
nie przypuszczał, że po latach regaty o Puchar Ameryki będą najbardziej prestiżową
imprezą żeglarską. Choć rywalizacja toczy
się od 162 lat, trofeum zdobyło niewielu –
zwyciężały 22 syndykaty z trzech krajów
i tylko 25 skipperów. Regaty rozegrano
zaledwie w sześciu miejscach na świecie.
Przez lata impreza słynęła z nowinek technologicznych, rywalizacji sportowej na
najwyższym poziomie, afer szpiegowskich,
manipulacji przy regulaminie i zaskakujących zwrotów akcji. I właściwie do dziś
niewiele się zmieniło. Oczywiście, nie licząc jachtów...
www.magazynwiatr.pl

Tegoroczne regaty odbędą się w cieniu tragicznego wypadku szwedzkiego jachtu „Artemis”, w którym śmierć poniósł Brytyjczyk
Andrew Simpson, dwukrotny medalista
olimpijski (o tym wydarzeniu obszernie pisaliśmy w czerwcowym wydaniu „Wiatru”).
Organizatorzy zmuszeni zostali do wprowadzenia w regulaminie aż 37 zmian mających
zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy.

Obniżono maksymalną siłę wiatru, przy
której można rozgrywać wyścigi (z 33 do
23 węzłów). Zabroniono zabierania na pokład pasażerów. Zwiększona zostanie liczba wodnych karetek, organizator usprawni
też dowodzenie medycznymi śmigłowcami.
Ponadto postanowiono zwiększyć wytrzymałość kasków. Wyposażyć żeglarzy w noże i pneumatyczne zbiorniki 
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sport puchar ameryki

działające podobnie jak kamizelki asekuracyjne. Dodatkowe noże znajdą się
w narożnikach siatki rozpostartej między
kadłubami. Na pokładach rozpięte będą
liny mające ułatwić ewentualną akcję
ratowniczą. Każdy jacht musi być wyposażony w sprzęt do nurkowania. Dwóch
załogantów będzie posiadać kompletne
zestawy pierwszej pomocy. Zarekomendowano też dodatkowe szkolenia obejmujące między innymi pokonywanie siatki
katamarana leżącego do góry dnem, kiedy trampolina dociska żeglarzy do lustra
wody.
Do tej pory załoganci mieli indywidualne zestawy do oddychania pod wodą, teraz
jachty zostaną dodatkowo wyposażone

w cztery zbiorniki powietrza o pojemności
80 litrów. Na jachcie znajdą się też dwie
liny holownicze o długości 130 metrów
oraz lina kotwiczna o długości 100 metrów.
Każda jednostka będzie mieć też cztery poduszki powietrzne o pojemności 500 litrów,
zdolne do unoszenia masztu i pływaków.

Przygotowania do walki
Jak pokonać przeciwników, żeglując na
eksperymentalnym katamaranie o długości 72 stóp (21,95 m), który potrafi unieść
nad wodę oba kadłuby i rozpędzić się do
70 km/h? Skrzydło zastępujące grot ma
powierzchnię 260 m kw., genaker – 320
m kw., a fok – 80 m kw. Łącznie żagle są

większe niż trzy korty tenisowe. A pamiętać trzeba, że jacht waży niespełna 6 ton.
Nad tą kosmiczną maszyną zapanować
musi 11 żeglarzy. Ruch każdego z załogantów został zaplanowany dzięki komputerowym symulacjom. Precyzyjnej analizie
poddano wszystko, nawet takie drobiazgi,
jak ustawienie nóg młynkowych czy sposób przejścia z burty na burtę każdego
członka załogi. Chyba nigdy wcześniej
matematyczne modele nie miały takiego
wpływu na regatową żeglugę. Można powiedzieć, że Puchar Ameryki stał się swego
rodzaju wyścigiem cyborgów sterowanych
z brzegu. Także sami żeglarze, w kaskach
i specjalnych kamizelkach, coraz bardziej
przypominają roboty.
Jachty nie są monotypowe, więc każda
ekipa ma pewną dowolność w kształtowaniu
swej jednostki. Ostatnio wszystkie zespoły
skoncentrowały się na optymalizacji ustawień elementów kokpitu. Obniżono kabestany młynkowe, by podczas żeglugi z dużą
prędkością zmniejszyć opór powietrza. Teraz młynkowi pracują klęcząc i muszą używać więcej siły. Zapewne tuż przed regatami
pojawią się kolejne nowinki i niespodzianki
skrywane dotychczas przed rywalami.

Ile kosztuje Puchar Ameryki?
Kiedy Amerykanie sięgali po puchar
w 2010 roku, zapowiedzieli, że obniżą koszty rywalizacji. I rzeczywiście,
stawki poszły w dół. Wciąż jednak jest
to zabawa dla nielicznych, na trasie nie
zobaczymy między innymi Francuzów,
Koreańczyków, Chińczyków, Australijczyków i Brytyjczyków.
Wpisowe do regat obniżono z 1,3 mln dolarów do 100 tys. dolarów. Opłata startowa
została zredukowana z 3 mln dolarów do
miliona. Jacht gotowy do żeglugi kosztuje teraz 650 tys. euro, ale kolejne wydatki
trzeba ponieść na dodatkowe wyposażenie,
treningi, motorówki, paliwo, załogę i zespół
brzegowy, a także na transport, hotele, wyżywienie, opłaty portowe i ubezpieczenia.
Wydatki leżą też po stronie organizatorów regat. San Francisco zainwestowało we
wszystkie przygotowania około 800 mln

Katamaran AC72
Długość
Szerokość
Wysokość masztu
Zanurzenie
Waga
Skrzydło

Regaty odbędą się w Zatoce San Francisco, między mostem Golden Gate a wyspą Alcatraz.
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Fot. Gilles Martin-Raget

21,95 m
14 m
40 m
4,40 m
5900 kg
260 m kw.

Fok

80 m kw.

Genaker

320 m kw.

Załoga

11 osób
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Strefa na wodzie
dla akredytowanych
wa
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Strefa widokowa
na wodzie

Widok z pokładu SS Jeremiah
O’Brien – PIRS 45

Strefa tranzytowa

Loża widokowa na dachu
garażu – PIRS 39

Strefa widokowa
na wodzie

Trasa regat jest dość nietypowa. Po starcie jachty krótkim halsem zmierzają do boi numer 1.

dolarów. Ale to z pewnością się opłaci. Eksperci oszacowali, że amerykańskie miasto
przez kilka lat zarobi na Pucharze Ameryki
prawie 1,5 mld dolarów. Zyskają między
innymi hotelarze, restauratorzy, organizatorzy transportu i producenci pamiątek.
Na brzegu wyrośnie regatowe miasteczko
z barami, sklepami, stoiskami sponsorów
i załóg oraz z biurem prasowym. Każdego
wieczoru odbywać się będą spotkania z zaproszonymi gośćmi – nie zabraknie wśród
nich gwiazd z poprzednich edycji regat.
Zaplanowano też koncerty i prezentacje
multimedialne.

Zespoły walczące o Puchar Ameryki
Oracle Tam USA

	doświadczony skład, wysoki budżet, własny akwen, doping kibiców

—

zespół bez słabych punktów

Emirates Team
New Zealand

Telewizja America’s Cup
Organizatorzy regat niemal wszystko podporządkowują relacjom telewizyjnym, które
zapewniają oglądalność i zyski. Abyśmy mogli śledzić zmagania, kamery zostaną zainstalowane nie tylko na pokładach, ale także
na śmigłowcach i szybkich łodziach motorowych. Aby lepiej zaprezentować przebieg
regat, stosowana będzie komputerowa grafika. Kanał America’s Cup w serwisie You
Tube pozwoli śledzić bezpośrednie relacje
i podsumowania. Dla polskich kibiców problemem może być jedynie dziewięciogodzinna różnica czasu, która zmusi nas do wczesnych pobudek. Starty zaplanowano na godz.
5.15 w środy oraz godz. 4.15 w pozostałe dni
(wtorki, piątki, soboty i niedziele).
Marek Słodownik

—

projektowe, najlepiej poznane możliwości jachtu
zespół bez słabych punktów

Luna Rossa
Challenge 2013

Włosi są jedynym zespołem, który ma tylko jeden jacht. Ekipą złożoną
głównie z włoskich żeglarzy kieruje Max Sirena. Trenerem jest Franck Cammas, zwycięzca Volvo Ocean Race, ekspert od żeglugi na wielokadłubowcach. Włosi protestowali przeciwko rozgrywaniu regat w zbyt silnych wiatrach, niewiele brakowało, by wycofali się z regat po tragicznym wypadku
jachtu „Artemis”.

	doskonały trener, jeden z najlepszych specjalistów od żeglugi na wielokadłubowcach, sta-

—

Harmonogram regat

www.magazynwiatr.pl

Zdaniem wielu obserwatorów, najlepiej przygotowana ekipa. Pierwsi zwodowali jacht i wykonali plan treningowy. Pierwsi zwodowali też drugą jednostkę, na której będą się ścigać podczas decydującej rozgrywki. Prowadzili najbardziej zaawansowane prace projektowe – jednym z filarów zespołu
jest Guillaume Verdier, projektant najszybszych jachtów oceanicznych.
Skipperem jest Dean Barker, doświadczony żeglarz startujący w Pucharze
Ameryki od 2000 roku.

 	wyrównany i stabilny skład, solidne przygotowanie fizyczne i taktyczne, bogate zaplecze

bilne finansowanie zespołu
jeden jacht, najsłabszy rozwój technologiczny

Artemis Racing

4.07 uroczystość otwarcia regat
7.07 – 4.08 eliminacje Louis Vuitton Cup
6.08 – 14.08 półfinały Louis Vuitton Cup
17.08 – 30.08 finał Louis Vuitton Cup
7.09 – 21.09 finał Pucharu Ameryki,
zwycięża załoga, która wygra 8 wyścigów

Obrońcy trofeum. Ekipa najdłużej żeglująca w niezmienionym składzie.
Świetnie zorganizowany zespół bez słabych punktów i bez problemów finansowych. Swą pozycję konsekwentnie buduje od sześciu lat. Szefem ekipy jest Russell Coutts, trzykrotny zdobywca pucharu, sternikiem jest James
Spithill, a taktykiem John Kostecki.



Szwedzkim zespołem złożonym z żeglarzy wielu narodowości dowodzi Paul
Cayard. Załoga w tajemnicy pracowała nad poprawą szybkości jachtu, więc
podczas regat mogą zaskoczyć. Sternikiem będzie Loïck Peyron, mistrz żeglugi
na wielokadłubowcach. Szwedzi niemal do końca eksperymentowali z centralnym kokpitem jachtu, by ostatecznie zrezygnować z tego rozwiązania.

duża szybkość jachtu, stabilny skład oraz solidne zaplecze brzegowe i finansowe

—	konieczność odbudowy jachtu zniszczonego podczas wypadku, nieudane eksperymenty
z centralnym kokpitem
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W Kamieniu Pomorskim dość wymagający wiatr zmusił zawodników do pracy na wszystkich kursach. 		

Fot. Arkadiusz Komorowski / Energa Sailing

Energa Sailing w całej Polsce
Giżycko, Kamień Pomorski, Kraków, Gdynia... żeglarze z klasy Optimist
rywalizują w różnych zakątkach kraju, zdobywając punkty w cyklu Energa Sailing Cup.
Po czterech imprezach prym wiodą zawodnicy z województwa pomorskiego.

P

ierwsze regaty Energa Sailing Cup
odbyły się w maju w Giżycku.
W czterech kategoriach (klasa Optimist A i B oraz klasy Cadet i Laser 4.7) rywalizowało 273 zawodników z całej Polski, między innymi z Warszawy, Poznania, Gdyni,
Kamienia Pomorskiego, Krakowa, Goleniowa, Chojnic, Iławy, Mrągowa, Ustki, Suwałk
i Lublina. Byli też goście z Litwy i Białorusi. Wśród najlepszych sterników optimista
prym wiedli reprezentanci województwa pomorskiego. Po rozegraniu siedmiu wyścigów
wygrał Michał Sawicki (YKP Gdynia), drugi
był Marcin Urbański (CHKŻ Chojnice), a na
trzecim miejscu regaty ukończyła Agnieszka

Urbaś (YKP Gdynia). W grupie B najlepiej
żeglował zawodnik z Litwy. Drugie miejsce zajęła Weronika Jaroszek (JK Kamień
Pomorski), a trzecie – Mateusz Chmieliński
(Opti CWM Gdynia).
Po wyścigach uczestnicy zwiedzali giżycką twierdzę Boyen, grali w piłkę nożną,
słuchali rockowego koncertu i udzielali
wywiadów reporterom Radia Olsztyn, którzy z okazji regat zorganizowali nad Niegocinem plenerowe studio swojej rozgłośni.
Dwa tygodnie później kolejne regaty z cyklu Energa Sailing Cup rozegrano w Kamieniu Pomorskim. Startowali zawodnicy
z grupy A klasy Optimist. Na Zalewie Ka-

mieńskim, pięknym i wymagającym akwenie, rozegrano aż 11 wyścigów. Warunki
wietrzne były wspaniałe. Dopiero ostatniego dnia pływano przy nieco słabszych
podmuchach, co spowodowało spore zmiany w czołówce regat. Ostatecznie zawody
wygrała Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia), drugie miejsce zajął Marcin Urbański
(CHKŻ Chojnice), a na trzecim stopniu podium stanęła Julia Szmit (MBSW/UKŻR).
Młodzi żeglarze walczyli nie tylko o punkty do klasyfikacji cyklu Energa Sailing Cup,
ale także o awans do mistrzostw świata i Europy. Do tych pierwszych zakwalifikowali
się Marcin Urbański, Aleksandra Melzacka,

reklama

Program edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING
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Mikołaj Staniul, Bartosz Wałczyk i Michał
Sawicki. Na mistrzostwa Europy pojadą Julia Szmit, Agnieszka Urbaś, Joanna Trejter,
Adam Głogowski, Mikołaj Jaworski, Tytus
Butowski i Damian Kosmalski.
W drugi weekend czerwca flota jachtów
spotkała się w Krakowie. Niestety, podczas Otwartych Mistrzostw Małopolski,
z powodu braku wiatru rozegrano tylko
jeden wyścig w klasie Laser 4.7. Do regat
na zalewie Bagry Wielkie zgłosiło się 81
zawodników z 15 klubów z całej Polski.
Sędziowie zmieniali pozycję boi z każdym
mocniejszym podmuchem, ale mimo kilku
prób przeprowadzenia wyścigów, musieli
przerywać rywalizację, gdyż wiatr szybko
zanikał. – To pierwsze regaty u nas, podczas
których pojawiły się problemy z wiatrem.
Mimo to zawodnicy i trenerzy dziękowali
za atmosferę na wodzie i przygotowanie zajęć brzegowych – mówiła Józefa Ogrodnik,
małopolski koordynator programu Energa
Sailing. Żeglarze słuchali muzyki, zwiedzali Kraków, wdrapali się na Wieżę Mariacką,
byli w kopalni soli w Wieliczce. Odbyło się
też spotkanie z olimpijczykami z Londynu,
zawodnikami kadry narodowej PZŻ i patronami programu Energa Sailing – Łukaszem
Przybytkiem i Pawłem Kołodzińskim.
W połowie czerwca rozegrano czwarte
zawody cyklu – Regaty o Puchar YKP Gdynia. Były one jednocześnie drugą eliminacją
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Rywalizowało 131 sterników. W dość trudnych warunkach zmiennego wiatru (do 25
węzłów) rozegrano 8 wyścigów. Trasę ustawiano w pobliżu Bulwaru Nadmorskiego, co
pozwoliło mieszkańcom i turystom śledzić

Fot. Arkadiusz Komorowski / Energa Sailing

energa sailing sport

W Giżycku, w czterech kategoriach, rywalizowało 273 zawodników z całej Polski.

zmagania na wodzie. Gospodarze regat nie
byli podczas rywalizacji zbyt gościnni –
pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy YKP
Gdynia. Zwyciężył Tytus Butowski. Drugie
miejsce (jednocześnie pierwsze w kategorii
dziewcząt) zdobyła Aleksandra Melazcka.
Na trzeciej pozycji zawody ukończył Mikołaj
Staniul.
Po wyścigach na żeglarzy czekały ciepłe
pączki oraz napoje. W piątek wieczorem
przeprowadzono turniej piłki plażowej,
w którym zespoły walczyły równie zaciekle, jak na wodzie. Podczas ceremonii zakończenia regat najlepszym wręczono puchary oraz sprzęt sportowy i elektroniczny.
Więcej informacji o programie, regatach

oraz aktualną klasyfikację cyklu znajdziecie na stronie internetowej: www.edu.energasailing.pl

Julia Szmit z Giżycka po czterech regatach cyklu Energa Sailing Cup zajmowała trzecie miejsce. 		

Fot. Arkadiusz Komorowski / Energa Sailing

www.magazynwiatr.pl

ENERGA SAILING CUP
Klasyfikacja po regatach w Gdyni
1. Aleksandra Melzacka, YKP Gdynia 119
2. Marcin Urbański, CHKŻ Chojnice 114
3. Julia Szmit, MBSW/UKŻR 108
4. Michał Sawicki, YKP Gdynia 106
5. Mikołaj Staniul, YKP Gdynia 103
6. Adam Głogowski, YK Stal Gdynia 101
7. Wojciech Klimaszewski, MBSW/UKŻR 95
8. Tytus Butowski, YKP Gdynia 94
9. Bartosz Wałczyk, CHKŻ Chojnice 85
10. Joanna Trejter, JKW Poznań 82

37

sport rekordy

W 5 dni przez Atlantyk
Francis Joyon odzyskał 16 czerwca rekord samotnego przejścia
północnego Atlantyku na klasycznej trasie z Nowego Jorku do przylądka Lizard.
Francuz pokonał prawie 3 tysięcy mil w 5 dni, 2 godziny, 56 minut i 10 sekund.

J

oyon żeglował na 105-stopowym trimaranie „IDEC 2”. Poprawił ośmioletni rekord należący do Thomasa
Coville’a i bliźniaczego jachtu „Sodeb’O”
o ponad 16 godzin. Tym samym do swych
poprzednich rekordów (samotnego opłynięcia świata, żeglugi 24-godzinnej i najlepszego wyniku na szlaku z Kadyksu do
San Salvador) dorzucił kolejny sukces. Jest
jednym z pięciu żeglarzy, którym udało się
pobić rekord na tej najbardziej prestiżowej
atlantyckiej trasie.

Szczęśliwy Francis Joyon na mecie.
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Fot. Jean-Marie Liot / DPPI

Francis prawie miesiąc czekał w Nowym
Jorku na okno pogodowe, a jego strateg
wyszukiwał najlepszych rozwiązań na pokonanie trasy. Kiedy wreszcie wyruszył,
jacht płynął niemal po prostej, pokonując
ponad 500 mil dziennie. Pod koniec rejsu,
wbrew wcześniejszym obawom, Joyon miał
doskonałe warunki wiatrowe. Podczas próby przepłynął 3222 mil ze średnią prędkością ponad 26 węzłów. Kto, kiedy i na jakim
jachcie zdoła poprawić wynik Francuza?
Stojący w tej samej nowojorskiej marinie
Zbyszek Gutkowski, sposobiący się do pobicia rekordu na tym samym szlaku w swojej klasie, nie zdecydował się wyruszyć
wraz z Francisem.
Przełomowym sezonem w karierze francuskiego sternika był rok 1995. Podpisał
wtedy kontrakt z Banque Populaire i zbudował 60-stopowy trimaran. Zajął na nim
drugie miejsce w regatach Transat Jacques
Vabre, był też drugi w wyścigu z Québec
do Saint-Malo. Kiedy wiosną 2000 roku
był doskonale przygotowany do kolejnego sezonu, kontrakt zerwano. To była dla
Francisa zaskakująca wiadomość – z dnia
na dzień został z niczym, a bank podpisał
umowę z innym żeglarzem. Joyon dostał
na pocieszenie stary jacht, w którego możliwości prawie nikt już nie wierzył. Wtedy
postanowił pokazać, na co go stać. Zgłosił

TRIMARAN „IDEC 2”
Długość

29,7 m

Długość linii wodnej

24,5 m

Szerokość

16,5 m

Masa

11 ton

Żagle

520 / 350 m kw.

Wysokość masztu

30,2 m
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FOT. JEAN-MARIE LIOT / DPPI

Trimaran pędził przez Atlantyk ze średnią prędkością ponad 26 węzłów.

się do atlantyckiego wyścigu. Przed startem sam pracował na pokładzie, bo nie miał
za co zatrudnić ekipy technicznej. Nikt nie
dawał mu szans, a jednak pierwszy dopłynął do mety w Newport. To była sensacja.
Od tej chwili Joyon otrzymywał więcej
ofert, ale lukratywnych kontraktów wciąż
nie mógł zdobyć. – Na przeszkodzie stał
charakter Francisa. On jest niesłychanie twardym człowiekiem – mówi Franck
Cammas, jeden z jego rywali. – Stawia warunki i konsekwentnie broni swoich racji.
Jest przy tym mało ugodowy, co z pewnością nie ułatwia rozmów ze sponsorami. Do
tego nie lubi dziennikarzy, jest człowiekiem zamkniętym w sobie i nie zjednuje
sprzymierzeńców.
W końcu zaufali mu szefowie grupy
IDEC, finansując rejs dookoła świata
w 2003 roku. Budżet projektu nie był duży.
Wyczarterowano 92-stopowy trimaran
i pospiesznie przygotowano go do żeglugi samotnej. Mimo skromnych funduszy
Francis ustanowił rekord, okrążając świat
w 72 dni, 22 godziny i 54 minuty. W tym
samym sezonie dorzucił rekord trasy Kadyks – San Salvador, a w następnym – rekord trasy Nowy Jork – Lizard. Ale tego
rekordu nie wspomina dobrze. W drodze
z Anglii do macierzystego portu zasnął za
sterem i rozbił jacht o skały Normandii.
Nie było zatem fetowania bohatera, Francis
chyłkiem dotarł do domu i tam w samotności godził się z utratą jachtu.
Nowy trimaran „IDEC 2” budowano bez
pośpiechu. To miała być solidna konstrukcja, bez nowinek technicznych, obliczona
na lata. Był więc czas na przeprowadzenie
wielu symulacji i liczne konsultacje. Pierwsze próby na wodzie odbyły się w tajemnicy, dopiero później nowy trimaran pokazano dziennikarzom i kibicom.
Marek Słodownik

Luksusowe polskie jachty godne pięknej scenerii Gdańska.

Fot. Arek Rejs

Spotkanie z luksusem
Pomorskie Rendez-Vous, czyli spotkanie przedstawicieli
ekskluzywnych marek jachtów, odbyło się w czerwcu w Gdańsku.

P

omysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia był Francis
Lapp, właściciel znanej na świecie
gdańskiej stoczni Sunreef Yachts budującej
luksusowe katamarany. Przed kilkoma miesiącami Francis Lapp odwiedził odbywające się w Chinach jachtowe targi Hainan
Rendez-Vous. Nie jest to typowa wystawa
łodzi, lecz spotkanie przedstawicieli najbardziej elitarnych marek, nie tylko związanych z przemysłem jachtowym. Można
tam zobaczyć helikoptery, samoloty, drogie
samochody, biżuterię, ubrania, spróbować
najlepszych win i najbardziej wyszukanych
potraw. Chińska impreza stała się dla Lappa inspiracją do przygotowania podobnej
w Gdańsku.
Do współpracy zaprosił Wieczysława
Kobyłkę, właściciela stoczni Galeon, oraz
Wojciecha Kota i Piotra Kota, właścicieli stoczni Delphia Yachts. Dołączyli też
przedstawiciele hotelu „Hilton” oraz firm
La Mania, Ferrari Warszawa, Mercedes-Benz i FlyJet. Partnerami wydarzenia zostali Bank Pekao, W. Kruk, Moët & Chandon, Aura, Sagan i MOSiR Gdańsk.
Rendez-Vous rozpoczęło się od chrztu
najnowszej produkcji stoczni Sunreef, jachtu Sunreef 70 Sail „Roleeno”. Gości powitali prowadzący imprezę dziennikarze Agata
Konarska i Paweł Pochwała. Po prezenta-

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28
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Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym
etapie zabudowy Czartery jachtów

cji jachtów Sunreef, Delphia 46 i najnowszego Galeona 640 Fly, przyszedł czas na
pokaz mody. Dla pań wyjątkową atrakcją
była prezentacja najnowszej kolekcji firmy
La Mania i możliwość rozmowy z właścicielką marki, Joanną Przetakiewicz. Poza
zwiedzaniem jachtów zacumowanych przy
hotelu „Hilton” można było usiąść za kierownicą najnowszych modeli Ferrari czy
perłowego mercedesa SLS AMG, kosztującego około miliona złotych. Firma FlyJet zaprezentowała helikopter. Podczas wieczoru
można było posmakować dymu kubańskich
cygar, smaku francuskich win i przymierzyć zegarek z czternastokaratowego złota
wart około 60 tys. zł. Po zapadnięciu zmroku rozpoczął się kulinarny pokaz szefów
kuchni hotelu „Hilton”. Na koniec odbyła
się parada jachtów, które na Motławie prezentowały swoje linie w świetle jupiterów.
Gorąco powitano „Polską Miedź”, którą
Tomasz Cichocki samotnie opłynął świat.
Odbył się też pokaz fajerwerków. Wśród
zaproszonych gości można było zobaczyć Hannę Lis, Monikę Dryl, Stanisława
Trzcińskiego, Dariusza Michalczewskiego
i Mateusza Kusznierewicza.
Pomorskie Rendez-Vous to zupełnie nowy
sposób prezentacji jachtów w Polsce. Organizator podkreśla, że impreza ma być towarzyskim spotkaniem osób ze świata biznesu
i show-biznesu, by wspólnie mogli spędzić
czas w luźnej atmosferze, w otoczeniu luksusowych marek. Oczywiście ma to być
również okazja do promocji tych produktów. Gdańska impreza bez wątpienia była
najlepiej zorganizowanym tego typu wydarzeniem w Polsce. Rendez-Vous spotkało
się z gorącym przyjęciem i już wiadomo, że
będzie to impreza cykliczna, być może trwająca dłużej niż jeden wieczór.
Arek Rejs

POKŁADY DREWNOPODOBNE

www.magazynwiatr.pl

www.mazuria.com
tel. + 48 89 761 21 65

playboat jachty motorowe

Podczas testu w 25 sekund osiągnęliśmy prędkość prawie 29 węzłów. Na wejście w ślizg potrzebowaliśmy około 8, 10 sekund.

Fot. Arek Rejs

Łódź Drive Open 50
Coraz częściej spotykamy łodzie z aluminium, a nawet takie,
które wykonano jednocześnie w dwóch technologiach. Jak połączyć
laminat z aluminium, by jacht był dzielny i cieszył oko?

Łączenie laminatu z aluminium.
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ciwie zapominamy, że podróżujemy łodzią
z metalowym dnem i burtami.
Linię Drive Boats zaprojektowali Ocke
i Ted Mannerfelt, znani z konstrukcji wyścigowych łodzi offshore i sportowych samochodów. Ich projekty zdobyły w wyścigach
już ponad 20 tytułów mistrzowskich. Drive
Open 50 to nietypowy bowrider. Łodzie
tego typu zwykle mają zamykaną środkową
część owiewki, która oddziela kokpit od części dziobowej. Na Open 50 wyraźnie widać
motoryzacyjne inspiracje projektantów –
konsola sternika na prawej burcie i pasażera
na lewej są od siebie całkowicie oddzielone,
a ich dość wysokie, otoczone solidnymi relingami owiewki, bardziej przypominają
elementy z motocykli lub łodzi wyścigowych, niż z rekreacyjnych motorówek.
Konsole zapewniają osłonę i wygodę, mają
też stabilne podparcie dla nóg. Sternik zajmuje bardzo wygodną pozycję. Siedzi dosyć głęboko, ale ma doskonałą widoczność podczas
podróży. Umiejscowienie manetki silnika
jest poręczne – można wygodnie oprzeć rękę
i swobodnie, bez wysiłku, zmieniać prędkość. W konsoli pasażera znajduje się spory
schowek na podręczne drobiazgi, zamykany przezroczystą klapą. Między konsolami
mamy wygodne przejście z dziobu na rufę,
które możemy zamknąć brezentową przegrodą z plastikowym oknem (zapinana jest na
duże zatrzaski przy obu konsolach). Podczas
jazdy z większą prędkością konsole osłaniają
od wiatru nie tylko sternika i pilota siedzące-

FISKARS DRIVE OPEN 50
Długość

5,08 m

Szerokość

2,08 m

Zanurzenie

0,35 m

Waga

500 kg

Liczba osób

6

Kategoria projektowa

C

Silniki

50 KM-75 KM

Cena Brutto

13,5 tys. euro

Obroty silnika
(rpm)

Prędkość
(węzły)

Spalanie
(l/h)

800

2,2

0,9

1 000

3,1

1,2

1 500

4

1,7

2 000

5

2,4

2 500

6

4

3 000

6,7

6,2

3 500

8,4

8,3

4 000

15,6

9,6

4 500

19,9

11,5

5 000

22,5

14,5

5 500

25,1

17,3

5 870

28,6
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FOT. FISKARS BOATS
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rzedstawiamy relację z testowego
rejsu fińską łodzią Drive Open 50
(marka Drive Boats firmy Fiskars
Boats). W połowie czerwca pływaliśmy
tą łódką na jeziorze Necko w Augustowie. Modele Drive Boats mają laminatowe pokłady i aluminiowe kadłuby. Dzięki
takiemu połączeniu materiałów armator
otrzymuje niemal niezniszczalną łódź, zapewniającą wygodę i estetyczny wygląd
charakterystyczny dla tradycyjnych konstrukcji z laminatów. Ktoś zapyta: „Nie
prościej wykonać całą łódź z aluminium?”
Niestety, jednostki w pełni aluminiowe
często sprawiają wrażenie łodzi roboczych,
trochę ciężkich (chociaż w rzeczywistości
ich waga jest mniejsza od jednostek laminatowych). W konstrukcjach Drive Boats,
dzięki połączeniu dwóch materiałów, właś-

jachty motorowe playboat

go obok, ale także pasażerów na rufowej trzyosobowej kanapie. Jedynie osoba siedząca na
środku tej kanapy poczuje większy powiew.
W części dziobowej, przed konsolami,
umiejscowiono wzdłuż burt dwie wygodne
jednoosobowe leżanki. Jest także miejsce
siedzące na dziobie. Pod kanapami znajdziemy bardzo duże bakisty. Wszystkie schowki na łodzi, niezależnie od ich rozmiarów
i przeznaczenia, zamykane są na zamki, do
których potrzebny jest tylko jeden klucz. Na
dziobowy pokład możemy dodatkowo zamówić materace, którymi wypełnimy środkową
część. Powstanie wtedy duże łóżko do opalania zajmujące całą przestrzeń na dziobie.
Możemy też zamówić bimini rozkładane nad
kokpitem, które łatwo schowamy za rufową kanapą. W standardowym wyposażeniu
firma oferuje natomiast uchwyty na napoje,
których jest aż sześć. Dla bezpieczeństwa zamontowano solidne i dobrze rozmieszczone
relingi z nierdzewnej stali. Trochę zaskoczył
nas dość nietypowy kolor tapicerki. Najczęściej kokpity otwarto pokładowych łodzi wykończone są jasnymi materiałami, dominują
biele i odcienie koloru kremowego. Fiskars
Boats idzie na przekór temu trendowi i całą
tapicerkę wykonuje w czerni. Takie wykończenie, połączone z bielą laminatu, dodaje
łodziom elegancji i dobrze koresponduje ze
stalowym kolorem kadłuba.

Drive Open 50 to moja pierwsza testowana łódź tego typu z aluminiowym
kadłubem. Od razu po odpłynięciu od kei
zwróciłem uwagę na inne dźwięki. Jedyne,
co słyszymy, to silnik i szum wody, nie ma
odgłosów fal uderzających o kadłub. Aluminium jest znacznie lżejszym materiałem
od laminatu. Dzięki temu łódź jest bardziej
ekonomiczna – montując silnik o mniejszej mocy, możemy osiągać porównywalne
prędkości. Najmocniejszy motor jaki możemy zamontować do modelu Drive Open 50
to silnik o mocy 75 KM, najmniejszy powinien mieć moc 50 KM. Testowany model napędzany był silnikiem Mercury F60
ELPT EFI o mocy 60 KM. Osiągnęliśmy
prędkość prawie 29 węzłów (na pokładzie
były trzy dorosłe osoby, a zbiornik paliwa
był wypełniony w połowie). Na osiągnięcie
tej prędkości potrzebowaliśmy około 25
sekund, zaś na wejście w ślizg – około 8,
10 sekund. Przy wchodzeniu w ślizg łódka
dość mocno zadziera dziób, ale po chwili,
po lekkim dodaniu mocy, wyrównuje położenie i można zacząć się bawić.
Drive Open 50 prowadzi się naprawdę doskonale. Nawet przy maksymalnej prędkości
i na ostrych zwrotach łódź pewnie trzyma
tor jazdy, nie tracimy kontroli i poczucia
bezpieczeństwa. Za sterem siedzimy niemal
jak w sportowym samochodzie, nisko i wy-

Już w Polsce!

ALUMINIUM HULL TECHNOLOGY BY FISKARS

Fiskars Polska Sp. z o. o.
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
tel. kom. 506 100 200
www.driveboats.com

godnie. Widoczność jest bardzo dobra, jedynie przez chwilę, przy wchodzeniu w ślizg,
musimy być bardziej ostrożni, patrząc do
przodu. Widoczność wskaźników mechanicznych również jest bardzo dobra. Jedynie
w pełnym słońcu trudniej było odczytać informacje z ekranu chartplottera.
Drive Open 50 zbudowano z myślą o dobrej, bezpiecznej zabawie. Bez większych
kłopotów powinniśmy zainstalować wybrany odtwarzacz i wodoodporne głośniki. Łódź jest elegancka i jednocześnie
prosta w obsłudze. Ciekawostką jest fakt,
że te jachty powstają w Polsce – kadłuby
wytwarzane są w Poznaniu, zaś pokłady w
Augustowie. Tu także odbywa się montaż.
Firma Fiskars Boats przez 50 lat sprzedała
ponad 100 tys. kadłubów (podobno prawie
wszystkie wciąż pływają). Aluminium jest
odporne na wstrząsy, zadrapania, nie ulega
zniekształceniom, jest niemal nierdzewne,
nie pęka, nie blaknie, nie absorbuje wody
i nie jest łatwopalne. Do tego jest odporne
na ekstremalne warunki atmosferyczne.
Korzystając z takiej konstrukcji, możemy
bez obaw wpłynąć na plażę, a także na
kamienisty brzeg. Łodzie z aluminium są
oczywiście droższe od jachtów laminatowych, jednak ich żywotność jest znacznie
większa, a serwis mniej wymagający.
Arek Rejs

Dołącz do nas i sprzedawaj
wyjątkowo trwałe i bezpieczne
łodzie z aluminium
Zapraszamy na TESTY!
Giżycki
Tydzień Żeglarski 2013
Giż
od 14 do 19 lipca 2013
Port Ekomarina Giżycko

Daycruiser 66
Da

50 Open
Convertible 56
DRIVE BOATS MARKĄ ŁODZI FISKARS

konkurs Żeglowanie na janmorze

Konkurs fotograficzny
Najstarsza prywatna stocznia jachtowa w Polsce ogłosiła wakacyjny konkurs
fotograficzny pod hasłem „Żeglowanie na Janmorze”. Można wygrać ręczny GPS marki
Lowrance i kamizelkę ratunkową firmy Spinlock. Zdjęcia wysyłajcie do 15 września.

Jacht Janmor 25

S

reklama

tocznia Janmor z Głowna pod Łodzią w ubiegłym roku obchodziła
czterdzieste urodziny. Z tej okazji,
u progu kolejnego lata, ogłosiła konkurs fotograficzny dla żeglarzy, którzy mieli okazję pływać na łodziach Janmora i uwiecznili te chwile w swoich aparatach.
– Przez 40 lat mieliśmy przyjemność
spotkać liczną grupą żeglarzy, którym dostarczaliśmy nasze produkty. Z każdym
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kowe przyciski funkcyjne, doskonałe mapy,
kompas, odtwarzacz MP3 i notatnik głosowy. Możemy też na nim wyświetlać zdjęcia
i odtwarzać filmy.
Pneumatyczna kamizelka ratunkowa Deckvest Lite firmy Spinlock (klasa wyporności 170N) jest lekka i nie krępuje ruchów.
Została tak zaprojektowana, by zminimalizować możliwość zaczepienia o osprzęt.
Ma chowany pasek kroczny, kaptur chroniący przed falą i zaczepy na światło ratunkowe Pylon. Możemy też przyczepić odbiornik VHF lub radiopławę osobistą PLB.
Producent udziela pięcioletniej gwarancji.
Kamizelka dostępna jest w pięciu kolorach: czarnym, niebieskim, białym, żółtym
i malinowym.

FOT. ARCHIWUM STOCZNI JANMOR, spinlock, lowrance

Łódź Everset Open, czyli Janmor 580

klientem i z każdym jachtem łączy się jakaś historia. Z okazji rocznicy powstania
stoczni chcemy przywołać wspomnienia
i zebrać zdjęcia, które są nie tylko dokumentacją historii naszej firmy, ale także
polskiego przemysłu jachtowego – mówi
Magdalena Janowska ze stoczni Janmor.
Prace na konkurs może wysłać każdy, kto
choć raz pływał na jachcie lub łodzi motorowej firmy Janmor i uwiecznił to na fotografii (na zdjęciu musi być widoczna konstrukcja stoczni). Uczestnik może zgłosić
maksymalnie pięć ujęć w formie cyfrowej.
Wymagania techniczne: pliki o minimalnej
wielkości 3 milionów pikseli w formacie
JPG bez kompresji (proporcje boków 2:3).
Prace zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać na adres: Janmor Stocznia
Jachtowa, ul. Łódzka 15, 95-015 Głowno.
Można również przesłać zdjęcia mailem
na adres: janmor@janmor.com.pl. Termin
nadsyłania prac upłynie 15 września 2013
roku. W skład jury wejdą wszyscy pracownicy stoczni – konkursowe zdjęcia będą
eksponowane w siedzibie firmy i oceniane
przez twórców łodzi (regulamin konkursu
znajdziecie na stronie internetowej www.
magazynwiatr.pl oraz na stronie stoczni
www.janmor.com.pl).
Jury przyzna nagrodę główną oraz dwa
wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma doskonały ręczny GPS Endura Safari marki
Lowrance, a osoby wyróżnione – kamizelkę ratunkową firmy Spinlock. Wyniki
zostaną ogłoszone 20 września – opublikujemy je na łamach „Wiatru”, na portalu
pisma, na Facebooku oraz na stronie internetowej stoczni.
Ręczny GPS Endura Safari marki
Lowrance sprawdzi się na jachcie i w plenerze. Jest lekki i łatwy w użyciu. Ma kolorowy dotykowy ekran, proste menu, dodat-
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www.parker.com.pl
www.simrad-yachting.com

Teraz NSS7

z kartografią całej Europy

tylko za

4999
zł
brutto!!!
Jestem Simrad NSS z technologią TouchSensible™
i łącznością bezprzewodową GoFree™
Ciesz się interfejsem sterowania zaprojektowanym specjalnie dla wodniaków.
Dotknij i przesuń, aby ustawić strefy ochronne radaru (guard zones), dostosuj
ustawienia i zaplanuj trasę. Ustaw autopilota z łatwością zapewnioną przez regulator
obrotowy. Teraz wzbogacony o GoFree™ widok i funkcja zdalnego sterowania
z dowolnego miejscu na pokładzie za pomocą Twojego tabletu lub smartfona.

Teraz kompatybilne
z C-MAP oraz NAVIONICS

Sterowanie GoFree dostępne dla modeli NSS7, NSS8
i NSS12 ( wymagany moduł WIFI-1)
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WIODĄCA MARKA NA RYNKU MARINE AUDIO

OFICJALNY
DYSTRYBUTOR
NA POLSKĘ

Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99, parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

