sierpień 2012

pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych

VOLVO
OCEAN
RACE

Przepis
na sukces

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ
20 lat od Atlanty po Londyn

Designed by Andrzej Skrzat

WWW.DELPHIAYACHTS.EU

od redakcji

Wezwij pomoc

Choroba lądowa

Numer alarmowy

112

W szczycie sezonu dopada nas z podwójną siłą

Numer
ratunkowy nad wodą

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

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

Pamiętacie Kevina Costnera w filmie „Wodny świat”? Po
roztopieniu się lodowców całą
Ziemię oblały morza. Mariner,
którego gra Costner, walczy na
katamaranie z przeciwnościami
losu i piratami na motorowych
łodziach, którzy terroryzują
ostatnie dryfujące osady. Żeglarz z utęsknieniem szuka lądu,
a kiedy wreszcie go znajduje,
czuje się źle, przestaje być sobą,
chodzi z kąta w kąt i marzy, by
wrócić na ocean. To jest właśnie
choroba lądowa.
Pół lipca spędziliśmy na Bałtyku
zbierając materiały do kolejnych publikacji na łamach „Wiatru”. Jakie jest
nasze morze – wiecie dobrze. Bywa
chłodne, wietrzne, czasem nawet dość
wredne. Ale mimo to w każdym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy, korciło
nas, by jak najszybciej wrócić na pokład. Czyżby to choroba lądowa, która
dopada w szczycie żeglarskiego sezo-

nu? Czy też ją znacie? Najpierw wypatrujemy lądu na horyzoncie. Później
nie możemy się doczekać, by stanąć
bezpiecznie w porcie. A kiedy już stoimy, od razu planujemy trasę na kolejny
dzień.
Odwiedziliśmy kilka pięknych
miejsc. Do każdego z nich z pewnością warto było zawinąć. Ale po
krótkim postoju zawsze z ochotą
wracaliśmy na szlak. W gwarnej
Kopenhadze wytrzymaliśmy dobę.
Na Bornholmie – dwie. Na duńskiej
wyspie Møn zostaliśmy dłużej tylko
dlatego, że tego dnia bezwietrzny
Bałtyk był zasłonięty niezwykle gęstą mgłą. Lądowa choroba pchała nas
na morze. Kiedy oddawaliśmy cumy
i pochłaniał nas rytm pokładowych
zajęć, czuliśmy, że właśnie w tej
chwili jesteśmy szczęśliwi.
Jest w żeglarstwie magia i tajemnica. Planeta bez lądów, jak w filmie
Costnera, byłaby koszmarem. Ale życie bez morza byłoby równie nieznośne. Pięknie ktoś wymyślił ten nasz

żeglarski świat. Na morzu tęsknimy
za portem, a na lądzie robimy wszystko, by jak najszybciej pożeglować po
horyzont.
Chorobę lądową z pewnością znał
Tomek Lewandowski, który przed
kilku laty na jachcie „Luka” opłynął
świat samotnie, bez zawijania do portów, szlakiem ze wschodu na zachód.
A w połowie lipca „zabrał swój sztormiak i sweter”. Polski żeglarz zmarł na
jachcie, żeglując z najbliższymi w kolejnym rejsie – to wielka strata dla polskiego żeglarstwa. Na chorobę lądową
cierpi z pewnością Amerykanin Judd
Tinius, który starą drewnianą łajbą
przepłynął z USA do Szczecina. Także
Zbigniew Gutkowski i Krzysztof Owczarek, na przekór trudnościom szykujący jachty do słynnych regat Vendée
Globe (solo, non stop, dookoła świata).
Życzymy wszystkim dobrych wiatrów oraz jachtów, które porwą na morze, gdzie z pewnością czeka lekarstwo
na lądowe troski.
Krzysztof Olejnik

BOAT EXPO
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Zdjęcie na okładce: Groupama Sailing Team, fot. Ian Roman / Volvo Ocean Race
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BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Gladiatorzy
Gutkowski i Owczarek przygotowują jachty do Vendée Globe
Początek regat 10 listopada

Z

bigniew Gutkowski z Gdańska i Krzysztof Owczarek
ze Szczecina zamierzają
wziąć udział w regatach samotników Vendée Globe. Ten okołoziemski wyścig bez zawijania do
portów to największe regatowe
wyzwanie w żeglarstwie. „Gutek”
przygotowuje łódź, na której zajął drugie miejsce w etapowych
regatach samotników Velux 5
Oceans. „Kris” pracuje przy
jachcie „Fruit”. Jeśli obaj sternicy zdołają stanąć na starcie,
będzie to wyjątkowe wydarzenie
w polskim sporcie.
Opłynąć świat samotnie to wielkie
wyzwanie. Opłynąć go samotnie południowym szlakiem, wokół trzech
słynnych przylądków, bez zawijania
do portów i bez pomocy z zewnątrz,

to rzecz, której dokonują nieliczni.
A zrobić to samo w regatach, na szybkich jachtach, walcząc nie tylko z oceanem i własnymi słabościami, ale także z rywalami – to wyzwanie godne
największych twardzieli, żeglarskich
gladiatorów.
Gutkowski i Owczarek musieli wpłacić wpisowe w wysokości 20 tys. euro.
Znajdują się obecnie na liście wstępnie
zarejestrowanych (razem z trzema innymi żeglarzami). Do Vendée Globe
zakwalifikowano już 19 sterników,
którzy figurują na oficjalnej liście.
Krzysztof Owczarek przepłynął na
morzach około 60 tys. mil. Startował
między innymi w regatach Sydney –
Hobart i Gotland Runt. Zbyszek Gutkowski zdobył uznanie i popularność
w żeglarskim świecie po niezwykłej
walce w okołoziemskich regatach samotników Velux 5 Oceans. Wcześniej

pływał na olimpijskich jachtach 470
i 49er, był kapitanem wachtowym na
katamaranie „Warta Polpharma”, ścigał się także na jachtach kabinowych,
między innymi w klasach Micro i 730.
Owczarek przygotowuje jacht, na
którym w grudniu 2010 roku nie udało
mu się wystartować w wyścigu Barcelona World Race. Łódź jest w stoczni
Andrzeja Armińskiego w Szczecinie.
– W miarę możliwości staramy się
wspierać przygotowania Krzysztofa.
Jednostka stoi w hali i jest przygotowywana do malowania – mówi Andrzej Armiński. „Fruit” Krzysztofa
Owczarka dwa razy z kolei wygrał
regaty Vendée Globe. W 2000 roku
zwyciężył na nim Michel Desjoyeaux,
a w 2004 roku Vincent Riou. Trzy lata
temu Brytyjka Samantha Davies zajęła
na jachcie Owczarka czwarte miejsce
w Vendée Globe. To znaczy, że łódź

jest nie tylko sprawdzona w najcięższych bojach, ale także utytułowana.
Gutek będzie płynął jachtem, którym żeglował w regatach Velux 5 Oceans. Na tej łodzi francuski sternik Alain Gautier zwyciężył w Vendée Globe
w 1993 roku. Cztery lata później ten
sam jacht wrócił do Vendée Globe ze
skipperem Ericiem Dumontem i był
blisko zdobycia miejsca na podium
(zajął czwarte miejsce).
– Chciałbym spróbować pobić rekord
mojego jachtu ustanowiony wtedy, gdy
zdobywał pierwsze miejsce w Vendée
Globe – mówi Zbyszek Gutkowski. –
Alain Gautier opłynął świat w 110 dni,
dwie godziny, 22 minuty i 35 sekund.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby
udało się wrócić przed upływem 100
dni. Łódź jest dzielna i już zapisała się
historii. Chciałbym być jej częścią.
Krzysztof Olejnik

Zbyszek Gutkowski: „Chciałbym spróbować pobić rekord mojego jachtu ustanowiony wtedy, gdy zdobywał pierwsze miejsce w Vendée Globe”.
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Fot. Ainhoa Sanchez / Velux 5 Oceans
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Z honorami
Sopot powitał „Polską Miedź” i kapitana Tomasza Cichockiego

O

Cichockiego witali w Sopocie kibice, sponsorzy, szefowie Delphia Yachts oraz prezydent Komorowski.

RPA. Cofał się, halsując przez dwa
tygodnie. Pod koniec października
„Cichy” wrócił na trasę. Trzy tygodnie
po opuszczeniu RPA, gdy zbliżał się do
południowych brzegów Australii, nagle przestał informować organizatorów

rejsu o swym położeniu. Cisza trwała
12 dni. Wreszcie udało się namierzyć
jacht, a na Boże Narodzenie kapitan
przekazał informację o sytuacji dzięki
pomocy załogi statku, który znalazł się
w zasięgu UKF. Łączności nie udało

się już nawiązać, ale – na szczęście –
pozycję jachtu mogliśmy śledzić dzięki satelitom i firmie ExactEarth. Aż do
13 marca, kiedy Cichocki „zniknął” na
długie tygodnie. Do Brestu dopłynął 7
maja.

reklama

Tomasz Cichocki opłynął świat samotnie na jachcie typu Delphia 40.3.
Żeglował 312 dni, zatrzymując się
tylko raz (z powodu awarii) w Port
Elizabeth. Cichocki schudł podczas
rejsu prawie 30 kilogramów. Przez pół
roku nie miał łączności ze światem. Od
przylądka Horn do Francji płynął z popsutym silnikiem i bez prądu. Mimo to
dotarł do Francji bezpiecznie i od razu
zapowiedział, że chce szybko wrócić
na oceany. – W przyszłym roku chcę
jeszcze raz wypłynąć w okołoziemski
rejs, by dokończyć to, co nie zostało
zrobione, czyli opłynąć świat samotnie i bez zawijania do portów – mówił
podczas powitania w Sopocie.
Cichocki 1 lipca 2011 roku wypłynął
z Francji. Po miesiącu minął równik.
Na Oceanie Indyjskim złamał żebro,
rozciął głowę i stracił przytomność.
Na dodatek „Polska Miedź” uszkodziła ster podczas zderzenia z dryfującą
przeszkodą. Awaria była na tyle poważna, że kapitan musiał zawinąć do

Fot. Bartosz Modelski, www.DelphiaYachts.eu

ficjalne powitanie Cichockiego i jachtu Dlephia
40.3 „Polska Miedź” zorganizowano w Marinie Sopot.
Były oklaski, uściski, całusy,
autografy, a członkowie górniczej orkiestry uderzyli w bębny.
Dzień później kapitan odebrał
gratulacje od prezydenta Bronisława Komorowskiego.

www.magazynwiatr.pl
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Nowy dealer Bavaria Yachts
F

irma Yachts & Yachting
Przemysława Tarnackiego
została nowym dystrybutorem marki Bavaria Yachts
w Polsce. Na targach Wiatr
i Woda na wodzie w Gdyni zobaczymy dwie łodzie z niemieckiej
stoczni – żaglową Bavarię Cruiser 32 oraz motorową Bavarię
Sport 34 HT.
Niemiecka stocznia nie miała
w ostatnim okresie oficjalnego przedstawiciela w naszym kraju. Firma
Yachts & Yachting w dość naturalny sposób stała się dealerem Bavarii,
gdyż oferuje na polskim rynku także
inne znane marki należące do tej samej
grupy kapitałowej – francuskie jachty
Dufour i włoskie Grand Soleil. – Niemiecka marka, dobrze znana polskim
żeglarzom, jest doskonałym dopełnieniem naszej oferty – mówi Przemysław
Tarnacki, czterokrotny mistrz świata
w klasie Micro, czterokrotny mistrz
Polski w żeglarstwie meczowym, 13.
zawodnik światowego rankingu ISAF
konkurencji match racing.
„Wiatr”: Polscy żeglarze znają łodzie Bavaria głównie z chorwackich
i greckich akwenów czarterowych.
Czy opinia o nich jest na tyle dobra,
by mogły teraz zdobywać uznanie
prywatnych armatorów?
Przemysław Tarnacki: Bavaria Yachts
to nie tylko znana i lubiana marka, ale
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także szyld firmy, która bardzo wyraźnie zmienia swoje oblicze. Niemiecka
stocznia, należąca obecnie do tego samego właściciela co francuski Dufour
i włoski Grand Soleil, już nie walczy
o klientów wyłącznie atrakcyjną ceną,
ale także nowym wyglądem łodzi,
nowoczesną technologią produkcji,
zaawansowanymi systemami ułatwiającymi żeglugę oraz wysoką jakością
materiałów. Za design odpowiadają
renomowane biura projektowe. Kadłuby jachtów żaglowych i takielunki
to dzieło firmy Farr Yacht Design
z Annapolis na wschodnim wybrzeżu
USA. Projektowaniem łodzi motorowych oraz wnętrz wszystkich jachtów zajmuje się załoga BMW Group
Designworks USA. Te dwa podmioty
gwarantują nowoczesny i świeży wizerunek niemieckich produktów. Firma,
oczywiście, wciąż dba również o to, by
jej jachty miały konkurencyjną cenę.
W drodze na lipcowe regaty Giraglia
Rolex Cup w St. Tropez odwiedziłem
stocznię. Ogromne wrażenie zrobiła
na mnie doskonała organizacja pracy
i poziom automatyzacji niektórych
procesów produkcyjnych. Linię montażową może opuszczać jeden jacht co
dwie godziny. W niektórych okresach
roku stocznia pracuje na trzy zmiany.
Oczywiście, ostateczny szlif komponentów to ręczna robota – nie może
być inaczej, jeśli produkt ma spełniać
wysokie standardy. Trzeba przyznać,
że nowy właściciel firmy bardzo dba
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o jakość. Ponadto Bavaria Yachts jest
największym na świecie odbiorcą silników Volvo Penta i urządzeń nawigacyjnych marki Garmin, więc może
wynegocjować z dostawcami najlepsze ceny. Oszczędności, rygorystyczne kryteria jakościowe, nowoczesny
design i plany całej grupy zdobycia
pozycji numer jeden w światowym
przemyśle jachtowym – to wszystko
sprawia, że wybraliśmy bodaj najlepszy moment, by związać się z marką
Bavaria.
Dla jakiej grupy klientów przeznaczone są jachty Bavaria?

Przemysław Tarnacki w nowych barwach

Flota łodzi żaglowych to przede
wszystkim cruisery, wygodne, dobrze
wyposażone, bezpieczne jachty dla
armatorów ceniących turystykę i wypoczynek pod żaglami na łodziach
o długościach od 32 do 55 stóp. Jesienią tego roku zadebiutuje nowy model:
Bavaria 33. Perełką w ofercie firmy
jest jacht Vision 46, najlepiej wyposażony i posiadający najwięcej udogodnień (na przykład wygodny elektryczny system trymu wszystkich żagli czy
opracowany wraz z Volvo Penta dock
control – prosty, wielokierunkowy system manewrowania jachtem w porcie
za pomocą joysticka). W grupie łodzi
motorowych najmniejszy jacht to model Sport 28, a największy – Sport 43
(dostępny również w wersji hard top).
Niedawno zapowiedziano premierę
modelu Virtess 420, pierwszego jachtu motorowego Bavarii posiadającego
flybridge, czyli górny otwarty pokład. To sygnał, że producent wchodzi
w nowy segment rynku.
Ponieważ wiele łodzi z niemieckiej floty ma stosunkowo niewielkie zanurzenie, wierzę, że wzbudzą
one zainteresowanie także wśród
żeglarzy z Mazur i innych polskich
akwenów śródlądowych. Dlatego
planujemy stworzenie drugiego centrum testowego Yachts & Yachting
w Mikołajkach. Na razie jachty, które
oferujemy klientom, można zobaczyć
i przetestować w naszej bazie w Marinie Sopot.

www.magazynwiatr.pl

Bavaria Vision 46, fot. Bavaria Yachts. P. Tarnacki, fot. Robert Hajduk

Debiut na targach Wiatr i Woda w Gdyni

nieruchomości nad wodą

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

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

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

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

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

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

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

A

merykanin Judd Tinius żeglował po Karaibach, Morzu Śródziemnym i Morzu Północnym. W końcu postanowił dotrzeć
do Szwecji, gdzie 113 lat temu powstał jego piękny jacht
„Galatea”. Ale po wypadku zawinął do Świnoujścia, a później
przez Zalew Szczeciński dopłynął do Mariny Hotele, gdzie przeprowadził remont.

Maj 2012. Do kei w Świnoujściu
zbliża się drewniana łódź. Ma roztrzaskany dziób i nosi ślady długiej
i ciężkiej żeglugi. Na pokładzie jeden człowiek. Długie włosy i broda,
spod której wyłania się młoda twarz.

To Amerykanin Judd Tinius, żeglarz
i szkutnik. Zmierza w kierunku
Szczecina, bo słyszał, że są tam dobrzy szkutnicy, którzy pomogą mu
w naprawie jachtu. Co to za jacht?
„Galatea” to klasyczny jol zbudowany w Sztokholmie w 1899 roku, konstrukcja autorstwa Axela Nygrena.

Ze Szwecji do San Francisco

Amerykanin Judd Tinius cumuje przy kei w Świnoujściu. 		

Targowe newsy
O

rganizator ostródzkich
targów ARBOS Arena
Boat Show Poland (firma Demuth Alfa) poinformował
w lipcu o przesunięciu debiutu
nowej imprezy na jesień 2013
roku. „Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby
targi spełniły wszystkie oczekiwania i stały się ważnym wydarzeniem dla całej branży” –
czytamy w komunikacie.
Organizator ARBOS Arena Boat
Show Poland dysponuje trzema no-
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woczesnymi halami w centrum targowo-konferencyjnym Demuth Arena
Ostróda. Dwie mniejsze mają łączną
powierzchnię niespełna 5 tys. metrów
kwadratowych. Większa – aż 14 tys.
metrów kwadratowych.
Determinacji nie brakuje także organizatorom targów na Śląsku. Druga
edycja Boat Expo w Sosnowcu odbędzie się od 8 do 10 lutego 2013 roku.
Organizator (firma Expo Silesia)
dysponuje nowoczesnym pawilonem
o powierzchni 13,5 tys. metrów kwadratowych. Obiekt znajduje się 12 km
od Katowic, w pobliżu trasy S1 pro-
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Fot. Marek Wilczek

wadzącej na południe do autostrady
i na północ w kierunku Częstochowy.
Impreza organizowana jest wspólnie
z targami turystycznymi Intourex,
targami wędkarskimi oraz salonem
golfa.
Zatem w najbliższych miesiącach
branża sportów wodnych spotyka się
między innymi w Gdyni na targach
Wiatr i Woda na wodzie (sierpień),
w Łodzi na Boatshow (listopad),
w Sosnowcu na Boat Expo (luty 2013
roku) oraz na największych targach
w kraju – warszawskiej imprezie Wiatr
i Woda (marzec 2013 roku).

Jacht powstał dla Gustafa Wiklandera, szwedzkiego kupca. Żeglował po
Europie do połowy lat 20. XX wieku.
Wtedy odkrył go Cyril Tobin, komandor prestiżowego St. Francis Yacht
Club z San Francisco. Postanowił kupić jednostkę. Była ona wtedy kutrem
gaflowym. Nowy właściciel umieścił
jacht na frachtowcu i w ten sposób
„Galatea” odbyła ośmiotygodniową
podróż ze Sztokholmu do San Francisco. W tym czasie Cyril Tobin udał
się do Watykanu na papieską audiencję. Otrzymał tam statuetkę z brązu
przedstawiającą Świętego Franciszka.
Gdy tylko dotarł do swojego jachtu,
umieścił figurę na łodzi jako galion,
tuż pod bukszprytem.
„Galatea” należała do Cyrila Tobina przez 10 lat i odbyła w tym czasie wiele rejsów zatokowych. Przez
kolejne lata przechodziła z rąk do
rąk, trafiając nawet do celebrytów,
jak skrzypek Jascha Heifetz i aktor
Dick Powell. Ten ostatni sprzedał
łódź producentowi i reżyserowi filmowemu Josephowi Mankiewiczowi. Następny właściciel, Richard M.
Stockton, w latach 40. XX wieku odremontował jacht.
W latach 70. „Galatea” przepłynęła
20 tysięcy mil. Krążyła między Los
Angeles, Seattle i Hawajami. Zdarzało
się, że żeglowała wyłącznie pod żaglami, bez silnika na pokładzie. W końcu
przepłynęła z południowej Kalifornii
do Puget Sound. Tam przez lata popadała w ruinę, aż do momentu, gdy 10
lat temu została odkryta przez Judda
Tiniusa. – Udało mi się wynegocjować
dobrą cenę, bo jacht był w bardzo złym
stanie – mówił nam podczas postoju
w Szczecinie.

Regatowy oldtimer
Kiedy Judd nabył łajbę, położył
około 40 nowych klepek poszycia
kadłuba, uszczelnił tekowy pokład,
zrobił nowy maszt i olinowanie,
a także skylighty i okucia pokładowe
z drewna tekowego. Również wnętrze
wymagało odrestaurowania. – Było
przy tym dużo pracy – wspomina. –
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od wiatru...
by naprawić swoją starą łódź
Podróż sentymentalna
W maju 2011 roku „Galatea” wyruszyła w rejs przez Atlantyk. Celem
była Szwecja, ojczysty kraj jachtu.
Dlaczego właściciel tej zabytkowej
łodzi zdecydował się na tak daleką
podróż? – „Galatea” nie była w Europie od ponad 100 lat. Chciałem,
żeby wróciła w rodzime strony i aby
ludzie mogli ją obejrzeć – tłumaczy
Judd.
Niestety, rejs do Szwecji okazał się
pechowy – dwa i pół miesiąca przed
dopłynięciem do Świnoujścia, w okolicy Skagen, Judd miał bliskie spotkanie z tankowcem. Statek nie zauważył
jachtu zmierzającego na południe i doszło do kolizji. Mocno ucierpiał dziób.
Judd potrzebował do naprawy odpowiedniego miejsca i materiałów. – Nie
było mnie stać na naprawę w Szwecji
czy w Danii. W Polsce koszty utrzymania i remontu są o wiele niższe. Ła-

twiej też zdobyć potrzebne materiały
– opowiada Judd.
Dopływając do kei w Świnoujściu,
wywołał spore zamieszanie. Wielki
drewniany klasyczny jacht z samotnym żeglarzem i kotem oraz z rozbitym dziobem zrobił spore wrażenie.
Ze Świnoujścia Judd przepłynął do
Szczecina.

Remont na przystani
Marina Hotele
Zacumował na przystani firmy Marina Hotele. „Galatea” została wyciągnięta na brzeg i postawiona w hangarze remontowym. Kapitan zdobył
odpowiednie materiały i wykonał remont prawie samodzielnie. Pomagała
mu jedynie jego dziewczyna. Gdy do
niego dzwoniliśmy, był na etapie malowania odbudowanego poszycia dziobu. Jego poczynania śledzili miejscowi
żeglarze. W tej samej hali pracuje Wi-

tomierz Witkowski, właściciel firmy
szkutniczej. Patrzył na „Galateę” i jej
remont profesjonalnym okiem. – Widać, że Judd jest z zawodu szkutnikiem.
Ma wprawne ręce – mówi. – Niestety,
widoczny był również pośpiech. Pewne
rzeczy Judd wykonał zbyt szybko. Ale
w końcu jest typowym obieżyświatem,
chciał wrócić na morze.
Właściciel „Galatei” spieszył się,
ponieważ w połowie lipca miał wyruszyć do Szwecji. Zamierzał wystartować w kilku wyścigach z cyklu
The Baltic Classic Circuit. W drugiej
połowie sierpnia popłynie do Sankt
Petersburga, gdzie odbędą się ostatnie
regaty z tego cyklu. Jesienią „Galatea”
pożegluje na Morze Śródziemne, by
tam spędzić zimę. Judd zapytany przez
nas, czy zamierza wrócić do Stanów
Zjednoczonych, odpowiedział ze spokojem, że wszystko zależy od wiatru
oraz od tego, gdzie znajdzie pracę.
Kamila Ostrowska

reklama

Gdybym nie był z zawodu szkutnikiem, nie dałbym rady.
Żeglowanie na „Galatei” wynagradza trudy związane z naprawami.
Łódka ma 72 stopy długości, z czego
55 stóp w linii wodnej. Dzięki smukłej
sylwetce i długim nawisom może osiągać prędkość nawet 16 węzłów. Judd
wykorzystuje te właściwości, startując w regatach. W 2007 i 2009 roku
był najszybszy na Karaibach w Antigua Classic Yacht Regatta. Poza tym
„Galatea” pływała w rejsy komercyjne
i czarterowe na Karaibach oraz wzdłuż
wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Judd żegluje od piątego roku życia.
Zaczynał od pływania z dziadkami.
W wielu rejsach jego kompanem jest
jedynie kot. Mówi, że po prostu lubi
pływać sam. Jego najdłuższy samotny
rejs to dwutygodniowa podróż z wyspy
Antigua do Maine na północy Stanów
Zjednoczonych.
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Setka w regatach „Poloneza”
Najmniejszy jacht w historii wyścigu Świnoujście – Christiansø – Świnoujście

Setka zwodowana na Mazurach. 		

Fot. www.zewoceanu.pl

S

zymon Kuczyński i Dobrochna Nowak budują pięciometrową
drewnianą łódkę w ramach własnego projektu Zew Oceanu.
Przygotowują się do atlantyckich rejsów i regat samotników
„Setką przez Atlantyk”, których pomysłodawcą jest Janusz Maderski,
konstruktor drewnianych łodzi do samodzielnej budowy. W połowie
sierpnia pierwszy sprawdzian dla jachtu i Szymona: start w Bałtyckich
Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”.
nem. Potem wszystko musi przeschnąć
i się utwardzić – opowiada. – Niestety,
pogoda nam nie sprzyja. Nie dość, że
w deszczu wszystko dłużej schnie, to
jeszcze humory nie dopisują.
W ostatnich tygodniach udało się zdobyć maszt od łódki typu El-Bimbo oraz
balast. Są też stare żagle omegi, które posłużą podczas rejsów testowych. Przed
startem w regatach „Setką przez Atlan-

przygotowane gniazda wklejono listwy,
na których Szymon z Dobrochną ułożyli
podłogę kokpitu i ławki. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza na
Mazurach zmusiły załogę do dogrzewania sklejki lampą halogenową i farelką.
W końcu setka doczekała się pierwszej uroczystości. Nadano jej imię „Lilla
My”. Została też symbolicznie oblana
regionalnym trunkiem. Wodowanie nie
odbyło się od razu z powodu niesprzyjających warunków meteorologicznych.
Teraz Szymon wykańcza wnętrze oraz
pokład i czeka na elementy balastu.
Jak tylko pogoda pozwoli, rozpocznie
pierwsze testy na mazurskich jeziorach.
Później łódka ma zostać przetransportowana do Świnoujścia. Szymon
potwierdził swój udział w Bałtyckich
Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar
„Poloneza”. „Lilla My” będzie najmniejszą jednostką w historii tej imprezy (start
13 sierpnia). W listopadzie łódka z Szymonem Kuczyńskim na pokładzie stanie
na starcie wyścigu samotników „Setką
przez Atlantyk”. Regaty rozpoczną się
w portugalskim Sagres. Metę wyznacza
południk 61 stopnia długości geograficznej zachodniej, między wyspami
Martynika i Saint Lucia.
Kamila Ostrowska

reklama

Szymon i Dobrochna pracowali
dzień i noc. W połowie czerwca udało
się zakończyć etap poszywania kadłuba. Zaraz potem rozpoczęto laminowanie. Na początku wakacji jacht został
pokazany publicznie i ochrzczony
imieniem „Lilla My”.
Szymon odrywa się od pracy, by porozmawiać z nami o postępach. – Myślę, że skończymy laminowanie nad ra-

tyk” Szymon z Dobrochną chcieliby pozyskać nowe ożaglowanie i maszt.
Etap poszywania burt i obła łodzi był
początkowo trudny. Szymon i Dobrochna robili to pierwszy raz. – Sklejka przy
układaniu wzdłuż kadłuba trzeszczała
i jęczała – opowiada Szymon. Z czasem
jednak doszli do wprawy. Najpierw wycina się kawałek sklejki na obło, dopasowuje ją do burty i łączy z burtowym pasem
za pomocą tak zwanych trytek oraz miedzianego drutu. Dno zrobiono ze sklejki
brzozowej o grubości 15 mm. Na koniec
Szymon z Dobrochną zaszpachlowali łączenia mieszanką żywicy epoksydowej,
utwardzacza i mikrobawełny. Po zastygnięciu wszystko zostało przeszlifowane,
aby kadłub był jak najbardziej gładki.
Po zalaminowaniu nadszedł czas, by
łódka stanęła na dnie. Obrócenie kadłuba
nie było łatwe. Szymon i Dobrochna jak
zwykle pracowali w nocy, więc musieli
poradzić sobie sami. Na dodatek ulewny
deszcz zalał hangar. Ostatecznie, za pomocą wózka dwukołowego, opon i ściany,
udało się ustawić łódkę w odpowiedniej
pozycji. Wreszcie można było rozpocząć
etap poszywania pokładu i budowania
kokpitu. Zamocowane zostały wzdłużniki burtowe i pokładowe. Powstały ściany
nadbudówki oraz pokład. W specjalnie
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Kurtka OS2
Użyteczna kurtka na wody śródlądowe i przybrzeżne. Zapewnia
ochronę przed zmiennymi warunkami pogodowymi. Jest na tyle wygodna, ze możemy ją nosić przez cały dzień. Wykonana z miękkiej
w dotyku wodoszczelnej i oddychającej tkaniny. Ma zabezpieczenia
szwów, wewnętrzne kieszenie z wodoszczelnym suwakiem, wysoki
kołnierz osłaniający twarz, ocieplane kieszenie o dużej pojemności,
wygodny kaptur z polarem oraz regulowane i wodoszczelne ściągacze.
Materiał po wewnętrznej stronie kołnierza ogrzewa szyję i policzki.
Ważnym elementem są naszywki odblaskowe na klatce piersiowej, ramionach, nadgarstkach i kapturze. Cena: 1,1 tys. zł.
Źródło: www.mazuria.com

Dmuchany kajak
Lekki, stabilny i wygodny dmuchany kajak Yak dla dwóch osób
z przezroczystym dnem. Bez wysiłku i pośpiechu napompowaliśmy
go i przygotowaliśmy do wodowania w 10 minut.
Idealny na krótsze i dłuższe wycieczki. Łatwy w transporcie – mieści
się w specjalnej torbie z dużymi uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Kajak można zabrać na pokład jachtu lub motorówki, schować w bagażniku samochodu lub dołączyć do wyposażenia przyczepy
kempingowej.
Zewnętrzne poszycie konstrukcji wykonane jest z grubego i solidnego materiału. Pompką dołączoną do zestawu pompujemy
dwa siedziska oraz dwie niezależne komory. Następnie mocujemy regulowane oparcia, które pozwalają komfortowo rozsiąść
się na swoim miejscu. Na burtach są zaczepy na wiosła. Przezroczyste dno pozwala obserwować podwodny świat.
Zestaw zawiera dwa regulowane oparcia, pompkę z różnymi końcówkami, dwa składane wiosła z drążkami z włókna szklanego (długość wioseł: 220 cm), zestaw naprawczy i worek transportowy. Długość kajaka: 327 cm, szerokość: 90 cm, ładowność: 220 kg, waga: 18,2 kg, kolor: pomarańczowy lub żółty. Cena: 1790 zł.
Źródło: www.makanu24.pl

Emulsja do opalania
Emulsja do opalania SPF 50+ Sopot Sun firmy Ziaja pozwala wydłużyć czas bezpiecznego przebywania
na słońcu. Zapobiega poparzeniom
i przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Substancje aktywne: filtr mineralny,
który pozostaje na skórze i odbija promienie UVA i UVB. Cena: około 23 zł
za 125 ml.
Źródło: www.ziaja.com

Nikon Coolpix S30
Pierwszy aparat kompaktowy zaprojektowany z myślą o całych rodzinach. Ergonomiczna obudowa, duże
przyciski oraz przejrzyste menu sprawiają, że zdjęcia
i film w rozdzielczości HD zrobią bez trudu użytkownicy w każdym wieku. Dobre efekty gwarantują matryca o rozdzielczości 10 megapikseli, obiektyw Nikkor
z trzykrotnym zoomem optycznym oraz czytelny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cala. Aparat wyposażono w wodoszczelną (do głębokości 3 metrów) i odporną
na wstrząsy obudowę (wytrzymuje upadek z wysokości
0,8 metra). Dzięki temu sprawdza się zarówno w czasie
codziennych rodzinnych zabaw, jak i podczas wakacyjnych wypraw. Aparat dostępny jest w czterech kolorach: białym, czarnym, różowym i niebieskim. Średnia
cena rynkowa: 450 zł.
Źródło: www.nikon.pl

Timberland Camp Boat
Męskie buty, które łatwo zmieszczą się
w niedużej torbie (zamek błyskawiczny
wszyty wzdłuż podeszwy pozwala szybko
spiąć buty i schować je w torbie lub nawet
w kieszeni). Cholewkę wykonano z materiału pokrytego warstwą hydrofobową
(zwiększona odporność na działanie wody)
i wzmocniono siateczką ripstop. Wewnątrz
umieszczono wyjmowaną wkładkę zapewniającą cyrkulację powietrza i komfort. Gumowa podeszwa ma dobrą przyczepność,
także do mokrych powierzchni (żłobienia
odprowadzają wodę w wielu kierunkach).
Źródło: www.timberland.pl

Znaki śródlądowe na kartach
Szkoła Żeglarstwa Morka wydała ciekawą pomoc naukową
dla żeglarzy i motorowodniaków – obszerną talię kart ze
znakami śródlądowymi. Z jednej strony karty mają znaki,
a z drugiej krótkie opisy. Karty ułatwią naukę kursantom.
Zapewnią też zabawę gwarantującą powtórkę przed kolejnym rejsem.
Źródło: www.morka.pl

Klimatyzacja do jachtu
Model Dometic MCS 5 o mocy 5000 BTU/h to system klimatyzacji do samodzielnego montażu. Opracowany z myślą
o szybkiej i prostej instalacji w użytkowanych łodziach. Oferuje komfort chłodzenia dostępny do tej pory wyłącznie
w wyposażeniu fabrycznym. System działa na zasadzie pompy ciepła, zapewnia optymalne temperatury przez cały
sezon, gdyż może być używany zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania. W ofercie są dostępne także modele
o większej mocy: 10 000 i 15 000 BTU.
Źródło: www.dometic.pl
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Historia C.S. Forestera
Jak narodził się najpopularniejszy marynarz wszech czasów
Opowieść o niespełnionych marzeniach

C

.S. Forester nigdy nie
istniał. Ale jak na człowieka, którego nie było,
całkiem nieźle namieszał w literackim świecie.

marynarze. „Afrykańska królowa”,
której akcja toczy się w Afryce na
zdezelowanej łodzi dowodzonej przez
kapitana pijaka, okazała się literackim
przebojem. Dwa lata później napisał
„Szczęśliwy powrót”, powieść, która
zdeklasowała wszystkie jego dotychczasowe osiągnięcia.
Dlaczego z wszystkich powieści
Forestera to właśnie cykl o Horatiu
podbił serca czytelników na całym
świecie? Odpowiedź na to pytanie
jest prosta. C.S. Forester, kreśląc postać Hornblowera walczącego podczas
wojen napoleońskich (jak się okazuje

lent. W USA poznał bowiem młodego brytyjskiego żołnierza Roalda
Dahla, który pokazywał mu swoje
literackie próbki. Były tak dobre, że
Forester polecił go zaprzyjaźnionym
wydawcom.
Mimo iż od śmierci Forestera mija
prawie pół wieku, jego książki wciąż
są wznawiane, na ich podstawie powstają filmy (ostatnio kosztowny serial BBC), a współcześni pisarze, jak
choćby David Weber, w wywiadach
przyznają się, że Forester był ich największą inspiracją. Cyklem inspirują
się także twórcy serii „Piraci z Kara-

marynarzy, ale też ikona popkultury.
Ekranizacja powieści „Afrykańska
królowa” autorstwa Johna Hustona, z legendarną kreacją Humphreya
Bogarta, to klasyka kina. No i to on
nakłonił do pisania, jak się okazało,
wybitnego pisarza Roalda Dahla. Naprawdę zacne osiągnięcia jak na kogoś,
kto nie istniał.
Bo C.S. Forester to pseudonim.
Ukrywał się pod nim Brytyjczyk Cecil
Louis Troughton Smith, niedoszły lekarz, żołnierz i marynarz. Rozwodnik
i ojciec. Człowiek, który swoje życiowe porażki zamieniał w literaturę podbijającą serca czytelników na całym
świecie. Ale po kolei.
Cecil Louis urodził się w 1899 roku
w Kairze. Jego ojciec uczył w szkole
dla bogatych Egipcjan, zaś matka zajmowała się domem i dziećmi. Miał
czworo rodzeństwa, a gdy skończył
trzy lata, rodzice stwierdzili, że musi
wraz z braćmi i siostrą wrócić do
Wielkiej Brytanii i uczęszczać do normalnej angielskiej szkoły. Jak później
wspominał w autobiografii, pierwszym świadomym wspomnieniem
z dzieciństwa była podróż statkiem
płynącym przez mgłę. To najprawdopodobniej wtedy, podczas podróży do
domu, którego nie znał, Cecil złapał
bakcyl morza, które stało się jego największą miłością.
Życie w Londynie nie było łatwe.
Nauczycielska pensja ojca musiała
wystarczyć na utrzymanie rodziny
w mieście oraz jego w Egipcie. W do-

do marynarki. Jego bracia zostali wcieleni do wojska, ojciec służył w Egipcie, a przyszły autor cyklu o Horatiu
Hornblowerze… okazał się być chory
na serce i nie przyjęto go do armii. Po
latach przyznał, że była to jego największa życiowa porażka, z którą nigdy się nie pogodził.
Już wtedy pisał opowiadania, których co prawda nie drukował, ale
czytał członkom rodziny. Jako że był
kochliwym chłopcem, zapełniał także
zeszyty wierszami miłosnymi do kolejnych wybranek serca. Rodzice nie
chcieli, aby syn został nauczycielem
i zarabiał grosze, więc wysłali go do
prestiżowej szkoły medycznej Guy’s
Medical School. Tyle że bycie lekarzem, nie było tym, co Cecila kręciło
najbardziej. Publikował już artykuły
w lokalnych gazetach. Kiedy okazało
się, że jest w stanie z nich wyżyć, ku
rozpaczy rodziców porzucił studia medyczne. I wtedy przekonał się, że pisanie to nie jest łatwy kawałek chleba.
Jego pierwszą powieść odrzuciły
wszystkie wydawnictwa w Wielkiej
Brytanii. Jak sam później pisał, napisana w dwa tygodnie książka nie
była arcydziełem, ale udowodniła mu,
że potrafi się skupić i spisać historię.
Zanim w 1937 roku powołał do życia
swojego najważniejszego bohatera,
czyli Horatia Hornblowera, pisał różne
rzeczy. Powieści historyczne, biografie, kryminały, a nawet romanse. Co
jednak istotne, w większości z nich
w tle pojawiało się morze, żegluga lub

dziecięce fantazje są wiecznie żywe),
tak naprawdę pisał o sobie, czy raczej
o kimś, kim zawsze chciał być. Bohaterskim żołnierzem, marynarzem,
człowiekiem, który walczył na wielu
frontach i z niejednego pieca chleb
jadł. Tyle że jemu nigdy to się nie udało, stąd zapewne autentyzm tej postaci,
który uwodzi czytelników. W kolejnych tomach (jest ich dwanaście) Forester nie tylko
realizował własne marzenia, ale też rozliczał
się z tym, co działo się
w jego życiu. Rozwód,
kolejna kobieta, choroby. Hornblower stał
się dla niego formą
terapii, którą uprawiał
aż do śmierci w 1966
roku.
Poza pisaniem o marynarzach i morzu
Forester próbował być
scenarzystą
filmowym. Wychodziło mu
to z różnym skutkiem.
Jako niespełniony żołnierz pisał skrypty do
propagandowych filmów wielbiących siłę
aliantów.
Dzięki romansowi
z Ameryką i Hollywood udało mu się
pokazać światu inny
wybitny literacki ta-

ibów” – bez Horatia nie byłoby bohaterskiego Willa Turnera, którego grał
Orlando Bloom.
I pomyśleć, że nigdy by do tego nie
doszło, gdyby nastoletni Cecil odkrył
w sobie smykałkę do medycznych eksperymentów w Guy’s Medical School.
Jakub Szymczak

reklama

Jego książki sprzedały się w ponad ośmiu milionach egzemplarzy.
W Polsce serię powieści C.S. Forestera
wznowiło wydawnictwo Remi. Ukazały się już dwie części: „Szczęśliwy
powrót” i „Okręt liniowy”.
Stworzony przez Forestera bohater
Horatio Hornblower to nie tylko jeden z najpopularniejszych literackich

datku matka Cecila bardzo źle znosiła
londyńską pogodę. Przyzwyczajona do
ciepłego afrykańskiego słońca (mieszkała tam ponad piętnaście lat) ciągle
chorowała. Jakby tego było mało,
problemy finansowe spowodowały, że
zaczęła pić, uciekając w ten sposób od
ponurej codzienności. Cecil Louis także zaczął uciekać od szarości Anglii.
Potrafił godzinami udawać, iż jako
bohaterski kapitan statku zrobionego
z kartonu walczy na morzach i oceanach podczas wojen napoleońskich.
Gdy w 1914 roku wybuchła prawdziwa wojna, Cecil chciał się zaciągnąć
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Nie tylko na morze
Jakie parametry powinna mieć dobra lornetka dla żeglarzy?
Prezentacja serii Nikon Marine

M

imo że nowoczesne zdobycze techniki, jak GPS,
sonar czy radar, znacznie ułatwiają żeglugę oraz zwiększają bezpieczeństwo, nic nie
zastąpi dobrej lornetki. Mając
do dyspozycji markowy sprzęt,
jesteśmy w stanie zgromadzić
znacznie więcej informacji na temat warunków na morzu.
W ofercie firmy Nikon znajdują się
cztery lornetki serii Marine stworzone z
myślą o żegludze zarówno turystycznej,
jak i zawodowej: Nikon Marine 7x50 IF
WP, Nikon Marine 7x50 CF WP, Nikon
Marine 7x50 IF WP Compass oraz model
Nikon Marine 7x50 CF WP Compass.

ka o małym powiększeniu nadaje się do
użytku po zmroku. Na rynku jest wiele lornetek o małych powiększeniach
(7x35, 8x36, 8x40 czy 8x20), ale tylko
połączenie powiększenia 7x i obiektywów o średnicy 50 mm zapewnia pełną
przydatność urządzenia w nocy.

Źrenice wyjściowe lornetki
Lornetki z obiektywami o średnicy
50 mm są co prawda dość duże i ciężkie, ale nie ma innego sposobu, aby
przy powiększeniu 7x dostarczyć do
gałki ocznej odpowiednią ilość światła. Źrenica wyjściowa, zapewniająca
najjaśniejszy obraz, powinna mieć taką
samą średnicę, jak źrenica oka w mo-

soczewek i pryzmatów pokryte zostały wydajnymi, wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi. Rozwiązanie to skutecznie ogranicza odblaski
i rozpraszanie światła, gwarantując
obrazy o dużej jasności, wysokim kontraście i wiernie oddanych kolorach.
Równocześnie przeciwdziała zmęczeniu wzroku, co jest bardzo istotne,
zwłaszcza w czasie długich wacht.

Komfort obserwacji
i ochrona lornetki
Aby zapewnić użytkownikom komfort obserwacji, wszystkie modele pokryte zostały wysokiej jakości gumą,
co umożliwia pewny i wygodny chwyt.

Powiększenie
i średnica obiektywów
Mogłoby się wydawać, że oferta jest
mało zróżnicowana, ponieważ wszystkie modele mają takie samo powiększenie (7x) i średnicę obiektywów (50
mm). Są to jednak optymalne parametry lornetki żeglarskiej, w myśl zasady
sformułowanej przez H. Forda: „żeglarz podczas rejsu może używać lornetkę o dowolnych parametrach, pod
warunkiem że są to parametry 7x50”.
Małe powiększenie (7x) ma wiele
zalet. Pierwsza z nich to duża głębia
ostrości zapewniająca wysoki komfort
w czasie obserwacji obiektów znajdujących się w różnej odległości. Oznacza
to, że jeśli ostrość zostanie ustawiona na
punkt odległy o kilkadziesiąt metrów,
nie będzie konieczności ponownego jej
regulowania dla dystansu od kilkunastu
metrów do nieskończoności. Sternik
będzie więc mógł szybko sprawdzić
zarówno górne mocowanie salingu na
wysokim maszcie, jak i zarys latarni
morskiej na widnokręgu.
Po drugie, małe powiększenie oznacza duże pole widzenia. Parametr ten
decyduje o tym, jak duży obszar obejmiemy wzrokiem. Wszystkie modele
Nikon Marine mają średnicę pola widzenia powyżej 7°. Dzięki temu pozwalają
użytkownikowi na szybkie znalezienie
celu oraz bezproblemowe utrzymanie
obiektu w polu widzenia, nawet podczas
obserwacji prowadzonej z pokładu łodzi
kołyszącej się na falach. To wielka zaleta, szczególnie w sytuacjach wymagających szybkiego działania, np. podczas
poszukiwania rozbitków.
Po trzecie, lornetki o małym powiększeniu cechują się dużą jasnością obrazu. Doskonale sprawdzają się więc podczas obserwacji w trudnych warunkach
oświetleniowych i w nocy. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każda lornet-
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mencie obserwacji. Źrenice ludzkiego
oka w pełnej ciemności, w zależności
od wieku użytkownika, mają średnicę
od 5 do 7 mm i taką też powinny mieć
źrenice wyjściowe lornetki. Im większa
średnica, tym więcej światła dociera do
źrenic, dając jaśniejszy obraz.
Jej wartość możemy łatwo obliczyć,
dzieląc średnicę obiektywu lornetki
przez powiększenie. Podzielenie 50 przez
7 daje 7,1. I właśnie taka jest średnica źrenic w żeglarskich lornetkach Nikon Marine. Gdyby w całkowitej ciemności obserwować przez lornetkę o parametrach
7x35, obraz byłby prawie dokładnie dwa
razy ciemniejszy. Musimy pamiętać, że
zdolność percepcji kolorów i rozpoznawania szczegółów szybko maleje wraz
ze spadającą jasnością obrazu, dlatego
podczas bezksiężycowej wachty nocnej
stosowanie możliwie „najjaśniejszej”
lornetki ma tak kluczowe znaczenie.

Powłoki antyodblaskowe
Należy także pamiętać, że jasność
obrazu zależy w dużej mierze od transmisji światła obiektywu. W lornetkach
Nikon Marine wszystkie powierzchnie
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Rozwiązanie to chroni lornetki przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zalaniem i krystalizowaniem się soli.
Dodatkowo modele Nikon Marine wyposażono w specjalne uszczelnienia,
dzięki którym bez trudu zniosą bryzgi
wody morskiej, a nawet pełne zanurzenie na głębokość metra (lornetki CF)
lub dwóch metrów (lornetki IF) do 5
minut. Warto jednak pamiętać, by od
czasu do czasu zmyć wykrystalizowaną sól za pomocą bieżącej wody.
Ważnym elementem wyposażenia
wszystkich żeglarskich lornetek są miękkie muszle oczne, pozwalające na komfortowe dociśnięcie lornetki do oczodołów. Jest to szczególnie istotne, gdy
podczas falowania na wodzie lornetka
trzymana jest jedną ręką. Ponadto modele z serii Marine wyposażone są w pasek
wypornościowy w kolorze żółtym. Gdy
lornetka wpadnie do wody, pasek utrzyma ją przy powierzchni i pozwoli na wyłowienie, na przykład bosakiem.

Ustawianie ostrości
Poza cechami wspólnymi, lornetki
serii Nikon Marine posiadają również

cechy wyróżniające poszczególne modele. Podstawowa różnica to sposób
ustawiania ostrości. Lornetki oznaczone literami IF (individual focusing)
wyposażone są w mechanizm niezależnego ustawiania ostrości dla oka lewego
i prawego. Z kolei modele CF (central
focusing) ustawiają ostrość poprzez
obrót jednego pokrętła, regulującego
ostrość w obu okularach. Każde z tych
rozwiązań ma swoje wady i zalety. Lornetki IF są bardziej wytrzymałe mechanicznie. Z kolei modele CF umożliwiają
znacznie szybsze ustawianie ostrości,
co jest istotne, zwłaszcza gdy z urządzenia korzysta wielu członków załogi.

Kompas
i funkcje dodatkowe
Drugą istotną różnicą jest wyposażenie dodatkowe. Modele posiadające w nazwie słowo „compass” oferują
możliwość korzystania z tego podstawowego narzędzia nawigacyjnego bez
konieczności przerywania obserwacji.
Skala kompasu widoczna jest w lewym
okularze, w dolnej części pola widzenia.
Umieszczamy obiekt na pionowej kresce
podziałowej i dokonujemy odczytu ze
skali kompasu. W modelu Nikon Marine 7x50 CF Compass istnieje dodatkowo
możliwość podświetlenia odczytu wbudowaną diodą LED. Dzięki temu ta lornetka nadaje się do nawigacji przez całą
dobę. Podziałki kompasów wyskalowane są co 1°, jednak ze względu na niezbyt
stabilne trzymanie lornetki przy oczach
rzeczywista dokładność odczytu wynosi
około 2°. Mimo to nawet taka precyzja
odczytu namiaru pozwala na dość dokładne wyznaczenie pozycji jednostki,
szczególnie jeśli linie pozycyjne namiaru kompasowego przecinają się pod kątem zbliżonym do prostego.
Kolejnym ułatwieniem w nawigacji
jest pionowa i pozioma skala, pełniąca
funkcję dalmierza optycznego. Skala
pionowa idealnie nadaje się do wyznaczenia odległości (jeśli znamy wysokość
obiektu, na przykład latarni morskiej
czy wieży kościoła). Skala pozioma natomiast służy do oceny odległości do innych jednostek na podstawie znajomości
długości kadłuba lub linii wodnej. Obie
skale posiadają podziałki co 5 „mil” (mil
jest to kąt, pod jakim metrowy odcinek
widoczny jest z odległości 1000 metrów).
Podsumowując,
należy
życzyć
wszystkim wodniakom, by nierozłącznym towarzyszem ich żeglarskich
wypraw był sprzęt obserwacyjny najwyższej jakości, o parametrach, które zapewnią doskonałą obserwację
w każdych warunkach.
Marcin Górko
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rejsy

30 lat „Daru Młodzieży”
Jubileuszowy rejs na jednym z najszybszych żaglowców świata
Królestwo Króla Artura

K

ról Artur zaimponował
mi swoim kunsztem zaledwie kilka chwil po
tym, gdy rzucono wszystko na
dziobie i rufie. Zanim zamilkły
pożegnalne okrzyki, zanim fregata zdołała się oddalić od nabrzeża, zanim na dobre ruszyliśmy w podróż...

Podczas trudnego manewru odchodzenia od nabrzeża pękł hol rufowy.
Przez moment burta „Daru Młodzieży”
znalazła się niebezpiecznie blisko innych jednostek cumujących przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wyglądało to trochę tak, jakby „Dar” chciał
się przykleić z powrotem do kei. Wtedy
właśnie Król Artur z kamienną twarzą
i absolutnym spokojem wydawał kolejne komendy. Wkrótce fregata dostojnie
i leniwie oderwała się od kei i ruszyła
w jubileuszowy niezwykły rejs.
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Historia lubi się powtarzać
Cofnijmy zegar o 30 lat. Jest sobota,
10 lipca 1982 roku. Pod burtę szykującego się do wyjścia w morze „Daru
Młodzieży” ściągają tłumy gdynian
i wczasowiczów. Sezon jest w pełni,
a lato wyjątkowo upalne. Żaglowiec
pod dowództwem Tadeusza Olechnowicza wyrusza w dziewiczy rejs. Na
Bałtyk, w cieśniny duńskie i na Morze
Północne. Daniel Duda i Zbigniew Urbanyi w książce „Trzeci w wielkiej sztafecie” pisali: „O godzinie 10.09 zaczyna
się trudna sztuka odciągnięcia »Daru
Młodzieży« od kei. Wiemy, że ten żaglowiec bardzo niechętnie przesuwa się
bokiem. Jest tak uparty, jakby nie chciał
w ogóle opuszczać Gdyni, albowiem
o godzinie 10.15 pękł jeden hol dziobowy. Drugi hol trzyma mocno i po chwili
statek prezentuje się tłumom ze środka
basenu portowego”.
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30 lat później na starcie do jubileuszowej wyprawy (sobota, 19 maja),
„Darem Młodzieży” dowodzi nasz
Król Artur, czyli Artur Król – uczeń
kapitana Leszka Wiktorowicza, wieloletniego komendanta fregaty, który poprowadził żaglowiec w rejsie
dookoła świata, wokół przylądka
Horn i przez ryczące czterdziestki. Na nabrzeżu tym razem nie ma
tłumów, ale wśród podziwiających
żaglowiec znajduje się spora gromadka znajomych i przyjaciół. Są
dzieciaki i dziewczyny machające
swoim bliskim na pożegnanie, a także sporo przypadkowych osób. Na
pokładzie oprócz 32 członków stałej załogi i 25 uczniów Technikum
Morskiego w Szczecinie znajduje się
grupa 120 dziennikarzy. Zerwany
hol, tak jak przed trzydziestu laty,
nie popsuł ani odejścia od nabrzeża,
ani wyprawy.

Plac Kaszubski i Camelot
„Dar Młodzieży”, czwarty na świecie żaglowiec pod względem wielkości, to wyjątkowa fregata. Nie jest
zwykłą kombinacją stali, płótna i lin.
Ma w sobie nieuchwytną magię i ducha słynnych poprzedników: nie istniejącego już „Lwowa” i stojącego od
trzydziestu lat przy gdyńskim nabrzeżu sędziwego „Daru Pomorza”, który
w 2009 roku świętował 100. rocznicę
wodowania.
Mamy na „Darze” plac Kaszubski,
nazwany tak na cześć centralnego placu w Gdyni. Jest to duża wolna przestrzeń pod pokładem, miejsce, gdzie
zwykle obiera się ziemniaki. Do tego
zadania zawsze przystępuje spora grupa załogantów – dwadzieścia lub nawet trzydzieści osób. Chętnych nigdy
nie brakuje, ale gdyby kiedyś zabrakło,
zawsze można wyznaczyć kilka osób
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na ochotnika. Podczas jubileuszowego
rejsu plac Kaszubski otrzymał własną
tabliczkę ze stosowną nazwą. Od tej
chwili każdy, kto kiedykolwiek odwiedzi żaglowiec, od razu zorientuje
się, gdzie to jest. Podczas uroczystości
odsłonięcia tabliczki nie zabrakło daru
dla Króla Artura – na drzwiach kabiny
kapitana zawieszona została tabliczka
z napisem „Camelot”. Artur Król zasłużył sobie na takie wyróżnienie nie
tylko z powodu nazwiska.

Łaskawy Bałtyk
Bywają żaglowce dobre i złe, pechowe i szczęśliwe, nawietrzne i zawietrzne, zwrotne lub leniwe, miękkie albo
twarde. Zygmunt Choreń, główny projektant „Daru Młodzieży”, to światowy autorytet w dziedzinie żaglowców.
Ale chyba nawet on nie mógł przewidzieć, jak będą się sprawowały na wietrze wszystkie maszty i reje, salingi,
pajęczyna takielunku stałego i ruchomego, wanty i sztagi, wszystkie szoty,
brasy, gejtawy i gordingi. Zapewniam
was, „Dar Młodzieży” zachowuje
się na morzu fantastycznie. Podczas
naszego rejsu do Oslo warunki były
wyjątkowo przyjazne. Bałtyk przyjął
nas słońcem i wiatrem dochodzącym
w porywach do sześciu stopni Beauforta. Sporą część trasy udało nam
się pokonać pod żaglami. Nawet gdy
wiało w twarz, morze było gładkie jak
stół, a fregata mknęła po fali ze średnią
prędkością od 7 do 8 węzłów. Niekiedy
jechaliśmy powyżej 10 węzłów. Dzięki sprzyjającym wiatrom i niezłym
przebiegom, wszędzie byliśmy przed
czasem, co pozwalało na wciśnięcie
w napięty plan dodatkowych atrakcji.
Kapitan Artur Król wyraźnie lubi,
gdy żaglowiec płynie pchany wiatrem.
W trakcie dziewięciu dni rejsu przez
kilkadziesiąt godzin fregata pyszniła
się niemal wszystkimi żaglami. Jeśli
jeszcze nie zdarzyło wam się tańczyć
pod gwiazdami i rozpostartymi nad
głową żaglami, to uwierzcie, że tak
właśnie wgląda żeglarskie szczęście.

załoganci starsi niż sam żaglowiec.
Mało kto wie, że zanim przyjęto taką
aranżację wnętrza, wśród twórców
i projektantów fregaty trwała ostra
dyskusja. Była to wojna o tradycję pod
tytułem: hamaki czy koje (na „Darze
Pomorza” studenci spali w hamakach
zawieszonych w jednym pomieszczeniu). Owa dyskusja toczyła się przez
wiele miesięcy, począwszy od lipca
1978 roku, czyli od chwili, gdy powstał projekt nowego żaglowca. Ustalono wtedy, że „Dar Pomorza” będzie
gładkopokładową fregatą o długości
całkowitej 105,4 metra (z bukszprytem), o zanurzeniu sześciu metrów
i masztach o wysokości: fokmaszt
i grotmaszt – 49 metrów, stermaszt
– 40 metrów. Statek ma aż 26 żagli,
w tym 14 rejowych, jeden gaflowy, 11
żagli trójkątnych (wraz z lataczem).
Razem to 3015 metrów kwadratowych
powierzchni. Można tym przykryć
niejedno boisko piłkarskie.
Na żaglowcu z opresji zdrowotnych ratuje załogantów pielęgniarka,
a w cięższych sytuacjach – lekarz.
Mamy telewizor w mesie i pokoju klubowym. Ciepłą wodę pod prysznicem.
Dwa silniki spalinowe Cegielski-Sulzer po 750 KM każdy i śrubę napędową nastawną. Fregata rozwija bez żagli
prędkość ponad 12 węzłów. Ale chief
engineer i jego współpracownicy dbają
także o wiele innych urządzeń. Dzięki nim pracują zamrażarki i chłodnie,
działa klimatyzacja oraz mnóstwo
innych urządzeń, o których na co
dzień nie chce nam się nawet myśleć.

www.magazynwiatr.pl

W stolicy wikingów
Już około 60 mil przed wejściem do
Oslo na pokładzie pojawił się pilot.
Pod jego czujnym okiem żaglowiec
wprowadzony został w głąb fiordu,
nad którym rozłożyła się stolica wikingów. Cumujący przy nabrzeżu
„Christian Radich”, szkolny żaglowiec
Norweskiej Marynarki Handlowej,
z charakterystycznym galionem ubranym w niebieską suknię kobiety, do
momentu wpłynięcia polskiej fregaty był niewątpliwie najpiękniejszym
i najokazalszym żaglowcem w całym
porcie. Ten urodziwy jacht zbudowany w latach 30. XX wieku, znany jest
z filmów i ma na koncie wiele żeglarskich sukcesów. Jednak przy „Darze
Młodzieży” wdzięk norweskiego żaglowca przybladł.
Zgodnie z tradycją, cumujący w Oslo
zaledwie przez dobę polski żaglowiec
został na kilka godzin udostępniony zwiedzającym. A my ruszyliśmy

w tym czasie do miasta, by podziwiać fantastycznie zachowane łodzie
wikingów, niezwykłą tratwę „Kon-Tiki” i sławny z wypraw do Arktyki
i Antarktyki statek „Fram”. Żaglowiec
przystosowany do podróży wśród lodowych pól zrobił na nas wrażenie nie
mniejsze niż temperatura w Oslo przekraczająca w maju tego roku 30 stopni
Celsjusza. Tak przyjazna aura wiosną na dalekiej północy i spory zapas
czasu sprawiły, że kapitan postanowił
sprawić załodze niespodziankę. Po
oddaniu cum i pożegnaniu norweskiej
stolicy „Dar Młodzieży” pokonał kilkadziesiąt mil na silniku, a potem rzucono kotwicę i niesforna brać dziennikarska zesłana została w szalupach
ratunkowych na piknik na urokliwym
skalistym brzegu. Była to okazja, by
sprawdzić naszą karność. Dzięki „zesłaniu” mogliśmy sycić się do woli fantastyczną dziką przyrodą i podziwiać
najpiękniejszą fregatę w promieniach
zachodzącego słońca.
A skoro już o sytości mowa... Każdy potwierdzi, najlepsze jedzenie jest
u mamy, a jeszcze lepsze tylko na „Darze Młodzieży”. Cztery posiłki dziennie,
chleb prosto z pieca, zupy, przystawki,
kompociki, desery, nocne porcje. Ten tatar przy świetle księżyca, pomidorówka
łagodnie falująca na talerzu, wędzone
ryby i ciepłe drożdżówki – panowie kucharze, czapki z głów! Obieranie ziemniaków do waszych dzieł sztuki kulinarnej to prawdziwa frajda.
Katarzyna Skorska
Polskie Radio

Dar Młodzieży” został zbudowany w Stoczni Gdańskiej w 1982 roku, w dużej części ze składek społeczeństwa. Armatorem
jest Akademia Morska w Gdyni. Od 30 lat, niezależnie od rejsów szkoleniowych organizowanych dla studentów szkół morskich, fregata uczestniczy w zlotach żaglowców. W latach 1987-1988 „Dar Młodzieży” okrążył świat, opływając przylądek
Horn. W 1992 roku uświetnił 500. rocznicę odkrycia Ameryki rejsem do USA. W pierwszej połowie 1997 roku „Dar Młodzieży” odbył kolejną wielką wyprawę. Uczestniczył w regatach Osaka Sail i w uroczystościach 100-lecia portu Osaka. Pokonał
wiele sławnych żaglowców i zajął pierwsze miejsce w klasie A.
„Dar Młodzieży” przez 30 lat przepłynął ponad 500 tys. mil morskich, czyli 926 tys. km (23 okrążenia Ziemi wzdłuż równika).
Odbył 170 podróży, podczas których ponad 600 razy zawijał do portów. Na „Darze” wyszkolono ponad 15 tys. studentów.

Eljacht na Bałtyku

Labirynty i tajemnice
„Daru Młodzieży”
Sto metrów po pokładzie, dwa poziomy pod pokładem, na dziobie mesa
załogowa, na rufie mesa oficerska, na
prawej burcie kubryki dla pań, a na
lewej dla panów. Łazienki i toalety
na niższym poziomie. Jeśli myślicie,
że nie sposób zgubić się na „Darze
Młodzieży”, jesteście w błędzie. Wystarczy wyjść spod prysznica i skręcić
w niewłaściwą stronę, a wyląduje się
przed wejściem do pomieszczenia sąsiadów.
Kubryki to miejsca mieszkalne
i przestrzeń życiowa dla 150 osób.
Na „Darze Młodzieży” mamy kubryki dziesięcio- i dwudziestoosobowe.
Bywalcy mają swoje ulubione kubryki
i ulubione koje. Niektóre mają nawet
swoje nazwy, znane jedynie wtajemniczonym. Jedne miejsca są ciche, poukładane i tak bezpieczne, że aż ciut
nudne. W innych ciągle coś się dzieje,
gwary i śmiechy nie milkną prawie nigdy – nawet gdy kubryk zamieszkują

Dopiero gdy coś odmówi posłuszeństwa, biegniemy z problemem do mechanika. Najnowszą chlubą Jarosława
Dąbrowskiego, głównego mechanika
na „Darze”, jest odsalarka, znakomicie
działające urządzenie polskiej produkcji. Dzięki tej zdobyczy zamontowanej
w schludnej, pomalowanej na biało
i zielono maszynowni, mogliśmy się
kąpać bez ograniczeń, więc z jubileuszowego rejsu wróciłam nie tylko
szczęśliwa, ale też czysta. Po prostu
niebywałe.

W

tegorocznych regatach Eljacht Cup rywalizowało 17 jachtów morskich, w tym
siedem jednostek z Rosji. Żeglarze najpierw zmagali się z brakiem wiatru, a ostatniego
dnia walczyli z bałtyckim sztormem.
Do pierwszego wyścigu załogi wystartowały z Górek Zachodnich. Po dwóch godzinach z przyczyn technicznych wycofała się „Argea”. Przez większość dnia jachty żeglowały przy
sprzyjającym wietrze. Ale, niestety, wiatr stopniowo zmieniał
kierunek i słabł, by ostatecznie około 18.00 całkowicie zaniknąć. Czterem jachtom udało się ukończyć wyścig w Bałtijsku
jeszcze przed flautą, a pozostałe, które znajdowały się 5-10 mil
od mety, musiały zaczekać na wieczorną bryzę do 20.30.
W niedzielę żeglarze odpoczywali oraz zwiedzali Kaliningrad. Później nastąpiło znaczne pogorszenie pogody.
Prognozy przewidywały sztorm o sile 9 stopni Beauforta.
– Pływanie w takich warunkach jest niebezpieczne, więc
podjęliśmy decyzję o zakończeniu regat po pierwszym wyścigu. Polskie załogi mogły przeczekać sztorm i bezpiecznie
wrócić do kraju – mówi Andrzej Szrubkowski z Jachtklubu
Stoczni Gdańskiej, organizator regat.
Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej i zarazem w grupie B
został „Quick Livener” (kapitan Jacek Zieliński). W grupie

A zwyciężyła „Albacora” z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
(kapitan Andrzej Szrubkowski), a w grupie C „Eljacht”
(kapitan Jerzy Jankowski). – Dziękujemy przedstawicielom Kaliningradzkiego Regionalnego Jachtklubu za wspólną organizację tej imprezy. Gratulujemy zwycięzcom oraz
uczestnikom i serdecznie zapraszamy za rok – powiedział
Tomasz Jankowski z firmy Eljacht w Gdańsku, sponsor tytularny regat.

Samotnie dookoła Bałtyku
Kapitan Stanisław Tułnowski, jednoręki żeglarz z Białogardu, wypłynął z kołobrzeskiego portu, by samotnie opłynąć Bałtyk. Niepełnosprawnego żeglarza wspiera firma
Eljacht.
– Stanisław Tułnowski zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w wyposażeniu jachtu. Oczywiście nie odmówiliśmy.
Gorąco kibicujemy żeglarzowi w jego rejsie – mówi Tomasz
Jankowski. Tułnowski 35 lat temu stracił prawą rękę podczas
wypadku przy pracy. Teraz planuje wpłynąć do wszystkich
zatok Bałtyku. Rejs potrwa od 4 do 6 miesięcy – wszystko
zależy od pogody i wiatrów. – Dobrze znoszę samotność.
Żona i dzieci troszeczkę się o mnie boją, ale będą mnie
wspierać. Taka rodzina to skarb – mówił Tułnowski.
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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
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11,
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99,
tel. (91) 46 44 855

Główne punkty, do których dociera magazyn „Wiatr”. Wersje PDF wszystkich numerów dostępne są na portalu www.magazynwiatr.pl

Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1,
tel. (94) 375 54 54
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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 PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin,
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2,
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie,
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami,
tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60,
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych,
Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19

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

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

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama,
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9,
tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada,
Spacerowa 35, Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa,
tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197,
tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56,
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka,
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki
Chorwacji, Warszawa, Nowogrodzka 50,
tel. (22) 828 51 93
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Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
biurowiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83

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

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

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

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

LUBUSKIE

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

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

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

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

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

ZAŁOGA: Andrzej Skrzat, Roman Paszke, Andy
Zawieja, Maciej Grabowski, Zbigniew Malicki,
Dariusz Urbanowicz, Piotr Salecki, Piotr Siedlewski,
Wiesław Seidler, Arek Rejs, Małgorzata Talar, Agata
Pyziak, Łukasz Bobrowski, Marek Karbowski (foto),
Paula Kopyłowicz (foto), Paweł Albrecht (foto), Łukasz
Łapiński (foto), Krzysztof Olejnik.
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Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki,
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów,
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1,
tel. (44) 710 86 82
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Finał w Newport
Włoska „Pirania” ostrzy zęby. „Mały” Puchar Ameryki dla USA

W pierwszym wyścigu katamaran Emirates Team New Zealand wywrócił się i uszkodził skrzydło. 		

S

zóste, ostatnie eliminacje America’s Cup World
Series rozegrano w lipcu w amerykańskim Newport.
Na starcie stanęło osiem załóg
z sześciu krajów. Wygrali Włosi
na jachcie „Pirania”. W całym
cyklu zwyciężyła załoga Jamesa Spithilla z amerykańskiego
zespołu Oracle.
Newport, kolebka amerykańskiego
żeglarstwa, doskonale przygotowało
się do najważniejszych w tym roku
regat. Miasto było odświętnie udekorowane, a wokół trasy codziennie gromadził się tłum kibiców.
W pierwszym flotowym wyścigu
doszło do nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Katamaran Emirates Team New
Zealand dowodzony przez Deana Barkera wywrócił się i uszkodził skrzydło.
W tej sytuacji bieg zdominowali Amerykanie – wygrał James Spithill, a na
drugim miejscu dopłynął Russell Coutts. W drugim wyścigu obserwowaliśmy pasjonującą walkę i nieoczekiwane
zakończenie. Prowadząca Nowa Zelandia dała się ograć na ostatniej prostej
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załodze Oracle Spithilla. Kibice byli
wniebowzięci, a na wielkich ekranach
pokazano z bliska poirytowaną twarz
Deana Barkera. Trzeci bieg to pokazowy start Spithilla, bardzo ryzykowny,
ale dający mu od razu dużą przewagę
nad rywalami. Amerykanin nie oddał
jej aż do mety. To zwycięstwo umocniło
jego załogę na prowadzeniu.
Regaty America’s Cup World Series
są jednak nieprzewidywalne i sytuacja
zmienia się jak w kalejdoskopie. W wyścigu czwartym Spithill uległ gładko Nowozelandczykom i Francuzom
z Energy Team dowodzonym przez
Loïcka Peyrona. Po czterech wyścigach prowadził oczywiście Spithill, za

nim Barker, na trzecim miejscu Peyron.
W wyniku awarii takielunku w trzecim
biegu dopiero na ósmym miejscu sklasyfikowano Russella Couttsa.
Wydawało się, że piąty wyścig (podwójnie punktowany) będzie formalnością i Spithill sięgnie po zwycięstwo.
Niestety, Amerykanie rozpoczęli zbyt
nerwowo i dali się wyprzedzić rywalom. Zajęli piątą pozycję i spadli w klasyfikacji generalnej na drugie miejsce.
Po piątym biegu na pierwsze wdrapała
się załoga zespołu Luna Rossa Chrisa
Drappera płynąca na jachcie „Pirania”.
W regatach meczowych też nie brakowało niespodzianek. Szwedzi z Artemis Racing pokonali Francuzów

America’s Cup World Series – klasyfikacja końcowa
1. Oracle Team USA Spithill
2. Emirates Team New Zealand
3. Artemis Racing
4. Energy Team
5. Oracle Team USA Coutts
6. Team Korea
7. Luna Rossa „Pirania”
8. Luna Rossa „Swordfish”
9. China Team

match racing regaty flotowe
47
55
41
52
50
32
38
36
39
29
33
33
26
26
15
16
15
16

łącznie
102
93
82
74
68
66
52
31
31

Fot. Gilles Martin-Raget

z Energy Team, a włoska „Pirania” zwyciężyła Nowozelandczyków. W finale
spotkały się dwie załogi amerykańskie.
Stary wyga Russell Coutts nie pozwolił
poszaleć Spithillowi, prezentując lepsze
starty i większą szybkość na trasie. Trzecie miejsce zajęła włoska „Pirania”.
Za nami sześć regat cyklu America’s
Cup World Series. Nie ulega wątpliwości, że te imprezy odmieniły oblicze regatowego żeglarstwa. Wyprodukowano
sportowe widowisko i zafundowano nam
wielkie emocje, nieoczekiwane zwroty akcji i zaskakujące rozstrzygnięcia.
Transmisje z regat dostępne w internecie
przykuwają uwagę setek tysięcy ludzi.
Emocje idą w parze z wielkimi pieniędzmi, które wpompowano w tę rywalizację.
Czy najlepsze załogi America’s Cup
World Series będą faworytami w walce
o Puchar Ameryki na większych katamaranach klasy AC 72? Tego, niestety,
nie wiemy. W przyszłorocznych regatach w San Francisco z pewnością wystartuje mniej jachtów, na razie wpisowe wpłacili Amerykanie, Szwedzi,
Włosi, Nowozelandczycy i Koreańczycy. Francuzi jeszcze dopinają budżet.
Marek Słodownik
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Polacy w Giraglia Rolex Cup
Karol Jabłoński wygrał regaty, z których wycofało się ponad 50 jachtów
Sztormowy wyścig z Saint Tropez do San Remo

Szwajcarski jacht „Near Miss” (klasa TP52). Za sterem Karol Jabłoński. 		

G

iraglia Rolex Cup to
trzy wyścigi u wybrzeży
Saint Tropez oraz wyścig o długości 242 mil z Saint
Tropez do San Remo (wokół
wysepki Giraglia). W tym roku
regaty były wyjątkowe. Po
pierwsze, była to jubileuszowa, 60. edycja tej imprezy. Po
drugie, wiało tak mocno, że
ponad 50 jachtów wycofało się
z wyścigu. Po trzecie, nie zabrakło polskich akcentów. I to
jakich! Całe regaty oraz wyścig Saint Tropez – San Remo
wygrał szwajcarski jacht „Near
Miss” (klasa TP52), na którym
skipperem był Karol Jabłoński.
Przemysław Tarnacki i Artur
Manista płynęli na „BMW Sail
& Drive” i ukończyli regaty na
29. miejscu.
Na starcie stanęło 195 jednostek.
Już w pierwszym wyścigu o długości
32 mil, rozegranym przy silnym wietrze, triumfowała ekipa Karola Jabłońskiego. Załodze udało się wyprzedzić
także kilka większych jachtów, które
wystartowały 10 minut przed grupą
„Near Miss”. W biegu drugim zespół
Jabłońskiego odjechał rywalom w wietrze o sile 28 węzłów. Wyścig trzeci to
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walka z żywiołem; siła wiatru na starcie przekraczała 30 węzłów. Niektórzy
sądzili, że bieg zostanie odwołany, ale
komisja rozpoczęła procedurę startową. Dla wielu załóg była to walka o życie, połamano kilka masztów, żagle
rwały się na potęgę, a Karol kierował
swoim jachtem nieco zachowawczo
(celem było utrzymanie prowadzenia). Zachowawczo, nie znaczy wolno.
„Near Miss” znów wygrała.
Na starcie do wyścigu głównego
z Saint Tropez do San Remo Szwajcarzy z Karolem Jabłońskim byli faworytami. Znów wiało do 30 węzłów.
Jabłoński napisał na swojej stronie
internetowej: „Przed opuszczeniem
portu omówiliśmy wszystkie aspekty
dotyczące ratowania życia. Nie wolno
zapominać, że taki jacht może utonąć w ciągu dwóch minut. I że tylko
sprawna ewakuacja może ocalić życie załogi. Zatrzymanie jachtu, gdy
żeglarz wypadnie za burtę, trwa dość
długo, bo na zrzucenie genakera potrzeba sporo czasu.”
Załoga postawiła grot z jednym refem. Po pierwszej halsówce o długości
20 mil na maszcie stanął genaker. Jacht
pomknął jak po szynach, ale obrał nieco inny kurs niż rywale. Nawigator
szwajcarskiej łodzi, którego bardzo
chwalił Karol Jabłoński, spodziewał
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się korzystnej zmiany wiatru. Później,
gdy przeciwnicy żeglowali w silnym
wietrze ostrym kursem, załoga Karola pędziła do wyspy Giraglia półwiatrem, powiększając przewagę. „Prawie każdą falą dostawałem w twarz
i czułem się, jakbym nieustannie brał

prysznic. Przez pokład przelewały
się tony wody, kiedy jacht wbijał się
dziobem w fale. Prawie cała załoga znajdowała się na rufie, za moimi
plecami. Sterowanie wymagało sporej
siły fizycznej, ponieważ na rumplu
powstawały duże przeciążenia. Na tej
bardzo trudnej » połówce « sterowałem praktycznie bez przerwy. Wszyscy
byli zgodni co do tego, że żeglujemy
w ekstremalnych warunkach, na granicy bezpieczeństwa” – relacjonował
Karol Jabłoński.
Dalsza prognoza zapowiadała zanik
wiatru i jego ponowne pojawienie się
z drugiej strony wyspy. Karol postanowił nie płynąć bezpośrednio do San
Remo, lecz obrać taki kurs, by jak najkrócej przebywać w strefie ciszy. Manewr się powiódł. Kiedy inne jachty
bujały się długo na fali, „Near Miss”
miała zaledwie 15-minutową przerwę,
którą wykorzystano na zmianę żagli
i przygotowanie zestawu na słabszy
wiatr.
Do mety pognali, prowadząc niezagrożenie. Tam okazało się, że zaledwie
trzy jednostki, znacznie większe od
„Near Miss”, ukończyły wyścig przed
ekipą Jabłońskiego. Wynik szwajcarskiego jachtu: 18 godzin, 34 minuty.
W czasie bezwzględnym najszybszy
na trasie z Saint Tropez do San Remo
był jacht „Esimit Europa 2”, płynący
pod banderą słoweńską, dowodzony
przez Jochena Schümanna, do niedawna sternika w zespole Alinghi. Jacht
ustanowił nowy rekord trasy: 14 godzin, 56 minut i 16 sekund.
Marek Słodownik

Volvo Gdynia Sailing Days
500 żeglarzy, 20 konkurencji i 130 wyścigów
Ponad pół tysiąca żeglarzy w wieku od siedmiu do 70 lat rywalizowało w trzynastej edycji Volvo Gdynia Sailing Days. Organizatorzy
gościli reprezentantów z siedmiu państw, w tym z tak odległych, jak
USA czy Hongkong.
Przez 12 dni rozegrano prawie 130 wyścigów i wyłoniono zwycięzców w 20
konkurencjach. Bywało burzowo i deszczowo, czasami trzeba było się uzbroić
w cierpliwość, gdyż nawet przez kilka godzin oczekiwano na sprzyjający wiatr. –
W regatach startowali najmłodsi zawodnicy, żeglarze z klas przygotowawczych,
olimpijskich oraz załogi dużych jachtów balastowych. Chyba udało się przekonać
widzów i wczasowiczów, że żeglarstwo jest sportem dla każdego – podkreślił Tomasz Chamera, dyrektor sportowy w PZŻ.
Tytularnym sponsorem imprezy była firma Volvo Auto Polska, obecny był także
Kredyt Bank wspierający żeglarzy z kadry olimpijskiej. – Wsparcie tak renomowanych partnerów to dowód, że robimy dobry festiwal żeglarski. Wierzę, że ta
współpraca przynosi korzyści wszystkim i w przyszłości będzie kontynuowana
– dodał Chamera.
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Mistrzostwa Polski w match racingu rozegrano w Basenie Prezydenckim w Gdyni oraz na wodach zatoki. 		Fot. Robert Hajduk / www.roberthajduk.com

Tarnacki obronił tytuł
Dramatyczna walka o złoto na mistrzostwach Polski w match racingu

Z

ałoga Przemysława Tarnackiego obroniła tytuł
mistrzów Polski w match
racingu. W finale pokonała ekipę Marka Stańczyka, którego
jacht w decydującym wyścigu
uległ awarii. – Marek był w doskonałej formie, nie pamiętam,
by wcześniej tak skutecznie
żeglował na jachtach typu
Diamant, na których rozegrano mistrzostwa. Tym bardziej
cieszy nas zwycięstwo – powiedział Przemysław Tarnacki.
Regaty rozegrano w Basenie
Prezydenckim w Gdyni oraz na
wodach Zatoki Gdańskiej.
Na początku bardzo dobrze żeglowała ekipa Karola Górskiego, wygrali
wszystkie wyścigi pierwszej rundy eliminacji. Drugiego dnia na czoło wysunęli się faworyci z teamu Przemysława
Tarnackiego. Przed półfinałami to
oni mieli prawo wyboru rywala. Tarnacki wybrał Rafała Sawickiego, który pierwszą część regat ukończył na
czwartym miejscu. Obrońcy trofeum
wygrali 2:1. W drugiej parze półfinalistów załoga Marka Stańczyka pokonała Karola Górskiego 2:0. W pojedynku
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o brąz Sawicki zwyciężył Górskiego
2:1.
Walka o złoto była bardzo zacięta
i obfitująca w niespodziewane zwroty akcji. Marek Stańczyk, żeglarz
z Giżycka, po pięcioletniej przerwie
mógł sięgnąć po tytuł mistrzowski.
– Sędziowie przerwali dwa wyścigi,
w których prowadziliśmy, ponieważ
wiatr zmieniał kierunek. Natomiast 20
sekund przed rozpoczęciem decydującego biegu pękło na naszym jachcie
umocowanie talii grota i w ogóle nie
wpłynęliśmy na trasę – relacjonował
Stańczyk po zejściu na ląd. Tym samym Tarnacki wygrał w finale 2:1 i po
raz czwarty (trzeci raz z kolei) został
mistrzem Polski. Poprzednio triumfował w latach 2008, 2010 i 2011.
– W pojedynku o złoto przegraliśmy
pierwszy bieg i ciśnienie wzrosło. Nie
da się ukryć – byliśmy w pewnym kryzysie. Gubiliśmy się przede wszystkim
w fazie przedstartowej, gdzie z kolei
Marek spisywał się bardzo dobrze.
Mimo tych kłopotów, zmobilizowaliśmy się i zdołaliśmy wygrać, za co
bardzo dziękuję moim chłopakom.
Szkoda, że nasi rywale nie mogli
kontynuować walki, ale w tym biegu
i tak byliśmy w lepszej sytuacji, gdyż

przeciwnicy mieli do wykonania karę
– mówił Tarnacki. W jego załodze żeglowali Łukasz Wosicki, Marcin Banaszek i Przemysław Płóciennik.
Klasyfikacja mistrzostw Polski
w match racingu
1. Przemysław Tarnacki
2. Marek Stańczyk
3. Rafał Sawicki
4. Karol Górski
5. Szymon Szymik
6. Patryk Zbroja
7. Filip Pietrzak

Sopot Match
Race 2012
W połowie sierpnia (15-19.08) na
wodach wokół sopockiego molo rozegrane zostaną dziewiąte regaty Pucharu Świata Sopot Match Race. To
najważniejszy i najbardziej prestiżowy
cykliczny projekt żeglarski w Polsce.
Jak co roku, zobaczymy w akcji
sterników z czołówki rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej
ISAF (tym razem aż trzech zawodników z pierwszej dziesiątki). Po raz ko-

lejny do walki stanie Karol Jabłoński,
uczestnik regat America’s Cup i Louis
Vuitton Trophy, niedawny zwycięzca prestiżowych regat Giraglia Rolex
Cup.
Każdego dnia rozegranych zostanie
około czterdziestu krótkich (dwudziestominutowych) wyścigów. Zmagania będziemy mogli obserwować z sopockiego
molo – to nasz żeglarski stadion narodowy, nigdzie w kraju nie ma lepszych warunków do śledzenia regat meczowych
rozgrywanych na morzu. Takiej areny
zazdroszczą nam nawet żeglarze z zagranicy. Będzie można również obserwować zawody z jednostek pływających
wokół trasy regat, a także ze stref kibica
zlokalizowanych w Domu Zdrojowym
należącym do hotelu „Sheraton Sopot”
oraz z sopockiej mariny na końcu molo.
Nad prawidłowym przebiegiem wyścigów czuwać będzie międzynarodowe
jury złożone z sędziów nominowanych
przez Międzynarodową Federację Żeglarską pod przewodnictwem Rudigera
Schuchardta.
W ubiegłym roku regaty w Sopocie
wygrał Francuz Pierre Antoine Morvan, który w finale pokonał Karola
Jabłońskiego. Przemysław Tarnacki
zajął czwarte miejsce.
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Klasa Nautica 450. Wiatr słaby, ale emocji nie brakuje. 			

Fot. Karolina Korneszczuk

Timberland Nord Cup 2012
Największe regaty w Polsce zgromadziły ponad 700 żeglarzy

S

iódma edycja Nord Cup
zgromadziła w Gdańsku
702 zawodników. Na regatowych trasach ścigało się 340
jednostek (228 jachtów i 112 desek windsurfingowych).
– Aż trudno uwierzyć, że to ta sama
impreza, w której 7 lat temu wystartowało zaledwie 17 łódek – mówił Michał
Korneszczuk, organizator zawodów.
Na regaty przyjechały załogi z całej
Polski, między innymi z Warszawy,
Opola, Poznania i Krakowa. Były też
ekipy z Rosji, Niemiec i Austrii. – Już
w zeszłym roku bardzo nam się tu spodobało. Zaprzyjaźniliśmy się z wieloma
ludźmi i wspaniale nam się żeglowało –
mówił Martin Jannsen, który wywalczył
drugie miejsce w klasie Nautica 450.
Najliczniej reprezentowana była klasa
Omega (30 jachtów). W klasie Europa
rywalizowało 22 zawodników. Pięknie
prezentowało się 25 łodzi klasy Micro
(przyjechało aż 10 załóg z Rosji i jedna
z Austrii). Na starcie stanęło 13 teamów
klasy Delphia 24. To bardzo udany debiut tej floty w regatach Nord Cup.
Niestety, w tym roku pogoda płatała
figle. Burza, flatua, wysoka fala – takie warunki przeszkadzały żeglarzom
i utrudniały pracę sędziom.
Podczas pierwszego weekendu rozegrano Puchar Europy Wschodniej
w klasie Słonka – wygrali Piotr Mań-
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czak i Przemysław Blaszka (ŻLKS
Poznań). Odbyły się także mistrzostwa
Polski w klasach Nautica 450, Hornet,
Hobie 16 i Micro, mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy 470 oraz regaty klas Europa, OK Dinghy i Finn.
Spore emocje budziły wyścigi klasy
Nautica. Pierwsze miejsce w grupie
Race zajęli Paweł Nawrocki i Jakub
Mendy (Spójnia Warszawa). Rywalizację w grupie łodzi Fun wygrali Florian
Kuke i Felix Hoff z Niemiec. Regaty
w klasie Europa wygrał Marek Kaczmarek (JKW), czym zapewnił sobie
start w mistrzostwach świata. Zawodnik z Poznania jest w tym sezonie w doskonałej formie, podczas prestiżowych
regat Kieler Woche zajął czwarte miejsce (w Niemczech startowało 73 zawodników). Mistrzami Polski w klasie
Hornet zostali Tomasz i Sandra Pikuła,
a złoto w Hobie 16 wywalczyli Bartłomiej Janiszewski i Mariusz Kuśmierski.
W kolejnych dniach o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska rywalizowali
młodzi zawodnicy z windsurfingowej
klasy Techno 293. Były to eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w tej konkurencji. Cieszyli się ci, którzy
dobrze czują się w silniejszych wiatrach
(do 5 stopni w skali Beauforta). Kiedy
wiatr ucichł, pozostał po nim ślad w postaci wysokiej fali. Nie wszyscy zawodnicy radzili sobie w takich warunkach –
łamały się listwy w żaglach i wyrywały
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szyny od masztów. W tej konkurencji
zwyciężyli Adam Sosnowski z Sopotu
i Patrycja Lis z Mrągowa.
W finale eliminacji do akademickich
mistrzostw świata w match racingu
spotkały się załogi z dwóch politechnik: warszawskiej i gdańskiej. Zwyciężyła ekipa stołeczna ze sternikiem
Jakubem Pawlukiem i to ona pojedzie
we wrześniu na mistrzostwa do Nicei.
Podczas regat meczowych Baltic Sail
Nations Cup załoga Zbigniewa „Gutka” Gutkowskiego nie obroniła tytułu zdobytego przed rokiem. W finale
ulegli niemieckiej ekipie dowodzonej
przez Ingo Köhna.
Trzy dni trwały na wodach zatoki
Otwarte Mistrzostwa Polski w klasie
Micro. Najlepsza okazała się krakowska załoga Piotra Ogrodnika. To dość
spora niespodzianka. Drugi był wielokrotny mistrz świata w tej konkurencji
Piotr Tarnacki.
Widowiskowo wyglądały zmagania w klasie Omega, 505, Delphia 24
i Żegle 500. Na omegach z grupy sport
zwyciężył team PG Racing z Politechniki Gdańskiej ze sternikiem Tymonem Sadowskim. W dywizji standard
wygrała drużyna Radosława Stachurskiego z KWS Fregata.
Ciekawa była rywalizacja we flocie jachtów morskich. W klasyfikacji
KWR zwyciężył jacht „Exocet” ze
Szczecina ze sternikiem Michałem Jab-

łońskim, w grupie ORC „Duży Ptak”
z Akademii Marynarki Wojennej pod
wodzą Krzysztofa Paula, zaś w kategorii Open katamaran „Oiler” z kapitanem
Markiem Kowalskim.
W wyścigu o Bursztynowy Puchar
Neptuna wystartowały 54 jachty. Wody
zatoki wypełniły się białymi i kolorowymi żaglami. Boję zwrotną ustawiono
w pobliżu molo w Brzeźnie, z nadmorskich plaż można było oglądać zmagania
dużych i małych jednostek. Pierwszy linię mety przeciął dwunastometrowy katamaran „Oiler” ze sternikiem Markiem
Kowalskim. Drugi na mecie był jacht
„Fujimo” dowodzony przez Zbigniewa
Skoczylasa. Trzecią lokatę zajął „Duży
Ptak” Krzysztofa Paula.
Podczas Timberland Nord Cup na
plaży na Stogach działało centrum
regatowe, gdzie na żywo komentowano regaty, a chętni mogli nauczyć się
podstaw żeglarstwa. Dorota Dajkowska, żeglująca mama (drugie miejsce
w klasie Nautica 450), zadbała o to, by
dzieci zawodników oraz wszystkich
chętnych aktywnie spędzały czas pod
fachową opieką animatorki w punkcie
„Kiss&Sail” przy hotelu „Galion”.
Pełne wyniki wszystkich klas znajdziecie na stronie www.nordcup.pl. Następna, ósma edycja Timberland Nord
Cup już za rok. Zapraszamy! Nie planujcie nic innego na początek wakacji.
Aleksandra Widuto
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Nasi na igrzyskach
Kulisy przygotowań polskich żeglarzy do olimpijskich regat
Londyn 2012

P

olscy żeglarze szkolili się
w Weymouth wiele tygodni. Na dwa lata wynajęto
dziesięć miejsc postojowych
dla jachtów w klubie posiadającym akredytację olimpijskiego centrum treningowego. PZŻ
zapłacił za to 85 tys. zł. Dzięki
grantowi i dobrej współpracy
związku z Polskim Komitetem
Olimpijskim 75 proc. tej kwoty
udało się odzyskać od organizatorów londyńskich igrzysk.
Najwięcej czasu na akwenie
w Weymouth spędziła Zofia
Noceti-Klepacka, która krótko przed olimpijskim startem
w niezwykłym stylu wygrała
tam regaty Pucharu Świata
Skandia Sail for Gold 2012.

Kacper Ziemiński. Czy w Londynie znów uniesie kciuk?

– Przed igrzyskami sprzęt dostarczono do Anglii na przyczepach. W ten
sam sposób dotarły trenerskie motorówki. Dowieziono też dwa kontenery
PZŻ, które są dla zawodników dodatkową portową bazą. W jednym trzymają sprzęt. W drugim, wyposażonym w klimatyzację, mogą odpocząć,
poćwiczyć na stacjonarnym rowerze
albo schronić się przed deszczem lub
słońcem – opowiada Tomasz Chamera,
dyrektor sportowy w PZŻ.
Żeglarze z klas Laser i Laser Radial oraz deskarze z RS:X ze swojego sprzętu mogli korzystać jedynie
podczas treningów. Dla startujących
w konkurencji windsurfingowej organizatorzy przygotowali 200 desek.
Komisja techniczna ISAF dokonała selekcji, wybierając sprzęt o najbardziej
zbliżonych parametrach. Każdy musiał
dbać o swój żagiel, deskę i wszystkie
drobniejsze rzeczy będące na wyposażeniu klasy RS:X. Aż do startu żadnych elementów nie wolno wymieniać.
Spory problem pod koniec lipca miała
mistrzyni świata Lee Korzits z Izraela,
dobra znajoma Zośki Klepackiej, która nie upilnowała swojej deski. Wiatr
uniósł ją i dość poważnie uszkodził
statecznik.
Zawodnicy z klasy Laser i Laser Radial mogli zabrać na igrzyska jedynie

swoje pasy balastowe, szoty i przedłużacz. Anna Weinzieher transportowała
przedłużacze w specjalnej tubie. Przydzielony sprzęt może być wymieniany
jedynie w wypadku awarii, dlatego na
trasie każdego wyścigu są motorówki
organizatorów z zapasowymi masztami i żaglami.
Część naszych zawodników zamieszkała w żeglarskiej wiosce olimpijskiej, pozostali w apartamentach,
z których kadrowicze korzystali
wcześniej podczas regat i obozów
treningowych. W tych miejscach na
olimpijski start czekali między innymi Mateusz Kusznierewicz i Dominik
Życki z klasy Star oraz deskarze –
Przemek Miarczyński i Zofia NocetiKlepacka. Zośka miała tam wyjątkową obstawę – zamieszkała nie tylko
z dzieckiem, ale także z rodzicami,
którzy pomagają jej we wszystkich
lądowych obowiązkach.
Polskie apartamenty to także baza
części trenerów oraz Marka Zwierza
z sopockiego Instytutu Oceanologii
PAN, który na potrzeby naszych olimpijczyków zbierał informacje o lokalnych warunkach meteorologicznych,
obserwował zmiany wiatrów, a nawet
opracował model prądów występujących w zatoce w pobliżu Weymouth.
– Marek współpracował z nami od

Fot. Wojciech Artyniew

2009 roku. Spędził w Anglii wiele miesięcy. Jego badania miały nie
tylko dostarczyć naszym żeglarzom
niezbędne informacje meteo o olimpijskim akwenie, ale także zapewnić
zawodnikom komfort przygotowań
i pewność siebie – mówi Tomasz
Chamera. – Model obrazujący prądy,
które występują w zatoce, największe
znaczenie ma dla klas Star, Finn oraz
470, gdyż trasy tych konkurencji wytyczono w miejscach, w których prądy
są najmocniejsze.

Polacy
i gwiazdy igrzysk
Żeglarstwo znajduje się w programie igrzysk od pierwszej ich nowożytnej edycji (Ateny 1896). Tylko raz,
w 1904 roku w Saint Louis, nie było
konkurencji żeglarskich. Najdłuższy
staż olimpijski ma klasa Star – od roku
1932 (z przerwą w 1976 roku). Drugi w
tej konkurencji jest Finn będący w programie od 1952 roku.
Polacy żeglują na igrzyskach od 1924
roku. Pierwszym Polakiem w regatach
olimpijskich był Ludwik Szwykowski,
który pod banderą rosyjskiego Cesarskiego Yacht Klubu z Petersburga

żeglował w Sztokholmie (1912), sześć
lat przed odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. Pierwszym olimpijczykiem startującym w barwach Polski był Edward Bryzenmajster, który
w Paryżu (1924) reprezentował Polskę
w Olimpic Class Monotype, zajmując
15. miejsce.
Polacy startowali w regatach olimpijskich trzykrotnie przed wojną
(Paryż 1924, Antwerpia 1928 i Berlin 1936) oraz regularnie od igrzysk
w Meksyku w 1968 roku. W roku
1960 Polacy wypełnili minima olimpijskie, ale do Rzymu nie pojechali
z uwagi na koszty. W dotychczasowych 13 startach wywalczyliśmy dwa
medale, oba w klasie Finn dla Mateusza Kusznierewicza – złoty w Atlancie w 1996 roku i brązowy w Atenach
w 2004 roku.
Najwięcej medali (pięć) zdobył Brazylijczyk Torben Grael (jeden w klasie
Soling i cztery w klasie Star). Cztery
złote medale wywalczył Paul Elvstrøm
z Danii. Pierwszy zdobył w klasie
Firefly (Londyn 1948), a następnie
trzykrotnie wygrywał w klasie Finn.
Brytyjczyk Ben Ainslie zdobył srebrny medal w klasie Laser w Atlancie
(1996), złoty w tej samej klasie cztery lata później w Sydney, a następnie
dwukrotnie wygrał regaty w klasie
Finn (Ateny 2004 i Pekin 2008). Cztery medale wywalczył Robert Scheidt
z Brazylii. Trzykrotnie w klasie Laser:
złoty, srebrny i ponownie złoty oraz
srebrny w klasie Star. Czterokrotnym
medalistą jest również Niemiec Jochen
Schümann. Zdobył on złoty medal
w klasie Finn, a następnie w klasie Soling dwa złote i srebrny (dwa pierwsze
medale dla reprezentacji NRD, późniejsze dla Niemiec). Cztery medale
wywalczyła również Włoszka Alessandra Sensini – dwa brązowe i złoty
w klasie Mistral oraz srebrny w klasie
RS:X. Najwięcej startów olimpijskich,
aż osiem, zaliczył Paul Elvstrøm. Brał
udział w igrzyskach od 1948 roku
(Londyn). Startując po raz ostatni,
w Seulu, miał 60 lat i żeglował na katamaranie „Tornado” wraz z córką.
Opracował Marek Słodownik

reklama

Kredyt Bank wspiera żeglarzy w drodze po najwyższe trofea
Żeglujemy z zasadami
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Moje igrzyska
Mateusz Kusznierewicz podsumowuje swoją olimpijską karierę

M

ateusz Kusznierewicz wyruszył do Anglii na swe
piąte igrzyska. Przygodę
z olimpijskimi regatami rozpoczął w Savannah od złota w klasie
Finn. Teraz w Weymouth żegna się
z klasą Star i olimpijskim sportem.
Przez 20 lat zdobyłem złoty i brązowy medal olimpijski, trzy tytuły mistrza
świata i cztery złote medale mistrzostw
Europy. Mam na koncie ponad 20 zwycięstw w regatach Pucharu Świata, tytuł
Żeglarza Roku 1999 przyznawany najlepszemu zawodnikowi na świecie oraz
wiele srebrnych i brązowych medali wymienionych powyżej imprez. Te wspaniałe sukcesy dają mi olbrzymią satysfakcję
i sprawiają wielką radość. Los podarował
mi mnóstwo ciekawych przeżyć, doświadczeń i emocji. Był to też okres związany z wieloma wyrzeczeniami, ciężką
pracą, poświęceniami... Niczego jednak
nie żałuję i niczego bym nie zmienił.

mnie wir życia publicznego. Wywiady,
sesje zdjęciowe, okładki czasopism,
spotkania... Byłem w pełni świadomy
tego, co się dzieje. Nie pozwoliłem,
żeby woda sodowa uderzyła mi do głowy. Głównym moim celem było wykorzystanie okazji do promocji żeglarstwa
i mojej osoby. W krótkim czasie poznałem znanych ludzi ze świata kultury,
polityki i biznesu. Z jednej strony, było
to niesamowite, jedyne w swoim rodzaju, ale z drugiej – niezbyt sprzyjało
rozwojowi sportowej kariery, na której
zawsze zależało mi najbardziej.

Sydney
Cztery lata później jechałem na
igrzyska do Sydney jako faworyt. Byłem obrońcą olimpijskiego złota, mistrzem świata i Europy. Miałem w garści wszystkie najważniejsze tytuły. Jak
zawodowy bokser wagi ciężkiej posiadający pasy mistrzowskie najważniejszych organizacji. W regatach wywalczyłem czwarte miejsce. Boże, jak to
wtedy bolało... Dziś wiem, że podczas
przygotowań do tamtych regat popełniłem sporo błędów. Byłem przetre-

nowany, zmęczony, w trakcie igrzysk
nie mieszkałem w wiosce olimpijskiej,
więc być może nie czułem w pełni atmosfery tego wyjątkowego wydarzenia.
Tamto czwarte miejsce było dla mnie
porażką. Chciałem rzucić żeglarstwo
w cholerę. Po powrocie do kraju miałem dość długą przerwę w pływaniu,
ale w końcu postanowiłem wrócić, by
jeszcze raz powalczyć o medal w klasie
Finn. Wiedziałem, że jeśli go nie zdobędę, trudno mi będzie rozpocząć żeglowanie na większej łódce wymagającej
dużych nakładów finansowych.

Atlanta
Na pierwsze igrzyska do Atlanty pojechałem jako nieopierzony młokos.
Miałem zaledwie 21 lat. Byłem mistrzem Europy w klasie OK Dinghy, ale
przecież co innego wygrywać w międzynarodowej klasie przygotowawczej, a co innego na olimpijskiej łódce,
w gronie najlepszych sterników świata.
Dlatego na starcie, kiedy stałem burta
w burtę ze starszymi żeglarzami, trząsłem portkami. Gdzieś w sobie jednak
czułem, że stać mnie na dobry wynik.
Już miesiąc przed igrzyskami, podczas konferencji prasowej PZŻ w Warszawie, mówiłem zdecydowanie, że
zamierzam walczyć o medal. Mimo
to złoto w żeglarstwie dla zawodnika
z Polski okazało się tak wielkim zaskoczeniem, że w Savannah nie było żadnego polskiego dziennikarza. Nikt nie
wierzył, że może się tam wydarzyć dla
nas coś ważnego. Dopiero pod koniec
regat i na ceremonię wręczenia medali
przyjechali przedstawiciele naszych
mediów. Przyjechał także ówczesny
minister finansów i wielki kibic sportu
Grzegorz Kołodko, wysłannik prezydenta Kwaśniewskiego.
Ten sukces zmienił moje życie nie
do poznania. Już trzy tygodnie po powrocie do kraju podpisałem kontrakty
reklamowe z takimi firmami, jak Coca-Cola, Bank Pekao SA, Warta czy Procter & Gamble (Old Spice). Mój świat
obrócił się o 180 stopni i nabrał rozpędu. Kiedy patrzę na tamten okres z perspektywy czasu, uważam, że trochę za
mało uwagi poświęcałem wówczas żeglarstwu. Chyba zbyt mocno wciągnął
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Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki podczas mistrzostw świata w Perth (grudzień 2011).
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Ateny
Przed igrzyskami w Atenach byłem
zmotywowany i skoncentrowany. Marzyłem o podium. Regatom towarzyszyły wielkie emocje. Były to trudne
zawody. Zdobyłem brązowy medal,
wygrywając ostatni wyścig. Co było
później – pewnie pamiętacie. Za metą
wyskoczyłem z łódki do wody, cieszyłem się jak dziecko, o wiele bardziej
niż osiem lat wcześniej w Atlancie,
kiedy zdobywałem złoto. To był autentyczny, szczery odruch radości. Ale
dzisiaj mogę się przyznać, że wcześniej postanowiłem sobie, że jeśli uda
mi się wywalczyć miejsce na podium,
muszę za metą zrobić coś wyjątkowego. Nie mogę pozwolić, aby wzruszenie okazać poprzez łzy lub skrywaną
głęboko radość. Chciałem zrobić coś,
co pokaże kibicom, jak ten medal jest
ważny dla mnie i dla polskiego żeglarstwa. Coś, co w pełni wyrazi moje
szczęście. Dlatego wyskoczyłem z łódki przed kamerami.
Już przed Atenami wiedziałem, że
jeśli zdobędę medal, pożegnam się

z klasą Finn i rozpocznę pływanie na
łódce klasy Star. Było to spore wyzwanie i kolejny krok w mojej karierze
sportowej. Krok, który przybliżał mnie
do żeglowania na większych jachtach.

Pekin
Pierwszy raz wsiadłem na stara
z Dominikiem Życkim we Włoszech,
w kwietniu 2005 roku, w dniu moich
30. urodzin. Rok później tygodnik
„Newsweek” napisał między innymi:
„Mateusz Kusznierewicz przesiadł
się na większą łódkę i rzucił rękawicę najsłynniejszym żeglarzom świata. Wkrótce się okaże, czy za tę zuchwałość zostanie ukarany, czy wręcz
przeciwnie – bezczelność się opłaci.
Mógł jeszcze wiele lat spokojnie żeglować na finnie – swej starej łódce, którą poznał i opanował jak nikt
w Polsce. Bilet na igrzyska miałby
w kieszeni. Stypendium olimpijskie
zagwarantowane. Sponsorów znalazłby bez wysiłku. Pozowałby do zdjęć
dla kolorowych magazynów i odcinał
kupony od sukcesów. Bo niby kto

miałby to robić, jeśli nie mistrz olimpijski i mistrz świata?
Ale Mateusz zrobił coś, na co stać
niewielu sportowców. Zszedł ze szczytu i jak przed dziesięciu laty zaczął niemal od nowa. Znów stoi na początku
drogi. Kiedy w ubiegłym roku zapowiedział, że porzuca finna i będzie się
ścigał na starze, nawet życzliwi znajomi kręcili z niedowierzaniem głowami. Chłopie, zginiesz!. Zjedzą cię
koszty albo rywale. Nie masz szans –
słyszał. Ale klamka zapadła. Mateusz
zapragnął walczyć o swoje czwarte
igrzyska na jachcie dwuosobowym,
choć przez całe życie na pokładzie
był solistą. Postanowił żeglować na
łódce, której w Polsce nikt nie widział
od ponad ćwierć wieku – od igrzysk
w Moskwie. Niezwykle prestiżowej,
drogiej i trudnej technicznie.”
Na igrzyskach w Pekinie zajęliśmy
czwarte miejsce. Znów tuż poza podium. To były dziwne regaty. Wiele
rzeczy nie zagrało. Borykaliśmy się
z wieloma problemami i przeciwnościami losu. Trudno mi nawet wspominać tamten start.

Gdańsk
Poza sportem i igrzyskami też działo się u mnie wiele. Na dobre pożegnałem się z Warszawą i zamieszkałem
w Gdańsku. To była dobra decyzja.
Doskonale czuję się w Trójmieście.
Lubię to spokojniejsze życie nad zatoką. Często płyniemy sobie na rybkę
na Hel, później na gofry do Sopotu
i wracamy do gdańskiej mariny o zachodzie słońca. To są właśnie zalety
życia nad morzem. Trzy lata temu
zostałem ambasadorem Gdańska do
spraw morskich. Uruchomiliśmy Program Edukacji Morskiej, rozwijamy
zlot żaglowców Baltic Sail i gdańską
infrastrukturę wodną. Jesienią tego
roku rozpoczniemy realizację nowego
projektu edukacyjnego dla województwa pomorskiego. Przez dwa lata
weźmie w nim udział ponad 10 tysięcy uczniów i nauczycieli. To są działania, które dają mi mnóstwo radości
i satysfakcji.
Założyłem rodzinę. Mamy z Izą
wspaniałą córkę, która mając zaledwie
pięć miesięcy, wygrała dwa wyścigi
w regatach o Puchar Mariny Gdańsk.
Ciężko mi się z nimi rozstawać, kiedy
muszę wyjeżdżać na treningi i regaty.
Stałem się rodzinny i bardzo dobrze
czuję się w roli taty i męża.

Zegrzynek

Fot. Paul Kane / Ocean Images
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W biznesie, oczywiście, prawie
wszystko kręci się wokół wody i żeglarstwa. Firmy, których jestem
współwłaścicielem, zajmują się sprzedażą jachtów i motorówek, organizacją
rejsów i szkoleń, doskonaleniem umiejętności żeglarskich, sponsoringiem
i eventami dla firm. Mamy oferty dla
każdego i na każdą okazję – dążę do
tego, by Polakom żeglarstwo kojarzyło się nazwiskiem Kusznierewicz.
Najnowszym moim przedsięwzięciem
jest Akademia Kusznierewicza, która
działa w Klubie Mila w Zegrzynku.
Klub powstał na miejscu dawnego
ośrodka PTTK. Całość utrzymana
jest w żeglarsko-morskim klimacie.
Organizowane są tam szkolenia, obozy i bezpłatne jednodniowe zajęcia
sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach akcji
Na Fali z Kusznierewiczem. W przyszłym roku otworzymy kolejny Klub
Mila w Kamieniu na Mazurach, a za
dwa lata na Kaszubach. Po powrocie
z igrzysk zamierzam mocno zaangażować się w codzienną pracę oraz dalsze
rozwijanie tych projektów i firm.
Oczywiście, nie żegnam się ze sportem. Mam głowę pełną pomysłów.
Planuję stworzyć narodowy team żeglarski, który reprezentowałby Polskę
na zagranicznych akwenach, startując
w prestiżowych regatach dużych jachtów. Dostałem też niedawno ciekawą propozycję związaną z Pucharem
Ameryki, nie chodzi o start na 72-stopowych katamaranach, ale temat jest
równie ciekawy. Będę też bezustannie
promował żeglarstwo w mediach, jak
robię to od 1996 roku. Zapewniam, że
choć na olimpijskiej emeryturze, ręce
wciąż będę miał pełne roboty...
Mateusz Kusznierewicz
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Pokonali mistrzów
Tomek Januszewski i Jacek Nowak wygrali regaty Volvo Olympic Cup
Puchar Świata klasy 49er

Żeglarska Formuła 1 w Olsztynie. 			

R

egaty Pucharu Świata
klasy 49er Volvo Olympic Cup rozegrano w Olsztynie na jeziorze Krzywe.
Duńczyk Jonas Warrer, złoty
medalista igrzysk w Pekinie,
zajął dopiero piąte miejsce.
Wygrali Polacy – Januszewski
i Nowak.
Do walki na trudnym olszyńskim
akwenie stanęło dziewięć załóg
(w tym dwie duńskie, włoska i austriacka). Trasę regat wytyczono tak, by
zawodników można było obserwować
z brzegu, przede wszystkim z plaży
miejskiej. Rozegrano dziewięć widowiskowych wyścigów.
Z przewagą trzech punktów zwyciężyła załoga AZS UWM Olsztyn
– Tomasz Januszewski i Jacek Nowak. – Nasi zawodnicy dobrze wykorzystywali swoje doświadczenie
i opływanie na jeziorach – mówił
Paweł Kacprowski, trener kadry
olimpijskiej klasy 49er. Drugie miejsce zajęli Duńczycy – Mads Lübeck
i Søren Kristensen. Na trzeciej pozy-
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cji sklasyfikowano drugą polską ekipę – Marcina Czajkowskiego (YKP
Gdynia) i Jacka Piaseckiego (SKŻ
Hestia Sopot). Ta załoga wygrała aż
cztery wyścigi, ale, niestety, nie zdołała utrzymać pozycji lidera, a do dru-

Fot. Wojciech Benedyktowicz

giego miejsca stracili zaledwie punkt.
– Do Olsztyna przyjechali zawodnicy
światowego formatu, stawka była bardzo wyrównana. Warunki na jeziorze
nie są łatwe, a zmienny i niezbyt mocny wiatr powodował sporo niespo-

dzianek. Do ostatniego wyścigu nie
było wiadomo, jaka będzie kolejność
na podium. Żegluga tutaj to naprawdę
niezły sprawdzian umiejętności technicznych – mówił Adam Liszkiewicz,
organizator regat.
Zakończenie z udziałem publiczności i mediów odbyło się na olsztyńskiej
starówce. Nagrody wręczali prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz, sekretarz PZŻ Zbigniew Stosio oraz Andrzej Arefiew, właściciel salonu Volvo
Nord Auto w Olsztynie. Oprócz pucharów i nagród pieniężnych dla zwycięzców wśród uczestników rozlosowano
zegarki marki Nautica.
Na regatach obecni byli między innymi Karol Jabłoński, uczestnik regat
o Puchar Ameryki, oraz Zbigniew
Gutkowski, zdobywca drugiego miejsca w okołoziemskich regatach samotników Velux 5 Ocean.
Klasa 49er zadebiutowała na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. To najszybsza i najbardziej widowiskowa
łódka w olimpijskim programie. Wymaga od zawodników dużej zwinności w trakcie wykonywania szybkich
manewrów. Przy silnych wiatrach
łódki klasy 49er żeglują z prędkością
do 50 km/h.
Więcej informacji o imprezie oraz
pełne wyniki na stronie internetowej
www.olympiccup.pl.

Rodziny na start
Volvo Masuria Family Cup w Mikołajkach
Regaty Volvo Masuria Family
Cup rozegrane zostaną 4 sierpnia w Mikołajkach. Można wylosować samochód Volvo XC60 na
rok. Jest tylko jedno ale – czy po
tych 12 miesiącach załoga będzie się chciała rozstać z autem?
Marka Volvo wspiera polskie żeglarstwo na kilku frontach. Po imprezach
Volvo Olympic Cup i Volvo Gdynia
Sailing Days firma zaangażowała się
w rodzinne regaty żeglarskie w Mikołajkach. W wydarzeniu weźmie udział
około stu rodzin. – Rodzina i żagle
to dwie wartości, z którymi kojarzy
się nasza marka – mówi Łukasz Wójcik, communication manager w Volvo
Auto Polska.
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Regaty rozegrane zostaną w kilku
klasach: T1, T2, T3, Tango, Omega
oraz w klasie otwartej. Po zakończeniu
wyścigów odbędzie się najważniejsza
część wydarzenia – losowanie rocznego użyczenia Volvo XC60. Nagroda
zostanie rozlosowana wśród wszystkich rodzin, które wezmą udział w regatach.
W trakcie imprezy zaplanowano
prezentacje samochodów Volvo oraz
promocję aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku nad wodą. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych.
Pomysłodawcą regat jest Andrzej Arefiew, właściciel autoryzowanych salonów Volvo w Białymstoku i Olsztynie.
Organizacją zajmuje się Adam Liszkiewicz z firmy Promo Sailing.

Portem regat będzie Wioska Żeglarska w Mikołajkach. Zgłoszenia
przyjmowane będą w biurze zawodów
(sobota, 4 sierpnia, od godz. 8.00 do
10.00). Komisja przewiduje rozegranie
trzech wyścigów. Wpisowe wynosi 20
zł od jachtu. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.volvomasuriafamilycup.pl.
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STOCZNIA
COBREY
Sport i luksus

ŁÓDŹ DESANTOWA
Fiskars Drive 46 Open

świat jachtów motorowych

Model Cobrey 260 SC

Stocznia Cobrey
Dla miłośników szybkich łodzi sportowych i dużych jachtów z flybridge
Artykuł z cyklu Stocznie Jachtowe
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wym wyposażeniu są także zlew kuchenny, toaleta chemiczna, umywalka
łazienkowa, lustro, dywaniki na pokładzie, uchwyt do holowania narciarza,
spojler z oświetleniem, oświetlenie
nawigacyjne, kuchenka spirytusowa,
pompa zenzowa, dwa wodoodporne głośniki w spojlerze i dwa kolejne
w kabinie, a także dwa akumulatory.
Dodatkowo łódź może być wyposażona między innymi w ster strumie-

niowy, elektryczną windę kotwiczną,
sejf, GPS, echosondę, zestaw kina
domowego, telewizor, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, prysznic w toalecie, ogrzewanie Webasto, dodatkowy
stolik w kokpicie i materac dziobowy
do opalania. A nawet w skórzaną tapicerkę w kabinie i drewno tekowe na
pokładzie i platformie kąpielowej.
Stocznia prowadzi prace nad budową
jachtów luksusowych Cobrey 40 Fly i

www.magazynwiatr.pl
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Fot. Cobrey Boats (2)
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Cobrey produkuje swoje jachty od
dziewięciu lat, oferując łodzie i luksusowe jachty motorowe o długościach
od 5,5 metra do 14 metrów. Jest jedną
z nielicznych stoczni w Polsce rozwijającą segment jachtów motorowych
z flybridge, czyli górnym otwartym
pokładem. Łodzie powstają w stoczni
w Ostródzie, a pod Warszawą, przy
trasie prowadzącej do Nieporętu,
działa nowy salon sprzedaży. Stocznia współpracuje z partnerami z Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy, Szwecji, Rosji, Ukrainy,
a nawet ze Zjednoczonych Emiratów

Arabskich. Ma już także spore grono
odbiorców na polskim rynku, gdyż od
kilku lat regularnie prezentuje swoje
produkty na krajowych targach i wystawach.
Flagowym modelem firmy jest Cobrey 260 SC. Elegancki, łatwy w obsłudze cruiser cieszący się zdecydowanie największą popularnością wśród
klientów firmy. Łódź sprawdza się
podczas wakacji na morzu i w trakcie weekendu na jeziorze. Przyciąga
uwagę dzięki oryginalnej stylistyce
i bogatemu wyposażeniu. Wygodę
zapewnia obszerna kabina o wysokości 1,87 metra, z kuchnią i zamkniętą łazienką z prysznicem. Wewnątrz
mamy składany stolik oraz dodatkową
podwójną koję pod kokpitem. Na łodzi
może nocować do 5 osób. Dużą zaletą
tej konstrukcji jest możliwość przewożenia jej na standardowej przyczepie
podłodziowej.
Jacht wyposażony jest w stacjonarny silnik z przekładnią Zet (diesel lub
benzynowy), którego osiągi zadowolą
najbardziej wymagających motorowodniaków. Na rufie mamy platformę
kąpielową z drabinką i prysznicem.
Rejs uprzyjemni muzyka płynąca z radia z odtwarzaczem CD. W standardo-

na: www.

C

obrey to polska stocznia
jachtowa specjalizująca
się w budowie rekreacyjnych łodzi motorowych. Jej założyciel i szef, Bartłomiej Kosicki,
jest także współwłaścicielem
firmy Cobo Marine, autoryzowanego przedstawiciela na Polskę
łodzi amerykańskiej stoczni Stingray i firmy Cobo Nautic, producenta laminatów i kompozytów.
Bartłomiej Kosicki jest doskonałym przykładem na to, że pasja
może przerodzić się w sposób na
życie i pomysł na udany biznes.

świat jachtów motorowych
Cobrey 44 Fly, których premiera planowana jest za kilka miesięcy. Jednostki wykonane będą w najwyższym standardzie, z takim wyposażeniem, jak na
przykład meble ze szlachetnego drewna czy skórzana podłoga. Jacht będzie
mieć przestronną sypialnię armatorską
z oddzielną łazienką, a do tego jedną
lub dwie sypialnie dla gości, dodatkową
łazienkę z prysznicem, kuchnię, komfortowy salon z TV oraz dodatkowym
miejscem do spania – te pomieszczenia
pozwolą w komfortowych warunkach
spędzić rejs w gronie rodziny lub przyjaciół. Jednostka wyposażona będzie
w dwa silniki stacjonarne.
Ciekawą propozycją jest model
Cobrey 185 BR, otwartopokładowy
bowrider o długości 5,5 metra. Ta
łódź pozwala aktywnie spędzać czas
na wodzie. Jednostka jest bardzo prosta w obsłudze, wygodna i niezwykle
szybka, dzięki czemu idealnie nadaje
się do uprawiania narciarstwa wodnego i wakeboardu. W standardowym
wyposażeniu znajdziemy między
innymi wykładzinę na pokładzie, regulowaną kierownicę, zintegrowaną
platformę kąpielową i akumulator. Dodatkowo łódź może posiadać między
innymi system audio z pilotem, pokrowiec słoneczny na kokpit i na dziób,
okrągły stolik, słupek ułatwiający holowanie narciarza i echosondę.
Z kolei model Cobrey 230/235 CC to
łódź na całodniowe wyprawy posiadająca bardzo wygodne koje. Zadowoli
także miłośników sportów motoro-

Kokpit łodzi Cobrey 185 BR

wodnych i wędkarzy. Ważnymi cechami tej jednostki jest bardzo dobra pływalność oraz sportowy charakter.
Na tegorocznych Targach Wiatr
i Woda w Gdyni Cobrey Boats zaprezentuje swój flagowy model – Cobrey
260 SC, zatem każdy, kto odwiedzi targi, będzie mógł obejrzeć łódź
i sprawdzić jej atuty.
Arek Rejs

Cobrey 260 SC
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga
Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Silnik
Załoga
Kategoria projektowa

Cobrey 40 FLY

7,80 m
2,59 m
0,49/0,97 m
2100 kg
260 l
84 l
160-270 KM
6 osób
C

Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga
Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Silnik
Załoga
Kategoria projektowa

11,93 m
4,17 m
1,06 m
9000 kg
910 l
410 l
400-840 KM
8 osób
B

PRODUCENT LUKSUSOWYCH JACHTÓW MOTOROWYCH

COBREY 260 SC

COBREY 185 BR

COBREY 40 FLY
COBREY 230/235 CC

COBREY BOATS  Bankowa 43, 05-220 Zielonka k/Warszawy  www.cobrey.pl  info@cobrey.pl  +48 509 66 88 86
Salon sprzedaży: Jana Kazimierza 454, 05-126 Stanisławów Pierwszy k/ Warszawy
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świat jachtów motorowych

Łódź desantowa
Bojowy, dynamiczny i oryginalny jacht prawie na każdą okazję
Fiskars Drive 46 Open

D

rive 46 Open to najmniejsza jednostka z floty
fińskich łodzi Fiskars,
budowanych w augustowskiej
stoczni Ślepsk. Jachty mają
aluminiowe dna i laminatowe
pokłady. Dzięki temu są nie
tylko wytrzymałe, ale też mają
oryginalny wygląd.

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy
Czartery jachtów
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Stocznia Ślepsk wytwarza kilka modeli łodzi z serii Drive. Jachty z aluminiowym dnem mają doskonałą pływalność. Lekkie i odporne na uderzenia
sprawdzają się wszędzie tam, gdzie jest
kamieniste wybrzeże lub długa i surowa
zima. Mają niewielkie zanurzenie, więc
możemy je zaparkować na plaży (przed
desantem należy jedynie pamiętać
o podniesieniu silnika). Są doskonałe
do czarteru lub dla mniej doświadczonych sterników. Poza tym aluminium to
materiał łatwy w utrzymaniu.
Stocznia Ślepsk udostępniła nam do
testów dwie łodzie Fiskars: Drive 50
Open i swojego malucha – Drive 46
Open. Pierwsza zapewnia sporo wygód, druga zaś uwodzi zadziornością
i sportowym charakterem.
Drive 46 Open ma dosyć nietypowy
układ pokładu. Cała część gościnna
znajduje się na dziobie. Z tyłu umieszczono jedynie kanapę dla sternika, nawigatora oraz dla jeszcze jednej osoby.
To miejsce jest wygodne i dające poczucie bezpieczeństwa. Znajduje się
dość blisko silnika, ale podczas żeglugi praca motoru nie dokucza prowadzącym jacht.
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Dziobowa przestrzeń gościnna oddzielona jest od nawigacyjnej dwiema
konsolami. Górują nad nimi osłony
przypominające motocyklowe owiewki, podczas jazdy z większą prędkością osłaniające od wiatru sternika
oraz osobę siedzącą za lewą konsolą.
Między konsolami można zamontować brezentową osłonę, która powinna chronić także pasażera siedzącego
pośrodku.
Konsole i owiewki obudowane są
solidnymi relingami ze stali nierdzewnej. W konsoli nawigatora znajduje się
dosyć duży schowek na mapy i dokumenty zamykany pokrywą z ciemnej
pleksi. Na ścianie rufowej zamontowano reling zapewniający bezpieczeństwo przy poruszaniu się po niewielkich platformach kąpielowych po
obu stronach silnika. Także na dziobie,
wzdłuż obu burt, znajdują się solidne
relingi.
W części dziobowej, przed konsolami, są dwie wygodne jednoosobowe
kanapy wzdłuż burt oraz jedno miejsce siedzące na dziobie. Pod kanapami
znajdziemy bardzo duże schowki wyposażone w uszczelkę chroniącą przed

wilgocią i ewentualnym uderzaniem
klapy. Wszystkie schowki na łódce, niezależnie od rozmiaru, zamykane są na
zamki, do których pasuje jeden klucz.
To bardzo wygodne rozwiązanie.
Co ciekawe, cała tapicerka na łodziach Fiskars jest w kolorze czarnym.
To dość nietypowe rozwiązanie, zwykle producenci proponują nam obicia
w jasnych tonacjach. Połączenie czerni
tapicerki z bielą laminatu dodaje łodziom eleganckiego wyglądu i oczywiście mocno wyróżnia je spośród
innych jednostek cumujących przy kei.
Nasza testowa łódź napędzana była
standardowym dla niej silnikiem zewnętrznym Mercury o mocy 40 KM
(maksymalna moc silnika dla tej łodzi
to 50 KM). Na ciemnej konsoli przed
sternikiem znajdują się wskaźniki,
które pozwalają kontrolować zużycie
paliwa, obroty, temperaturę i ciśnienie oleju. Jest tu też ploter map firmy
Garmin oraz echosonda, która na pewno przyda się miłośnikom wędkowania. Wszystkie wskaźniki są dobrze
widoczne i łatwo dostępne. Manetka
umieszczona jest w dobrym miejscu
i nie mamy najmniejszych problemów
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Fot. www.fiskarsboats.com (2)

Aluminiowe dno i laminatowy pokład łodzi Drive 46 Open.

ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

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

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

George & Joanna Wilson
Żeglarze

www.Simrad-Yachting.com
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Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów
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świat jachtów motorowych
Fiskars Drive 46 Open
Długość

4,68 m

Szerokość

2,08 m

Zanurzenie

0,35 m

Waga

445 kg

Liczba osób

5

Kategoria projektowa

C

Silniki Mercury F40ELPT EFI, 40 KM
lub Mercury F50ELPT EFI, 50 KM
Cena

44 tys. zł

Obroty
silnika
(rpm)

Prędkość
(węzły)

Zużycie
paliwa
(l/h)

820

2,3

0,5

1 000

3

0,8

Najmniejsza łódź z linii Drive żegluje z prędkością ponad 25 węzłów.

1 500

4

1,2

ze zmianą prędkości. Kierownica
w naszym modelu obracała się dosyć
ciężko, ale poza tym nic nie mogło popsuć nam wrażeń z żeglugi.
Maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na tej niewielkiej łódce, to
25,4 węzła (przy obrotach 5850 rpm
i spalaniu 13 litrów na godzinę). Jacht
wchodzi w ślizg po 12, 13 sekundach.
Ten wynik znacznie się poprawia po
dociążeniu dziobu. Wtedy do osiągnięcia pełnego ślizgu potrzeba ośmiu
sekund.

2 000

4,7

1,4

2 500

5,7

3

3 000

6,4

4,9

jachtem lub do dziennych podróży na zakupy czy na kawę. Idealnie też sprawdzi
się jako łódka wędkarska, która pozwoli
dostać się na najtrudniej dostępne łowiska. W rufowej ścianie znajduje się
gniazdo umożliwiające montaż uchwytu
do holowania narciarza. Mocny kadłub,
dużo solidnych relingów, a przy tym bardzo niewielkie zużycie paliwa, to zalety
czyniące z Drive 46 bardzo uniwersalną
łajbę. Dzięki niewielkim rozmiarom jest
ona również łatwa w transporcie.
Arek Rejs

3 500

6,9

7,1

4 000

13,9

7,8

4 500

18,4

8,6

5 000

21

10,8

5 500

24,1

12,9

5 850

25,4

13

reklama

Drive doskonale radzi sobie na łukach. Niezależnie od tego, w którą stronę skręcamy, robi to ciasno i sprawnie.
Podczas żadnego manewru nie tracimy
widoczności. Choć stanowisko sterowania znajduje się głęboko w tyle kokpitu,
ani przy skrętach, ani przy wchodzeniu
łodzi w ślizg sternik nie traci widoczności i ma pełną kontrolę nad łódką.
Fiskars Drive 46 Open to – według
mnie – jedna z lepszych konstrukcji tego
typu i tej wielkości. Doskonała jako środek transportu między lądem a większym
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Meta w Irlandii
Załoga francuskiego jachtu „Groupama” wygrała Volvo Ocean Race
Skipper Franck Cammas triumfuje

Franck Cammas podchodzi do podwyższonego stanowiska sternika. 			

O

statni oceaniczny odcinek Volvo Ocean Race
nie był etapem przyjaźni. To właśnie na dystansie niespełna 500 mil z francuskiego
Lorient do irlandzkiego Galway
miało dojść do ostatecznych
rozstrzygnięć. Punktowa przewaga liderów nie gwarantowała sukcesu. Równocześnie
jednak Francuzi z „Groupamy”
byli w najlepszej sytuacji i czuli, że wygrana jest blisko.
Po starcie jachty długo żeglowały
blisko siebie, w zasięgu wzroku. Po
okrążeniu wysepki leżącej w pobliżu Lorient płynęły w słabym wietrze
ku słynnej latarni Fastnet (należało ją
okrążyć lewą burtą). Nie było miejsca
na taktyczne zagrywki. Załogi postawiły żagle code zero (ogromne topowe
genuy), dzięki którym osiągały prędkość ponad 10 węzłów. Spodziewano
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się, że na wysokości Kanału Angielskiego sytuacja się zmieni, ale tak się
nie stało.
Do latarni Fastnet pierwsza dopłynęła „Puma”, ale jej przewaga nad
rywalami była minimalna. Wzdłuż
brzegów Irlandii jachty płynęły niemal
burta w burtę. „Abu Dhabi” i „Sanya”
pożeglowały nieco dalej na północ, licząc, że świeża bryza dojdzie do nich
wcześniej niż do rywali i pozwoli odrobić straty. Ten fortel się nie powiódł
i obie ekipy karnie powróciły do szeregu, tracąc cenne mile do pozostałych
jednostek.
Ostatnia prosta do Galway przyniosła przewagę ekipie „Campera”.
Załoga „Groupamy” wychodziła ze
skóry, by dopaść uciekających rywali,
ale tym razem nie dali rady. Ostatni
oceaniczny etap wygrał „Camper”, na
drugiej pozycji „Groupama”, a na trzeciej „Puma”. Dopiero czwarte miejsce
zajęli żeglarze z jachtu „Telefonica”,

którzy po niepowodzeniach w poprzednich etapach chcieli rzutem na
taśmę wskoczyć na podium. Niestety,
nie udało się.
Na miecie w Galway mimo późnej
nocy trwała fiesta w południowym
stylu. Tysiące kibiców czekały na
przybycie jachtów, a kiedy te dopłynęły, rozpoczął się prawdziwy karnawał
w blasku fajerwerków rozświetlających niebo. Irlandczycy lubią nie tylko
piłkę nożną, ich narodowym sportem
jest także żeglarstwo, a ich niestrudzony zapał do kibicowania znany jest
w całym regatowym świecie.
Ostatni wyścig portowy nie mógł
spowodować znaczących zmian w klasyfikacji. Na krótkiej i krętej trasie, której pokonanie zajęło załogom godzinę,
najszybsi byli Amerykanie z „Pumy”.
Drugie miejsce zajęła załoga „Campera”, a trzecie „Groupamy”. Ponownie
dopiero na czwartym miejscu dopłynęli
Hiszpanie z „Telefoniki”.

Fot. Yann Riou / Volvo Ocean Race

W klasyfikacji generalnej obejmującej tylko wyścigi portowe, którym
organizatorzy nadają dużą rangę, zwyciężyli Amerykanie. Co prawda wygrali zaledwie jeden wyścig (ostatni),
ale wcześniej trzykrotnie byli drudzy
i zaledwie raz znaleźli się poza podium. „Groupama” w tej klasyfikacji
jest dopiero trzecia, choć aż trzykrotnie zwyciężyła. „Telefonica” znalazła
się na przedostatnim miejscu – wygrali
dwa razy, ale aż czterokrotnie byli na
ostatniej pozycji.
Marek Słodownik

Klasyfikacja końcowa regat
1. „Groupama”
2. „Camper”
3. „Puma”
4. „Telefonica”
5. „Abu Dhabi”
6. „Sanya”
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253
231
226
213
131
51
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Najstarsze regaty okołoziemskie były w tym roku bardzo ciekawe, rywalizacja stała na wysokim
poziomie, była niezwykle wyrównana, a zwycięzcę poznaliśmy dopiero po ośmiu miesiącach walki.
Regaty miały 200 tysięcy fanów
na Facebooku, a w całym internecie opublikowano o nich ponad 51
tysięcy artykułów.

Co zapamiętamy z tegorocznych regat Volvo Ocean Race?

W dziewięciu etapach oceanicznych
zwyciężało aż pięć łodzi. To dowód,
jak wyrównania była stawka. Dramatyczną rywalizację śledziliśmy od
pierwszego etapu, z którego wycofała
się połowa załóg, aż po ostatnie metry
na drodze do Galway. Z pewnością
zapamiętamy ukrycie portu docelowego na Oceanie Indyjskim, co miało chronić załogi przed somalijskimi
piratami. Porywający finisz Francuzów w drodze do Auckland, kiedy
Franck Cammas, ryzykując zatonięcie przeciekającego jachtu, wyciskał
z „Groupamy”, ile się dało. A także
owacyjne przyjęcie flotylli w tym
mieście. W naszej pamięci pozostanie
szalony etap z Auckland do Brazylii
– w całości do mety dotarły wówczas

zaledwie dwa jachty, a załoga „Telefoniki” naprawiała łódź tuż za Hornem
i odrobiła w kilka dni 400 mil, by na finiszu ulec Amerykanom zaledwie o 12
minut. Zapamiętamy też wspaniałą
końcówkę etapu do Lizbony i nieudany
pościg „Groupamy” za jachtem „Abu
Dhabi”, a także determinację francuskich żeglarzy w drodze do Lorient,
gdzie mieści się ich baza i gdzie przed
własną publicznością chcieli pokazać
swoją dominację.
Po trzech etapach zwycięskich dla
„Telefoniki” chyba niewielu sądziło, że
rywale mogą wydrzeć Hiszpanom zwycięstwo. A tymczasem Iker Martínez
i Xabier Fernández nawet nie stanęli na
podium – to chyba największa niespodzianka tych regat. Wygrali Francuzi

Franck Cammas na mecie w Galway. 			

Fot. Ian Roman / Volvo Ocean Race

Tegoroczna edycja regat upłynęła
pod znakiem awarii. Trzy połamane
maszty, awaria takielunku, uszkodzenie rufy, połamane płetwy sterowe,
delaminacje. To wszystko dodawało
walce pikanterii, ale też prowadziło do
nerwowych sytuacji i naruszania harmonogramu regat.
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dowodzeni przez Francka Cammasa,
specjalistę od żeglugi na wielokadłubowcach, który debiutował w Volvo Ocean Race. W pierwszym etapie
Cammas popełnił błąd, trzymając się
afrykańskiego brzegu, co kosztowało
go sporą stratę. Pogubił się także na południowym Atlantyku. Jednak załoga
podniosła się po tych ciosach i później
żeglowała coraz lepiej. Od trzeciego
etapu płynęła koncertowo, wygrała aż
dwa odcinki – do Auckland i Lorient.
Francuzi zwyciężyli w klasyfikacji generalnej, choć w wyścigach portowych
żeglowali w kratkę, a podczas rejsu do
Brazylii stracili maszt.
Jaki jest francuski przepis na sukces?
Dość prosty. Trzeba mieć świetnego żeglarza, jednego z najlepszych na świecie od regat oceanicznych. Trzeba kupić
zwycięski jacht z poprzedniej edycji
regat („Ericsson 4”) wraz z zapleczem
i wynikami testów. Do współpracy należy zaprosić najlepszego konstruktora
łodzi klasy VOR 70, Argentyńczyka
Juana Kouyoumdjiana. Do tego trzeba
dodać budżet w wysokości 30 mln euro,
dwa lata testów i zgrywania załogi, no
i można stawać na starcie. Oczywiście
inni także mieli wysokie budżety, ale nie
takie jak Francuzi. Jacht „Groupama 4”
nie był najszybszy w stawce, ale żeglował
najrówniej. Warto też zwrócić uwagę na
dobór załogi. Na pokładzie „Groupamy”
żeglowało aż sześć osób, które obok nazwiska miały napisane słowo „sternik”.
Dzięki temu żeglarze mogli często zmieniać się za kołem, pracować efektywniej
i „wyduszać” z jachtu jak najwięcej. Francuzi wygrali te regaty po raz pierwszy od
1986 roku i pokazali, że na oceanach są
potęgą w każdej dyscyplinie.
Następna edycja Volvo Ocean Race
rozpocznie się w Alicante jesienią
2014 roku. W grudniu poznamy trasę
i porty etapowe (trzymamy kciuki za
Gdańsk), a w czerwcu zostanie zwodowany nowy jacht do regat.
Marek Słodownik
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To jest samochód o jakim marzy³eś. Podobny
do… Ciebie. Zupe³nie nowy i zdecydowanie
bardziej indywidualny. Z funkcjonalnym i eleganckim wzornictwem, charakterystycznym, dynamicznym prolem. Wnêtrzem dopasowuj¹cym
siê do Twojego aktualnego nastroju. Na nowo
deniuje bezpieczeñstwo, chroni¹c kierowcê,
pasa¿erów i pieszych – dziêki pierwszej na świecie poduszce powietrznej dla pieszego. Prowadzi siê jakby by³ czêści¹ Ciebie, daj¹c ogromn¹ radośæ z jazdy.

ZUPEŁNIE NOWE VOLVO V40

CAŁKIEM
JAK
TY
JUŻ OD 86 900 ZŁ*

WSZYSCY
KTOŚ
TY
* Volvo V40 T3/1,6/150 KM
W zale¿ności od wersji silnika zu¿ycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 3,6 do 5,5 l/100 km, emisja CO2 od 94 do 136 g/km.

volvocars.PL

