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Jak powstają? Gdzie występują?

Raport znad zalewu

Na igrzyska pod banderą Austrii

The sociable

Activ 705 Cruiser
Zapraszamy na stoisko Quicksilver na targach
“Wiatr i Woda” w Marinie Gdynia w dniach
31 lipca - 3 sierpnia 2014

Wspaniały dzień to taki, który zaczyna i kończy się z przyjaciółmi i rodziną.
Przyjazną atmosferę na wodzie zapewni na pewno Activ 705 Cruiser.

Delphia Yachts Kot Sp. j.
ul. Kościuszki 63
19-400 Olecko
tel. +48 87 520 74 12
e-mail: delphiayachts@delphiayachts.pl

Sportowy styl, materiały wysokiej jakości i innowacyjny design sprawiają,
że każdy dzień pozostanie niezapomnianą przygodą. Bo życie jest tu
i teraz. Life is now
Zdobywca nagrody “Motor Boat of the Year” dzięki połączeniu łatwości
prowadzenia, praktycznych rozwiązań oraz wygody.

Więcej informacji o pełnej ofercie Quicksilver na stronie:
www.quicksilver-boats.com
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Człowiek na morzu jest szczęśliwszy

W

tym wydaniu „Wiatru” publikujemy rozmowę Patrycji
Długoń z Beatą Lewandowską, żoną Tomka Lewandowskiego, który dwa lata temu zmarł na pokładzie
swojego jachtu „Luka”. To pierwszy taki wywiad – niezwykła opowieść o miłości, marzeniach, poszukiwaniu miejsca na ziemi i odpowiedzi na pytanie, co zrobić z resztą życia.
Tomasz Lewandowski jest jedynym Polakiem, który opłynął kulę
ziemską w samotnym rejsie bez zawijania do portów trasą ze wschodu na zachód – pod wiatry i prądy. Przed nim w historii światowego
żeglarstwa dokonało tego zaledwie pięć osób. Ci, którzy znali Tomka
Lewandowskiego, mają wielkie szczęście, bo mogli czerpać garściami
z jego marzeń, humoru, piosenek oraz z niezwykłego dystansu do siebie i świata. Dla wszystkich, którzy go nie znali, Patrycja Długoń przygotowała artykuł oraz wywiad z Beatą Lewandowską – w obu tekstach
panie kreślą sylwetkę niezwykłego człowieka. W trakcie lektury poznajemy Tomka takim, jakim widziała go najbliższa mu osoba...
Co tak ciągnęło na morze kapitana Lewandowskiego, „włóczęgę
z Iławy”? Na jachcie „Luka” nie tylko żeglował i opłynął świat, ale
także mieszkał. Może szukał prostoty życia pozwalającej skupiać
uwagę na tym, co najważniejsze dziś i jutro, czyli na tym, skąd wieje
wiatr, z jaką siłą dmuchnie o świcie, czy prądy porwą nas we właściwym kierunku i co zjemy na kolację. Na morzu zwykle nie ma wojen,
separatystów, kłamstw, obłudy i cynizmu polityków. Tam nawet ma-

rzenia są inne niż na lądzie, bo
zwykle tęsknimy za rzeczami,
których tu nawet nie zauważamy. W niezwykły sposób ujął
to Tomek w swym dzienniku.
Wiele jego słów wartych jest
naszej uwagi, ale te zostaną
ze mną na długo: „Dzień 360.
Teraz zależy mi, żeby wziąć na
kolana Beatę i nażreć się dobrze uwędzonej kiełbasy, reszta to iluzja i brednie”. Kiedy
Beata wyda książkę zawierającą wszystkie rejsowe zapiski
Tomka, z pewnością będzie to
pasjonująca i pouczająca lektura.
Beata Lewandowska po śmierci męża nie wróciła na ląd. Nadal
mieszka i pływa na „Luce” wraz z psem Wackiem. Dba o jacht, organizuje rejsy i czartery, zrobiła nawet kurs kapitański, by móc na pokładzie decydować o wszystkim samodzielnie. Rozmowę o Tomku,
o jachcie, o babskich sprawach i o życiu na morzu Patrycja Długoń
przeprowadziła specjalnie dla magazynu „Wiatr”.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

10 237 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji
w Apple Store i Google Play, a na komputerach
i smartfonach – plików PDF.

www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania V 2014, VI 2014, VII 2014).

www.magazynwiatr.pl
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Trąby wodne na Bałtyku

Z

4

są najczęstsze. Tworzą się wówczas, gdy
nad rozgrzane morze (a więc w strefach
przybrzeżnych i na płytkich akwenach)
napływa zimne powietrze polarne. Takie
sytuacje mamy nad naszym Bałtykiem
latem i jesienią, gdy morze zakumulowało już sporą ilość energii, a z północy napływają chłodniejsze masy powietrza. Do
powstania takich trąb potrzeba więc dużej
różnicy temperatur pomiędzy powietrzem
a morzem, co sprzyja szybkiemu rozwojo-

reklama

pokładu ORP „Kościuszko” sfilmowano w czerwcu trąbę wodną.
To ciekawe zjawisko wcale nie jest
rzadkością na naszym morzu. Pojawia się
także na Mazurach.
Trąby wodne tworzą się na Bałtyku co
roku, ale nieczęsto udaje się je zarejestrować z tak niewielkiej odległości. Jak mówi
jeden z marynarzy ORP „Kościuszko”,
kapitan zdecydował się podejść w pobliże
trąby, gdyż się nie poruszała – było to więc
mniej intensywne i jednocześnie najbardziej typowe zjawisko, które Amerykanie
nazywają nawet trąbą wodną dobrej pogody (fair weather waterspout). Aby odszukać
film w internecie, należy w wyszukiwarkę
serwisu You Tube wpisać słowa: „Trąba powietrzna na Zatoce Gdańskiej”.
Tylko w czerwcu w Europie zanotowano
62 zjawiska tego typu, a na samym Bałtyku
i w cieśninach duńskich – 16 (dane European Severe Weather Database). Najczęściej
trąby tworzyły się między 20 a 23 czerwca,
kiedy ciepłe masy powietrza zwrotnikowego ścierały się z powietrzem polarnym.
Ale szczyt sezonu na bałtyckie trąby wodne
jeszcze przed nami – przypada on bowiem
na wrzesień i październik.
Występują dwa główne typy trąb wodnych. Te o niewielkiej intensywności, niezwiązane z superkomórkami burzowymi,
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Tylko w czerwcu w Europie zanotowano 62 trąby wodne.

wi konwekcji. Trąba tego typu jest związana z silnie wypiętrzającymi się cumulusami o płaskich ciemnych podstawach (oba
zjawiska nie przemieszczają się znacząco
w poziomie).
Drugi typ trąb wodnych to nic innego jak
tornado nad wodą, wiązane z bardzo gwałtownymi i rozległymi burzami zwanymi
superkomurkami burzowymi. Intensywność
trąb wodnych tego typu jest porównywalna
z tornadami. Zjawisko występuje rzadko,
choć warunki do jego powstawania występują nad Adriatykiem, Morzem Egejskim i Morzem Jońskim, gdzie ponad połowa zjawisk
wirowych to właśnie tornada nad wodą.
Czy można prognozować tworzenie się
trąb wodnych? Oczywiście. W praktyce
żeglarskiej najważniejsze będzie rozpoznanie, jakie masy powietrza napływają
nad rozgrzane morze. W warunkach bałtyckich czy mazurskich pomocny będzie komentarz synoptyka, na przykład z serwisu
www.meteo.pl. Jeżeli zapowiadany jest napływ powietrza z północy, podkreślane są
duże kontrasty termiczne ścierających się
mas powietrza, a temperatura wody sięga
co najmniej 19 stopni Celsjusza, możemy
się spodziewać intensywnej pogody. Żeglarze korzystający z plików GRIB powinni
pobierać także indeks CAPE informujący
o warunkach do rozwoju konwekcji.
Mam jednak dobrą wiadomość – trąb
wodnych da się łatwo uniknąć dzięki uważnej obserwacji. Trąba ma pięć stadiów rozwoju. W pierwszym na wodzie pojawia się
znaczących rozmiarów okrągły jasny dysk
otoczony ciemniejszym pierścieniem. Następnie z ciemniejszej części dysku formują
się spiralne pasma na powierzchni wody.
W kolejnym etapie dookoła centrum zjawiska formuje się ściana z rozpylonej wody.
Wreszcie widoczny staje się lej łączący
chmurę z powierzchnią akwenu. W ostatniej fazie napływ ciepłego powietrza do
centrum wiru powoduje jego osłabnięcie
i trąba się rozpada. W chwili największej
intensywności prędkość wiatru w centrum
może przekraczać 30 m/s (58 węzłów, 11
stopni w skali Beauforta). Są to więc zjawiska stanowiące zagrożenie dla żeglugi.
Szczególnie, że w centrum leja wiatry wieją w przeciwnych kierunkach, więc ich siła
jest wyjątkowo niszcząca.
Gdy pojawia się drugi typ trąb wodnych,
musi zaistnieć superkomórka burzowa,
czyli znacznych rozmiarów burza o dużej
intensywności, a tę trudno przeoczyć, jeżeli śledzimy prognozy z dobrego źródła
i mamy oczy szeroko otwarte. Warto czasem podjąć decyzję o pozostaniu w porcie,
bo – jak mawiają niektórzy: „lepiej być tu
i marzyć, by być tam, niż być tam i marzyć,
by być tu”.
Michał Brennek
www.geographica.pl

Remont „Zjawy IV” dobiega końca
W październiku „Zjawa IV” wyruszy w rejs dookoła świata śladami Władysława Wagnera,
pierwszego Polaka, który opłynął ziemię jachtem żaglowym. Wyprawa potrwa prawie trzy lata.
Weźmie w niej udział około 1500 żeglarzy. Właśnie dobiega końca remont jednostki.

J

acht „Zjawa IV” pokona około 45 tysięcy mil. Organizatorzy robią wszystko,
by łódź była jak najlepiej przygotowana do wyprawy. – Mamy kilka tygodni opóźnienia, ale wolimy przedłużyć prace remontowe niż zrobić coś pospiesznie i niestarannie
– mówi Maciej Orczykowski, koordynator
projektu. Pokład jest niemal gotowy – pozostało szlifowanie. Trzeba też zamontować elementy nadbudówek. Położono instalację elektryczną i zamówiono rozdzielnicę. Trudnym
przedsięwzięciem było umieszczenie silnika
w siłowni. Z uwagi na stosunkowo mały luk
maszynowni wymagało to dużej precyzji. Ponadto wbudowano zbiorniki na wodę i fekalia.
Zamontowano pompy wodne i zęzowe. Na
pokładzie będą trzy systemy wypompowywania wody z zęzy: ręczny, elektryczny i zasilany silnikiem. Na początku lipca rozpoczęto
zabudowę wnętrza, części kambuzowej oraz
toalet. Zamówiono również żagle.
www.magazynwiatr.pl

Dobiega końca kompletowanie załogi
na kolejne etapy. Większość miejsc już
zarezerwowano, pozostało kilka koi na
etap świąteczny oraz na trasę Cuxhaven
– Amsterdam. Miejsce na pokładzie można rezerwować przez stronę internetową
www.odysea.org.pl.
27 czerwca w warszawskiej tawernie
„Korsarz” odbył się koncert charytatywny.
Zagrały zespoły Mechanicy Szanty i Stara
Kuźnia. W trakcie wieczoru udało się zebrać około 6,5 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na zorganizowanie rejsu dla
dzieci z rodzin zastępczych, które popłyną
w etapie z Jamajki do Panamy. Wciąż poszukiwani są sponsorzy, by zrealizować
marzenia małych żeglarzy.
Podczas wyprawy załogi będą odwiedzać
miejsca związane z Władysławem Wagnerem i jego rejsem. „Zjawa” weźmie udział
w kilku imprezach w różnych zakątkach

świata. Ważnym wydarzeniem będzie zlot
jachtów i żaglowców Wagner Sailing Rally
BVI 2015 oraz otwarcie muzeum Wagnera w Trellis Bay, niedaleko Beef Island na
Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Dużą
imprezą, na którą „Zjawa” została zaproszona, jest 23. Światowe Skautowe Jamboree w Japonii.
Na pokładzie daje się odczuć atmosferę napięcia, gdyż rejs zbliża się wielkimi
krokami. – Upały nam nie sprzyjają. Pod
pokładem robi się nie do zniesienia, więc
zwykle prace można rozpoczynać dopiero
po południu – mówi Maciej Orczykowski.
Na sierpień i wrzesień zaplanowano rejsy,
które pozwolą sprawdzić jacht na morzu.
Następnie, tuż przed startem, „Zjawa” wróci do stoczni na trzytygodniowe poprawki
i uszczelnianie poszycia kadłuba. Start odbędzie się 11 października.
Kamila Ostrowska
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Senior Games w porcie Pod Omegą

M

kładka „O zawodach”). Zaglądajcie też na
witryny organizatorów www.podomega.pl,
www.ppjk.pl.
Organizatorzy udostępnią 16 łodzi klasy Omega Standard (o przyznaniu jachtu
decyduje kolejność zgłoszeń). Oczywiście
załogi mogą przyjechać do Iławy z własnymi omegami. W regatach Żeglarski Puchar
Iławy w ramach PPJK rywalizować będą

iędzynarodowe regaty żeglarskie podczas imprezy Warmia
Mazury Senior Games 2014
odbędą się w Iławie na Jezioraku – najdłuższym jeziorze w Polsce (termin: od 29 do
31 sierpnia). Wyścigi zostaną rozegrane
w trakcie Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (Żeglarski Puchar Iławy) w klasach
T i Omega Standard. Do rywalizacji mogą
się zgłaszać żeglarze w wieku 40+ (zapisy
przyjmowane będą do 21 sierpnia). Organizatorami żeglarskiej części Senior Games
są miasto Iława, Iławskie Centrum Sportu
Turystyki i Rekreacji oraz przystań Pod
Omegą. Kierownikiem zawodów został
Stanisław Kasprzak (kontakt: podomega@podomega.pl). Regulamin, informacje
o opłatach oraz instrukcję żeglugi znajdziecie na stronie www.seniorgames.pl (za-

Setka „Atom” już pływa

Nowa siedziba PZŻ
na Stadionie Narodowym

D

o drugiej edycji regat Setką przez
Atlantyk 2016 zgłosiło się kilkunastu śmiałków. Każdy musi
samodzielnie zbudować jacht – ma to być
jeden z elementów selekcji uczestników.
Pierwsza z budowanych zimą setek jest już
zwodowana – to „Atom” Piotra Czarnieckiego. W połowie lipca Piotr odebrał komplet
żagli z firmy Narwal i poświęcił kilka dni
na ich trymowanie. Potwierdził również
start w regatach „Poloneza” zaplanowanych
na połowę sierpnia. Jacht ma ciekawe białe
wnętrze – kolor powiększa optycznie niewielką kabinę. Burty pomalowano na ciem-

Polski Związek Żeglarski po trzech latach spędzonych w biurze na warszawskiej
Woli przeniósł się 1 lipca do nowej siedziby
na Stadionie Narodowym.
Pierwsze dni upłynęły pod znakiem aklimatyzacji w nowym miejscu i rozpakowywania dokumentów. Polski Związek Żeglarski jest pierwszym i na razie jedynym
związkiem sportowym, który przeprowadził się na Stadion Narodowy. Dotąd najdłużej (przez 51 lat) nasz związek rezydował
w budynku przy ulicy Chocimskiej 14.
MS

Paszke i Janecki w szkole mistrzów

6

które są uzupełnieniem przygotowań kondycyjnych do regat oceanicznych. Poza tym
zdobywał wiedzę praktyczną i teoretyczną
z zakresu meteorologii. Znajomość routingu
jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu w kasie
IMOCA – powiedział Paszke.

ny granat. Piotr bardzo sprawnie prowadził
prace szkutnicze, przy okazji pełnił funkcję
konsultanta, udzielając porad technicznych
innym żeglarzom budującym setki.
Kolejny jacht powstaje w podwarszawskich Ząbkach. Kuba Raszowski nie próżnował zimą i jego łódka jest już niemal
gotowa. W drugiej połowie lipca jacht był
malowany, a armator koncentrował się na
elementach wykończeniowych i montażu
takielunku. Żagle wykonała gdańska firma Bryt Sails. Wodowanie odbędzie się
w Trzebieży, stamtąd Kuba popłynie do
Świnoujścia na start regat „Poloneza”. Na
zimę jednostka powróci do Ząbek, gdzie
zostaną wykonane końcowe prace.
Piotr Dobrowolski z Wrocławia także finiszuje – na swoim blogu informuje o postępach prac i o tym, że pozostało kilka niedoróbek. Ich usunięcie przełożył na późniejszy
termin, gdyż najważniejsze jest zwodowanie
jachtu. Pozostali budowniczowie nie wyszli
poza etap klejenia wręg. Zapału im nie brakuje, ale nieco gorzej jest z czasem.
Marek Słodownik

Sprzedam lub wynajmę od 1 marca 2015 r. w Kapsztadzie (RPA)

jacht typu BRUCEO
posiadający aktualną kartę bezpieczeństwa na żeglugę oceaniczną.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.
reklama

Roman Paszke i Robert Janecki dołączyli do programu Szkoła Mistrzów Lotto.
Paszke, jeden z najbardziej utytułowanych
i rozpoznawalnych polskich żeglarzy, ma
ponad 40-letnie doświadczenie w morskiej
żegludze. Stanowi wzór dla ucznia, którym
jest Robert Janecki – mistrz Europy w klasie
ILC40 i uczestnik wielu oceanicznych rejsów.
Paszke zaangażował się w projekt, by pomóc Robertowi w zdobyciu doświadczenia
w klasie IMOCA i przygotowaniu polskiego
zespołu do startu w okołoziemskich regatach
załóg dwuosobowych Barcelona World Race.
Mają być one ważnym etapem przygotowań
do głównego celu, czyli startu w okołoziemskich regatach samotników Vendée Globe
2016. – Robert startował ostatnio w biegach
długodystansowych oraz maratonach MTB,

klasy T-1, T-2, T-3, Micro, Żagle 500 oraz
Omega Standard i Omega Sport.
Senior Games to igrzyska organizowane
dla aktywnych sportowo amatorów i zawodowców. Rywalizacja toczyć się będzie
w siedmiu mazurskich miastach, w 14 dyscyplinach: badminton, brydż, golf, kajakarstwo, lekka atletyka, piłka nożna, siatkówka,
siatkówka plażowa, pływanie, podnoszenie
ciężarów, skoki spadochronowe na celność
lądowania, tenis ziemny, tenis stołowy i żeglarstwo. W poprzedniej edycji Warmia
Mazury Senior Games w 11 dyscyplinach
sportowych i trzech rekreacyjnych wystartowało ponad tysiąc zawodników. Na Warmię i Mazury przyjechali reprezentanci
Estonii, Holandii, Rosji, Niemiec, Litwy,
Belgii, Kanady, Szwecji, Wielkiej Brytanii,
USA, Ukrainy, Danii oraz Hiszpanii.

602 745 805
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Uczestnicy zebrali się przed startem na rozlewisku Piany między Kröslinem a Peenemünde. Na horyzoncie Marina Kröslin.

Norbert Lamprecht na jachcie typu Flirt 30 wygrał bałtyckie regaty
Vulcain Langschlag organizowane przez Marinę Kröslin.

B

yła to już ósma edycja regat. Zgłoszono dziewięć jednostek. Polska
załoga w drodze na start utknęła w Świnoujściu z powodu awarii silnika
i zmuszona była zrezygnować z udziału w rywalizacji. Na odprawie sterników ustalono
godzinę startu na 20.45. Warunki wietrzne
były początkowo obiecujące, jednak wieczorna bryza wkrótce przycichła. Przy słabych
podmuchach nie było na pokładach wiele pracy. Po czternastogodzinnej żegludze uczestnicy bez przeszkód dotarli do Nexø na Bornholmie, gdzie zostali godnie powitani nie
tylko przez pięknie świecące słońce. Po rozpatrzeniu protestów można było się udać na
zasłużony odpoczynek. Podczas wieczornej
zabawy ogłoszono wyniki pierwszego etapu.
Prognoza pogody na ostatni dzień regat
nie była zbyt obiecująca. Przewidywano
wprawdzie silną poranną bryzę, ale później
wiatr miał słabnąć. Z tego powodu komisja
regatowa zmieniła trasę drugiego wyścigu.
Start odbył się już o siódmej rano sprzed
portu w Nexø. Po starcie silniejszy wiatr
umożliwiał taktyczne rozgrywki i walkę
o zwycięstwo. Jednak w ciągu dnia podmuchy stawały się coraz słabsze, wystawiając
załogi na próbę nerwów i zmuszając ostatecznie do użycia silników.

Zwycięzcy i ich trofeum: zegarek Vulcain.

Pierwszy jacht zawinął do Mariny
Kröslin około 19.30. Na powracających
czekał obficie zaopatrzony bufet grillowy.
Mimo zmiennej pogody uczestnicy w dobrych nastrojach zawijali kolejno do portu.
Z powodu flauty ostatnie dwie ekipy miały
z powrotem spore kłopoty i kazały na siebie
czekać aż do północy. Z tego względu zakończenie regat i wręczenie nagród przełożono na niedzielne przedpołudnie. Współzawodnictwo wygrał Norbert Lamprecht
na jachcie typu Flirt 30, drugie miejsce
zajął Torsten Lange na Elanie 450, a trzecią lokatę uzyskał Thomas Herbst na Elanie
350. Nagroda ufundowana przez głównego
sponsora regat, szwajcarskiego producen-

ta zegarków marki Vulcain, trafiła w ręce
Norberta Lamprechta. Precyzyjny szwajcarski zegarek z Manufacture des Montres
Vulcain wygląda na jego ręku zupełnie jak
na ręce Harry’ego Trumana czy Dwighta
Eisenhowera. W ubiegłym stuleciu wielu
prezydentów Stanów Zjednoczonych nosiło
zegarki marki Vulcain. Stąd wzięło się hasło reklamowe firmy: The Watch for Presidents (zegarek dla prezydentów).
Manufacture des Montres Vulcain, główny sponsor regat, to znany szwajcarski producent luksusowych zegarków należący do
Excellence Holding AG. Przedsiębiorstwo
założył utalentowany zegarmistrz Maurice
Ditisheim w 1858 roku. W manufakturze
w Le Locle w Szwajcarii mechanizmy zegarków do dziś składane są ręcznie z ponad
stu części. W ofercie firmy znajdują się 42
modele w 112 wariantach. Część z nich ma
mechanizm z serii Cricket, którego cechą
szczególną jest dźwięk mechanicznego
alarmu, słyszalny nawet pod wodą na głębokości 300 metrów. Budzik w naręcznym
zegarku został wynaleziony w 1947 roku
przez Roberta Ditisheima, najlepszego
zegarmistrza Fabrique de Montres Vulcain. Dzięki włączeniu się firmy Vulcain
do sponsorowania regat zwycięzca obu
wyścigów Vulcain-Langschlag otrzymuje
wartościowy szwajcarski zegarek. Po raz
kolejny regaty okazały się sprawnie zorganizowaną imprezą.

STS FRYDERYK CHOPIN
•

rejsy wolnego naboru

•

czarter żaglowca

•

Niebieska Szkoła
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biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną

www.fryderykchopin.pl
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FOT. MARINA KRÖSLIN (2)

Z Kröslina po zegarek prezydentów
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Porty Nieporęt i Pilawa po rewolucji
Jak sobie radzi gmina w roli zarządcy kompleksu portów Nieporęt – Pilawa?
Kamila Ostrowska odwiedziła wybrzeże Jeziora Zegrzyńskiego kilka miesięcy po rewolucji
w dwóch największych podwarszawskich marinach.

W Pilawie armatorzy cumują na starych miejscach.

J

esienią ubiegłego roku wygasły umowy dzierżawy w Porcie Nieporęt
oraz Porcie Pilawa. Terenami popularnych przystani zarządza teraz gmina
– właściciel ziemi. Od ostatniego artykułu
w magazynie „Wiatr” na temat tych terenów
zdecydowanie zmieniła się pogoda. Korzystając z dobrej aury, wsiadam na rower
i jadę pozwiedzać znajome kąty. Najpierw
zaglądam do Mariny Diana. Obietnica budowy 250 miejsc postojowych dla jachtów
została dotrzymana – goście sączą drinki
w restauracyjnym ogródku z widokiem na
jezioro i pływające pomosty. W pobliżu stanowisk cumowniczych są przyłącza prądu
i wody. Na razie na przystani są wolne miejsca, w oczy rzucają się motorówki i łodzie
żaglowe firmy Pro-Skippers, która zorganizowała tu swoją bazę.

Niektóre pomosty nadają się tylko do rozbiórki.

Pusta keja starego Portu Nieporęt.

Jadąc dalej wzdłuż wybrzeża, docieram
do Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa. Na pierwszy rzut oka
niewiele się tu zmieniło. W Pilawie w słoneczny dzień wypoczywa sporo ludzi: rodziny z dziećmi, rowerzyści, żeglarze majstrujący przy swoich łajbach... Przechodzę
przez ośrodek i docieram do dawnego Portu
Nieporęt. W miejscu, w którym kiedyś była
granica między dwoma przystaniami, unosi
się na wodzie wyczekiwany przez żaglarzy
pomost. Wkrótce wypełni się jachtami. –
Sprzedaliśmy już około 130 miejsc i wciąż
docierają do nas kolejni armatorzy – mówi
Anita Madej, pełnomocnik gminy. – Wszelkie opóźnienia z wodowaniem pomostów
wynikają z konieczności przestrzegania
przez gminę przepisów i procedur – dodaje.
Miejsca dla jachtów mają szerokość od 3 do

4 metrów, dlatego kolejnych stanowisk cumowniczych najbardziej wyczekują właściciele większych jednostek.
Na stronie internetowej gminy (www.
nieporet.pl) zamieszczono cennik usług.
Cumowanie do sześciu godzin jest bezpłatne. Za dobowy postój łódki o długości do
sześciu metrów zapłacimy 15 złotych. Armatorzy większych jednostek wydadzą od
20 do 50 złotych. Wynajęcie miejsca na rok
to koszt od 950 złotych (najmniejsze jachty)
do 3800 zł (jednostki o szerokości powyżej
3,5 metra). Dostęp do prądu kosztuje 10 zł
na dobę. Slipowanie – 30 zł, a skorzystanie
z dźwigu – 70 zł.
W budynku dawnego Portu Nieporęt zorganizowano żaglownię i bosmanat, jest także
biuro i recepcja, w której możemy uzyskać
informacje dotyczące portu i załatwić 

pomosty pływające
www.karos.com.pl

projektowanie, produkcja, budowa
profesjonalizm: 20-letnie doświadczenie na rynku
ponad 200 realizacji na terenie całej Polski

Zapraszamy na nasze
stoisko na targach
Wiatr i Woda
w Gdyni!
w dniach 31.07–3.08.2014 r.
Karos, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Polska, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9, tel. 89 762 66 91, 89 762 90 35, fax 89 762 90 34

WYBIERZ ŁATWIEJSZĄ TRASĘ
dzięki wskaźnikom serii a z interfejsem LightHouseTM II

NOWE
Całkowicie przeprojektowane dla większej przejrzystości i łatwiejszej obsługi.
Interfejs LightHouse II usprawnia obsługę wskaźników
Funkcja płynnego zmniejszania skali „Pinch-to-zoom”
Bardziej wydajne, nowe funkcje dotykowe
oraz wybieranie opcji z menu
Poznaj VisionalityTM – ze wskaźnikami a68, a78, a98 oraz a128
z wbudowanym modułem CHIRP DownVisionTM
Połączenia sieciowe z innymi wskaźnikami wielofunkcyjnymi
z interfejsem LightHouse

a seria 5.7"

Zmiana skali

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

Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl

a seria 7"

reklama
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sprawy związane z cumowaniem. Bez zakłóceń pracuje stacja paliw. Swą działalność
kontynuują szkoła żeglarstwa Magellan, baza
windsurfingowa L-Surf, sklep spożywczy,
restauracje oraz kluby sportowe YKP i Spójnia. Nowością jest prężnie rozwijająca się wypożyczalnia sprzętu Między Żaglami. Gmina
chce, by dawny Port Nieporęt był także miejscem rekreacji dla osób nie związanych ze
sportami wodnymi. Stąd chęć zatrzymania
dużego obszaru dzikiej plaży z przeznaczeniem na pikniki i park linowy.
W zatoce, którą zajmował Port Nieporęt,
wciąż jest pusto. Poprzedni dzierżawca dopiero niedawno zwolnił prawa do działek
wodnych na tym terenie. Gmina złożyła
wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o podpisanie
nowej umowy. Na razie wzdłuż nabrzeża stają pojedyncze jachty, ale robią to na
własną odpowiedzialność.
Obecny kształt kompleksu portów to etap
przejściowy. Gmina planuje inwestycje z wykorzystaniem unijnego dofinansowania. Na
razie rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Nadesłano dwanaście projektów. Wyróżniono
trzy. Pierwsze miejsce zajął projekt autorstwa
zespołu w składzie: Klub Sportowy Spójnia
Warszawa, Jarosław Kaniewski z Warszawy
i Michał Szymankiewicz z Poznania. Drugie
miejsce przyznano pracy Filipa Orlińskiego z Nieporętu. Trzecią nagrodę otrzymał
projekt stworzony przez architekta Roberta
Kocewicza z Warszawy oraz dwoje architektów z Madrytu – Sonię De Gregorio Hurtado
i Giuseppe La Ferla. Nadesłane prace będą
wykorzystane do tworzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
projektów budowlanych.
Tekst i zdjęcia Kamila Ostrowska

Nieporęt kwitnie między żaglami
W dawnym Porcie Nieporęt powstało nowe
miejsce dla miłośników żeglugi sportowej i turystycznej.

F

irma Między Żaglami zajęła miejsce tuż obok szkółki windsurfingowej L-Surf.
Małgorzata Lubowska i Michał Rdzanek pracowali w dawnym Porcie Jachtowym
Nieporęt, prowadzili tu wypożyczalnię łódek klasy Laser Bahia i Puck. Po przejęciu terenu przez gminę Gośka i Michał postanowili kontynuować działalność. Do współpracy zaprosili Jacka Dobrowolskiego, który na co dzień prowadzi firmę informatyczną,
a po godzinach pływa na katamaranach Hobie Cat. Do załogi dołączył także Jan Macharzyński, miłośnik klasy RS Vareo.
Od wójta Sławomira Macieja Mazura otrzymali zgodę na działalność do października
2015 roku. Wybrali projekt niewielkiego domku z jasnego drewna. W budynku mieści
się biuro, przebieralnia i magazyn sprzętu (pianki, trapezy, kamizelki, żagle). Wypożyczalnia oferuje łódki RS Vision i RS Vareo. Pierwsza przypomina Lasera Bahię, ale jest
nieco mniejsza i lżejsza. Na pokładzie zmieszczą się cztery osoby. Vareo to szybsza jednoosobowa maszyna dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w żegludze na łódkach
regatowych (jacht jest bardziej wywrotny, ale stawia się go bez problemów). Regatową
flotę uzupełnia łódź klasy Nautica 450 Fun – prosta w obsłudze, o przestronnym kadłubie,
doskonale żeglująca w ślizgu. Wszystkie trzy klasy (RS Vision, RS Vareo i Nautica 450)
wyposażono w genakery.
W trakcie kompletowania łódek powstał pomysł stworzenia floty jachtów klasy Omega.
Nawiązano współpracę ze stocznią Jędrek posiadającą zezwolenie na produkcję tych jednostek od samego konstruktora Juliusza Sieradzkiego. Producent dostarczył osiem nowych
błękitnych omeg. Nie są to jednostki regatowe, ale mają pasy balastowe, rufowe odpływy
wody i są stosunkowo lekkie.
Wszystkie jachty można wypożyczać przez cały tydzień od 10.00 do 20.00. W tygodniu
wynajem na cały dzień kosztuje 150 zł, a w weekendy – 240 zł. Na przystani są także katamarany Hobie Cat należące do członków stowarzyszenia tej klasy (żegluga jest możliwa ze
sternikiem) oraz trzyosobowe kajaki typu sit on top.
Oprócz usług czarterowych załoga z Nieporętu organizuje imprezy, cykliczne regaty
oraz treningi dla młodzieży i dorosłych. Planowane są regaty meczowe oraz dni otwarte
klasy Hobie Cat. – Gdy zaczynaliśmy, ludzie, którzy do nas trafiali, byli w szoku, że tu
w ogóle coś się dzieje. Sądzili, że po zmianach w porcie w Nieporęcie będzie pusto – mówi
Małgorzata Lubowska. – Dziś w weekendy do południa cały sprzęt mamy już wypożyczony. Jeśli ktoś chce mieć pewność, że dostanie łódkę, powinien ją wcześniej zarezerwować.
Więcej informacji na stronie www.miedzyzaglami.pl.
Kamila Ostrowska

Na granicy dawnych przystani zamontowano pierwszy nowy pomost.
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Wypożyczalnia Między Żaglami ma kilka nowych omeg.

Fot. Krzysztof Presz

Rozmiar jachtu jednak ma znaczenie

FOT. HANSE GROUP

G

rupa Hanse została europejskim liderem w sprzedaży
łodzi żaglowych o długości od 51 do 60 stóp (od 15,5
do 18,3 metra). Wyniki analiz przeprowadzonych przez
firmę Interconnection Consulting wskazują, że udział sprzedaży
jachtów Hanse w tym segmencie rynku wzrósł trzykrotnie w ostatnim roku (na koniec 2013 roku wynosił 19,5 proc.). Miało na to
wpływ wprowadzenie nowego modelu Hanse 575. Od momentu
prezentacji u schyłku 2012 roku przez kilkanaście miesięcy stocznia sprzedała ponad sto tych jachtów. Setny trafił do klienta z Australii. Nabywcom szczególnie spodobał się obszerny garaż na rufie ukryty pod platformą kąpielową. Dzięki nowoczesnej sylwetce,
właściwościom żeglugowym oraz możliwości wyboru wielu opcji
pozwalających na indywidualną aranżację, cena 349 tys. euro netto
okazała się w odczuciu klientów bardzo konkurencyjna.
Na tegorocznych targach w Szanghaju jacht Hanse 575 zwyciężył w konkursie Asian Marine & Boating Awards 2014 (kategoria najlepszy jacht żaglowy powyżej 45 stóp). Jurorzy podkreślili
dobre połączenie szybkości i łatwości prowadzenia jednostki, co
osiągnięto dzięki doprowadzeniu wszystkich szotów i fałów do stanowiska sternika. Stocznia spełniła w ten sposób własne standardy
konceptu easy sailing, umożliwiając jednoosobową żeglugę. Jens
Gerhardt, dyrektor Hanse Yachts AG, uważa, że decyzja Chińczyków dowodzi, iż innowacyjne pomysły konstruktorów stoczni są
głównym czynnikiem jej sukcesów.
Hanse Yachts spodziewa się także wzrostu sprzedaży jachtów
żaglowych o długości poniżej 50 stóp. Właśnie ukończono budowę pierwszego egzemplarza modelu Hanse 455. Producent obiecuje
dobre osiągi na wodzie, ponadstandardowe wyposażenie i użycie
www.magazynwiatr.pl

szlachetnych materiałów do wykończenia wnętrz. Łódź ma dwa
koła sterowe, łatwe w obsłudze ożaglowanie z fokiem na prowadnicy pokładowej oraz silnik Volvo Penta D2-55 (53 KM) z przekładnią Saildrive. Jacht może mieć trzy lub cztery kabiny. W kadłubie
jest aż 20 świetlików i luków zapewniających dobrą wentylację
i oświetlenie. Także w tym modelu wszystkie liny poprowadzono
do stanowiska sternika. Cena podstawowa: 169,9 tys. euro netto.
To jednak nie ostatnie słowo niemieckiej firmy. Na tegorocznych
targach w Düsseldorfie zaprezentowano projekt jachtu Hanse 675,
największego w ofercie stoczni. Przypomina on model 575 – zastosowano wiele rozwiązań konstrukcyjnych i szczegółów sprawdzonych w mniejszej jednostce, zachowano sportowy i elegancki
wygląd, a kadłub wyposażono w przestronny garaż. Hanse 675 zastąpi dotychczasowy model Hanse 630 (sprzedano ponad 60 łodzi).
Pierwsza jednostka ma zostać ukończona latem przyszłego roku.
Model Hanse 575 z platformą i garażem na rufie.
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Zostań sternikiem motorowodnym

N

akładem Szkoły Żeglarstwa
Morka ukazało się nowe wydanie „Sternika motorowodnego
– podręcznika dla początkujących motorowodniaków” autorstwa Piotra Lewandowskiego, znanego instruktora, autora wielu
podobnych publikacji.
Do książki dołączono aż dwie płyty. Na
jednej znajdziecie edukacyjny program
komputerowy z animacjami i filmami, a na
drugiej – film DVD przedstawiający manewrowanie małym jachtem motorowym.
Sternik motorowodny to podstawowy
patent dla motorowodniaków. Posiadacze
tego dokumentu mogą prowadzić łodzie
motorowe po wodach śródlądowych, po
wewnętrznych wodach morskich oraz po
pozostałych wodach morskich dwie mile
od brzegu (w dzień).
Na bogato ilustrowanych stronach znajdziecie podstawowe wiadomości o jachtach motorowych i silnikach, przepisy
obowiązujące na śródlądziu i wodach
morskich (między innymi prawo drogi,
znaki i oznakowania statków), podstawy
locji śródlądowej i morskiej oraz elementy

nawigacji. Są także rozdziały o bezpieczeństwie, ratownictwie i meteorologii.
Choć publikację wydano z myślą o począt-

kujących motorowodniakach, informacje
zawarte na kartach podręcznika, podane
przez autora w przystępnej i przejrzystej
formie, przydadzą się także do powtórek
przed sezonem lub podczas rejsu. Także żeglarze znajdą w podręczniku sporo
przydatnych informacji. W końcu użytkownicy wszystkich jachtów korzystają
z tych samych akwenów, przepisów żeglugowych, obserwują to samo niebo i prowadzą podobną nawigację.
Podręcznik można kupić w żeglarskich
sklepach wysyłkowych i stacjonarnych
oraz w sklepie internetowym szkoły Morka
– www.morka.pl/sklep.
Doświadczenie w pisaniu podręczników
Piotr Lewandowski zbierał, przygotowując do druku swe wcześniejsze publikacje: „Sternik motorowodny – podstawowy
podręcznik motorowodniaka”, „Sternik
jachtowy i ISSA – podstawowy podręcznik
żeglarstwa morskiego”, „ISSA Qualified
Crew – wykwalifikowany członek załogi”,
„SRC – podręcznik dla radiooperatorów”
oraz „Voditelj Brodice – podręcznik żeglowania po Adriatyku”.

Pietuszczak pod banderą Ukrainy

K

siążka Walerego Pietuszczaka
„Przez trzy oceany. Pierwsza
wyprawa dookoła świata pod
banderą niepodległej Ukrainy” przybliża
żeglarski świat naszych sąsiadów. Autor
opowiada o swoim rejsie z lat 90., czyli
z czasów, gdy Ukraina cieszyła się odzyskaną niepodległością, a jej żeglarstwo budziło się do życia.
Po latach żeglugi pod banderą ZSRR
autor kupuje dziewięciometrowy jacht
i przygotowuje się do okołoziemskiego
rejsu. W 1994 roku wypływa z Kijowa na
pokładzie „Lelitki” wraz z żoną. Najpierw
Dnieprem do Morza Czarnego. Dalej przez
Morze Śródziemne do Gibraltaru, a następnie przez Atlantyk w kierunku Kanału Panamskiego. W kolejnych latach trasa
wiedzie przez Pacyfik, wokół północnych
wybrzeży Australii, na Wyspy Kokosowe,
przez archipelag Czagos na Oceanie Indyjskim (500 km na południe od Malediwów),
aż do Zatoki Adeńskiej. Morzem Czerwonym przepłynęli z powrotem na Morze
Śródziemne i dalej ponownie przez Morze
Czarne i Dniepr do Kijowa. Okrążenie globu zajęło im cztery lata.
Pietuszczak opisuje zmagania z systemem i próby zorganizowania okołoziem-
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skiej wyprawy. Dzieli się swymi doświadczeniami, porusza tematy techniczne,
nawigacyjne, pogodowe. Czytamy też
o koegzystencji kobiety i mężczyzny na
małej powierzchni w obliczu oceanicznych

zmagań. Na początku zamieszczono wstęp
zatytułowany „Do polskiego Czytelnika”.
Autor opowiada w nim o okolicznościach,
które doprowadziły do wydania książki na
polskim rynku. W sierpniu 2011 roku Walery zobaczył w Kijowie flotyllę jachtów
pod polską banderą biorącą udział w rejsie
rzeką Dniepr do Chersonia, by tam uczcić
pamięć generała Mariusza Zaruskiego.
Wyprawę zorganizowali członkowie Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Jacht Klub
Politechniki Warszawskiej. Wśród załóg
byli Iwona i Marek Tarczyńscy (znani także
z łamów „Wiatru”), którzy żeglują po morzach mazurską mieczówką typu Antila 24.
Walery Pietuszczak we wstępie przypomina o zasługach generała Zaruskiego dla
polskich i ukraińskich żeglarzy. Pisze też
o inspiracji, jaką byli dla niego w latach
komunizmu polscy kapitanowie – Leonid
Teliga, Krzysztof Baranowski i Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz, autorzy znanych
na Ukrainie książek. „Można długo wyliczać osiągnięcia polskich żeglarzy, ale
właśnie tych troje ukształtowało nasze
aspiracje, a marzeniom nadało sens” – pisze Pietuszczak.
Kamila Ostrowska
sierpień 2014

Nowy

Olympus Tough TG-3

Nowy Olympus Tough TG-3 to lider w grupie twardych niezniszczalnych kompaktów na każdą przygodę – sprzęt na trudne wyprawy, do pracy i na wakacyjną
nadmorską wycieczkę. Wytrzyma upadki z wysokości 2,1 metra. Jest odporny na
zgniatanie ciężarem 100 kg. Nie boi się kurzu. Dobrze uszczelniona obudowa pozwala penetrować morza i jeziora do głębokości 15 metrów. Jednocześnie Olympus
Tough TG-3 jest gotowy do pracy na zimowym stoku przy temperaturach do minus
10 stopni Celsjusza. Robi niezwykłe zdjęcia i nagrywa filmy Full HD. Jest doskonale
wyposażony i ma znakomitą ergonomię.
Olympus Tough TG-3 został wyposażony w superjasną optykę 1:2.0. Teraz możemy
robić zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z czterokrotnym szerokim zoomem optycznym (odpowiednik 25-100 mm dla aparatów 35 mm)
obiektyw TG-3 pozwala fotografować niezwykłe podwodne sceny, szerokie górskie
krajobrazy lub detale w trybie makro. TG-3 dysponuje zaawansowanymi trybami makro: mikroskop, kontrola mikroskopowa, focus stacking i focus bracketing. Pozwala

www.olympus.pl

fotografować obiekty z odległości centymetra z 40-krotnym przybliżeniem, niczym
mikroskop laboratoryjny. Tak doskonałe efekty otrzymamy podczas zbliżeń przyrody
zarówno na powierzchni, jak i pod wodą.
Możliwości TG-3 są o wiele większe dzięki wielu akcesoriom, jak wodoodporne konwertery czy dyfuzor LED Light. Poza tym aparat ma nową matrycę CMOS BSI 16MP,
udoskonalony wyświetlacz LCD 3” oraz najnowszy procesor obrazu.
Teraz jeszcze łatwiej podzielisz się zdjęciami z rodziną i znajomymi – wszystko dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi i aplikacji Olympus Image Share. Niezależnie od
tego, gdzie jesteś, możesz bezprzewodowo przesyłać zdjęcia z aparatu na smartfon
lub tablet. Poza tym Olympus TG-3 można obsługiwać bezprzewodowo, zmieniając
parametry oraz wyzwalając migawkę. Dla kreatywnych użytkowników Tough TG-3
ma także tryb manualny priorytetu przysłony A, filtry artystyczne, funkcję pozwalającą wykonywać filmy poklatkowe, możliwość wykonywania zdjęć z interwałem
czasowym i filmowania z prędkością 240 kl/s.

Wyczarteruj komfortowy
Sun Oddysey 49DS
w Marinie Kołobrzeg.
Są jeszcze wolne
terminy, zadzwoń...

www.facebook.com/
kolobrzegczarter

tel. +48 606 932 307

www.czarter-kolobrzeg.pl
Luksusowy „Enterprise One”, najwygodniejszy jacht na polskim wybrzeżu, czeka na ciebie w Kołobrzegu. Cztery kabiny, elegancki salon, trzy
toalety z prysznicami, dwa koła sterowe, silnik 75 KM. Czartery, rejsy, bałtyckie wyprawy i spotkania biznesowe na pokładzie. Dołącz do załogi!

Czartery i rejsy dla wymagających

C

reklama

zęsto narzekamy na łamach „Wiatru” na ubogą ofertę czarterową
w portach polskiego wybrzeża.
Dlatego szczególnie uważnie obserwujemy
nowe inicjatywy na tym rynku.
W tym sezonie na mapę bałtyckich czarterów wpisano Kołobrzeg. Przede wszystkim za sprawą nowego jachtu „Enterprise
One”, który nie tylko wzbogaca ofertę, ale
jest także ciekawym przykładem jednostki
czarterowej z wyższej półki. „Enterprise One” to jacht typu Sun Odyssey 49 DS
(stocznia Jeanneau) o długości 15 metrów,
szerokości 4,5 metra i zanurzeniu 2,15 metra. Ma trzy łazienki z prysznicami, obszerny elegancki salon oraz osiem koi
w czterech kabinach (po demontażu grodzi

powstają dwie większe kabiny armatorskie). Powierzchnia żagli wynosi ponad
100 metrów kwadratowych. Jacht wyposażono między innymi w odbiornik systemu
AIS, dwunastoosobową tratwę ratunkową
oraz nowoczesne urządzenia nawigacyjne.
Jednostką zarządza firma Quality Yachting. „Enterprise One” stacjonuje w nowej
kołobrzeskiej marinie na Wyspie Solnej,
w rozwidleniu Parsęty i Kanału Drzewnego. Powstał tu nowy budynek z dachem imitującym morską falę, mieszczący łazienki
z prysznicami, pralnie, suszarnie oraz restaurację „Sailor” z pięknym widokiem na
przystań (www.restauracjasailor.pl). Marina
Solna to doskonałe miejsce na początek rejsu
dla wszystkich załóg planujących wyprawę na

przykład na duńską wyspę Bornholm i archipelag Christiansø (kołobrzeska marina leży
najbliżej bornholmskiego Nexø ze wszystkich
portów żeglarskich polskiego wybrzeża).
Quality Yachting to nowa jakość usług
na Bałtyku. W ofercie znajdziecie czartery
z kapitanem, rejsy all inclusive, szkolenia,
eventy firmowe, spotkania biznesowe, a nawet udział w regatach krajowych i zagranicznych (w tym sezonie jednostka uczestniczyła w regatach Bakista Cup oraz w Festiwalu
Żagli ISSA). „Enterprise One” pływa po całym Bałtyku i Morzu Północnym, a w 2015
roku armator planuje przeprowadzić jacht na
Wyspy Kanaryjskie (jesień i zima). Więcej
informacji o nowej ofercie na stronie internetowej www.czarter-kolobrzeg.pl.

Rób zdjęcia, wygraj nagrody

P

artnerzy projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Prace zgłaszamy od 30 lipca do 28 sierpnia. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie trzy fotografie (szczegóły
techniczne, w tym format, określono w regulaminie dostępnym na stronie internetowej
www.fotokonkurs-szlak.pl).
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zestaw fotograficzny Canon EOS 700D plus
obiektyw 18-135 mm ISSTM. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest wysokiej jakości torba na aparat fotograficzny oraz karta pamięci SDXC 64 GB. Natomiast zdobywca
trzeciego miejsca otrzyma komplet literatury związanej z fotografią. Zaplanowano także
wystawy pokonkursowe najlepszych prac na największych polskich dworcach kolejowych
(Poznań, Wrocław, Warszawa).
Zapraszamy do udziału w konkursie żeglarzy, wodniaków oraz wszystkich innych miłośników żeglarstwa i turystyki odwiedzających podczas letnich rejsów i wycieczek porty
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Odkryjmy wspólnie piękno marin na trasie
od Szczecina aż po Darłowo. Więcej informacji na stronie www.fotokonkurs-szlak.pl.
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Pomorze Zachodnie nie spoczęło na laurach

C

hoć sezon żeglarski w pełni, porty Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego wciąż są remontowane i udoskonalane. Nie do poznania zmieniła się Marina Pogoń nad Dąbską Strugą
(szlak łączy Regalicę z jeziorem Dąbie
Małe). Przystań powiększono, basen portowy pogłębiono, umocniono nowy wschodni
brzeg – dziś Marina Pogoń jest największym
portem żeglarskim Szczecina. Stacjonują
tu prywatne jednostki, jachty czarterowe
kilku armatorów, często zawijają także goście z Niemiec płynący z Berlina na Bałtyk
(basen jest pierwszą mariną Szczecina dla
wszystkich załóg zmierzających na północ
wschodnią odnogą Odry).
W pobliżu mniejszego basenu remontowego zainstalowano nowy dźwig. Sprzęt
regatowy sekcji sportowej znalazł nowe
miejsce w starym murowanym hangarze.
Teren mariny został ogrodzony (barierę
wjazdową obsługuje dyżurujący całą dobę
bosman). W północnej części głównego basenu ustawiono dwa nowe pomosty, dzięki
czemu znacznie wzrosła liczba miejsc dla
jachtów. W połowie lipca trwały prace
związane z rozprowadzaniem przyłączy

elektrycznych do nowych stanowisk. Poza
tym w porcie znajdziecie stację paliw dla
samochodów z małym sklepem, Centrum
Nawigacji Wodnej firmy Skaut, nową elegancką siedzibę Domu Żeglarskiego Mila
oraz tawernę serwującą doskonale przyrządzone ryby.
Sporo działo się ostatnio także w Mrzeżynie, gdzie zakończono pierwszy etap modernizacji portu rybackiego. To największa
inwestycja w historii gminy Trzebiatów.
Prace trwały niemal dwa lata. W ramach
inwestycji przeprowadzono modernizację
nabrzeży o długości 429 metrów. Nabrzeża
wyposażono w punkty poboru wody i prądu.
Dodatkowo wybudowano basen remontowy
wraz z budynkiem warsztatowym i slipem.
Przebudowano drogi, place, kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieci energetyczne i wodociągowe. – Modernizacja portu
pozwoli na rozwój branży rybackiej oraz
zwiększenie potencjału turystycznego naszego regionu – powiedział Zdzisław Matusewicz, burmistrz Trzebiatowa.
Teraz nowe i odnowione mariny Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego czekają na tzw. certyfikację, która ma

Teraz
żegluje się tutaj!

gwarantować systematyczne podnoszenie
standardu usług. Związek Portów i Przystani Jachtowych Pomorza Zachodniego
przystępuje do realizacji tego projektu.
Żeglarze są wymagającymi klientami, wysoki poziom usług jest dziś europejskim
standardem. Program certyfikacji będzie
polegał na sprawdzaniu, czy marina spełnia wymogi jakościowe i świadczy komplet
usług portowych. Oceniana będzie także
jakość tych usług. Wprowadzenie systemu certyfikacji na Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim ma służyć klasyfikacji marin pod kątem spełnienia kryteriów
i norm obowiązujących w europejskich
portach jachtowych. – Przystanie stały się
wizytówką turystyki w województwie zachodniopomorskim. Podnieśliśmy wysoko
poprzeczkę i zdobyliśmy kredyt zaufania,
teraz trzeba zrobić wszystko, aby sprostać
oczekiwaniom – powiedział Zbigniew
Jagniątkowski, prezes Związku Portów
i Przystani Jachtowych. Organizatorzy
przedsięwzięcia mają nadzieję, że ranking
wywoła swoistą rywalizację między zarządami przystani, których ambicją będzie
zdobywanie coraz wyższych ocen i pozycji.

wspomnienie o tomaszu lewandowskim
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Świat utkany z marzeń

K

apitan Tomasz Lewandowski jest
jedynym Polakiem, który opłynął
kulę ziemską w solowym rejsie
bez zawijania do portów trasą ze wschodu
na zachód – pod wiatry i prądy. Przed nim
w historii światowego żeglarstwa dokonało tego zaledwie pięć osób: sir Chay Blyth
(1971), Mike Golding (1994), Philippe Monnet (1989), Jean Luc Van Den Heede (2004)
oraz – jedyna kobieta w tym gronie – Denise
„Dee” Caffari (2006). Tomek nawet nie próbował korzystać ze wsparcia finansowego
sponsorów. Wiele lat pracy i ogromna siła
sprawiły, że pokonał wszystkie przeciwności losu, aby osiągnąć wymarzony w dzieciństwie cel.
Wielkie marzenie Tomka narodziło się
na iławskim Jezioraku, gdzie jeszcze przed

ukończeniem 20 lat zwodował pierwszą łódkę, zatokową „Lukę” o długości 7,5 metra.
W połowie lat 80. kupił projekt dwunastometrowej jednostki i część materiałów na jej
budowę. Jednak po ślubie skoncentrował się
na stworzeniu domu i rodziny. Gdy po latach znów został sam, postanowił wyjechać
za ocean. W USA długo pracował w budownictwie i rybołówstwie. Poznał tam dwie
miłości swojego życia: Beatę oraz nową
„Lukę”, francuski jacht z 1982 roku typu
Mikado 56 (długość: 17 metrów). Z Beatą
wziął ślub w Las Vegas, a „Lukę” wyremontował, wyposażył (głównie w sprzęt używany) i po latach oczekiwania bez rozgłosu oddał cumy na kilkanaście miesięcy.
Wypłynął z meksykańskiej miejscowości
Ensenada 6 marca 2007 roku. Pokonał Pa-

Dzień 316. Zdałem sobie do końca sprawę,
że jedynym celem i powodem, dla którego żyjemy,
jest to, by nauczyć się kochać.
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cyfik, przepłynął morza Koralowe i Arafura
otaczające Australię od zachodu i północy.
Przedarł się przez Ocean Indyjski. Opłynął
Przylądek Dobrej Nadziei. Przemierzył Atlantyk i podczas sprzyjającego okna pogodowego pokonał Horn. Trasa, z której codziennie przesyłał pełne humoru i mądrości relacje,
przebiegła w miarę spokojnie. Awarie (silnika, autopilota, generatora prądu czy windy
kotwicznej) udało się naprawić lub obejść. Po
391 dniach, 20 godzinach, 29 minutach i 10
sekundach oraz po przepłynięciu 28 710 mil
„Luka” powróciła do meksykańskiego portu.
Był pierwszy dzień kwietnia 2008 roku.
W wokółziemskiej wyprawie Tomkowi
towarzyszył „pierwszy oficer” – pies Wacek
(rasy Jack Russell terrier). Jest on pierwszym czworonogiem na świecie, który odbył
tak trudną podróż pod żaglami – razem ze
swym kapitanem trafił do „Księgi rekordów
Guinnessa”. Tomek wolał jednak cień własnej sterówki od nagród i blasku reflektorów.
Na pamiątkę rejsu sprawił sobie nowy tatuaż
przedstawiający „Lukę” na kuli ziemskiej.
sierpień 2014

FOT. ARCHIWUM BEATY LEWANDOWSKIEJ (13)

Poruszająca rozmowa Patrycji Długoń z Beatą Lewandowską, żoną
Tomka Lewandowskiego, który dwa lata temu zmarł na pokładzie swojego jachtu „Luka”.
To pierwszy taki wywiad – niezwykła opowieść o miłości, marzeniach, poszukiwaniu
miejsca na ziemi i odpowiedzi na pytanie, co zrobić z resztą życia.

beata lewandowska rozmowa

Przez kilka kolejnych lat podróżował
z żoną. Odwiedzili m.in. Wyspę Wielkanocną i Galapagos, na dłużej zatrzymując
się przy bajkowych San Blas. W 53. urodziny (9 lipca 2012 roku) wypłynął w ostatni
rejs. U wybrzeży panamskiej Isla Grande,
podczas naprawy steru, doznał ataku serca.
Mimo akcji ratowniczej około czwartej nad
ranem zmarł. Odszedł w piątek 13 lipca, nie
dobijając do portu.
Zgodnie z życzeniem męża Beata zorganizowała pogrzeb morski – prochy rozsypała na morzu w dzień swoich urodzin
– 16 sierpnia. Dokładnie w miejscu, w którym odszedł (009º33’N, 079º44’W). Na ich
wspólnym blogu napisała między innymi:
„Tomek kochał »Mamę Ocean«. Takiego określenia zawsze używał. Porównywał ocean do matki, która najczęściej jest
uśmiechnięta i dobra, ale czasami smutna
albo pochmurna, potrafi też się rozgniewać,
ale tak jak matka nigdy nie zrobi krzywdy.
Krzywdę na oceanie możemy sobie zrobić
tylko sami – mawiał Tomek. I nie wystarczy jeden błąd. Musi kilka błędów nałożyć
się na siebie, co najmniej dwa...
Tomek uważał, że prawdziwy kapitan potrafi sam rozwiązać każdy problem i usunąć awarię. A przynajmniej znaleźć jakieś
wyjście. A załoganci nie czują lęku, czy to
przed morzem, czy przed kapitanem. Nie-

Dzień 326. Życie jest za krótkie, by kłamać.
Łam zasady, szybko wybaczaj, dziel się, czym możesz,
we wszystkim szukaj miłości.
złomna zasada Tomka to »plan A, plan B,
a jeśli to możliwe – plan C«. Czyli bądźmy przygotowani na każdą awarię. Tomek
zawsze patrzył ludziom w oczy. I mówił
prawdę. Choćby miała być mało przyjemna. Wierzył, że prawdę trzeba mówić, jeżeli
ludzie mogą coś z nią zrobić.
Wszyscy do niego lgnęli, ponieważ dawał. Dawał dużo ciepła, dobrego słowa
i pomagał każdemu, jak mógł. Wiele nocy
w trakcie rejsów przegadał z ludźmi, którzy
tego potrzebowali, którzy mieli dużo pytań
i szukali odpowiedzi. Tomek potrafił słuchać. Był niezwykle uważnym słuchaczem,
zadawał pytania i drążył temat.
Kiedy rozmawialiśmy o śmierci, Tomek
powiedział: »Beatka, pamiętaj, jak mnie już
nie będzie, to i tak zawsze będę blisko i będę
trzymał cię za rękę«. I stąd właśnie bierze się
moja siła. Wiem, że Tomek jest blisko, jest
przy mnie. Dzięki niemu doświadczyłam takiej miłości, która dała mi odwagę być lepszą
i nauczyła mnie, że wszystko jest możliwe.”
Beata Lewandowska po śmierci męża nie
wróciła na ląd. Nadal mieszka i pływa na

„Luce” wraz z Wackiem. Nasza rozmowa
o Tomku, o jachcie, o babskich sprawach
i o życiu na morzu została przeprowadzona
specjalnie dla magazynu „Wiatr”.
Patrycja Długoń: Jak się poznaliście?
Beata Lewandowska: Przypadkowo. Na
internetowym czacie głosowym, na którym
Tomek grywał na gitarze i śpiewał piosenki
o morzu i miłości. Miał tam dużą grupę zachwyconych jego głosem adoratorek. Wtrąciłam się pewnego razu w dyskusję, gdy
jedna z kobiet zaczęła się narzucać, przechwalając się, jak dobrze gotuje, że uwielbia sprzątać i chętnie zajmowałaby się mężczyzną takim jak Tomek. Irytowało mnie
jej podejście i sprzedawanie się jako kury
domowej. Trochę ironicznie stwierdziłam
więc, że sprzątanie jest nudne i szkoda czasu na celebrowanie zwykłych czynności
domowych. Tomka zainteresowała moja
opinia i zaczęliśmy dyskutować. Rozmawialiśmy z sobą przez pół roku, codziennie
wisząc godzinami na telefonie. Po czym
postanowiliśmy się poznać. Tomek kupił 

rozmowa beata lewandowska

Beata ze śpiącym Wackiem.

Tomek Lewandowski i jego jacht „Luka” tuż po opłynięciu świata.

W główkach meksykańskiego portu Ensenada.

bilet na Florydę i poprosił mnie o zdjęcie,
aby wiedzieć, kogo wypatrywać na lotnisku. No i przyleciał. Cztery lata później
byliśmy małżeństwem.
Od początku wiedziałaś o jego planie
okrążenia świata?
Już podczas naszej pierwszej rozmowy
telefonicznej usłyszałam: „Beatko, kiedyś
opłynę świat i ci o tym opowiem”. Powiedział to z taką siłą i pewnością w głosie, że
nawet nie śmiałam w to wątpić. Ale nie było
jeszcze „Luki”, więc nie myślałam o czekającym nas rozstaniu.
Tomek godzinami szukał jachtu w internecie. Często razem jeździliśmy oglądać rożne
jednostki i w każdej znajdował coś, co mu nie
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„Luka” pod pełnymi żaglami.

odpowiadało. Opłynięcie świata było marzeniem jego życia. Wcześniej budował łódkę
w Polsce, ale kiedy założył rodzinę – zmieniły się priorytety. Gdy małżeństwo się skończyło, Tomkowi pozostało tylko to marzenie,
więc postanowił je zrealizować. Wyjechał
do USA, pracował przy połowie muszli oraz
jako inżynier na statku rybackim na Alasce.
Później miał własną firmę specjalizującą się
w budowaniu hoteli na dużych wysokościach.
Zebranie funduszy na kupno i remont łódki
zajęło mu około pięciu lat.

Dzień 318. Utkałem swój
świat z własnych marzeń...

Jakiego jachtu szukał?
Chciał mieć duży kecz, największy, na
jaki mógł sobie pozwolić. Nie nowy, tylko
do remontu. Tak, aby samodzielnie przygotować jacht do rejsu. Gdy wreszcie go
znalazł, natychmiast wsiadł w samochód
i pojechał do Kalifornii, zostawiając mi
kartkę na stole. Poleciałam za nim w amerykańskie Święto Niepodległości, więc nie
mogliśmy wynająć żadnego transportu, by
dostać się na „Lukę” stojącą na kotwicy.
Wreszcie udało się znaleźć dwuosobowy
kajak, do którego wtaszczyliśmy skrzynkę
piwa. Po perypetiach związanych z dużym
przypływem po raz pierwszy dopłynęliśmy
do jej burty razem.
sierpień 2014

Jak wyglądały przygotowania do rejsu?
Remont trwał ponad dwa lat. Poprzedni właściciel wymontował
z jachtu prawie wszystko. Resztę rozkradziono, bo łódź długo stała
opuszczona w marinie. Kiedy była już prawie gotowa, wieczorem
zadzwonił do mnie lekarz ze szpitala w Kalifornii z informacją,
że Tomek spadł z drabiny, złamał rękę i że to bardzo poważne otwarte złamanie łokcia. Następnego dnia poleciałam do Kalifornii.
Okazało się, że konieczne są dwie skomplikowane operacje. Kiedy lekarz powiedział mu, że nie wie, czy uda się uratować rękę,
Tomek spojrzał mu prosto w oczy i oznajmił: „uratujesz tą rękę
i będziesz zadowolony ze swojej pracy. Płynę w tym roku dookoła
świata i musi być sprawna”. Lekarz z niedowierzaniem pokręcił
tylko głową.
Łokieć był roztrzaskany na 16 kawałków. Pierwsza trzygodzinna
operacja pozwoliła oczyścić go z farby, żwiru i piasku. Po trzech
dniach, gdy okazało się, że nie ma zakażenia, można było przeprowadzić drugą operację – składanie łokcia za pomocą śrub i metalowych płytek trwało dziewięć godzin. Na rehabilitację Tomek
przyleciał do mnie na Florydę. Jakby kłopotów było mało, dzień
po Wielkanocy o godz. 6.00 ktoś zapukał do drzwi. Okazało się,
że to Homeland Security. Zabrali Tomka do centrum deportacyjnego. Mąż był wtedy w trakcie oczekiwania na zieloną kartę i nie
było sensu spędzać tego czasu w więzieniu, wydając majątek na
adwokatów, więc zgłosił się do dobrowolnej deportacji. Poleciał
do Polski, a ja dołączyłam do niego parę dni później. Mieliśmy
bardzo udane wakacje na Jezioraku w Iławie (tam po raz pierwszy znalazłam się na łódce). Stany Zjednoczone stały się dla Tomka krajem zamkniętym, więc zaplanowaliśmy przeprowadzenie
„Luki” do Meksyku. Po miesiącu spędzonym w Polsce poleciałam
po „Lukę” do USA, by zająć się ostatnimi pracami i zaprowiantowaniem jednostki na kilkumiesięczny rejs. Tomek wyruszył od
razu do Meksyku.

Dzień 360. Zastanawiam się,
kto wymyślił te wygłupy na równiku,
smarowanie ludzi towotem, zmuszanie
do wypicia szczyn kolegi
doprawionych ketchupem...
To chyba bicie piany, żeby było troszkę
jak opłynięcie Hornu. I temat w barze
na morskie opowieści.
Nie przerażały cię te prace i odpowiedzialność?
Nie. Może dlatego, że byłam zupełnie nieświadoma tego, co robię. Tomek instruował mnie przez telefon: „Beatko, idź tam, schyl
się, widzisz takie małe metalowe – sprawdź, w którą stronę można poruszyć i czy jest dokręcone. Okej, teraz wyślij mi zdjęcie”.
Codziennie wysyłałam zdjęcia i opowiadałam, jak wszystko wygląda. Bardzo się denerwował i martwił. Ciągle wspominał, że
jednak wślizgnie się przez granicę nielegalnie, bo przecież musi
być przy wodowaniu oraz po to, by osobiście wszystko sprawdzić.
Na szczęście udało mi się go powstrzymać. Przy pomocy przyjaciół ochrzciliśmy „Lukę” (zostałam matką chrzestną). Spuściliśmy
jacht na wodę i przeprowadziliśmy z Port San Luis do Ensenady.
Nazwa „Luka” miała dla niego symboliczne znaczenie – to pomost
łączący rzeczywistość z marzeniami.
Był to twój pierwszy rejs w życiu. Jak go zapamiętałaś?
Tomek prosił, bym zadbała o jego przyjaciół – aby nie zabrakło
piwa i jedzenia. Zrobiłam duże zakupy. Ale później okazało się,
że mam straszną chorobę morską. Powiedziałam im, gdzie jest 
www.magazynwiatr.pl
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lodówka i większość rejsu przeleżałam
w koi z Wackiem. Płynęliśmy blisko brzegu, bo Tomek chciał mieć z nami kontakt
telefoniczny. Gdy dopłynęliśmy na miejsce,
zastanawiałam się, czy bardziej jest szczęśliwy, że widzi mnie, czy łódkę. Później
często słyszałam: „Beatko, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu”. Ale czasem
wydawało mi się, że „Luka” jest ważniejsza. Gdy wracaliśmy z brzegu na jacht, Tomek nierzadko mówił: „Zobacz, jaka ona
jest piękna! Zobacz, jakie ma kształty!”.
Z ostatniego wieczoru przed rozpoczęciem rejsu pochodzą jedne z nielicznych
muzycznych nagrań Tomka...
Tomek lubił sobie grywać, ale tylko w kameralnym gronie i absolutnie nie zgadzał się,
by go nagrywać. Tamtego dnia po prostu go
do tego zmusiłam. Na szczęście mi pozwolił...
Jak wspominasz rejs Tomka?
Poza kilkoma stresowymi sytuacjami był
bardzo szczęśliwy – w końcu spełniało się
marzenie jego życia. Z mojej perspektywy
te kilkanaście miesięcy minęło szybko.
Dużo pracowałam wtedy zawodowo, poza

Pierwszy krok na lądzie po 391 dniach, 20 godzinach, 29 minutach i 10 sekundach.

„Luka” ma ciekawą klasyczną nadbudówkę z wieloma oknami.

Oficer Wacek na wachcie.

Tomek Lewandowski: „Przywitały nas syreny i dwie ładne dziewczyny z koszem kwiatów”.
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tym zajmowałam się Tomka stroną, codziennymi relacjami oraz korespondencją.
Każdego dnia przekazywałam mu wszystkie otrzymywane e-maile w jednym pliku
tekstowym, bez zdjęć i muzyki, aby transfer przez telefon satelitarny nie trwał zbyt
długo. Tomek odsyłał mi odpowiedzi do
kilku, czasem do kilkunastu osób, w jednym e-mailu, a ja rozsyłałam je na poszczególne adresy.
Czy Tomek chciał, by świat dowiedział
się o nim i jego wyprawie?
Nigdy mu na tym nie zależało. Nie chciał
być sławny, po prostu chciał popłynąć sam
dla siebie. Kłóciło się z jego godnością, by
mieć jakieś logo na żaglu czy burcie. To ja
razem z jego przyjaciółmi starałam się, aby
świat ten rejs zauważył. Irytowało mnie, że
wszyscy rozpisują się o kolejnych planach
innych polskich żeglarzy, a mało kto zauważa rejs Tomka. On natomiast podchodził do tego z ironią. Rejsem, bardziej 
sierpień 2014
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Zarośnięty do połowy burt włóczęga. Już tylko 100 mil do portu.

Do salonu tatuażu...

...po pamiątkę rejsu.

Tomek Lewandowski: „Optymista i pesymista, obaj kiedyś umrą, ale jakże inaczej doświadczą życia”. Fot. David Kominek
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niż media w kraju, interesowały się polskie
kluby żeglarskie w USA. Po zakończeniu
wyprawy Tomek udzielił kilku wywiadów,
ale bardzo niechętnie i tylko w formie pisemnej, bo nie chciał, aby ktoś zmieniał
jego słowa. Był skromnym człowiekiem
i nie lubił o sobie mówić.
Pomagałaś mu także, gdy miał awarie
na pokładzie...
To nie była tylko moja pomoc. Gdy Tomek pisał na blogu, że ma z czymś problem,
przychodziły dziesiątki e-maili od ludzi,
którzy doradzali, jak ten problem rozwiązać. Ja wyszukiwałam głównie kontakty
i informacje.
Jak na pokładzie znalazł się Wacek?
Tomek miał ośmioletniego owczarka australijskiego Filipa, który nigdy nie był na
morzu, więc wspólnie postanowiliśmy, by
lepiej został ze mną na Florydzie. Wacka
kupiłam Tomkowi na urodziny, aby w rejsie miał z kim rozmawiać. Od ósmego tygodnia życia mieszka na „Luce” i podczas
dłuższych pobytów na lądzie robi się bardzo nieszczęśliwy. To on ma teraz najdłuższy staż na jachcie.
Jak wyglądało powitanie Tomka?
To był bardzo emocjonujący moment.
W niedużym gronie najbliższych przyjaciół. Zabrakło nam słów, pamiętam tylko
bardzo długi uścisk, no i łzy szczęścia.
Czy Tomek zmienił się po spełnieniu
marzenia?
Myślę, że nie zmienił się ani trochę. Znalazł sobie kolejny cel – chciał popłynąć
drugi raz dookoła świata, ale w odwrotnym
kierunku, na co absolutnie się nie zgadzałam. Później miało być Przejście Północno-Zachodnie, na co też się nie zgadzałam.
I w końcu wspólnie podjęliśmy decyzję,
że teraz zrobi sobie przerwę: najpierw zamieszkamy na „Luce” i będziemy żeglować razem, a za jakiś czas Tomek podejmie
nowe wyzwanie. Przez pierwsze dwa tygodnie wspólnego rejsu miałam taką chorobę
morską, że Tomek martwił się, czy w ogóle
się nadaję do życia na jachcie. Ciągle spałam, budziłam się raz na dobę, wypijałam
herbatę, jadłam krakersy i znów szłam
spać. Pewnego dnia przyszedł i powiedział,
że to koniec. Że od tej chwili muszę zacząć
swoje wachty. I tak skończyła się moja choroba morska.
Przeprowadziłaś się na jacht na stałe.
Czy był to dla ciebie duży szok?
Moje życie zmieniło się radykalnie.
Z pracy przy biurku w klimatyzowanym
biurze i z mieszkania ze wszelkimi wygodami przeniosłam się w zupełnie nowy dla
mnie świat. Zakupy przynoszone na własnych plecach w ogromnym plecaku, kilka
litrów wody na codzienny prysznic, brak
lodówki, brak internetu, telewizji i wiele
innych niedogodności związanych z życiem na jachcie... Ale było warto. Nie było
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BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
to wielkie wyzwanie, po prostu musiałam
się dostosować.
Czym się różni związek na lądzie od
tego na jachcie?
Różni się bardzo. Wcześniej utrzymywaliśmy z Tomkiem relację na odległość. Teraz
nagle zaczęliśmy żyć z sobą przez całą dobę,
dniami, tygodniami... To bardzo duże wyzwanie i tylko najsilniejsze związki wytrzymują taką próbę. My też mieliśmy kryzys.
Na Galapagos spakowałam się i wysiadłam
na ląd. Przeczekałam noc na kei, przemyślałam sprawę i kiedy rano chciałam wrócić,
okazało się, że mój mąż też się zdenerwował
i odpłynął. Bez odprawy. Ta przygoda miała
dla nas skutki finansowe, bo na poszukiwania wysłano za nim trzy jednostki marynarki wojennej. Wszystko skończyło się dobrze.
Tomek zgłosił się i przypłynął sam.

Co poradziłabyś parom, które decydują się na życie na wodzie?
Jeśli jest się z sobą nieprzerwanie, w końcu nastąpi kryzys. Ja w takich momentach
zamykałam się w sobie, a Tomek chciał wyjaśniać, dyskutować i to jest chyba lepsza
droga. Nie można przeczekiwać sytuacji,
trzeba rozmawiać. Należy również wzajemnie dawać sobie trochę wolności. I jeśli sytuacja staje się napięta, potrzebna jest
mała przerwa – wyjazd, wakacje...
Zgodzisz się, że związki na wodzie są
bliższe od tych na lądzie? Nie tylko z po-
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wodu powierzchni pokładu i czasu przebywania razem.
Tak, wydaje mi się, że masz rację. Takie
związki uczą nas większej tolerancji, bo
jednak bardziej musimy się naginać, przymykać oczy na wady partnera i starać się
korygować swoje.
Jakie wady miał Tomek?
Nie sądzę, by można było to nazwać wadą,
raczej cechą charakteru. Uważał na przykład,
że sprząta ta osoba, której bardziej przeszkadza bałagan, więc to ja zawsze byłam tą
sprzątającą. Ale uważał też, że gotuje ten, 

Dzień 360. Teraz zależy mi, żeby wziąć
na kolana Beatę i nażreć się dobrze uwędzonej
kiełbasy, reszta to iluzja i brednie.

kto jest bardziej głodny, więc to on zawsze
gotował. Każdy robi to, co nie sprawia mu
trudności czy przykrości. Mnie łatwiej przychodziła praca z komputerem, jemu – szycie
na maszynie i naprawa żagli. Nie mam problemu z wachtami nocnymi, natomiast dla niego były mordęgą.
Chyba jednak kobietom trudniej jest
odnaleźć się w życiu na wodzie?
Tak, ale dostosowałam się do swojej roli
bez problemu. Niestety, obserwuję, że bardzo dużo związków pływających po morzach rozpada się i wielu żeglarzy pływa
w pojedynkę, ponieważ kobiety są spychane do roli kucharki i sprzątaczki. Moja sytuacja zmieniła się radykalnie, kiedy zabrakło Tomka – wtedy sama musiałam zacząć
ponosić odpowiedzialność za wszystko.

Jak się odnalazłaś w rzeczywistości bez
Tomka?
Początkowo było bardzo trudno. Ponad pół
roku byłam w depresji. Bez rodziny, przyjaciół i znajomych. Miałam wzloty i upadki.
Znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej, bez środków do życia, z długami, które
zaciągnęliśmy na Tomka pobyt w szpitalu.
Dużo pomogli znajomi, przyjaciele, a czasem
nawet ludzie, których znałam tylko z internetu – zorganizowali składkę, dzięki której
miałam za co żyć, nim wróciłam do pracy.
Teraz staję powoli na nogi. Wciąż spłacam długi i próbuję utrzymać „Lukę” w dobrej kondycji. Myślę, że Tomek, patrząc
na nią, jest zadowolony. Poza tym wciąż
się uczę czegoś nowego. Ważnym krokiem
było zrobienie patentu kapitana, do czego

Dzień 316. Dopadły mnie wątpliwości. Jaki sens miał ten
rejs, opływanie Hornu, co będę teraz robił, gdy już prawie
wlazłem na tę górkę? I co zrobić z resztą życia? Może napiszę
książkę, ale o czym? Jedyna warta uwagi rzecz w moim życiu
to ten rejs, ale tu nie ma o czym pisać, na morzu nic się nie
dzieje, to, co się dzieje, dzieje się wewnątrz. Ale kogo
obchodzą przemyślenia starzejącego się włóczęgi z Iławy.
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W materiale wykorzystano fragmenty
dziennika Tomasza Lewandowskiego
prowadzonego w trakcie rejsu dookoła świata.
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Pierwsze przyjemności portowego życia.

namawiali mnie przyjaciele, widząc, jak
każdy kolejny kandydat do pracy na jachcie
chce za mnie podejmować decyzje dotyczące jednostki. Teraz oczywiście słucham rad
bardziej doświadczonych, ale to ja decyduję. Cieszę się, że dopięłam swego.
Myślałaś, by sprzedać „Lukę”?
Nie. Czasami miałam dość i chciałam
zostawić te problemy – czartery, ludzi,
awarie... Aby zacząć robić coś innego. Ale
nigdy nie myślałam, by się pozbyć „Luki”.
Jakie masz plany?
Nie mam żadnych. Wszystkie związane były z moim mężem. Muszę pracować,
bo mam zobowiązania finansowe. W tym
roku jacht musi być wyjęty z wody, potrzebuje nowej farby antyporostowej, więc
zamierzam popłynąć do Hondurasu, bo
tam jest najtaniej. Później wrócę w okolice
San Blas, Panamy i Kolumbii. Chciałabym
opublikować relacje Tomka z rejsu, na razie
jednak brakuje mi czasu.
Jakim człowiekiem był Tomek?
Był bardzo wyrozumiały, cierpliwy i potrafił słuchać. Spędzaliśmy bardzo dużo
czasu, rozmawiając. Czasem pytał: „Beatko, czemu nie znajdziesz sobie koleżanki,
czemu nie spędzasz czasu z innymi kobietami?”. A ja mu odpowiadałam: „A po co?
Przecież mam ciebie!”. Nie potrzebowałam
innego towarzystwa. Tomek był wyjątkowy.
Był dla mnie wszystkim: koleżanką, facetem, mamą, kapitanem, żeglarzem, mężem,
przyjacielem – w zależności od potrzeb i sytuacji. Bardzo brakuje mi naszych rozmów.
Rozmawiała Patrycja Długoń
www.noderadio.com
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wydarzenia sport

„Sodebo Ultim” to dawny „Geronimo” – jacht zwodowany jesienią 2001 roku.

Skipperem jest Thomas Coville, żeglarz związany ze sponsorem od 16 lat.

Gigant dla samotnego żeglarza

T

rimaran „Sodebo Ultim” o długości 31 metrów przeszedł pomyślnie próby morskie. Jacht jest
przygotowywany do regat Route du Rhum
(start w niedzielę 2 listopada). Jednostka
została przystosowana do obsługi przez
samotnego żeglarza. Po przebudowie i odchudzeniu ma spore szanse na zwycięstwo
– skipperem jest Thomas Coville, żeglarz
związany ze sponsorem od 16 lat.
„Sodebo Ultim” to dawny „Geronimo”
– jacht zwodowany jesienią 2001 roku,

należący przed laty do Oliviera de Kersausona. Francuski żeglarz wraz z załogą
cztery razy wyruszał tym trimaranem po
rekord wokółziemskiej żeglugi (za czwartym razem, w 2004 roku, rejs zakończył
się sukcesem). Do jachtu należały także
inne rekordy: opłynięcia Australii (2005),
rekord trasy Los Angeles – Honolulu
(2005), trasy San Francisco – Yokohama (2006) i Yokohama – San Francisco
(2006). Przebudowany trimaran jest piątą
jednostką pływającą pod nazwą „Sodebo”.

Wcześniej imię to nosił jacht klasy
IMOCA 60 (dziś żeglujący pod nazwą
„Team Plastique”), 60-stopowy trimaran
ścigający się w cyklu regat ORMA (dziś
przedłużony do 85 stóp pływa pod nazwą „Prince de Bretagne”), 31-metrowy
trimaran, siostrzana jednostka „IDEC 2”,
oraz ponad 10-metrowy jacht z 2013 roku.
„Sodebo Ultim” ma 31 metrów długości,
21 metrów szerokości i maszt o wysokości
35 metrów.
Marek Słodownik

Gwiazdy match racingu w Sopocie

R

egaty Sopot Match Race, będące
w tym roku jedną z sześciu eliminacji Alpari World Match Racing
Tour (meczowe mistrzostwa świata ISAF),
odbędą się przy sopockim molo od 31 lipca
do 3 sierpnia.
Zobaczymy w akcji najlepsze zawodowe załogi. Cztery z nich mają w dorobku
tytuły mistrzów świata: Adam Minoprio
(Nowa Zelandia), Ian Williams (Wielka
Brytania), Taylor Canfield (Wyspy Dziewicze) oraz Karol Jabłoński (Polska).

Barw naszego kraju bronić będzie również
załoga Przemysława Tarnackiego (9. skipper świata, zeszłoroczny triumfator Sopot
Match Race).
Sopockie regaty są trzecią tegoroczną
imprezą Alpari World Match Racing Tour.
Pula nagród pieniężnych w całym cyklu
przekracza 1,4 mln dolarów. Organizacja
w Polsce imprezy tej rangi jest ogromnym
wyróżnieniem. Kolejne tegoroczne regaty
cyklu rozegrane zostaną w Chicago, w Hamilton na Bermudach oraz w Malezji.

FOT. IAN ROMAN / AWMRT

Ian Williams w Szwecji zajął drugie miejsce, ale w łącznej klasyfikacji cyklu wciąż prowadzi.

Rywalizację w Sopocie będzie można obserwować z jednostek pływających, z trybuny na końcu molo oraz z hotelu „Sheraton” i „Domu Zdrojowego”, w których
działać będzie biuro regat. Więcej informacji na stronie www.sopotmatchrace.pl.

Australia rezygnuje
Team Australia, który rzucił wyzwanie
zdobywcom Pucharu Ameryki, wycofał
się z przygotowań do regat. Jako przyczynę
podano zbyt restrykcyjne zapisy w proponowanym regulaminie. Sandy Oatley, syn
szefa zespołu, napisał w oświadczeniu, że
Australia zgłosiła się do regat z intencją
wprowadzenia wielu zmian, a pozycja challengera dawała nadzieję na takie zmiany.
Niestety, zdaniem Australijczyków zmiany
poszły w złym kierunku, a koszt uczestnictwa w regatach nie uległ zmianie. Sytuacja, w której z regat wycofuje się zespół
rzucający wcześniej wyzwanie, nie jest
nowa. W poprzedniej edycji zrezygnowali
Włosi z Mascalzone Latino reprezentujący
Yacht Club di Roma.
MS
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FOT. BARTOSZ MODELSKI (2)

Delphia 24 z prędkością 20 węzłów

Zwycięska załoga Delphia Yachts/Pantaenius Michała Korneszczuka. Wspinaczka pod wiatr i wzburzone fale zatoki.

N

a wodach Zatoki Gdańskiej rozegrano Długodystansowe Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24.
Bazą regat była Marina Delphia w Górkach
Zachodnich.
W długim wyścigu otwierającym zawody
zwyciężyła załoga Delphia Yachts/Pantaenius Michała Korneszczuka. – Wyścig był
trudny, głównie pod względem nawigacyjnym – opowiadał Michał. – Wytyczono
naprawdę długi dystans, aż 30 mil. Wiało
do 23 węzłów. W przeciwieństwie do konkurencji postanowiliśmy nie stawiać genakera. Wykorzystywaliśmy za to każdą falę
i w Sopocie wyszliśmy na prowadzenie.
Później była długa ośmiomilowa halsówka niemal pod Hel. Widząc z oddali pięknie oświetlone domki, zamarzyliśmy, by
zejść na ląd, ale czekała nas jeszcze długa
droga powrotna. Dzięki dobrej nawigacji
znaleźliśmy punkt zwrotny, stalową bojkę
niknącą pośród wysokich fal, i obraliśmy
kurs na metę przy sopockim molo. Wyścig
był dość męczący. Rywale nie dawali nam
wytchnienia, więc trzeba było trzymać
tempo. Przy wysokich falach osiągaliśmy
prędkości powyżej 16 węzłów, emocji było
co niemiara.
Pod wrażeniem był także Piotr Oskroba. – Nie spodziewaliśmy się, że możemy
płynąć w takim tempie przez cały wyścig.
Udało nam się pobić rekord prędkości. Płynąc z genakerem, przekroczyliśmy 20 węzłów – relacjonował Piotr.
Drugiego dnia regat w deszczowej aurze
rozegrano w Sopocie wyścigi VIP-ów oraz
dwa kolejne biegi mistrzostw. W pierwszym
załogi wpłynęły na metę w ciągu czterech
minut, co świadczy o bardzo wyrównanym
poziomie. Po trzecim dniu rywalizacji i pod-

28

sumowaniu punktów tytuł mistrzów kraju
przypadł załodze Delphia Yachts/Pantaenius Michała Korneszczuka. Wicemistrzostwo wywalczyła ekipa Star Telekom Waldemara Sałaty, a trzecie miejsce przypadło
załodze Vectra Pawła Oskroby. Pełne wyniki mistrzostw, składy wszystkich załóg,
zdjęcia oraz aktualności i kalendarz startów
znajdziecie na stronie www.delphia24.pl.

Rozmowa ze Zbigniewem Kanią,
prezesem Stowarzyszenia
Regatowego Delphia 24.
Magazyn „Wiatr”: To pierwszy sezon bez załogi Zbyszka Kani w klasie
Delphia 24. Czy wystartuje pan choćby
w mistrzostwach kraju? By obronić tytuł.
Zbigniew Kania: Nie, ustąpiłem miejsca
młodszym sternikom. Sprzedałem nawet łódkę, więc to ostateczna decyzja. Teraz na moim
jachcie ściga się Dorota Dajkowska, pierwsza
kobieta pełniąca w naszej flocie funkcję sternika. Na razie płaci frycowe, ale szybko poznaje łódkę i wierzę, że wkrótce zacznie się
dobierać rywalom do skóry. Jeżdżę na regaty,
przekazuję doświadczenia zawodnikom, czasem sędziuję, no i oczywiście pilnuję spraw

Trasa o długości 30 mil. Duże wyzwanie.

klasy z pozycji prezesa stowarzyszenia. Zależy nam przede wszystkim na tym, by regaty
były na wysokim poziomie zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Dlatego zawsze
mamy dobrych sędziów, ciekawe imprezy
towarzyszące i przyjacielską atmosferę.
Czy klasa Dlephia 24 zdobywa popularność w nowych środowiskach i na nowych akwenach?
Staramy się, by naszą łódkę poznali wszyscy
żeglarze zainteresowani sportową rywalizacją
na kabinowych łodziach regatowych. Dlatego
w tym roku na nowo odkryliśmy Jezioro Turawskie, zbiornik retencyjny na Małej Panwi
– naprawdę doskonały akwen dla żeglarstwa.
Wprawdzie stan wody był niski i mieliśmy
problemy podczas wychodzenia z portu, ale
załogi sobie poradziły. Klasa rozwija się także
w środowisku poznańskich regatowców, na
tamtejszym Jeziorze Kierskim pływa już kilka jachtów. Startują nawet w lokalnych weekendowych regatach. Nową załogę stworzył
Michał Korneszczuk z Gdańska, doskonale
wyszkolony sternik. Jest też nowa ekipa Tomasza Malewskiego z Olsztyna. W regatach
zaliczanych do Pucharu Polski rywalizuje kilkanaście jednostek. W sumie w całym kraju
żegluje ponad 30 jachtów naszej klasy.
Jak wyglądały długodystansowe mistrzostwa Polski z sędziowskiego pontonu?
To były wyjątkowe regaty. Warunki pogodowe były zmienne. Mieliśmy sporo silnego
wiatru. Załogi musiały się wykazać wytrzymałością, determinacją, umiejętnościami
taktycznymi i nawigacyjnymi. Przepłynęliśmy prawie całą Zatokę Gdańską. Z pewnością długo w pamięci uczestników pozostanie
kilkugodzinny wyścig, podczas którego najszybsze jednostki notowały prędkość 21 węzłów. To naprawdę doskonały wynik. Proszę
pamiętać, że zwykłe turystyczne jachty kabinowe o długości od 10 do 12 metrów, z załogami pływającymi rekreacyjnie od portu
do portu, żeglują z prędkością do sześciu lub
siedmiu węzłów.
Ile kosztuje nowa łódka gotowa do
żeglugi?
Cena od początku produkcji tej klasy prawie się nie zmieniła. Nowy jacht kosztuje
61 tys. zł netto. To naprawdę atrakcyjna oferta. W żadnym innym miejscu w Europie nikt
nie kupi solidnej sportowej jednostki z genakerem za taką kwotę. W Niemczech cena za
jacht podobnej klasy to ponad 25 tys. euro
netto. Wydaje mi się, że stocznia z Olecka
opiekuje się klasą Delphia 24 nie po to, by
zarabiać na sprzedaży kolejnych egzemplarzy, ale po to, by budować dobry sportowy
wizerunek swojej marki.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
sierpień 2014

W regatach uczestniczyli młodzi sternicy z klasy Open Bic.

Załogi klasy Nautica 450 rozegrały mistrzostwa Polski.

157 wyścigów na Nord Cup

FOT. BARTOSZ MODELSKI (3)

W

ręczono trofea w prawie 30
kategoriach. Wśród laureatów
znaleźli się w tym roku znani polscy żeglarze – między innymi Zbigniew Gutkowski (klasa IMOCA), uczestnik
igrzysk w Londynie Piotr Kula (olimpijska
klasa Finn) oraz Łukasz Ceran (kitesurfing).
Załogi trzech klas (Nautica 450, Hobie 16
i Hornet) rozegrały mistrzostwa Polski. Warto zwrócić uwagę, że regaty Nord Cup łączą
na jednym akwenie nie tylko regatowców
z różnych konkurencji, ale także pokolenia.
Na przykład Piotr Kula walczył na trasie ze
swym ojcem Jarosławem Kulą. Piotr otrzymał od organizatorów nagrodę Jacht Tygodnia (wygrał wszystkie biegi w najliczniejszej
klasie), startował także w Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna.
Regaty dla wielu były okazją, by sprawdzić
się w nowej konkurencji i obrać nową drogę w regatowym żeglarstwie. Na przykład
w klasie Nautica 450 wicemistrzostwo kraju
wywalczyła żeńska załoga Anna Szmul i Gabriela Mulach. Panie ścigały się wcześniej
w klasie 470, ale nigdy nie tworzyły jednej
załogi. Warto też wspomnieć o tych, którzy
w swoich konkurencjach zdobyli komplet
pierwszych miejsc. To Piotr Kula w klasie
Finn, Kamil Ortyl z załogą w klasie Omega
Sport, Paweł Nawrocki i Mateusz Leszko, mistrzowie Polski klasy Nautica 450, Paweł Tarnowski z załogą w klasie Delphia 24, Jan Pic
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764 zawodników rywalizowało w dziewiątej edycji Nord
Cup – największego w kraju zlotu regatowców z 20 klas sportowych
i turystycznych. Sędziowie przeprowadzili 157 wyścigów.

Bursztynowy Puchar Neptuna dla „Gutka”.

w klasie Europa, Robert Wilczyński i Aleksandra Sroczyńska w klasie Hobie 16 oraz
Piotr Cichocki z załogą w klasie Skippi 650.
Po raz piąty żeglarze rywalizowali w Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna,
który łączy regaty Nord Cup ze zlotem żaglowców Baltic Sail. Walka była wyjątkowo zacięta, gdyż obok jachtów różnej wielkości na starcie stanęły deski. Przechodni
puchar przynajmniej do przyszłego roku
zostanie w Gdańsku, ponieważ trofeum
wywalczył Zbigniew Gutkowski z załogą
na jachcie „Energa”. Po raz pierwszy przyznano nagrodę fair play – otrzymał ją inny

uczestnik Wyścigu o Bursztynowy Puchar
Neptuna, kitesurfer Łukasz Ceran.
Bazą regat był Centralny Ośrodek Sportu
Akademickiego w Centrum Galion w gdańskich Górkach Zachodnich. Wyścigi rozegrano przy zmiennej pogodzie. Uczestnikom towarzyszyło słońce, był deszcz, silny
wiatr od czasu do czasu ustępował miejsca
słabszym podmuchom lub flaucie, przeszła
burza i dały się we znaki upały. Niezmienny był jedynie duch walki zawodników.
Wielu uczestników już w trakcie finałowych wyścigów w swoich konkurencjach
umawiało się na przyszły rok. Ciekawym
wydarzeniem jubileuszowych dziesiątych
regat Nord Cup będą mistrzostwa Europy
w klasie Korsarz, która od kilku sezonów
obecna jest na polskich akwenach. Korsarz
to niemiecka klasa narodowa zaprojektowana w 1958 roku. Jest popularna nie tylko
u naszych zachodnich sąsiadów, ale także
w kilku innych krajach Europy.
Przyszłoroczne regaty odbędą się od
26 czerwca do 5 lipca. Tegoroczne wyniki wszystkich klas znajdziecie na stronie
www.nordcup.pl.
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Energa Sailing na mistrzostwach Europy

Julka Szmit, czyli uśmiech, radość z żeglugi i doskonałe wyniki w cyklu Energa Sailing Cup.

U

czestnicy programu edukacyjnego zakończyli zajęcia w sześciu
województwach. Starsi rywalizowali w kolejnych regatach Energa Sailing
Cup – w Giżycku i na Jeziorze Charzykowskim. Na początku sierpnia spotkają się
w Poznaniu, gdzie odbędą się tradycyjne
regaty Srebrny Żagiel Optimista, a w ostatni weekend miesiąca, pod koniec wakacji,
w Sopocie, na finale Energa Sailing Cup.
Najlepsi sternicy rywalizujący w tym
roku w regatach Energa Sailing Cup uczestniczyli w lipcu w mistrzostwach Europy.
W Irlandii pogoda ich nie rozpieszczała,
temperatura spadała do 13 stopni Celsjusza. Nasza kadra pięknie się prezentowała
w biało-czerwonych zimowych czapkach
i świetnie radziła sobie podczas wyścigów.
Tytus Butowski, ubiegłoroczny złoty medalista mistrzostw Europy, zajął czwarte
miejsce. Natomiast Julia Szmit, najlepsza
z Polek, wywalczyła 11. lokatę. W trakcie
mistrzostw Tomasz Figlerowicz, prezydent
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist,
dwie godziny rozmawiał z Brytyjką Carlą

Fot. Basia Dziekańska

Stanley, wiceprezydent organizacji IODA
(International Optimist Dinghy Association), między innymi o przygotowaniach do
organizacji przyszłorocznych mistrzostw
świata w Kamieniu Pomorskim.
– Tytus miał dużą szansę na obronę tytułu
sprzed roku, a o drugie lub trzecie miejsce
walczył do ostatnich wyścigów – mówi Tomasz Figlerowicz. – Zabrakło niewiele, być
może przeszkadzało mu obciążenie związane z oczekiwaniami, w końcu obrońca złotego medalu zawsze jedzie na regaty w roli
faworyta. Ale czwarte miejsce mistrzostw to
także doskonały rezultat. Tytus potwierdził,
że należy do europejskiej czołówki. W październiku jedzie na mistrzostwa świata i zapewne tam również będzie walczył o wysokie lokaty – dodaje Tomasz Figlerowicz.
Warto zwrócić uwagę na drugiego w Polaków – Michała Krasodomskiego, który
zajął piąte miejsce. To spora niespodzianka,
gdyż Michał ma zaledwie 11 lat. Już samo
wywalczenie krajowej kwalifikacji na mistrzostwa Europy było dla tego zawodnika
sporym sukcesem. Polska była w Irlandii

jedynym krajem mającym w pierwszej
dziesiątce regat dwóch reprezentantów (obu
z YKP Gdynia).
Julia Szmit pochodzi z Giżycka, reprezentuje Międzyszkolną Bazę Sportów
Wodnych i Uczniowski Klub Żeglarstwa
Regatowego Niegocin. Jej trenerką od początku przygody z żeglarstwem jest Barbara Dziekańska. – Julka zaczęła pływać
już w przedszkolu. Pamiętam dziewczynkę
bez zębów, w niebieskiej czapeczce, która
ledwo wystawała powyżej burty optimista
– wspomina Basia. – Przez te wszystkie
lata bardzo pilnie trenowała i w niezwykły
sposób godziła sport z nauką. Choć czasem
częściej przebywała na regatach i zgrupowaniach niż w szkole, zawsze była najlepszą uczennicą, zbierała nawet nagrody od
pani burmistrz. Poza tym wspierali ją rodzice, bardzo zaangażowani w żeglarstwo.
Potrafili przez kilka lat rezygnować z wakacji i remontu kuchni, by Julka mogła trenować i wyjeżdżać. Muszę zwrócić uwagę,
że mamy w Giżycku świetną ekipę rodziców potrafiących stanąć na uszach, by zebrać pieniądze dla swoich pociech i klubu.
Bez ich pomocy dzieciaki z naszego miasta
nie mogłyby pływać na takim poziomie, na
jakim pływają – dodaje Basia Dziekańska.
Julka jest duszą towarzystwa, niezwykle
otwartą i pogodną dziewczyną, ambitną
i samodzielną – często szuka na wodzie ciekawych rozwiązań taktycznych, a później
na brzegu analizuje sukcesy i porażki. – Jej
niczego nie trzeba powtarzać dwa razy,
praca z taką zawodniczką to przyjemność
– przekonuje Basia. Julka ma doskonałe
warunki fizyczne do żeglugi na optimiście,
jest silna i wysportowana – nie do pokonania wśród dziewcząt we wszystkich testach
sprawnościowych. Zimą lata na bojerach,
biega i chodzi na basen. W cyklu Energa
Sailing Cup pływa najrówniej z dziewcząt i nieraz zostawia za rufą chłopców.
Pod koniec przyszłego sezonu, gdy będzie
kończyć przygodę z optimistem, chciałaby
rozpocząć treningi na łódce klasy 420, być
może jej załogantką zostanie inna uczestniczka tegorocznych mistrzostw Europy.

Grupa Energa partnerem strategicznym
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING

reklama

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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Siódmy medal Piotra Myszki

Polska kadra klasy RS:X jest dziś najmocniejszym zespołem na świecie. 		

Fot. Marek Wilczek / Energa Sailing

FOT. MAREK WILCZEK / ENERGA SAILING

przebieg – takiego thrillera kadra Pawła
Kowalskiego i Cezariusza Piórczyka nie
przeżywała od igrzysk w Londynie. Start
odbywał się przy dużej fali i wietrze o sile
do 30 węzłów. Piotr Myszka i Paweł Tarnowski (Energa Sailing Team Poland) zderzyli się w chwili startu i wpadli do wody,
tracąc w mgnieniu oka dystans do szybko

oddalającej się stawki. Piotr rozpoczął szaleńczy pościg. Z każdym metrem odrabiał
starty. Na metę wpłynął na szóstej pozycji
i obronił złoto. – Nie wiedziałem, co się stało. Płynąłem pewny swego, a tu nagle katapulta – opisywał dramatyczne zdarzenia
tuż po przekroczeniu mety Piotr Myszka.
– Szybko się zorientowałem, co się stało i rozpocząłem walkę. Zdawałem sobie
sprawę, że medal prawie mi uciekł. Cisnąłem jednak na całego. Na kolejnych bojach
widziałem, że odrabiam dystans. Liczyłem
miejsca i wiedziałem, że już jest brąz, już
jest srebro... i w końcu złoto!
Przemysław Miarczyński (Energa Sailing
Team Poland) także zrobił, co do niego należało. Ukończył wyścig medalowy w czołówce i obronił trzecie miejsce, które zajmował
przed decydującą batalią. Zofia Klepacka
w wyścigu medalowym też przeżyła huśtawkę nastrojów. Polka zaliczyła wywrotkę
i miała nawet wątpliwości, czy zdoła dokończyć rywalizację. Dokończyła! W dodatku na
miejscu, które dało jej brąz. Maja Dziarnowska (Energa Sailing Team Poland) dopłynęła
na metę trzecia, ale po wcześniejszej dyskwalifikacji to nie wystarczyło do podium. Wyścig medalowy juniorów nie odbył się z powodu silnego wiatru i tym samym Radosław
Furmański został mistrzem Europy juniorów.
– Mam nadzieję, że kiedyś dołączę do kadry
Pawła Kowalskiego i będę mógł jak równy
z równym rywalizować z Piotrem i Przemkiem – powiedział Radosław Furmański.

Piotr Myszka, lider polskiej kadry. Czy tak będzie aż do igrzysk w Rio de Janeiro?

Piotr Myszka, zawodnik Energa Sailing Team Poland, mistrzem
Europy. Horror w finale. Cztery medale dla polskiej kadry.

P

iotr Myszka został mistrzem Europy w klasie RS:X podczas zawodów rozegranych u wybrzeży
tureckiej miejscowości Çeşme. Brązowe
medale wywalczyli Zofia Klepacka i Przemysław Miarczyński. Mistrzem Europy
juniorów został Radosław Furmański.
Finałowy wyścig panów miał niezwykły
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Piotr Myszka: „Sukces na igrzyskach byłby w moim wypadku ukoronowaniem kariery”.

Piotr Myszka dla magazynu „Wiatr”
Magazyn „Wiatr”: Liczysz najważniejsze swoje medale czy straciłeś już
rachubę?
Piotr Myszka: By się nie pogubić, właśnie
ostatnio zrobiłem medalowy rachunek sumienia: mam siedem medali mistrzostw Europy
(dwa złote, srebrny i dwa brązowe) oraz dwa
medale mistrzostw świata (złoto i srebro).
Ostatni tytuł mistrza Europy zdobyłeś
w sposób zdecydowany. Skąd tak doskonała forma i co ten sukces oznacza dwa
lata przed igrzyskami w Rio de Janeiro?
Ten sukces potwierdza, że praca, którą
wykonuję na treningach, została doskonale
zaplanowana i wszystko, co robimy z trenerami i zespołem, ma sens. W tym roku mam
więcej zadań siłowych – to pewna nowość
w stosunku do poprzednich sezonów i powrót do dawnych sprawdzonych strategii
treningowych stosowanych przeze mnie
w latach 2010 i 2011, czyli wtedy, kiedy
odnosiłem największe sukcesy. Już przed
mistrzostwami w Turcji czułem, że jestem
szybszy od moich dwóch najgroźniejszych
krajowych rywali – Przemka Miarczyńskiego i Pawła Tarnowskiego (wszyscy należą
do Energa Sailing Team Poland). Ta prędkość to także efekt dobrze dobranego sprzętu, mój zestaw po prostu jedzie w każdych
warunkach.
Jakie plany na najbliższe tygodnie?
W tej chwili przebywam w Korei Południowej [połowa lipca – przyp. red.]. Pomagam
zawodnikom z koreańskiej kadry, którzy
przygotowują się do igrzysk azjatyckich. To
normalna komercyjna robota – takich zadań
podejmuje się wielu zawodników ze ścisłej
światowej czołówki. Ten pobyt jest dla mnie
cenny także ze sportowego punktu widzenia,
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gdyż trenujemy głównie przy słabym wietrze,
czyli w warunkach zbliżonych do takich, jakich się spodziewamy w Brazylii.
Na początku sierpnia wyjeżdżam z kadrą
do Rio de Janeiro na regaty przedolimpijskie. Można uznać, że od tego wyjazdu
rozpocznie się nasza kampania olimpijska.
Jestem ciekaw, jaką sambę wiatry pozwolą
nam tam zatańczyć – my wolimy warunki
ślizgowe, ale statystyki meteo każą się spodziewać słabszych podmuchów. Zobaczymy, jak będzie, w końcu prognoza to tylko
prognoza, nie musi się sprawdzić w stu procentach. Po powrocie do Europy rozpocznie
się operacja Santander – najpierw jedziemy
do Hiszpanii na zgrupowanie, a po kilkudniowej przerwie w kraju wracamy tam na
mistrzostwa świata, pierwsze regaty kwalifikacyjne do igrzysk w Rio de Janeiro.

Czujesz się w tej chwili zdecydowanym
liderem polskiej ekipy?
Nie zawracam sobie głowy takimi myślami. Robię, co do mnie należy, wykonuję zadaną pracę najlepiej jak potrafię, a później
walczę na trasie regat o najwyższe pozycje.
Sytuacja w reprezentacji jest ciekawa, bo
do dwóch liderów z poprzednich sezonów
dołączył Paweł Tarnowski. Z pewnością
włączy się do rywalizacji o olimpijskie
paszporty. Różnice między nami są niewielkie, w każdej chwili Paweł lub Przemek Miarczyński mogą wygrywać wyścigi
i regaty. Poziom jest wyrównany i nikt nie
odpuści do końca. Być może o tym, kto pojedzie na igrzyska, decydować będą ostatnie wyścigi.
A gdyby się nie udało, czy można być
spełnionym mistrzem bez występu na
igrzyskach i bez olimpijskiego medalu?
Sportowo tak, bo przecież medale przywiezione z mistrzostw świata i Europy
mają swoją wartość i nikt mi ich nigdy
nie odbierze. Sukces na igrzyskach byłby
w moim wypadku wisienką na torcie i ukoronowaniem kariery.
Jak świat ocenia sukcesy polskich
deskarzy? Od dawna byliście mocni, ale
w tym sezonie po prostu nie dajecie innym szans.
Wielu trenerów i zawodników nie kryje
zaskoczenia naszą dominacją. Podpatrują nas, chcą z nami trenować i pytają, jak
to możliwe, że to właśnie w Polsce, która
przecież nie jest Hawajami ani Florydą,
można było stworzyć tak silną ekipę. Niedawno podszedł do mnie Anglik Nick Dempsey, srebrny i brązowy medalista olimpijski oraz trzykrotny medalista mistrzostw
świata. Był wyraźnie przybity i nawet nie
próbował tego ukryć. To dlatego, że nie
był wstanie nawiązać z nami walki, choć
w trakcie regat panowały jego ulubione warunki wietrzne.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

85 lat klubu Arka Gdynia

M

iejski Klub Żeglarski Arka Gdynia, spadkobierca i kontynuator wieloletniej tradycji KS Arka, obchodzi w tym roku 85-lecie działalności. Z tej okazji załoga klubu zaprosiła żeglarzy na pięć imprez regatowych. W maju rozegrano Puchar Arki
w klasach Laser Radial i Laser 4.7 (eliminacje do MŚ juniorów ISAF i ME). W lipcu odbyły się
regaty Puchar Miasta Gdyni w klasach Laser Standard, Laser Radial kobiet i mężczyzn oraz
Laser 4.7 dziewcząt i chłopców (eliminacje o Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży), a także
w klasie Open Bic. Na koniec sierpnia zaplanowano Mistrzostwa Polski Juniorów w klasach
Laser Standard mężczyzn, Laser Radial kobiet oraz Laser 4.7. Ciekawym punktem obchodów rocznicowych będą kończące sezon październikowe regaty Otwarte Mistrzostwa Okręgu
Pomorskiego w klasach Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 i Open Bic. We wszystkich
tegorocznych imprezach organizowanych przez Arkę weźmie udział ponad 620 zawodników.
Przez lata działalności żeglarze Arki zdobyli 140 medali mistrzostw świata, Europy
i Polski. Z okazji rocznicy klubu kapituła działaczy i byłych zawodników wybierze 18
żeglarzy, którzy uzyskali najbardziej znaczące i przełomowe osiągnięcia. Wyróżnienia
otrzyma także trzech najlepszych szkoleniowców.
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sport rozmowa

Kto nie ryzykuje, ten nie gra
Rozmowa z Jolą Ogar, polską załogantką
żeglującą pod banderą Austrii w olimpijskiej klasie 470.

Jola Ogar i Lara Vadlau zdobyły dla Austrii złoty medal mistrzostw Europy.

L

przyjęła zaproszenie Lary i tak powstała
nowa międzynarodowa załoga. W czerwcu,
podczas regat rozegranych w Grecji, Jola
zdobyła ze swoją nową sterniczką złoty medal mistrzostw Europy. Za dwa lata w Rio
de Janeiro dziewczyny chcą razem walczyć
dla Austrii o medal olimpijski.
Magazyn „Wiatr”: Liczyłaś na medal
mistrzostw Europy czy raczej ten sukces
was zaskoczył?

Fot. MartinezStudio / SofiaMapfre

ara Vadlau (Austria) i Jolanta
Ogar (Polska) od dwóch lat tworzą załogę żeglującą na siedemdziesiątce w barwach reprezentacji Austrii.
Wcześniej Jola była załogantką Agnieszki
Skrzypulec. Dziewczyny reprezentowały
Polskę podczas igrzysk w Londynie (zajęły dwunaste miejsce). Był to pierwszy
w historii olimpijski start polskiej kobiecej załogi w kasie 470. Po igrzyskach Jola

Fot. Jarosław Kula

Jola Ogar: „Wciąż się uczę. Poznaję nowe techniki. W tym sporcie nigdy nie można powiedzieć, że się już wszystko wie”.
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Jola Ogar: Nie mogę powiedzieć, że jechałyśmy do Grecji pewne swego. Zimą
moja sterniczka zerwała wiązadła w kolanie
i przez cztery miesiące była na pooperacyjnej rehabilitacji. Na łódkę wsiadłyśmy dopiero w połowie czerwca, zaledwie pięć dni
przed regatami w Kilonii. A do mistrzostw
Europy przygotowywałyśmy się na jeziorze w Wiedniu – wszystko po to, by Lara
mogła dokończyć zajęcia z fizjoterapeutą.
Nie miałyśmy tam partnerów treningowych
i żeglowałyśmy na płaskiej wodzie (choć
czasami wiało całkiem mocno). Wydawało
się, że wszystko jest okej, ale do końca nie
wiedziałyśmy, ile zostało z ubiegłorocznej
formy. Okazało się, że jest naprawdę nieźle,
bo zdobyłyśmy złoto w bardzo mocno obsadzonych regatach, właściwie poza Chinkami
w Grecji rywalizowały wszystkie najsilniejsze ekipy ze światowej czołówki. Dlatego
ten sukces tak bardzo cieszy.
Może to jest właśnie metoda – cztery
miesiące wakacji i później jedziemy po
medal. Szwajcarski skoczek narciarski
Simon Ammann, zanim zdobył dwa złota
na igrzyskach w Salt Lake City, uszkodził
kręgi szyjne, poważnie się potłukł, a później szlifował olimpijską formę w szpitalu...
Może coś w tym jest, ale tak na serio, te
cztery miesiące nie były leniwymi wakacjami. Wręcz przeciwnie. Lara ciężko pracowała, by przed szczytem sezonu wrócić do
żeglowania. Natomiast ja realizowałam plan
treningów fizycznych opracowany przez
sztab medyczny austriackiej kadry. Pojechałam też do Hyères we Francji, gdzie pełniłam
funkcję trenera męskiej reprezentacji juniorów Austrii. Przy okazji mogłam oglądać
regaty pucharu świata z motorówki. To naprawdę ciekawe i dość cenne doświadczenie.
Wygląda na to, że świetnie się czujesz
w austriackiej ekipie.
Naprawdę jest nieźle. Odpowiada mi model organizacyjny, który dobrze się sprawdza w austriackim żeglarstwie olimpijskim. Pieniądze związkowe przeznaczane
są na sprzęt, logistykę i najlepszych trenerów, natomiast wynagrodzenia zawodników pochodzą wyłącznie od prywatnych
sponsorów. Przez prawie dwa lata spędzone z Larą, sporo się nauczyłam. Warunki
pracy mamy wręcz niespotykane: trenujemy z bardziej doświadczonymi męskimi
załogami ze światowej czołówki. Dwie
ekipy to załogi austriackie, na trzeciej łódce pływają zawodnicy z USA. Treningi są
ciężkie, panowie nie oddadzą ci miejsca
na stracie, nie ma żadnej taryfy ulgowej.
Można powiedzieć, że czujemy się trochę
jak Demi Moore w filmie „G.I. Jane”, czyli
sierpień 2014
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jak kobiety w elitarnej jednostce wojskowej
dla twardzieli. Ale właśnie dlatego, kiedy
później rywalizujemy wśród pań, czujemy
się mocne. Możesz mi wierzyć, że jeśli postanowimy sobie, że startujemy z tego miejsca, to ono już jest nasze. Taką pewność
i sportową agresję w kluczowych momentach dają nam właśnie treningi z facetami.
Poza tym mamy świetnego trenera. Morgan
Reeser pochodzi z Florydy. Jest srebrnym
medalistą olimpijskim z Barcelony i wielokrotnym medalistą imprez mistrzowskich.
To doskonały fachowiec, opiekun wielu
medalowych załóg, światowej klasy specjalista od siedemdziesiątki.
Aby walczyć z Larą o medal olimpijski
dla Austrii, musisz otrzymać austriackie
obywatelstwo...
Właśnie przed miesiącem krajowy parlament zaakceptował moją kandydaturę
i dostałam obywatelstwo. Teraz mam dwa
paszporty – polski i austriacki. Cieszę się,
bo choć zapewniano mnie, że wszystko jest
na dobrej drodze, jakaś niepewność wisiała w powietrzu. Gdyby się nie udało, cała
dotychczasowa praca poszłaby na marne.
Teraz mogę się skupić tylko na żeglowaniu. Rio de Janeiro stanie się chyba moim
drugim domem, właśnie jutro wsiadam do
samolotu i lecę do Brazylii [rozmowę przeprowadzono 18 lipca – przyp. red.].
Dość szybko Austriacy załatwili sprawę z obywatelstwem.
Zwykle procedury trwają dłużej i są bardziej skomplikowane. Ale wiadomo – tu
chodzi o sport. U nas jest przecież podobnie.
Zagraniczny piłkarz w dwa tygodnie może
dostać obywatelstwo. Nie musi nawet mówić
po polsku, byle był przydatny dla drużyny.
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Dziewczyny wznowiły treningi w czerwcu, pięć dni przed regatami w Kilonii.

W jakim języku porozumiewacie się na
pokładzie?
Po angielsku. Tak było od początku i nie
ma sensu tego zmieniać. Uczę się niemieckiego i staram się rozmawiać w tym języku, ale kiedy się spieszę lub denerwuję,
wracam do angielskiego.
Będziesz bodaj pierwszym polskim żeglarzem, który zaliczy olimpijskie starty pod dwiema banderami. W Londynie
byłaś załogantką Agnieszki Skrzypulec.
Teraz pływasz dla Austrii. Czy docierają
do ciebie czasem uszczypliwe komentarze z tego powodu?
Bardzo rzadko. A jeśli się zdarzają, pochodzą od ludzi, którzy nie rozumieją sportu.
Oczywiste jest to, że nadal czuję się Polką.
Mieszkam w Polsce, mam tu wielu przyjaciół.
Podczas regat chodzę na kolacje z Agnieszką,
z którą nadal się kumplujemy, często rozmawiam z „Myszkiem”, Zochą, „Pontem” czy
z Anką z radiala – nigdy z ich strony nie usłyszałam złośliwego komentarza. Walczę o medale dla Austrii, ale każdy z nich jest po trosze
polski, bo wywalczyła go polska zawodniczka. Jeśli uda nam się z Larą stanąć na podium
w Rio de Janeiro, to także w jakieś mierze
będzie to polski sukces. Nie umiem o tym myśleć w inny sposób. Nawet czasem żartuję, że
przecież barwy się nie zmieniły – po minięciu
linii mety wznosimy w górę czerwień i biel.
Szkoda, że w tym sezonie Agnieszce
Skrzypulec i jej nowej załogantce Natalii
Wójcik wiedzie się trochę gorzej.
Nie udał im się początek sezonu. Ale
przecież Aga nie zapomniała, na czym polega żeglarstwo. To doskonała sterniczka.
Wierzę, że dziewczyny szybko odnajdą formę, bo byłoby świetnie pojechać razem na
igrzyska. Nie wiem, w czym tkwi problem,
nie podejrzewam, by były kłopoty sprzętowe, choć ostatnio polskiej załodze brakuje
prędkości. Widzę to szczególnie wyraźnie,
gdy startujemy obok siebie.

Fot. www.segel-bilder.de

Jak trafiłaś do żeglarstwa?
Z siatkarskiego parkietu. Grałam już na
dość wysokim poziomie ligowym, byłam
zawodniczką Wisły Kraków. Ale pewnego dnia pojechałam z bolącym kolanem do
Poznania, na konsultacje do Witka Dudzińskiego z Rehasportu, lekarza kadry polskich
żeglarzy. Zbadał mnie, zmierzył, zważył
i powiedział: „Dziewczyno, ty masz idealne
warunki na załogantkę”. Nie wiedziałam, co
do mnie mówi. Odparłam tylko: „Ja gram
w siatkówkę”. Ale on nie dawał za wygraną,
pokazał mi jakiś film z mistrzostw świata
i zapytał, czy nie chciałabym tak pływać.
Później powiedział: „Przemyśl to, za jakiś
czas ktoś się do ciebie odezwie”. Wróciłam
do domu, minęły dwa tygodnie i pewnego dnia dzwoni telefon. Po drugiej stronie
Robert „Jabes” Janecki. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Wkrótce byłam już na
Mazurach i poznawałam siedemdziesiątkę
– pierwszą łódkę w moim życiu. No i podjęłam wyzwanie. W mojej siatkarskiej drużynie mówiło się, że kto nie ryzykuje, ten
nie gra. Ta dewiza przyświecała mi także
później, gdy zmieniałam załogę i banderę po
igrzyskach w Londynie.
Czujesz się dziś kompletną załogantką?
Wciąż się uczę. Poznaję nowe techniki.
W tym sporcie nigdy nie można powiedzieć,
że się już wszystko wie. Dziś pływa się zupełnie inaczej niż 10 lat temu, gdy zaczynałam.
Kiedyś na halsówce prawie odpoczywałam,
dziś możemy pompować, więc na tym kursie
trzeba wykonać potworną robotę. Wszystko
się pozmieniało, zupełnie jak by to była inna
łódka. Rola załoganta jest nie do przecenienia.
Na kursach pełnych to właściwie ja prowadzę
jacht, a Lara płynie niejako za spinakerem.
Na ostrych załogant musi być jak baletmistrz
o kocich ruchach. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że sternik w klasie olimpijskiej jest
dziś tyle wart, ile wart jest jego załogant.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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mazury szlak sapiny

Dezety na niedostępnej Sapinie

O

d kilku lat żeglujemy w czerwcu
po Sapinie – od ujścia rzeki na
jeziorze Święcajty aż po jezioro
Gołdopiwo. Trasa jest urozmaicona, bo obejmuje kilka niewielkich jezior. Największym
atutem Sapiny jest jej niedostępność. Strefa
ciszy eliminuje łodzie motorowe i jachty z silnikami. Dodatkową przeszkodą jest niewielki
most nieopodal ujścia rzeki do jeziora Święcajty. Przepłyną pod nim oriony, ale większe
jachty nie mają szans – przeszkadzać będzie
zbyt wysoka kabina, kosz dziobowy lub system do kładzenia masztów. Dlatego nawet
w środku wakacyjnego sezonu jest tu pusto
i spokojnie, jedynie kajakarze od czasu do
czasu wyłaniają się zza zakrętu.
Naszymi dezetami ledwo mieścimy się
pod mostem. W żegludze pod prąd używamy
przynajmniej dwóch par wioseł. Miejsca na
łodzi jest sporo, więc każdy z członków licznej załogi (w tym roku płynie sporo dzieci)
znajduje dla siebie wygodne miejsce.

Marek Słodownik prezentuje niezwykły mazurski
szlak żeglarski. Nie spotkacie tam ani jachtów czarterowych,
ani tawern. Zapraszamy na Mazury jak za dawnych lat...
Wyruszamy z Giżycka. Do ujścia Sapiny
docieramy po czterech godzinach. Przepływamy obok gospodarstwa rybackiego i wpływamy na jezioro Stręgiel. Tu nasza przygoda
rozpoczyna się na dobre. Jest dokładnie tak,
jak miało być: ciepło, pięknie i cicho.
Kładziemy maszty, bo pierwszy odcinek
rzeki wiedzie przez gęsty las, a drzewa wiszą nisko nad wodą. Wiatr ucichł. Rzeka
mocno meandruje. Wiosłujemy na krótkie
zmiany, gdyż rozpędzenie pod prąd dezety
ważącej grubo ponad tonę (plus załoga i bagaże) wymaga sporo sił.
Młoda załoga szybko się niecierpliwi, już
chciałaby być na biwaku. Starsi w skupieniu kontemplują zmieniające się pejzaże.

Po dwóch godzinach wiosłowania jesteśmy
przy drewnianym moście. Stan wody nie
jest zbyt wysoki, więc bez trudu powinniśmy się przecisnąć. Gdyby były kłopoty,
zawsze można w jednej łodzi posadzić obie
załogi, by dodatkowo obciążyć kadłub. Na
szczęście dziób gładko wchodzi pod drewnianą konstrukcję. Przejdziemy!
Biwak rozbijamy na rozległej polanie. Nasze namioty zajmują zaledwie skrawek terenu. Po intensywnym wiosłowaniu załoga
nie ma ochoty na balowanie, o godz. 21.00
wszyscy są już w śpiworach. Nazajutrz startujemy po śniadaniu. Czeka nas długie wiosłowanie i kilkukrotne kładzenie masztów.
Na początku płyniemy spokojnie w lesie.
Jesteśmy przygotowani do postawienia żagli, bowiem wiatr na otwartym terenie wieje
dość mocno. Na razie jednak męczymy się
przy wiosłach. Gdy kończy się las, łapiemy
podmuchy od rufy. Grot szybko idzie w górę
i wreszcie można odpocząć. Bezana na razie nie stawiamy, gdyż niebawem czeka nas
linia energetyczna i kolejny most. Za nim
jeszcze krótki odcinek z prądem, a później
jezioro Pozezdrze. Wreszcie!
Prawy brzeg jest wysoki i całkowicie
odkryty. Lewy, porośnięty trzcinami, jest
zupełnie niedostępny. Ciesząc się piękną żeglugą i przestrzenią, szukamy wejścia na kolejny odcinek Sapiny. Trudno go znaleźć, bo
ukryty jest za cyplem. Mijamy jedno z większych siedlisk orłów przednich. Latają wysoko nad naszymi głowami, jakby chciały
poznać zamiary intruzów wdzierających się
bezczelnie na ich tereny łowieckie. Korzy-

Żegluga Sapiną: wąskie przesmyki, bliskość natury i spokój.

Dezeta bez masztów ledwo się mieści pod drewnianym mostem.
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Młoda załoga urządziła sobie plac zabaw na dziobie.
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stając z dobrego wiatru, wpływamy na rzekę
pod żaglami. Ale przed nami linia energetyczna. Opuszczając pikfał grota, powinniśmy przejść pod nią swobodnie, ale dbając
o bezpieczeństwo załogi, na wszelki wypadek kładziemy grotmaszt. Mijamy szczątki
mostu, który wciąż figuruje na mapach.
Chowamy się w lesie, by za chwilę wpłynąć
na jezioro Brząs. Stadnina koni w Wizentalu
od strony wody jest niedostępna, oddziela ją
od nas szeroki pas trzcin.
Wąski przesmyk prowadzi stąd na jezioro Wilkus. Z moich corocznych obserwacji wynika, że przejście zarasta trzcinami.
Zapewne niedługo szlak zostanie w tym
miejscu przerwany. Ponoć rozważane jest
dopuszczenie w tym miejscu silników
spalinowych, by jachty z napędem mechanicznym udrożniły drogę. Byłaby to jednak
zmiana dość rewolucyjna dla tego regionu.
Przeciskamy się na jezioro otoczone lasem. Znów jest szeroko. Na końcu akwenu
widać kilka domostw. Przed nami ostatni
odcinek rzeki. Po minięciu mostu dopływamy do mało znanej śluzy Przerwanki.

Mało znana żeglarzom mazurska śluza Przerwanki.
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Jeszcze tylko kilkaset metrów żeglugi wśród
trzcin i wypływamy na jezioro Gołdopiwo.
Jest niewiele mniejsze od Mamr, a łódek
zaledwie kilka. Czujemy się, jak na Mazurach z lat siedemdziesiątych. Nasz wioślarski trud zostaje nagrodzony, napawamy się
piękną żeglugą w znakomitych warunkach
pogodowych. Do wieczora penetrujemy
jezioro, aż w końcu rozbijamy biwak na zachodnim brzegu.
Rano wyruszamy pieszo do Kruklanek
na zakupy. Część załogi maszeruje kilka
kilometrów wzdłuż kolejnego odcinka Sapiny w poszukiwaniu kamiennego mostu.
Ogromna konstrukcja, przypominająca nieco
wiadukty w Stańczykach, przetrwała dwie
wojny. Zniszczył ją dopiero polski ruch oporu po 1945 roku, chcąc zapobiec wywózkom
zdobyczy wojennych przez Armię Czerwoną. Właśnie tędy Rosjanie wywozili zagrabione dobra na wschód. Nocna akcja tajemniczego oddziału zatrzymała ten proceder,
a bezpieka szalała w poszukiwaniu sprawców. Miejscowa ludność była jednak nader
dyskretna i sprawców nie pojmano.

Droga powrotna tym samym szlakiem to
prawdziwa przyjemność żeglugi z prądem.
Wystarczą dwa wiosła, by jacht utrzymywał
prędkość nieco większą od nurtu rzeki i leniwie pokonywał kolejne kilometry.
Żegluga Sapiną jest bezpieczna. Rzeka
nie jest głęboka, a miejscami jest tak wąska,
że dwie łodzie z trudem mieszczą się obok
siebie. Aby jacht posuwał się w górę rzeki,
konieczna jest praca wiosłami co najmniej
czterech żeglarzy (dla jednej pary wioślarzy
byłoby to zbyt duże wyzwanie). Szlak jest
czysty, co roku wiosną organizowane jest
jego oczyszczanie. Usuwane są także powalone drzewa. Planując rejs, trzeba pamiętać
o zaprowiantowaniu na cztery dni, gdyż po
drodze jest tylko jeden niewielki sklep. Natomiast w Kruklankach droga do wsi jest
długa, więc noszenie zapasów będzie uciążliwe. Część szlaku biegnie poza zasięgiem
telefonii komórkowej. Po drodze nie ma też
możliwości ładowania baterii do telefonów
i aparatów fotograficznych. Ale kto by dbał
o takie rzeczy, kiedy wokoło mazurski raj.
Tekst i zdjęcia Marek Słodownik

Płynąc z prądem rzeki, załogi szybko mijają kolejne kilometry.
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Wielki i luksusowy Prestige 750

T

o największy jacht motorowy zbudowany do tej pory w stoczni Jeanneau. Kosztuje majątek: ponad
2,4 mln euro. Ma 22 metry długości, dość
wysoką nadbudówkę i ogromny górny pokład. Na pierwszy rzut oka jednostka przypomina pasażerski prom wycieczkowy ze
sporą liczbą kabin sypialnych.
Na pokład wchodzimy po hydraulicznie
opuszczanej platformie kąpielowej. Stąd
stopnie po obu stronach rufy prowadzą do
zadaszonego kokpitu. Mamy tam szeroką kanapę i duży drewniany stół. Idąc dalej w górę
stopniami z lewej strony, docieramy na górny
pokład flybridge. Poza dodatkowym stanowiskiem sterowania znajduje się tam barek
z lodówką, zlewozmywakiem i elektrycznym
grillem. Jak ogromna jest powierzchnia tego
pokładu, świadczy to, że jedna z kanap ma
aż 10 metrów kwadratowych. Oczywiście

Arek Rejs pływał flagowym jachtem motorowym marki
Prestige (stocznia Jeanneau). Czy ten luksus warty jest swej ceny?
zainstalowano również duży stół z drewna
tekowego. W rufowej części można zamontować dźwig lub dodatkowe łóżko. Flybridge
osłonięto elektronicznie otwieranym dachem
(może być z materiału lub laminatu).
Po powrocie do kokpitu przechodzimy szerokimi półpokładami na dziób, gdzie znajduje się kolejna wygodna kanapa z wielkim
materacem, możemy też rozpocząć zwiedzanie wnętrz. Salon Prestige 750 podzielono na
trzy strefy. Tuż przy wejściu jest jadalnia ze
szklanym stołem dla sześciu osób, barkiem
i bogato wyposażonym kambuzem. Mamy tu
wszystko, co powinno się znaleźć w dobrze
wyposażonej kuchni: kuchenkę z czterema

Największy jacht motorowy stoczni Jeanneau. Cena: 2,4 mln euro.

palnikami, piekarnik, lodówkę z osobną zamrażarką, zlewozmywak, schowki, szafki
i szuflady. Na dodatkowe zamówienie armatora stocznia zamontuje także zmywarkę
i chłodziarkę do win. Druga część salonu, za
skrzydłem kambuza i niewielkim stopniem,
to strefa wypoczynkowa z niską wygodną
kanapą otaczającą niewielki kawowy stolik
i drugą dwuosobową kanapą na prawej burcie. Oczywiście jest także telewizor elektronicznie wysuwany ze ściany. Trzecia strefa
salonu to część należąca do sternika z dwuosobowym stanowiskiem sterowania na
podwyższeniu. Siedząc tu, jakby na drugim
piętrze (znacznie powyżej poziomu kokpitu),
doskonale widzimy wszystko, co się dzieje
wokół jachtu i na pokładzie. Obok sterówki
znajduje się klatka schodowa prowadząca do
pomieszczeń sypialnych.
Całą część dziobową zajmuje kabina armatora – zaskakująco szeroka i bardzo dobrze
doświetlona naturalnym światłem. Mamy tu
garderobę i łazienkę z kabiną prysznicową.
Druga, równie przestronna kabina VIP, jest
na śródokręciu. Poza tym są jeszcze trzy
dwuosobowe kabiny gościnne – dwie z pojedynczymi łóżkami, pod stanowiskiem
sterowania, trzecia zaś (dla załogi) na rufie.

Kabiny są obszerne i bardzo dobrze doświetlone naturalnym światłem.

Długość

22,58 m

Szerokość

5,46 m

Zanurzenie

1,59 m

Wyporność

41 400 kg

Zbiorniki paliwa

4400 l

Zbiorniki wody

840 l

Silniki: 2 x MAN V8 1000, 1200 KM
Kategoria CE
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PRESTIGE 750

jachty motorowe Playboat

Wszystkie pomieszczenia mają jasne obicia
na ścianach oraz jasną tapicerkę. Jacht może
być wykończony w ciemnym dębie z ciemną
podłogą wenge, w orzechu z podłogą z rozjaśnianego dębu lub w egzotycznej stylizacji
tajskiej. Oczywiście podłogi można pokryć
wykładziną – wszystko zależy od upodobań.
Prestige 750 wyposażono w system firmy Xenta, dzięki któremu ten ogromny
jacht prowadzimy w dość prosty sposób
za pomocą joysticka. System wykorzystuje dziobowy i rufowy ster strumieniowy
oraz standardowy napęd jachtu. Manewry
można wykonywać na ograniczonej przestrzeni. Poza tym system pozwala wykorzystywać joystick także przy normalnej
żegludze (zastępuje manetkę i kierownicę).
Montowany na życzenie może być zainstalowany w sterówce, na górnym pokładzie
i w kokpicie. To ostatnie rozwiązanie ułatwi manewry cumowania.
Kolejnym systemem, który uprzyjemni
pobyt na pokładzie Prestige 750, jest żyroskopowy stabilizator Seakeeper. Dzięki
niemu niemal zupełnie przestajemy odczuwać rozkołys wywołany falami, także

W

lipcowym wydaniu „Wiatru”
Arek Rejs opublikował relację z testowego rejsu jachtem
Joyboat – niezwykłą łodzią motorową napędzaną dwoma silnikami elektrycznymi i sterowaną joystickiem (w materiale podaliśmy
błędną cenę jednostki, podwrocławska firma Sky-Yacht oferuje jacht Joyboat w cenie
od 9900 euro netto). Jak nas poinformował
Sebastian Sadowski, właściciel Sky-Yacht
i pomysłodawca budowy jachtu Joyboat,
który stał się polskim przebojem eksportowym, artykuł zaowocował zapytaniami
potencjalnych klientów z polskiego rynku,

Salon podzielono na trzy strefy: jadalnię z kuchnią, strefę wypoczynkową i sterówkę na podwyższeniu.

podczas postoju na kotwicowisku. Jacht,
którym pływałem, miał jedno takie urządzenie, ale Prestige 750 może posiadać nawet dwa stabilizatory. Poza tym jednostkę
wyposażono w klimatyzację, zaawansowane systemy nawigacyjne oraz dwa silniki
o mocy 1200 KM. Płynąc po prawie dwumetrowych falach, osiągnęliśmy prędkość

niemal 30 węzłów. Dla tak dużej jednostki
to dobry wynik. Prestige 750 to bez wątpienia niezwykle komfortowa jednostka
dla wybrednych i wymagających klientów.
I oczywiście raczej na ciepłe południowe
wody, bo w Polsce trudno byłoby znaleźć
przystań dla takiego krążownika.
Arek Rejs

Czy Joyboat dopłynie na Mazury?
między innymi z Mazur. Trudno się temu
dziwić – cichy, ekologiczny i bardzo wygodny jacht motorowy dla każdego świetnie
sprawdzi się w hotelowej wypożyczalni lub
w pensjonacie nad akwenem objętym strefą ciszy. Niewielkie zanurzenie jednostki
(0,34 m) pozwala pływać po najdalszych
mazurskich zakamarkach.
Na tym zaledwie czterometrowym jachcie może wypoczywać nawet sześć osób.
Joyboat napędzany jest dwoma zabudo-

wanymi silnikami elektrycznymi o mocy
80 lbs. Osiąga prędkość 8 km/h. Cztery
akumulatory o pojemności 230 Ah pozwalają na 7, 8 godzin żeglugi z maksymalną
prędkością. W praktyce więc na cały długi
dzień. Ładowanie zajmuje nie więcej niż 12
godzin. Joyboat ma wskaźnik zużycia baterii. Podczas testu przez ponad godzinę pływania wykorzystaliśmy zaledwie 10 proc.
energii. Więcej na stronie www.sky-yacht.
eu oraz w lipcowym wydaniu „Wiatru”.

2-4 października 2014 r.

Playboat jachty motorowe

Agapi 750. RIB, jakiego nie znacie
Testowaliśmy niezwykłą łódź motorową. Agapi 750 to jednostka
ze Szwecji łącząca zalety łodzi typu RIB z komfortem kabinowego cruisera.
Od niedawna jachty Agapi powstają w stoczni Delphia Yachts.

Agapi 750 z daleka wygląda jak RIB...

A

gapi to bardzo młoda marka, powstała w 2006 roku. Założycielami i głównymi udziałowcami
firmy jest małżeństwo Peder i Alejandra Levinas Asplund. On przez wiele lat pracował
w Ameryce Południowej dla koncernu telekomunikacyjnego. Razem z żoną podróżował między Europą i Ameryką. Wolny czas
spędzali na jednej ze swych czterech łodzi,
wśród których były trzy cruisery i dziewięciometrowy RIB. Jak powiedział mi Peder,
największą przyjemność zawsze sprawiało
mu pływanie RIB-em, jednak ten typ łodzi
nie służy kilkudniowym rodzinnym wyprawom. Brakuje kabiny, toalety, kuchni
oraz ogrzewania podczas chłodniejszych
szwedzkich nocy. Cruisery ten komfort zapewniają, ale ich osiągi są słabsze. Dlatego
Peder postanowił połączyć kabinowy cruiser z łodzią typu RIB.
Na swojej łodzi dobudował kabinę i tak
powstał prototypowy Agapi 900 Walkaro-

...ale kokpit ma przestronny i rodzinny...

...a wnętrze wygodne i eleganckie.

und. Jacht, choć był przecież łodzią testową, sprzedano w 26 egzemplarzach. Zachęcony sukcesem Peder rozpoczął prace nad
kolejnymi modelami rodzinnych jachtów
kabinowych opartych na dzielnych kadłubach. Na zeszłorocznych targach w Sztokholmie zaprezentowano Agapi 750, która
w Szwecji została w swej kategorii jachtem
motorowym roku. Na przełom października i listopada tego roku planowana jest
premiera Agapi 950. Trwają też zaawansowane prace nad największą jednostką
– Agapi 1150.
Agapi 750 tylko z daleka wygląda jak
RIB z centralnym stanowiskiem sternika
i lekko uniesioną dziobową częścią. Kiedy
podejdziemy bliżej i zobaczymy sposób
oraz jakość wykończenia, łódź bardziej
przypomina otwarto pokładowy cruiser
z kabiną. Jedynie pneumatyczne poduszki
otaczające burty przypominają o pochodzeniu kadłuba.

Podłogę kokpitu oraz półpokłady wokół
niskiej nadbudówki wyłożono ciemnoszarym flexiteekiem z wygrawerowaną nazwą modelu i numerem kadłuba (testowana
łódź miała numer 18). W nieco jaśniejszym
odcieniu szarości wykonano otaczające
kadłub hypalonowe poduszki z matami
antypoślizgowymi. Tak wykończone tuby
ładniej się prezentują i są mniej śliskie,
zwłaszcza podczas deszczu. Wybór koloru
tub i ich wykończenia zależy od upodobań
armatora. Jacht dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – jasnej i ciemnej.
Kokpit i stanowisko sterowania osłonięto
dachem z włókna węglowego, pod którego krawędziami ładnie ukryte są elementy namiotu przykrywającego cały kokpit
w przypadku gorszej pogody (rozpięcie
namiotu nie zajmuje więcej niż pięć minut i bez problemów zrobi to jedna osoba).
W kokpicie, przed stanowiskiem sterowania, jest wysoka dwuosobowa kanapa.

FOT. WWW.AGAPIBOATING.COM (4)

Prędkość 30 węzłów nie robi na tej łodzi najmniejszego wrażenia. To dla niej spokojna cruisingowa prędkość.
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Druga, trzyosobowa, znajduje się w rufowej części. Wystarczy odbezpieczyć dwa
zatrzaski przy fotelu sternika i nawigatora,
a znajdziemy niewielki kambuz ze zlewozmywakiem i spirytusową kuchenką. Duża
lodówka szufladowa również znajduje się
pod fotelem nawigatora. Fotel sternika
może się stać gościnnym fotelem w jadalni kokpitu. No dobrze, ale gdzie jest stół?
W prawej burcie znajduje się niewielka
aluminiowa szyna. Wsuwamy w nią nogę
szklanego stołu sprytnie ukrytego w kabinie mieszkalnej. Stół jest tak zaprojektowany, że możemy go dowolnie obracać i przesuwać. Może służyć jako stół jadalniany
lub kawowy stoliczek wysunięty niemal
za burtę łodzi. Podobne mocowanie stołu
znajduje się w kabinie mieszkalnej. Po zdemontowaniu stołu możemy całą tylną część
kokpitu wypełnić materacem. Po zamknięciu kokpitu tentem zyskujemy dodatkowe
dwuosobowe łóżko na wygodny nocleg.
W kabinie mieszkalnej, do której prowadzą
przesuwane drzwi po lewej stronie sterówki, znajduje się szerokie, zajmujące niemal
całą przestrzeń kabiny, dwuosobowe łóżko.
Jedynie na środku, przy wejściu, mamy kawałek wolnej od materacy przestrzeni, gdzie
możemy wygodnie się przebrać. Co ciekawe, kabina z zewnątrz nie wygląda na wysoką, a tymczasem w najwyższym miejscu ma
ponad 150 cm. Po wejściu do tego pomieszczenia zupełnie zapominamy, że znajdujemy się w kadłubie typu RIB. Wykończenie
wnętrza i wystrój, z przyciemnianymi światłami LED, przypomina kabinę tradycyjnego
cruisera. Brakuje jedynie tak ostatnio popularnych dużych okien w burtach. Jest za to
ogromny otwierany świetlik w suficie, przez
który możemy wyjść na przestronny pokład
dziobowy. Znajdziemy tam dwa szerokie
materace. Bezpieczeństwo na tym pokładzie
zapewniają dość wysokie relingi. Zabezpieczają one także burtowe przejście z dziobu
do kokpitu.
Na panelu sterowania, poza uchwytem
iPada, kierownicą i manetką, znajduje się jedynie niewielki monitor wskazujący wszystkie dane dotyczące pracy silnika oraz kilka
klawiszy sterujących wycieraczkami, pompą

AGAPI 750
Długość

7,76 m

Szerokość

2,60 m

Zanurzenie

0,35 m

Waga

1080 kg

Rozmiary tub (rufa/dziób)

450/300 mm

Zbiornik paliwa

200 l

Zbiornik wody

40 l

Silniki: zaburtowy o mocy do 300 KM lub
wbudowany Volvo Penta D3 220 KM
Cena od 68 966 euro netto

www.magazynwiatr.pl

zęzową i oświetleniem łodzi (także oświetleniem podwodnym). Jest miejsce na montaż
plotera map, ale właściciel stoczni uważa, że
dziś iPad może zastąpić większość urządzeń
nawigacyjnych niezbędnych do sprawnego
manewrowania łodzią tej wielkości. Przy
zakupie łodzi każdy armator otrzymuje iPada z pełnym oprogramowaniem. Na tablecie
znajduje się także instrukcja obsługi jachtu
w formie plików wideo. Zapisano także historię jednostki, z jej przebiegiem, opisem
wszystkich usług serwisowych, a także link
kontaktowy do serwisanta przypisanego do
konkretnego modelu.
Na jachcie nie ma też panelu obsługi
sprzętu audio. Muzyką również sterujemy
z iPada, dzięki aplikacji pozwalającej słuchać większości stacji radiowych. Dzięki
zastosowaniu tableta panel sterowania jest
bardzo prosty i czytelny. Monitor, niestety,
nie jest już tak wyraźny w ostrym słońcu
jak w wielu nowoczesnych ploterach map.
Testowany jacht napędzany był silnikiem Yamaha F250DETX o mocy 250 KM.
Prędkość 30 węzłów nie robi na tej łodzi
najmniejszego wrażenia. To dla niej spokojna cruisingowa prędkość, którą osiągamy mniej więcej przy 3000 obrotów na
minutę. Czujemy się, jak byśmy płynęli
tradycyjnym jachtem z prędkością o 10
węzłów mniejszą. Maksymalna prędkość,
jaką osiągnęliśmy podczas testu, wyniosła
47 węzłów, ale wiem, że ten jacht przy innej
konfiguracji osiągał ponad 50 węzłów.
Przy prędkości maksymalnej spalanie paliwa sięgnęło 91 l/h. Natomiast przy prędkości 30 węzłów wynosiło około 40 l/h.
Moment wejścia w ślizg jest tu niemal niezauważalny, nie ma zadzierania dziobu ani
męczenia motoru. Przesuwamy manetkę
i już jesteśmy w ślizgu. Widoczność wokół łodzi również jest doskonała. Nawet po
całkowitym zamknięciu namiotu dokładnie
widzimy, co się dzieje na wodzie i na pokładzie. Czasem widoczność może jedynie
przesłaniać gruba rama owiewki, ale zapewniono nas, że na kolejnych egzemplarzach owiewka jest trochę wyższa i rama
sięga powyżej linii wzroku.
Agapi 750 prowadzi się bardzo dobrze.
Dzięki poduszkom wokół kadłuba łódź jest
bardzo stabilna i bezpieczna, a przy tym
komfortowa i dająca dużo frajdy z żeglugi.
Wymiary i waga łodzi pozwalają na transport
na przyczepie, bez konieczności posiadania
specjalistycznych uprawnień, pozwoleń czy
dużego samochodu. Co więcej, transportując
Agapi 750, nie musimy nawet wypuszczać
powietrza z pneumatycznych tub. Załadowanie łodzi na oferowaną w pakiecie przyczepę
zajmuje jednej osobie około pięć minut i nie
jest to chwyt marketingowy, bo widziałem,
ile czasu potrzebował na to Peder. Agapi to
po grecku miłość, łatwo pokochać tę łódź.
Arek Rejs

Playboat jachty motorowe

Najwyższe piętro łodzi zajmuje górny pokład flybridge.

Platformę kąpielową opuszczamy hydraulicznie. Można tu zaparkować skuter.

Nowy Galeon 660 Fly

Polska stocznia Galeon przedstawiła nowy model łodzi
motorowej 660 Fly. To jedna z pięciu premierowych konstrukcji,
które firma przygotowała na tegoroczny sezon.
buz z dwukomorowym zlewozmywakiem,
czteropalnikową kuchenką i dużą lodówką
z zamrażarką. Kambuz oddzielono od pozostałej części jachtu wysokim barkiem.
Można z niego wygodnie podawać posiłki
zarówno do jadalni, jak i do kabin (klatka
schodowa jest tuż przy wyjściu z kambuza).
Najwyższe piętro łodzi zajmuje górny pokład flybridge, na który wchodzimy stopniami z lewej strony kokpitu. Poza dodatkowym stanowiskiem sterowania, znajdziecie
tam aneks kuchenny ze zlewozmywakiem,
elektrycznym grillem, lodówką i kostkarką
lodu. Jest też mnóstwo przestrzeni wypoczynkowej na wygodnej kanapie i łóżku
w przedniej części (przed stanowiskiem
sterowania). Cały górny pokład osłonięto
składanym dachem zbudowanym na solidnej laminatowej konstrukcji. Kiedy zatęsknicie za cieniem, wystarczy zamknąć dach.
Model 660 Fly, wzorem innych konstrukcji ze stoczni Galeon, ma wnętrze doskonale

Kambuz oddzielono od pozostałej części jachtu wysokim barkiem.

42

oświetlone naturalnym światłem, nowoczesny wystrój, a także ogromną platformę kąpielową opuszczaną hydraulicznie. Można tu zaparkować skuter lub małą jednostkę typu RIB
(platforma może unieść sprzęt o wadze 700
kg). Pokład dziobowy pokryto dużymi materacami. Poza tym jacht wyposażono w najnowsze rozwiązania elektroniki pokładowej.
Arek Rejs

GALEON 660 FLY
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga
Zbiorniki paliwa
Zbiorniki wody
Załoga
Kategoria CE
Silniki

21,95 m
5,25 m
1,16 m
34 460 kg
3500 l
1000 l
do 16 osób
B
2 x MAN 1550 KM

W kokpicie, wzdłuż ściany rufowej, zamontowano szeroką kanapę.
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FOT. STOCZNIA GALEON (4)

P

oza modelem 660 Fly, stocznia
zapowiedziała premierę galeonów
300 Fly, 305 HTS, 405 HTL i 560
Skydeck. Wszystkie nowe jednostki będą
miały oficjalne debiuty podczas wrześniowych targów w Cannes. Dziś prezentujemy
luksusowy jacht z górnym pokładem zbudowany na znanym i sprawdzonym kadłubie modelu 640 Fly.
Nowa łódź ma cztery dwuosobowe kabiny oraz rufową kabinę załogi. Kabiny
dziobowa i armatorska na śródokręciu
posiadają szerokie dwuosobowe łóżka, toalety i prysznice. W armatorskiej wydzielono także dużą garderobę oraz kącik wypoczynkowy z leżanką i biurkiem (w tym
miejscu można też zamontować kanapę
i składany stolik kawowy). Goście podróżujący w dwóch pozostałych kabinach korzystają z drugiej toalety i drugiego przedziału prysznicowego.
Główny pokład jachtu podzielono na trzy
strefy. Pierwsza to kokpit ze stolikiem i szeroką kanapą ustawioną wzdłuż ściany rufowej. Druga to salon wypoczynkowy z wygodną kanapą na lewej burcie, dodatkową
na prawej i stolikiem kawowym. Trzecia
strefa to sterówka i jadalnia oraz duży kam-

www.parker.com.pl

Zeus Touch
Nowy, rewelacyjny
ploter nawigacyjny

Razem twoRzymy standaRdy.
system nawigacyjny zeus touch, pierwszy taki ploter stworzony dla żeglarzy.
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy produkt, który sprawi,
że żeglowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dotykowy ekran LED, możliwość
rozbudowy o radar, autopilot, bezprzewodowe sterowanie GoFree i wiele więcej.
Unikalny ekran SailSteer automatycznie obliczy punkty zwrotu oraz optymalny kurs,
abyś mógł skupić się na tym co kochasz najbardziej- żeglowaniu.

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Oficjalny
dystrybutOr
na Polskę

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

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

JESTEM POSZUKIWACZEM PRZYGÓD

JESTEM NOWY NIKON COOLPIX AW120.
Jestem amatorem ekstremalnych przygód – mogę pochwalić się
wodoodpornością do głębokości 18 m i wytrzymałością na wstrząsy
przy upadku z 2 m. Mam też obiektyw z 5-krotnym zoomem
(ogniskowa 24 mm, przysłona f/2,8) i matrycę CMOS w technologii
BSI o rozdzielczości 16 mln pikseli, które pozwalają mi robić
doskonałe zdjęcia przy słabym świetle. Mój wbudowany moduł
Wi-Fi umożliwia łatwe udostępnianie zdjęć, a GPS pozwala na ich
geolokalizację. Jestem gotowym towarzyszem przygód. nikon.pl

WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI NIKON CASHBACK
Kup jeden z aparatów Nikon COOLPIX
i odbierz nawet 300 zł! Szczegóły na nikon.pl

