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S iedmiu żeglarzy będzie reprezentować Polskę podczas 
sierpniowych regat olimpijskich. Wystąpią w pięciu kon-
kurencjach – Kacper Ziemiński w klasie Laser, Małgorzata 

Białecka i Piotr Myszka w windsurfingowej klasie RS:X. Agnieszka 
Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczynska tworzą załogę siedemdzie-
siątki, a Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński – klasy 49er. Cztery 
lata temu nasi żeglarze przywieźli z Londynu dwa brązowe medale 
wywalczone przez Zofię Klepacką i Przemysława Miarczyńskiego. 
Cała polska reprezentacja olimpijska zdobyła 10 krążków w siedmiu 
dyscyplinach. Żeglarstwo znalazło się w elicie (obok lekkoatletyki 
i podnoszenia ciężarów), co miało spory wpływ na promocję naszego 
sportu oraz finansowanie klas olimpijskich w kolejnych sezonach. 
Indywidualny sukces na igrzyskach jest także sukcesem całej dyscy-
pliny i jej środowiska, dlatego każdy medal zdobyty w Rio de Janeiro 
będzie na wagę złota. Trzymamy kciuki od 8 sierpnia!

Na łamach sierpniowego „Wiatru” polecamy lekturę poradnika 
o lornetkach – jeśli planujecie zakup dobrego sprzętu na pokład, do 
obserwacji regat lub na prezent, koniecznie przeczytajcie artykuł 
Marcina Górko. Autor fachowym piórem przedstawia techniczne 
parametry, jakie powinna mieć dobra lornetka dla żeglarzy.

W materiale „Mazurskim jachtem od Pucka po Hel” chcemy was 
zarazić żeglugą po zatoce łodzią mieczowo-balastową. Na rynku 

czarterowym pojawiły się jednostki, którymi można dobijać do 
płytkich przystani, kotwiczyć w pobliżu mielizn i odwiedzać ma-
giczne miejsca niedostępne dla jachtów balastowych. Może zamiast 
kolejnego rejsu z Mikołajek do Giżycka, warto poczuć przestrzeń 
i zapach morza w Rewie, Kuźnicy, Chałupach i Rzucewie?

Tym, którzy wolą odleglejsze akweny, polecamy lekturę tekstu 
„Horn, Ushuaia i cieśnina Magellana” – Wojtek Maleika, uczestnik 
rejsu „Najdłuższą drogą dookoła świata, przez siedem kontynen-
tów i cztery oceany” – opowiada o żegludze szczecińskim jachtem 
„Wassyl” przez bajeczne i trudno dostępne wody Patagonii.

Mamy też gratkę dla miłośników łodzi motorowych i silników 
elektrycznych. Armatorzy dwóch polskich jednostek spacerowych 
testują jedne z pierwszych egzemplarzy rewolucyjnych silników 
Torqeedo Cruise 10.0 R z trymem. To solidne silniki elektryczne 
o mocy 10 kW (porównywalnej z mocą motorów spalinowych 20 
KM). Przeznaczone są do łodzi żaglowych i motorowych o masie 
do 10 ton. Oba jachty (Nano i Nautika 830 Soley) ważą około dwie 
tony i oba pływają po akwenach objętych strefami ciszy – pierwszy 
w Wielkopolsce, drugi na Jeziorze Solińskim. Jak sobie radzą bez 
hałasu i tankowania? Zapraszamy do lektury.

Krzysztof Olejnik,  
redaktor naczelny

Każdy medal na wagę złota

Szkoła pod Żaglami
na STS FRYDERYK CHOPIN

21.09.2016 - 20.11.2016Szczecin W. Kanaryjskie

REALIZACJA PROGRAMU UCZNIA
kl. II - III gimnazjum, I - II liceum

www.niebieskaszkola.pl
ZAPISY, WARUNKI, INNE TERMINY
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9836 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

a na komputerach – plików PDF.
www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IV 2016, V 2016, VI-VII 2016).
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M arka Tribord nadąża za wod-
niacką modą – sklepy Deca-
thlon oraz internetowa strona 

www.decathlon.pl oferują pompowane deski 
SUP (stand up paddle) w dobrych cenach, 
z dwuletnią gwarancją. Po napompowaniu 
są grube, sztywne i bardzo stabilne pod-
czas żeglugi. Za najtańszy komplet dla osób 
o wadze do 70 kg, zawierający deskę o dłu-
gości 267 cm i wadze siedmiu kilogramów, 
statecznik, pompkę, klucz do zaworu, mano-
metr, linkę i plecak, zapłacimy 1999 zł.

Najbardziej uniwersalna jest deska Tribord 
9’8 o długości 294 cm, dla osób o wadze 
do 90 kg (także dostępna w zestawie z ple-
cakiem, pompką i akcesoriami) – kosztuje 
2199 zł. Deska waży 8 kg. Ma rowkowa-
ny pokład z pianki zapewniający komfort 
i przyczepność. Jest szeroka (76 cm) i gru-
ba (15 cm) – zapewnia  dobrą stabilność. 
A klejona konstrukcja z PVC gwarantuje 
wytrzymałość na uderzenia.

Pompowanie trwa około 10 minut. Wcze-
śniej należy jedynie sprawdzić, czy zawór 
jest w górnej pozycji (zamknięty). Na stro-
nie www.decathlon.pl zamieszczono film 
z serwisu YouTube pokazujący jak szybko 
i łatwo możemy przygotować sprzęt do pły-
wania (jeśli czytacie ten tekst w cyfrowym 
e-wydaniu „Wiatru” na tablecie lub smart-
fonie – wystarczy kliknąć w ikonkę obok). 

Aby wypuścić powietrze, należy zdecydo-
wanym ruchem wcisnąć zawór.

Pływanie na deskach SUP to dynamicznie 
rozwijająca się odmiana sportu surfingowe-
go. Deski o różnych długościach i kształtach 
pozwalają trenować niemal na każdym akwe-
nie – nie potrzebujemy ani wiatru, ani dużych 
fal przybojowych. Na desce z wiosłem można 
pływać po zatokach, jeziorach, a nawet po 
rzekach – każda minuta gwarantuje dosko-
nały trening ogólnorozwojowy, gdyż utrzy-
manie się na desce wymaga dobrego balan-
sowania ciałem i zaangażowania wielu grup 
mięśniowych. A dzięki wiosłowaniu wzmac-
niamy mięśnie tułowia i ramion.

Miłośnicy tego sportu testowali już wie-
le akwenów w kraju. Najwięksi zapaleńcy 
pływają nawet po  kanałach i dość trudnych 
rzekach, gdzie mocno się trzeba napra-
cować, chcąc pokonać prądy i wiry. Jed-
ni sięgają po SUP, gdy brakuje wiatru na 
windsurfing lub gdy mają ochotę na krótki 

trening. Inni organizują dłuższe kilkudnio-
we spływy – niczym kajakarze. Początku-
jący stawiają pierwsze kroki na basenach 
krytych i otwartych, często uczestnicząc 
w zorganizowanych zajęciach SUP Fitness.

Plecak z deską Tribord bez problemów 
zmieści się w bagażniku, możemy go zabrać 
na pieszą wycieczkę nad wodę, a także na 
jacht – podczas rejsu załoga z pewnością znaj-
dzie sporo czasu, by uprzyjemnić sobie porto-
wanie w marinach lub kotwiczenie w zatoce.

Nim zejdziemy na wodę, musimy jesz-
cze mieć wiosło – na model z regulowaną 
długością, występujący w dwóch rozmia-
rach, wydamy 199,99 zł. Przyda się także 
wodoszczelny worek o pojemności 30 li-
trów (99,99 zł) – podczas pływania można 
go trzymać na pokładzie pod gumkami 
w przedniej części deski. Dla ochrony przed 
słońcem warto włożyć koszulkę z filtrem 
UV (39,99 zł).

sUp z Decathlonu

Wodoszczelny worek. Można go przypiąć do pokładu.

Deski Tribord po napompowaniu są grube, sztywne i bardzo stabilne podczas żeglugi.

Cały sprzęt zmieścimy w wygodnym plecaku.

Koszulka z filtrem UV chroni przed słońcem.

Deska SUP pneumatyczna 9’8. Cena za zestaw: 2199 zł.
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W centrum popularnego miasta lub 
z dala od drogi głównej – oto 
sześć miejsc, które warto zoba-

czyć podczas chorwackiego rejsu.

Najmniejsze  
miasteczko na świecie

Hum leży na półwyspie Istria, 36 km od 
mariny ACI Opatija. Populacja miejscowości 
waha się od 20 do 30 mieszkańców. Mimo to 
osada tętni życiem, a przy tym jest bardzo 
urokliwa, szczególnie ze względu na śre-
dniowieczny pejzaż. Kamienne uliczki, pla-
ce i kościoły stanowią część bogatej historii 
tego miejsca. Miasteczko otaczają masywne 
stare mury. Aleja Glagoljaša, trzykilometro-
wa ścieżka łącząca Hum i Roc, jest główną 
atrakcją w okolicy. Hum przyciąga także mi-
łośników natury, zachęcając do spacerów po 
okolicznych lasach, łąkach i wzgórzach.

Stolica zachodów słońca

Zadar, drugie pod względem wielkości 
miasto Dalmacji, to idealne miejsce do po-
dziwiania zachodów słońca. Zostało wy-
różnione tytułem Najlepszej Europejskiej 
Destynacji 2016 roku. Zachody słońca naj-
lepiej prezentują się z nabrzeża. „Zadar ma 
najpiękniejszy zachód słońca na świecie, 
piękniejszy niż Key West na Florydzie, okla-
skiwany każdego wieczoru” – powiedział 
Alfred Hitchcock przebywając w Zadarze 
w 1964 roku.

W Zadarze można też podziwiać morskie 
organy, które stały się symbolem nowocze-
snej strony miasta. To architektoniczna cie-
kawostka wzniesiona niedawno w podwod-

nej części miejskiego nabrzeża. Niezwykła 
konstrukcja sprawia, że przechodnie mogą 
usłyszeć muzykę tworzoną przez morze. 
Jej autor, architekt Nikola Bašić, jest tak-
że twórcą innej wyjątkowej instalacji „Po-
chwała słońca” – znajduje się na skraju nad-
morskiego bulwaru. Ta wielowarstwowa 
szklana konstrukcja tworzy przestrzenną 
instalację w kształcie amfiteatru.

Największy półwysep Adriatyku

Istria, czyli chorwacka Toskania, to pół-
wysep słynący z zieleni, wąskich uliczek, 

winnic, średniowiecznych miast wznoszą-
cych się na wzgórzach i urokliwych wio-
sek. W lubianej wśród żeglarzy Puli można 
podziwiać świetnie zachowany amfiteatr, 
w którym co roku odbywa się festiwal 
filmowy. Pod koniec lipca organizowany 
jest międzynarodowy festiwal filmowy 
w Motovun. Lokalni szefowie kuchni przy-
rządzają dzikie szparagi czy przepyszne 
czarne mątwy, podawane z ziemniakami, 
rukolą i pomidorami skropionymi oliwą. 
Dań można skosztować w wybranych re-
stauracjach i tawernach w miastach Pulia 
Fazana, Vodnjan, Marcana i Liznjan.  

6 miejsc w Chorwacji, które cię zaskoczą

Uroczy port przy starym mieście Hvar.  Fot. Ivo BiocinaF
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tylko 699 zł

Wimpel Windex 10
tylko 116 zł

Kalosze AWN 
tylko 158 zł

Wimpel Windex 10
tytylklkoo 111166 złzł

Kalosze AWN
tytyt lklko 151558 88 złzł

INTERNETOWY SKLEP ŻEGLARSKI

HITY CENOWE

Wyspa o najdłuższym wybrzeżu 

Pag ma najdłuższą linię brzegową w Chor-
wacji. Wyspa znana jest z imprez i licznych 
klubów, słynie też z koronkarstwa i lokal-
nego sera paski sir, obowiązkowy przysmak 
dla wielbicieli owczego mleka. Zarówno 
w zimie, jak i latem, w mieście odbywają 
się karnawałowe zabawy. Pasko kolo, czyli 
tradycyjny taniec ludowy, to spektakl, któ-
rego nie można przegapić.

Najsłoneczniejsza  
wyspa w Chorwacji

Hvar to jedna z najbardziej luksusowych 
wysp Chorwacji i na pewno najbardziej 
nasłoneczniona (2724 godziny słonecz-
ne w roku) i, podobnie jak Dubrownik, to 
jedna z najbardziej popularnych destynacji 
wśród turystów. Za sprawą łagodnego kli-
matu z ciepłymi zimami i wręcz wymarzo-
nym latem, Hvar jest idealnym miejscem na 
wypoczynek. Śródziemnomorski krajobraz 
i bogata oferta życia nocnego przyciągają 
coraz to nowych turystów. Miasto Hvar, 
będące stolicą wyspy, jest pełne modnych 

hoteli, barów i klubów, eleganckich restau-
racji i luksusowych jachtów. Hvar uważa-
ny jest za jedną z najpiękniejszych wysp 
na świecie, dlatego też co roku przyciąga 
wiele znamienitych gwiazd, takich jak 
Beyoncé i JayZ, Michael Douglas i Cathe-
rine Zeta-Jones, Clint Eastwood, Brad Pitt, 
Gwyneth Paltrow, George Clooney, czy Ke-
vin Spacey.

Najbardziej romantyczne  
miasto w Europie

Miasto Nin. Leży 16 km na północ od 
Zadaru, nad zatoką mocno wcinającą się 
w głąb lądu. Miasto słynie ze średniowiecz-
nej historii i bogatej kultury. W kościele 
Świętego Mikołaja można zaczerpnąć wie-
dzy o historii Chorwacji, natomiast w naj-
mniejszej katedrze na świecie – kościele 
Świętego Krzyża – doświadczymy niesa-
mowitej gry świateł i cieni. Osoby szuka-
jące szczęścia powinny zobaczyć posąg 
Grzegorza z Ninu i dotknąć dużego palca 
jego stopy. Należy przy tym wypowiedzieć 
życzenie – zgodnie z legendą powinno się 
spełnić.Pag ma najdłuższą linię brzegową. Fot. Renco Kosinozic

http://www.awn24.pl
http://www.issa.com.pl
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D ziesięć dni trwały tegoroczne 
regaty Volvo Gdynia Sailing 
Days. W 17 konkurencjach ry-

walizowało 750 zawodników. Nie zabrakło 
gwiazd. W Gdyni pojawili się mistrzowie 
świata: Dunka Anne-Marie Rindom (klasa 
Radial) oraz Małgorzata Białecka i Piotr 
Myszka (windsurfingowa klasa RS:X). 
Walczyła też wicemistrzyni Europy Zofia 
Klepacka (RS:X).

Rywalizację rozpoczęli młodzi żeglarze. 
W stawce 10 łodzi klasy 29er najszybsza była 
załoga Mikołaj Staniul i Kajetan Jabłoński. 
Na Open BIC (siedem jachtów) najlepiej pły-
wał Tymon Gajdziński. Najwięcej sterników 
zgromadziły regaty grupy B klasy Optimist 
(195 zawodników). Zwyciężył Ludwik Grze-
lak – dostał w nagrodę tak wielki puchar, że 
ledwo mógł go unieść. Na katamaranie Hobie 
Cat 16 (siedem ekip) zwyciężyła załoga Ty-
moteusz Cierzan i Oskar Niemira. W Formu-
le Open dominowali Krzysztof Bassak i Piotr 
Siciński. Bardzo zaciętą walkę stoczyli ster-
nicy katamaranów klasy A – jednym punk-
tem wygrał Tymoteusz Bendyk. Na Skippi 
650 (starowało pięć jachtów) zwyciężyła zało-
ga Michała Kaczmarka, a w klasie Delphia 24 
(dziewięć łodzi) – ekipa Pawła Tarnowskiego. 

Tytuł mistrza Polski juniorów w kla-
sie Laser Standard obronił Dawid Kania 
(w jednym wyścigu miał falstart, ale po-

zostałe siedem wygrał). W klasie Laser 4.7 
chłopców triumfował Łukasz Machowski. 
Wśród dziewcząt najskuteczniej żeglowały 
sterniczki z zagranicy – Ekaterina Sanko 
z Białorusi i Nancy Highfield z Hongkongu.

Bardzo widowiskowa była rywalizacja 
podczas mistrzostw Polski klas olimpijskich 
w sprincie. Krótkie wyścigi rozgrywano bli-
sko brzegu. W klasie Laser zwyciężył Filip 
Ciszkiewicz. Na radialu najlepsza była Anne
-Marie Rindom (tytuł mistrzyni kraju otrzy-
mała druga w klasyfikacji Julia Stefaniak). 
W klasie 49er zwyciężyli Jan Marciniak i Ka-
mil Kozioł. Na desce RS:X triumfowali tego-
roczni olimpijczycy – Małgorzata Białecka 
i Piotr Myszka. W klasie Finn najlepszy oka-

zał się Jeremi Zimny. A na siedemdziesiątce 
najskuteczniej żeglowali mistrzowie Polski 
Maciej Sapiejka i Adam Krefft.

Niezwykłą odsłoną Volvo Gdynia Sailing 
Days był Memoriał im. Leonida Teligi. Na 
starcie w grupie ORC stanęło 16 samot-
ników. Dwa sobotnie wyścigi wygrał po 
uwzględnieniu przelicznika Szymon Ku-
czyński na jachcie „Atlantic Puffin” (naj-
mniejszym w stawce), na którym ukończył 
samotny rejs dookoła świata. W niedziel-
nym starcie Szymon był drugi i mógł od-
bierać gratulacje. – „Atlantic Puffin” to mój 
dom. Był nim podczas prawie dwuletniego 
rejsu i jest nim nadal, bo nie mam innego 
własnego lokum – powiedział.

Volvo Gdynia sailing Days
Emocjonujące wyścigi MP w sprincie rozegrano blisko brzegu.  Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

http://www.henrilloyd.pl
http://www.awn24.pl
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N ajbliższa edycja Volvo Ocean 
Race, załogowych regat dookoła 
świata, będzie rozgrywana na no-

wej trasie o długości 45 000 mil – najdłuż-
szej w historii. Szlak prowadzi przez cztery 
oceany i 11 miast na pięciu kontynentach. Aż 
12 500 mil morskich będzie przebiegać przez 
niebezpieczne wody Oceanu Południowego. 
Wyścig zaplanowano na lata 2017 i 2018.

Volvo Ocean Race odbywa się co trzy 
lata i należy do najważniejszych wydarzeń 
w kalendarzu żeglarskich imprez. To także 
jedne z najtrudniejszych regat. Na starcie 
zobaczymy 65-stopowe jachty, których za-
łogi będą walczyć przez dziewięć miesięcy. 

Wyścig jest dla sponsora doskonałą okazją 
do organizacji globalnego road show, pod-
czas którego firma zaprezentuje najnow-
sze modele swych samochodów. W trakcie 
ostatniej edycji regat organizatorzy gościli 
w miastach portowych ponad 2,3 mln wi-
dzów i ponad 70 000 gości biznesowych.

Zmagania rozpoczną się w Alicante 
w drugiej połowie 2017 roku. Pierwszy 
etap to sprint do Lizbony o długości 700 
mil. Ze stolicy Portugalii flota obierze kurs 
na Kapsztad w RPA. Po przerwie załogi po-
płyną do Hongkongu. Kolejny odcinek do 
miasta Kanton w południowych Chinach 
nie będzie zaliczany do klasyfikacji, u wy-

brzeży odbędzie się jedynie wyścig porto-
wy. Kolejny etap będzie wiódł do Auckland 
w Nowej Zelandii. Następnie uczestnicy 
pożeglują na wschód przez południowy 
Pacyfik, dookoła Hornu i dalej na północ 
do brazylijskiego miasta Itajaí. Stamtąd, 
podobnie jak w ostatniej edycji, flota obie-
rze kurs na wschodnie wybrzeże USA – do 
Newport na Rhode Island. Kolejny etap to 
rejs przez północny Atlantyk do Cardiff – 
stolicy Walii. Później jachty opłyną Wy-
spy Brytyjskie od północy i skierują się do 
szwedzkiego Göteborgu. Wielki finał od-
będzie się w holenderskiej Hadze.

– Więcej akcji, więcej prędkości, dłuższa 
i bardziej wymagająca trasa – to właści-
wy kierunek rozwoju Volvo Ocean Race 
– mówi Mark Turner, który objął stanowi-
sko CEO Volvo Ocean Race. – Powrót na 
pierwotne szlaki pierwszej edycji i ekstre-
malnie trudne warunki to ukłon w stronę 
tradycji i jednocześnie wielki impuls mar-
ketingowy dla partnerów biznesowych 
i sponsorów.

Marka Volvo Ocean Race została zakupio-
na w 1997 roku przez AB Volvo, producenta 
samochodów ciężarowych, autobusów, ma-
szyn roboczych, maszyn przemysłowych 
i silników okrętowych. Volvo Car Group 
była wtedy częścią AB Volvo. Od 1999 
roku, kiedy to Ford kupił Volvo Car Group, 
regaty stały się współwłasnością Volvo Car 
Group i AB Volvo.

***

Pierwszym zespołem, który się zgłosił do 
najbliższej edycji Volvo Ocean Race, jest 
holenderski AkzoNobel (sponsorem został 
producent farb i lakierów z Amsterda-
mu zatrudniający na całym świecie około 
45 tys. osób). W roli skippera zadebiutuje 
Simeon Tienpont, trzykrotny uczestnik 
wyścigu. Pierwszy raz rywalizował na po-
kładzie zwycięskiego jachtu „ABN Amro” 
w 2005 roku (skipperem był Mike Sander-
son), a w ostatniej edycji był członkiem 
zespołu Vestas Wind. Simeon był także 
członkiem amerykańskich teamów walczą-
cych z powodzeniem o Puchar Ameryki: 
BMW Oracle Racing i Oracle Team USA.

Holendrzy mają ogromne tradycje żeglar-
skie i są mocno związani z Volvo Ocean 
Race. Conny van Rietschoten jest jedynym 
kapitanem w historii tych regat, który zwy-
ciężył w dwóch kolejnych edycjach (w la-
tach 1977/1978 i 1981/1982 triumfował na 
jachcie „Flyer”). Simeon Tienpont przed 
trzema laty został laureatem Conny van 
Rietschoten Trophy – najważniejszego wy-
różnienia w holenderskim żeglarstwie.

Najdłuższa trasa w historii Volvo Ocean race

Dongfeng Race Team podczas ostatniej edycji wyścigu.  Fot. Volvo Ocean Race

Molo w Hadze już w barwach regat i zespołu AkzoNobel.  Fot. David Lichtneker / AkzoNobel
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P rzed nami dziewiąta edycja Mazurskich Targów Sportów 
Wodnych w Giżycku – zapraszamy do portu Stranda nad je-
ziorem Kisajno od 2 do 4 września. Wstęp na wystawę jest 

bezpłatny. Targom towarzyszy giełda drobnego sprzętu używanego 
– w okolicy tarasu i tawerny, na betonowym boisku, można kupić lub 
sprzedać między innymi używane silniki zaburtowe, żagle, urządze-
nia elektroniczne i kamizelki (udział w giełdzie jest bezpłatny, wyma-
gane jest jedynie wcześniejsze zgłoszenie). Zaplanowano także poka-
zy, prezentacje, wieczory w tawernie oraz koncerty szantowe.

Oprócz jachtów żaglowych i łodzi motorowych, na wystawie zo-
baczymy łódki wiosłowe, kajaki, silniki, będą też stoiska z elemen-
tami wyposażenia. Zwiedzający mogą na miejscu przetestować 
upatrzoną jednostkę, zamówić pokrowce lub żagle, sprawdzić dzia-
łanie środków chemicznych do łodzi oraz systemów do ogrzewania 
wnętrz. Targi w Giżycku są także okazją do atrakcyjnych zakupów 
na wyprzedaży odzieży żeglarskiej z tegorocznych kolekcji.

Zwiedzający będą oddawać głosy w konkursie na najlepszy jacht 
żaglowy i motorowy, wytypują też kandydata do nagrody specjal-
nej (kupony będziemy odbierać przy wejściu na teren targów). 
Osoby, które oddadzą głos, także mają szansę na nagrodę – loso-
wanie odbędzie się w niedzielę po godz. 15.00.

Zwiedzający, którzy zechcą przypłynąć na targi jachtem, mogą zacu-
mować w jednym z okolicznych portów (od piątku do niedzieli Stran-
da będzie zarezerwowana dla wystawców). Najbliższe porty znajdują 
się tuż za wyjściem z Kanału Giżyckiego, po prawej stronie: Neptun 
Club oraz przystanie przy hotelach „Las” i „Helena”. Więcej informacji 
o targach na stronie internetowej www.targi.mazury.info.pl.

Targi w Giżycku

www.marine.suzuki.pl

Silniki zaburtowe Suzuki DF20A, 15A i 9,9B
to zaawansowane technologicznie czterosuwy 
przeznaczone do szerokiej gamy łodzi. 
Są pierwszymi tego typu silnikami wyposażonymi 
w układ wtrysku paliwa nie wymagający akumulatora.

Dodatkowo, opatentowany przez Suzuki układ Lean 
Burn Control zapewnia wyjątkowo niskie zużycie  
paliwa oraz niską emisję zanieczyszczeń.

W ofercie także wersje z mechanizmem odchylania
sterowanym elektrycznie, z układem zdalnego
sterowania oraz z rumplem.

NOWOCZESNE
LEKKIE, OSZCZĘDNE I PIĘKNE

DF20A

SUZ_03420 prasa silnik WIATR 105x297 07.2016.indd   1 13/07/16   16:35

regaty dziennikarzy

W armińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie zaprasza 
na Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy 
(od 11 do 13 sierpnia). To już 23. edycja mistrzostw. Ko-

mandorem regat jest Jerzy Iwaszkiewicz. Bazą imprezy, jak co roku, 
będzie Wioska Żeglarska w Mikołajkach. W regatach mogą uczest-
niczyć reprezentanci radia, telewizji, prasy oraz multimediów – ster-
nikiem musi być zawodowy dziennikarz legitymujący się patentem 
Żeglarz Jachtowy (w mistrzostwach mogą brać udział dziennikarze 
uczestniczący w regatach o charakterze wyczynowym oraz zawodo-
wo związani z żeglarstwem, ale nie będą klasyfikowani). Załogi omeg, 
które dostarcza organizator, mogą liczyć od trzech do pięciu osób.

W ubiegłym roku zwyciężyła załoga „Wirtualnej Polski”, a Jerzy 
Iwaszkiewicz reprezentujący pismo „Viva” zdobył drugie miejsce. 
Więcej o regatach na stronie internetowej www.regatydziennikarzy.pl.

Flota firmy Ahoj Czarter.  Fot. Mazury.info.pl

http://www.targi.mazury.info.pl/
http://www.marine.suzuki.pl
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J acht Dehler 34, nowy projekt grupy 
Hanse, jeszcze przed oficjalnym wo-
dowaniem otrzymał nominację do pre-

stiżowej nagrody European Yacht of the Year 
2017 (kategoria: performance cruiser). – Le-
gendarny Dehler 34 był przed laty pierwszym 
w swojej klasie prawdziwym jachtem perfor-
mance cruiser, komfortowym i niezwykle 
sprawnym w żegludze – mówi z dumą Karl 
Dehler, kierownik projektu. – Teraz na rynek 
trafia następca, jednostka mogąca godnie za-
stąpić poprzednika i powtórzyć jego sukces 
– dodaje Karl. Nowa łódź promowana jest ha-
słem „Odrodzenie legendy”.

Z kolei Jochen Rieker, redaktor naczelny 
niemieckiego pisma „Yacht”, przekonuje, że 
nowy Dehler 34 to jedna z najciekawszych 
nowości najbliższych miesięcy. Przy okazji 
zwraca uwagę, że długość kadłuba (10,3 me-
tra) jest bardzo atrakcyjna dla wielu żeglarzy 
i armatorów (w ostatniej edycji European 
Yacht of the Year nagrodę w kategorii perfor-
mance cruiser zgarnął ogromny Solaris 50). 
Trudno się nie zgodzić z Riekerem. Łodzie 
żaglowe tej wielkości są wystarczająco duże, 
by mogły pełnić funkcję komfortowych jed-
nostek rodzinnych. Zwykle są też dość proste 
w obsłudze, także dla skipperów chcących 
prowadzić łódź samodzielnie. Są również 
na tyle smukłe i kompaktowe, by mogły bez 
problemów cumować prawie we wszystkich 
bałtyckich portach Szwecji, Danii i Niemiec. 
Poza tym nowy jacht, szczególnie w wersji 
competition – z dłuższym kilem, sportowym 
takielunkiem i wyposażeniem pokładu oraz 

z wyższym masztem i większym ożaglowa-
niem – będzie z powodzeniem rywalizować 
na morskich trasach regatowych.

Dehler 34 to dzieło niemieckiego zespołu 
projektantów Judel / Vrolijk. Jacht ma trady-
cyjny rozkład wnętrza. Dwuosobowa dzio-
bówka, z szafkami na prawo i na lewo od wej-
ścia, może być otwarta na salon lub zamykana 
drzwiami. W mesie mamy dwie burtowe koje 
wzdłuż rozkładanego stołu, kambuz na pra-
wej burcie, toaletę z łazienką na lewej oraz 
obszerną dwuosobową kabinę rufową. Jacht 
wyposażono między innymi w inteligentny 
system oświetlenia, najnowsze urządzenia 
elektroniczne marki B&G (system nawiga-
cyjny Zeus) oraz bezprzewodowy system 
audio. W wersji standardowej powierzchnia 
żagli wynosi 65 m kw., a w wersji competi-
tion – 71 m kw. Czy ta jednostka zdobędzie 
tytuł European Yacht of the Year? Przekona-
my się podczas styczniowych targów żeglar-
skich w Düsseldorfie. Niemiecka konstrukcja 
ma czterech konkurentów w swojej grupie: 
Grand Soleil 58, J/112E, Ofcet 32 i Pogo 36.

Promocyjne ceny, wyjątkowy 
leasing i pomysł na biznes

Szczecińska firma Horyzont, przedsta-
wiciel grupy Hanse (dealer marek Hanse, 
Dehler, Moody, Varianta, Fjord i Sealine) 
buduje nową strategię marketingową na 
trzech filarach: po pierwsze – promocyjne 
ceny, po drugie – korzystna oferta leasingu 
i po trzecie – pomysł na żeglarski biznes.

– Pierwszy filar powstał dzięki promo-
cyjnemu programowi grupy Hanse – mówi 
Jędrzej Kocewicz, prezes spółki Horyzont. 
– W okresie wakacyjnym (do końca sierp-
nia) stocznia oferuje największe rabaty. 
W przypadku jachtów wartych ponad 400 
tys. euro brutto (Hanse 575), może to być 
nawet 90 tys. euro brutto. Pakiety promo-
cyjne przygotowano także na kolejne mie-
siące. Drugi filar powstał przy współpracy 
z PKO Leasing – bank może zaproponować 
przyszłym armatorom program leasingo-
wy, w którym raty nie są oprocentowane 
(leasing 100 proc. nie przekracza wartości 
jachtu, więc nie ponosimy dodatkowych 
kosztów bankowych). Trzeci filar buduje-
my dzięki współpracy z kołobrzeską firmą 
czarterową Sofun Yachts & Charter two-
rzącą flotę łodzi czarterowych marki Han-
se. Klienci korzystający z oferty charter 
inwestment nie muszą być aktywnymi że-
glarzami, a zakup jachtu mogą potraktować 
jak nowy biznes. Pierwsze łodzie z naszego 
programu już pływają po Bałtyku, w przy-
szłym sezonie kolejne będą pracować dla 
swych właścicieli w Chorwacji.

Dehler 34. Odrodzenie legendy

DEHLER 34
Długość                                                     10,3 m
Szerokość                                                     3,60 m
Żagle                       65 m2 / 71 m2 (competition)
Silnik                                  18 KM (27 KM – opcja)
Wyporność      5950 kg / 5450 kg (competition)
Zanurzenie wersji standard                      1,95 m
Zanurzenie wersji competition                 2,10 m
Zanurzenie kadłuba z krótkim kilem       1,55 m
Zbiornik wody                                                 230 l
Zbiornik paliwa                                               160 l
Cena wersji podstawowej  108 500 euro netto

Nowy Dehler 34 – dzieło niemieckiego zespołu projektantów Judel / Vrolijk.

Tradycyjny rozkład wnętrza z dwoma kabinami i mesą.
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D wie kabiny, sześć koi, salon, 
kambuz, łazienka i kadłub o dłu-
gości ponad ośmiu metrów. A na 

rufie silnik elektryczny – zaburtowy i na 
pierwszy rzut oka niepozorny. Kilka lat 
temu trudno było sobie to wyobrazić, ale 
dziś takie jednostki z powodzeniem pływa-
ją po polskich akwenach.

Nowy silnik elektryczny niemieckiej 
marki Torqeedo, o którym obszernie pisa-
liśmy w kwietniowym wydaniu „Wiatru”, 
przeszedł pomyślnie pierwsze testy na pol-
skich łodziach. Zaburtowy Cruise 10.0 R 
z trymem to solidny silnik elektryczny 
o mocy 10 kW (porównywalnej z mocą 
motorów spalinowych 20 KM). Przezna-
czony jest do łodzi żaglowych i motoro-
wych o masie do 10 ton. Pierwsze instalacje 

armatorzy zamontowali na spacerowych 
jednostkach typu Nano i Nautika 830 So-
ley. Obie łodzie ważą około dwie tony i obie 
pływają po akwenach objętych strefami ci-
szy – pierwsza w Wielkopolsce, druga – na 
Jeziorze Solińskim. Jak sobie radzą bez ha-
łasu, spalin i tankowania?

Instalacje napędowe składają się z silni-
ka Cruise 10.0 R ważącego 49 kg, czterech 
ładowarek Torqeedo 350 W oraz czterech 
baterii Power 26-104. Ten akumulator jest 
unikatowym nowoczesnym źródłem prądu. 
Zabezpieczona elektronicznie wodoodpor-
na bateria, o napięciu 25,9 wolta i pojem-
ności 2685 Wh, waży zaledwie 24 kg (jest 
około 70 proc. lżejsza od baterii żelowych 
i AGM). Żywotność baterii wynosi około 10 
lat (bez dużych strat). Wytrzymuje głębo-

kie rozładowanie, jest zabezpieczona przed 
błędnym podłączeniem biegunów, przeła-
dowaniem i przegrzaniem. Poza tym może 
pracować w niskich temperaturach. Baterie 
zostały tak zaprojektowane, by nie ulegały 
uszkodzeniom przy zanurzeniu do głębo-
kości metra przez 30 minut. Dużą pojem-
ność i moc gwarantują bezpieczne ogniwa 
Li-NMC produkowane w Japonii. Każde 
ogniwo ma trzy zintegrowane mechanizmy 
zabezpieczenia. Akumulatory mają także 
system informacji i elektronicznej identy-
fikacji, gniazda wymiany danych z kompu-
terem silnika Cruise, czujnik wody (bateria 

Silnik ważący 49 kg może mieć ultraflex (sterowanie hydrauliczne), ale wystarczą także zwykłe cięgna.

Nowy silnik Torqeedo  
do zadań specjalnych

Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. F
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Elektryczny silnik Torqeedo Cruise 10.0 R z powodzeniem napędza jacht spacerowy o wadze ponad dwóch ton.
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wie, kiedy została zanurzona i automatycz-
nie odłącza napięcie na biegunach) oraz 
izolację biegunów. Instalacje obu jachtów 
wyposażono w ultraflex pozwalający na 
płynnie hydrauliczne sterowanie. Jednak 
motor jest na tyle lekki, że do połączenia 
z kierownicą i sprawnej obsługi wystarczą 
zwykłe cięgna. 

Skontaktowaliśmy się z armatorem mniej-
szej łodzi, który nie krył swego zaskoczenia 
osiągami, sprawnością silnika, łatwością 
montażu, obsługi i manewrowania. Zestaw 
napędowy pracuje bez hałasu i drgań. Pły-
nąc z prędkością 5 km/h można pokonać na-
wet 200 km. A z prędkością 8 km/h – ponad 
60 km. Maksymalna prędkość to 13 km/h. 
Pełne ładowanie akumulatorów trwa 12 go-
dzin – wystarczy na noc podłączyć instala-
cję do zwykłego gniazda 230 V w marinie 
lub przy klubowym pomoście.

Rozmawialiśmy też z Wiesławem Ku-
śnierzem, armatorem większej jednostki, 
który na Jeziorze Solińskim jest prekurso-
rem żeglugi motorowodnej z wykorzysta-
niem silników elektrycznych. To już jego 
trzecia łódź z napędem Torqeedo. Najpierw 
przez rok pływał małą kabinową motorów-
ką o długości 5,5 metra i wadze 600 kg – na 
rufie zamontował silnik Cruise 2.0. Później 
zamówił większą motorówkę o długości 7,3 
metra i wadze 1,5 tony – dokupił drugi sil-
nik Cruise 2.0 i oba swe motory Torqeedo 
połączył w tzw. zestaw Twin. Tą jednostką 
pływał trzy lata. W drugiej połowie czerw-
ca zwodował Nautikę 830 Soley z silnikiem 
Torqeedo Cruise 10.0 R z trymem. – To 
największa łódź z tej serii, którą może-
my transportować na zwykłej przyczepie 
podłodziowej – mówi Wiesław Kuśnierz. 
– Choć mam półślizgowy kadłub ważący 
ponad dwie tony, silnik Cruise 10.0 R do-
skonale sobie radzi. Nawet wysoka burta 
jachtu, o powierzchni prawie 20 m kw., 
nie przeszkadza w sprawnej i stabilnej 
żegludze bez dryfu – także w silniejszym 
wietrze zmuszającym załogi jednostek ża-
glowych do refowania żagli. Mogę pływać 
z prędkością 10 KM/h, ale zwykle oczywi-
ście podróżuję wolniej, nie spiesząc się nig-
dzie, zwiedzając zatoki Jeziora Solińskiego 
i wędkując. Przemierzając kilometry, sły-
szę jedynie plusk fal i szum wiatru. W lipcu 

spędziłem na pokładzie tydzień. Wyruszy-
łem w poniedziałek wieczorem i dopiero 
w sobotę przybiłem do kei, by podładować 
baterie – dodaje Wiesław Kuśnierz.

Jezioro Solińskie to największy w Polsce 
sztuczny zbiornik retencyjno-energetyczny. 
Ma 22 km kw powierzchni, 26,6 km dłu-
gości i 166 km linii brzegowej. Na całym 
zbiorniku obowiązuje strefa ciszy (zakaz 
używania silników spalinowych nie dotyczy 
jedynie łodzi policyjnych i WOPR). Wiesław 
Kuśnierz zwykle kotwiczy przy osłoniętych 
brzegach. Do przystani podpływa jedynie 
wtedy, gdy chce podładować baterie.

Elektrycznie podnoszony Cruise 10.0 R 
dostarczany jest w komplecie z trójłopato-
wą śrubą na wielowpuście, elektroniczną 
manetką, cięgnami, kablami, widelcem 
i systemem podnoszenia. Oferowany jest 
w trzech wersjach: Short, Long i Extra 
Long. Motor ma lekką aluminiową obudo-
wę i jest wodoodporny (klasa wodoszczel-
ności IP 67 oznacza, że urządzenie wytrzy-
muje bez uszkodzeń pół godziny pod wodą 
na głębokości metra). Poza tym jest przy-
stosowany do pracy w słonej wodzie. 

Wewnątrz silnika wbudowano kompu-
ter pokładowy. Elektroniczna manetka ma 
wyświetlacz informujący o prędkości ło-
dzi, poborze mocy, czasie żeglugi i zasię-
gu. Modele z najdłuższą kolumną wału XL 
(63,9 cm) ważą 49,4 kg. Egzemplarze ze 
średnią kolumną L (51,2 cm) ważą 48,5 kg. 

Natomiast silniki z najkrótszą kolumną S 
(38,5 cm) ważą 47,2 kg. Maksymalne obro-
ty przy pełnym obciążeniu wynoszą 1400 
rpm. Napięcie pracy: 48 woltów. Silnik To-
rqeedo Cruise 10.0 R może być jednostką 
pomocniczą na większych łodziach. Można 
też zbudować instalację z dwoma moto-
rami – takie rozwiązanie sprawdzi się na 
przykład na katamaranach i bardzo dużych 
houseboatach. 

Łódź Nano z silnikiem Torqeedo Cruise 10.0 R gotowa do wodowania.

www.profishing.com.pl
tel. kom. 601 279 805

SILNIKI 
ELEKTRYCZNE

Włącznik zasilania silnika.

Bateria Power 26-104 waży zaledwie 24 kg. Elektroniczna manetka z wyświetlaczem.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00 
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41, 
tel. 91 449 49 80

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a, 
tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie-
go 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21

Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów, 
tel. 601 74 91 52 
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada, 
Spacerowa 35, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwa-
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuro-
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, 
tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek), War-
szawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, 
tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1

KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. (52) 345 68 37
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klu-
bu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708 

ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1, 
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, 
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,  
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce, 
Stylchyn 36, tel. 530 523 433
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W I N D  C O N V E R T E R  –  p r z e l i c z  s i ł ę  w i a t r u
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

węzły 0 1–3 4–6 7–10 11–16 17–21 22–27 28–33 34–40 41–47 48–55 56–63 >63

m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 >32,6

km/h 0 1–6 7–11 12–19 20–29 30–39 40–50 51–62 63–75 76–87 88–102 103–117 >117

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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Tratwa ratunkowa aWN Offshore
Nowy model tratwy AWN Offshore ma zmniejszony ciężar – trzy równoległe komory wypornościo-
we wykonano z lżejszego materiału (spełnia standard ISO 9650-1). Mniejsze są także wymiary torby 
i kontenera. Tratwę wyposażono między innymi w odblaski, system pompowania i pompę ręczną, 
cztery worki zapobiegające wywróceniu tratwy, dryfkotwę, nadmuchiwaną rampę pokładową z dra-
binką, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, otwór wentylacyjny, okno, system do zbierania desz-
czówki, worek na wodę, koło ratunkowe z liną o długości 30 metrów, nóż, dwie gąbki, dwa wiosła, 
latarkę, gwizdek, lustro sygnałowe, trzy czerwone flary, tabletki przeciw chorobie morskiej, zestaw 
naprawczy i wędkę. Przeglądy tratwy należy wykonywać co 3 lata. Źródło: www.awn24.pl.

Kurtka Henri Lloyd Freedom
Wodoodporna, wiatrochronna i oddychająca kurtka Henri Lloyd Freedom 
z dwuwarstwowej tkaniny TP2 – idealna ochrona podczas żeglugi pełno-
morskiej i przybrzeżnej. Kurtka jest komfortowa i wytrzymała. Tkaninę 
zewnętrzną pokryto warstwą rozpraszającą wodę i zapobiegającą wchła-
nianiu. Poza tym mamy odblaskowe panele, polarowe podszycia kołnierza 
i kieszeni, wodoodporne zamki, wewnętrzne mankiety z dartexu oraz kap-
tur z opatentowanym przez Henri Lloyd systemem optivision zwiększają-
cym pole widzenia. Źródło: www.henrilloyd.pl

W majowym wydaniu „Wiatru” pi-
saliśmy o metodach pozyskiwa-
nia energii na jacht. W czerwcu 

przyglądaliśmy się instalacjom elektrycz-
nym. Dziś kilka słów o zarządzaniu instala-
cjami, czyli o rozdzielniach elektrycznych 
pozwalających kontrolować pracę wielu 
jachtowych systemów. 

Rynek oferuje dziesiątki różnych pro-
duktów. – Można szukać tanich elementów 
sprowadzanych z Azji, które tylko wyglą-
dem przypominają porządne marynistycz-
ne urządzenia (mają na przykład zwykłe 
samochodowe bezpieczniki). Można wyko-
nać solidną markową rozdzielnię zbudowa-
ną według europejskich standardów. Albo 

zamówić najbardziej zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania oferowane przez 
czołowych producentów – mówi Marcin 
Imianowski ze szczecińskiej firmy Skaut, 
która wyposaża jachty we wszystkie nie-
zbędne instalacje i zarządza sklepem inter-
netowym SailStore.pl.

Przykładem prostej rozdzielni, ale wy-
konanej z solidnych niemieckich podze-
społów, jest model Philippi STV 106 – 
rozdzielnia elektryczna 12V z sześcioma 
obwodami i automatycznymi zabezpiecze-
niami (każdy obwód ma włącznik i diodę 
sygnalizacyjną). Do tej grupy produktów 
możemy zaliczyć także włączniki i panele 
wodoodporne, często montowane na ma-
łych jachtach motorowych. Na przykład 
model Philippi LAE 715 to wodoodporny 
panel z pięcioma włącznikami i zabezpie-
czeniem termicznym (10A).

Nieco większe rozdzielnie mają na przy-
kład osiem lub dziesięć obwodów, a także 
wbudowany podświetlony woltomierz lub 
na przykład dwa analogowe wskaźniki – 
woltomierz i amperomierz. 

Bardziej rozbudowane panele – na przy-
kład model Philippi STV 256, o wymiarach 
315 x 210, mają 14 obwodów z automatycz-
nymi zabezpieczeniami termicznymi (każ-
dy z włącznikiem i diodą sygnalizacyjną), 

Jachtowe rozdzielnie elektryczne

Digital Switching pozwala nadzorować systemy z ekranów wyświetlaczy Raymarine.  Fot.  Raymarine

http://www.henrilloyd.pl/
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wbudowany panel PSM, gniazdo zapalniczkowe oraz USB. Na 
tablicy możemy włączać między innymi oświetlenie sektorowe, 
lampę kotwiczną, dziobową, oświetlenie pokładu, oświetlenie 
wnętrza, instrumenty nawigacyjne, pompę wody, pompę zęzową, 
lodówkę, ładowarkę akumulatorów oraz gniazda. 

Panele mają grafikę jachtu z diodami wskazującymi odpowied-
nie światła zewnętrzne. Gdy przepali się żarówka lub obwód zo-
stanie przerwany, wówczas dioda zacznie mrugać i pojawi się 
sygnał dźwiękowy. Dla skippera to znak, że nastąpiła awaria da-
nego punktu oświetleniowego. Dodatkowym elementem jest także 
niewielki wyświetlacz – możemy na nim monitorować baterie lub 
zbiorniki na fekalia, paliwo i wodę. 

Najbardziej wymagający klien-
ci, którzy chcą wyposażyć swą 
łódź zgodnie z najnowszymi 
trendami w jachtowej elektro-
technice, mogą wybrać system 
Digital Switching umożliwiający 
nadzór nad systemami z ekranu 
wyświetlaczy wielofunkcyjnych 
marki Raymarine oraz urządzeń 
mobilnych (dzięki aplikacji na ta-
blety i smartfony). Z takich roz-
wiązań, na jachtach motorowych, 
korzysta między innymi stocznia 
Galeon. Głównymi włącznikami 
sterujemy zdalnie z ekranu doty-
kowego. Możemy skontrolować 
stan akumulatorów, sprawdzić 

wypełnienie zbiorników, włączać i wyłączać poszczególne obwo-
dy, a nawet monitorować pokładowy bilans energetyczny.

Więcej informacji o elementach jachtowych instalacji elektrycznych oraz 
cennik produktów znajdziecie na stronie www.SailStore.pl (polecamy sko-
rzystanie z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie sklepu).
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P lanując zakup lornetki, która ma 
nam niezawodnie służyć, musimy 
odpowiedzieć na pytania, czego 

oczekujemy od sprzętu i w jakich warun-
kach pogodowych będziemy go używać. 
Powinniśmy też poznać parametry, jakie 
powinna mieć dobra lornetka dla żeglarzy. 

Wodoszczelność

Lornetka musi być wodoszczelna. Gdy pre-
cyzyjny sprzęt optyczny używany jest w po-
bliżu wody i piasku, nie trudno o uszkodze-
nie. Szczelna konstrukcja gwarantuje, że do 
wnętrza nie wniknie słona bryza niesiona 
od morza, ani drobny pył unoszony wia-
trem z plaży. Lornetka zniesie też bryzgi 
słonej wody, a nawet pełne zanurzenie. 
Hermetyczne obudowy zawsze wypełnione 
są obojętnym gazem (na przykład azotem), 
dzięki czemu możemy mieć pewność, że 
wewnątrz nie skropli się para wodna, nie 
zadomowią się zarodniki pleśni, a sól wy-
krystalizowana z wody morskiej nie prze-
niknie do wnętrza, gdzie mogłaby nega-
tywnie wpłynąć na precyzyjny mechanizm 
ustawiania ostrości. Warto również zwró-
cić uwagę na uszczelniające pierścienie, 
które dodatkowo chronią układ optyczny 
przed zaparowaniem.

Jasny obraz  
i szerokie pole widzenia

Ważnymi cechami lornetki żeglarskiej 
powinny być również możliwie najjaśniej-
szy obraz oraz szerokie pole widzenia. 
Ostrość ludzkiego wzroku i jego zdolność 
do rozpoznawania kolorów oraz drobnych 
szczegółów silnie pogarsza się w słabych 
warunkach oświetleniowych. Aby czuć się 
bezpiecznie na akwenie, bez względu na 
porę dnia, warto mieć sprzęt, który nawet 
w zupełnej ciemności zapewni nam moż-
liwie najlepszy obraz. O jasności obrazu 
w lornetce decyduje średnica źrenicy wyj-
ściowej – białej okrągłej plamki widocznej 
w okularach lornetki, gdy skierujemy ją na 
jasne tło. 

Lornetki z obiektywami o średnicy 50 mm 
są co prawda dość duże i ciężkie, ale nie ma 
innego sposobu, aby przy powiększeniu 7x 
dostarczyć do gałki ocznej odpowiednią 
ilość światła. Źrenica wyjściowa, zapew-
niająca najjaśniejszy obraz, powinna mieć 
taką samą średnicę, jak źrenica oka w mo-
mencie obserwacji. Źrenice ludzkiego oka 
w pełnej ciemności, w zależności od wieku 
użytkownika, mają średnicę od 5 do 7 mm 
i takie też powinny być źrenice wyjściowe 
lornetki. Im większa średnica, tym więcej 

światła dociera do źrenic, dając jaśniejszy 
obraz. Osoby w wieku powyżej 50 lat nie 
muszą inwestować w duży model 7x50 – 
źrenica ich oczu w ciemności otwiera się 
prawdopodobnie tylko do około 5 mm, 
więc lepszym wyborem będzie poręczny 
model 8x42. Przy okazji zyskamy na więk-
szym polu widzenia.

Źrenicę wyjściową możemy łatwo obli-
czyć, dzieląc średnicę obiektywu lornetki 
przez powiększenie. Podzielenie 50 przez 7 
daje 7,1 (taka jest średnica źrenic w żeglar-
skich lornetkach Nikon Marine). Gdyby 
w całkowitej ciemności obserwować przez 
lornetkę o parametrach 7x35, obraz był-
by prawie dwa razy ciemniejszy. Musimy 
pamiętać, że zdolność percepcji kolorów 
i rozpoznawania szczegółów szybko maleje 
wraz ze spadającą jasnością obrazu, dlate-
go podczas bezksiężycowej wachty nocnej 
stosowanie możliwie najjaśniejszej lornetki 
ma kluczowe znaczenie.

Najjaśniejszy obraz zapewniają duże lornet-
ki o parametrach 7×50 (Marine 7×50 IF WP), 
a także mniejsze, bardziej poręczne, o para-
metrach 8×42 (np. Monarch 7 i Prostaff 7s), 
które dzięki niewielkiej masie z powodzeniem 
można obsługiwać jedną ręką. To ważne dla 
sternika, który prowadząc jacht może także 
korzystać z lornetki.

Lornetki na jacht i do obserwacji regat
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Z kolei pole widzenia lornetki decyduje 
o tym, jak duży obszar podczas obserwacji 
jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. Obser-
wacja z pokładu jachtu kołyszącego się na 
wodzie wymaga możliwie największego 
pola widzenia. Parametr ten ma wpływ 
m.in. na łatwość odnajdywania obiektów, 
a tym samym na bezpieczeństwo w trakcie 
nawigacji. W żeglarstwie najlepiej spisują 
się lornetki o polu widzenia wynoszącym 
sześć stopni lub większym. Należy pamię-
tać, że duże pole widzenia idzie w parze 
z niewielkim powiększeniem, więc wszyst-
kie lornetki o powiększeniu od 7x do 10x 
będą się dobrze spisywały na pokładzie, 
ułatwiając utrzymanie celu w polu widze-
nia nawet przy sporych falach.

Powiększenie

Na początek obalmy mit, że im więk-
sze powiększenie, tym lepiej. Optymalne 
parametry lornetki żeglarskiej do żeglugi 
całodobowej to powiększenie 7x i średnica 
obiektywów 50 mm. Małe powiększenie 
(7x) ma wiele zalet. Po pierwsze, daje głę-
bię ostrości zapewniającą wysoki komfort 
w czasie obserwacji obiektów znajdujących 
się w różnej odległości. Oznacza to, że jeśli 
ostrość zostanie ustawiona na punkt odle-
gły o kilkadziesiąt metrów, nie będzie ko-
nieczności ponownego jej regulowania dla 
dystansu od kilkunastu metrów do nieskoń-
czoności. Sternik może więc szybko spraw-
dzić zarówno górne mocowanie salingu 
na wysokim maszcie, jak i zarys latarni 
morskiej na widnokręgu. Po drugie, małe 
powiększenie oznacza duże pole widze-
nia. Parametr ten decyduje o tym, jak duży 
obszar obejmiemy wzrokiem. Nie musimy 

na przykład przeczesywać z uwagą linii 
brzegowej w poszukiwaniu główek portu 
lub toru podejściowego. Wszystkie modele 
Nikon Marine mają średnicę pola widzenia 
powyżej 7°. Dzięki temu pozwalają użyt-
kownikowi na szybkie znalezienie celu 
oraz bezproblemowe utrzymanie obiektu 
w polu widzenia, nawet podczas obserwacji 
prowadzonej z łodzi kołyszącej się na fa-
lach. To wielka zaleta, szczególnie w sytu-
acjach wymagających szybkiego działania.

Po trzecie, lornetki o małym powięk-
szeniu cechują się dużą jasnością obrazu. 
Doskonale sprawdzają się więc podczas 
obserwacji w trudnych warunkach oświe-
tleniowych i w nocy. Warto jednak zwrócić 

uwagę, że nie każda lornetka o małym po-
większeniu nadaje się do użytku po zmro-
ku. Na rynku jest wiele lornetek o małych 
powiększeniach (7x35, 8x36, 8x40, 8x20), 
ale tylko połączenie powiększenia 7x 
i obiektywów o średnicy 50 mm zapewnia 
pełną przydatność urządzenia w nocy.  

Jeśli żeglujemy rekreacyjnie i lornet-
ka nie jest „w służbie bezpieczeństwa”, 
możemy się zdecydować na tzw. lornetkę 
dzienną – znacznie mniejszą, lżejszą i po-
ręczniejszą, z obiektywami o średnicy 30 
mm, 32 mm. To lornetki bardzo chętnie 
wybierane przez żeglarzy, którzy na rejsy 
wyruszają samolotem. Na przykład dosko-
nała lornetka Nikon Monarch 7 8x30 waży 
tylko 400 gramów i mieści się w najmniej-
szym bagażu podręcznym. Jej gigantyczne 
pole widzenia (8,3 stopnia) sprawia, że ob-
serwacja przez nią to czysta przyjemność.

Powłoki antyodblaskowe

Należy także pamiętać, że jasność obrazu 
zależy w dużej mierze od transmisji światła 
przez układ optyczny. W lornetkach Nikon 
Marine wszystkie powierzchnie soczewek 
i pryzmatów pokryte zostały wydajnymi, 
wielowarstwowymi powłokami antyodbla-
skowymi. Rozwiązanie to skutecznie ogra-
nicza odblaski i rozpraszanie światła, gwa-
rantując obrazy o dużej jasności, wysokim 
kontraście i wiernie oddanych kolorach. 
Równocześnie przeciwdziała zmęczeniu 
wzroku, co jest bardzo istotne, zwłaszcza 
w czasie długich wacht.

Komfort obserwacji  
i ochrona lornetki

Aby zapewnić użytkownikom komfort 
obserwacji, lornetka powinna być pokryta 
wysokiej jakości gumą, co umożliwia pew-
ny i wygodny chwyt. Rozwiązanie to chro-
ni sprzęt przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi oraz zalaniem i krystalizowaniem 
się soli. Modele Nikon Marine wyposażo-
no dodatkowo w specjalne uszczelnienia, 
dzięki którym bez trudu zniosą pełne za-
nurzenie na głębokość metra (lornetki CF) 
lub dwóch metrów (lornetki IF) do 5 minut. 
Warto jednak pamiętać, by od czasu do cza-
su zmyć wykrystalizowaną sól pod bieżącą 
wodą. Ważnym elementem wyposażenia 
wszystkich żeglarskich lornetek są miękkie 
muszle oczne, pozwalające na komfortowe 
dociśnięcie lornetki do oczodołów. Jest to 
szczególnie istotne, gdy podczas falowa-
nia na wodzie lornetka trzymana jest jed-
ną ręką. Ponadto modele z serii Marine 
wyposażone są w pasek wypornościowy 
w kolorze żółtym. Gdy lornetka wpadnie 
do wody, pasek utrzyma ją przy powierzch-
ni i pozwoli na wyłowienie, na przykład 
bosakiem. Kapitan Piotr Banach z lornetką Nikon Prostaff 7

męska odzież żeglarska
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Ustawianie ostrości

Poza cechami wspólnymi, lornetki Nikon 
Marine mają również cechy wyróżniające 
poszczególne modele. Podstawowa różni-
ca to sposób ustawiania ostrości. Lornetki 
oznaczone literami IF (individual focusing) 
wyposażone są w mechanizm niezależnego 
ustawiania ostrości dla oka lewego i pra-
wego. Z kolei modele CF (central focusing) 
ustawiają ostrość poprzez obrót jednego 
pokrętła, regulującego ostrość w obu oku-
larach. Każde z tych rozwiązań ma swoje 
wady i zalety. Lornetki IF są bardziej wy-
trzymałe mechanicznie. Z kolei modele CF 

umożliwiają znacznie szybsze ustawianie 
ostrości, co jest istotne, gdy z urządzenia 
korzysta wielu członków załogi.

Kompas i funkcje dodatkowe

Modele posiadające w nazwie słowo com-
pass oferują możliwość korzystania z tego 
podstawowego narzędzia nawigacyjnego 
bez konieczności przerywania obserwa-
cji. Skala kompasu widoczna jest w lewym 
okularze, w dolnej części pola widzenia. 
Umieszczamy obiekt na pionowej kresce 
podziałowej i dokonujemy odczytu ze skali 
kompasu. W modelu Nikon Marine 7x50 CF 

Compass możemy dodatkowo podświetlać 
odczyt wbudowaną diodą LED. Dzięki temu 
ta lornetka nadaje się do nawigacji przez całą 
dobę. Podziałki kompasów wyskalowane są 
co 1°, jednak ze względu na niezbyt stabilne 
trzymanie lornetki przy oczach rzeczywista 
dokładność odczytu wynosi około 2°. Mimo 
to nawet taka precyzja odczytu namiaru po-
zwala na dość dokładne wyznaczenie pozy-
cji jednostki, szczególnie jeśli linie pozycyj-
ne namiaru kompasowego przecinają się pod 
kątem zbliżonym do prostego.

Kolejnym ułatwieniem w nawigacji jest 
pionowa i pozioma skala, pełniąca funkcję 
dalmierza optycznego. Skala pionowa ide-
alnie nadaje się do wyznaczenia odległości 
(jeśli znamy wysokość obiektu, na przy-
kład latarni morskiej czy wieży kościoła). 
Skala pozioma natomiast służy do oceny 
odległości do innych jednostek na podsta-
wie znajomości długości kadłuba. Obie 
skale posiadają podziałki co 5 mil (mil jest 
to kąt pod jakim metrowy odcinek widocz-
ny jest z odległości 1000 metrów).

Jaki sprzęt do obserwacji  
regat z lądu?

Czym się kierować, jeśli zamierzamy za-
kupić sprzęt optyczny do obserwacji dale-
kich obiektów – jachtów, statków i okrętów? 

GPS i radar ułatwiają żeglugę i zwiększają bezpieczeństwo, ale nic nie zastąpi dobrej lornetki.

Model Nikon 8x42 Monarch 5.
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i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

Na przykład regat klasy Optimist rozgrywa-
nych w Giżycku lub Gdyni.

Chcemy, by obserwowane obiekty były 
widoczne jak na dłoni, więc logika pod-
powiada zastosowanie możliwie najwięk-
szego powiększenia. Niestety – w pewnym 
sensie jest to ślepy zaułek. Po pierwsze uzy-
skanie stabilnego obrazu wymaga stabilne-
go zamocowania sprzętu obserwacyjnego, 
a więc korzystania ze statywu. Zdecydo-
wana większość osób nie będzie skłon-
na paradować po plaży ze statywem, by 
użyć dość ciężkiej i mało poręcznej lunety 
o powiększeniu rzędu 20x, 60x. Po dru-
gie – użycie powiększeń powyżej 20x, 25x 
ma sens tylko przy idealnie przejrzystej 
i stabilnej atmosferze. Będąc nad morzem, 
znajdujemy się w najniższej, a więc naj-
gęstszej warstwie atmosfery, która potrafi 
zniweczyć obserwacje wykonywane nawet 
najlepszą lunetą. Wystarczy lekkie zamgle-
nie lub turbulencje powietrza, by obraz był 
nieostry, rozedrgany i pozbawiony kontra-
stu. Duże powiększenie nie zda się tu na 
nic. Z powyższych powodów skupimy się 
na sprzęcie znacznie bardziej pasującym 
do wakacyjnego wypoczynku i obserwacji 
regat z mariny, a więc na lornetkach.

W tej dziedzinie firmy produkujące lor-
netki mają dużo do zaoferowania. Nikon 
ma szeroką gamę lornetek pogrupowanych 
w różne serie – są dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb i mają różne ceny, od to-
powych EDG, High Grade i SP poczynając, 
aż po popularne lornetki serii Prostaff, Ac-
tion EX i Aculon. Ustalmy więc na począ-

tek najważniejszy parametr poszukiwanej 
lornetki: powiększenie. Jeśli priorytetem 
jest możliwie silne powiększenie obrazu, 
10x będzie optymalnym wyborem. Ta licz-
ba wydaje się być mała, ale pamiętajmy, że 
jest to powiększenie liniowe. Natomiast ob-
serwując np. duży żaglowiec pod pełnymi 
żaglami, jego obraz będzie powierzchniowo 
aż sto razy większy niż podczas obserwacji 
gołym okiem. Lornetkę z takim powięk-
szeniem, przy odrobinie wprawy, trzymać 
może stabilnie zarówno rosły mężczyzna, 
jak i filigranowa kobieta lub dziecko. To 
bardzo ważne podczas wyjazdów rodzin-
nych, gdy sprzęt wędruje z rąk do rąk. Przy 
powiększeniu 10x do dyspozycji mamy 
także stosunkowo duże pole widzenia rzę-
du 5° – 6,5°, co pozwala na szybkie lokali-
zowanie celu. Większe powiększenie (12x) 
można wybrać tylko wtedy, gdy zdajemy 
sobie sprawę z ograniczeń: mniejsze pole 
widzenia i trudniejsze operowanie lornet-
ką z ręki. Jeden prosty trick pozwoli nam 
łatwo ustabilizować taką lornetkę: jeśli ob-
serwujemy z plaży i nic nie zasłania nam 
widnokręgu, siedząc podczas obserwacji 
warto oprzeć łokcie na kolanach. To znacz-
nie poprawi solidność chwytu i obserwacja 
będzie stabilniejsza. Osoby o silnych rę-
kach mogą próbować obserwacji z powięk-
szeniem 12x w normalnej pozycji stojącej. 
Jeszcze większe powiększenia (14x i 16x) 
zarezerwowane są dla lornetek Stabileye 
wyposażonych w optyczną redukcję drgań. 
To stosunkowo ciężkie i kosztowne lor-
netki, ale jeśli nie potrafimy zrezygnować 
z dużego powiększenia „z ręki” – nie ma 
innego wyboru.

Drugim istotnym parametrem lornetki do 
podglądania wodniaków będzie średnica 
obiektywów. Ma ona decydujący wpływ na 
jasność obrazu, ale jest też druga strona me-
dalu. Im większe obiektywy, tym lornetka 
jest cięższa, większa i droższa. Warto więc 
nieco dokładniej rozważyć wszystkie „za” 
i „przeciw”. Lornetki kieszonkowe z małym 
obiektywem – o średnicy 25 mm  – mają lek-
ką kompaktową budową, ale jasność obrazów 
w takiej lornetce będzie stosunkowo niska. 
Dobrze sprawdzi się ona podczas słoneczne-
go dnia, ale nie jest to dobry wybór, gdy za-
mierzamy obserwować również po zmroku. 
Z kolei potężna lornetka Nikon 18x70 IF WF 
WP daje niesamowite wrażenia z obserwacji, 
ale tu bez statywu ani rusz – lornetka waży 
dwa kilogramy. Do obserwacji zmagań re-
gatowych z brzegu optymalny wybór to 
lornetka o paramatrach 10x42 lub 10x50.

Podsumowując, należy życzyć wszystkim 
wodniakom, by nierozłącznym towarzyszem 
ich żeglarskich wypraw był sprzęt obserwa-
cyjny najwyższej jakości, o parametrach, 
które zapewnią doskonałą obserwację w każ-
dych warunkach i w każdej sytuacji.

Marcin GórkoModel Nikon StabilEyes 14x40.

Lornetka Nikon Marine 7x50 CF WP Compass.

http://www.yacht-pool.pl
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Z atoka Pucka i Zatoka Gdańska two-
rzą razem niezwykły akwen do 
turystyki żeglarskiej i sportów 

wodnych. Wystarczy wspomnieć plaże 
Mierzei Helskiej, surfingowe spoty Cha-
łup i Kuźnicy, sielski klimat Pucka, nocne 
życie Sopotu, wakacyjny magnes Gdańska 
i mnóstwo wody pozwalającej organizować 
bezpieczne rodzinne „przeloty” o długości 
kilkunastu mil. Na dorsza po staropolsku 
w helskiej restauracji „Maszoperia”, na 
recital Jaromíra Nohavicy w Sopocie, na 
pizzę z pieca w Chałupach, na „Tristana 
i Izoldę” w gdańskiej Operze Bałtyckiej, 
na bagietkę z pesto i mozzarellą w puckim 

bistro „Mistral” lub na Open’er Festival 
w Gdyni... Żaden inny akwen w Polsce nie 
oferuje nam tylu różnorodnych atrakcji tu-
rystycznych, kulturalnych i kulinarnych. 
Tylko jak pływać po wodach zatoki, skoro 
w kilku miejscach jest ona tak płytka, że 
niemal suchą stopą można wyjść z jachtu 
na piaszczystą łachę? A niewielkie przy-
stanie w małych miejscowościach są nie-
osiągalne dla łodzi balastowych. Mimo to 
decydujemy się na czarter, bo odkryliśmy 
firmę SeaVenti, która tworzy flotę jach-
tów mieczowo-balstowych. Działają dopiero 
drugi sezon. Stacjonują w porcie jachtowym 
w Pucku. Na razie mają dwie jednostki ża-

glowe (Delphia 29 i Delphia 33 MC) oraz 
jedną motorową (Nautika 830 S). Wybra-
liśmy mniejszą i tańszą Delphię 29 (Phi-
la 900) – wygodną łódź o długości 9,52 
metra, z trzema kabinami i zaburtowym 
silnikiem zamontowanym na podnoszonym 
pantografie. Po uniesieniu miecza i płetwy 
sterowej przymocowanej do pawęży, zanu-
rzenie łodzi wynosi 40 cm, więc raczej żad-
ne mielizny nie przeszkodzą nam w eksplo-
racji zatoki.

Delphia 29 to łódź o prostym i doskona-
le przemyślanym wnętrzu. Dziobówka ma 
rozsuwane dwuskrzydłowe drzwi (pod-
czas rejsu ani razu ich nie zamknęliśmy) 
oraz dość głębokie jaskółki. Mesa to duży 
rozkładany stół, kambuz z dwupalnikową 
kuchenką, zlewem, szafkami i szuflado-
wą lodówką (świetne rozwiązanie na krót-
kie rejsy). Mamy też dwie identyczne koje 
burtowe – mają ponad dwa metry długości. 
Na dodatek wieczorem możemy ściągnąć 
oparcia i wówczas koje stają się tak szero-
kie, że każdy dorosły załogant przybierze 
na nich dowolną pozycję do spania. Na 
prawej burcie zamontowano radio i tabli-
cę rozdzielczą. W tylnej części jachtu są 
dwie zamykane kabiny z szafkami na ubra-
nia i szerokimi kojami. A tuż obok trzecie 
drzwi prowadzą do łazienki z niewielką 
umywalką i chemiczną toaletą.

mazurskim jachtem od pucka po Hel
Środek Zatoki Puckiej między Kuźnicą a Rewą. Rzucamy kotwicę przy Rybitwiej Mieliźnie i brodząc po kolana wychodzimy na suchy piasek.

Flota firmy czarterowej SeaVenti w puckiej marinie.
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Powierzchnia żagli wynosi 39,3 m kw. 
Genua na rolerze, a grot w systemie lazy 
jack, z dwoma punktami refowania liną 
sprowadzoną do kokpitu. Ponieważ jacht 
ma rufowe kabiny, w kokpicie są tylko dwie 
niewielkie bakisty – jedną zajmują zbior-
niki paliwa, drugą butle z gazem, cumy 
i przewody elektryczne (odbijacze zostają 
podczas żeglugi na półpokładach). Na pa-
węży zamontowano automatycznie podno-
szony silnik o mocy 20 KM z elektronicz-
nym rozruchem. Początkowo łódź miała 
rumpel z przedłużaczem, ale klienci często 
dawali armatorom do zrozumienia, że wo-
leliby koło sterowe. Trochę to dziwne, bo 
przecież sterowanie rumplem jest sprawne 
i wygodne, nawet na oceanicznych jachtach 
regatowych klasy IMOCA 60, przystoso-
wanych do samotnej żeglugi, skipperzy ko-
rzystają z rumpli. No, ale klient nasz pan – 
przed tegorocznym sezonem zamontowano 
kolumnę z kołem sterowym. Mamy na niej 
także manetkę do silnika oraz przyciski 
steru strumieniowego. Koło porusza płetwą 
na pawęży za pomocą grubego stalowego 
cięgna – pełne wychylenie steru osiągamy 
po wykonaniu niecałych trzech obrotów.

Kokpit jest obszerny i wygodny, bez pro-
blemów pomieści wszystkich załogantów, są 
nawet drewniane siedziska w rufowych na-
rożnikach. Brakuje jedynie kieszeni na kor-
bę do kabestanu (na przykład na przedniej 
ścianie kolumny sterowej) oraz uchwytu na 
przenośne radio UKF.

Akwen żeglugi ograniczono do Zatoki Puc-
kiej i Zatoki Gdańskiej – umowną granicę 
tworzy linia łącząca latarnie w Helu i Kry-
nicy Morskiej. Jednostką może dowodzić 
posiadacz patentu Żeglarz Jachtowy. Żaden 
inny członek załogi nie musi się legitymować 
uprawnieniami. Te założenia mocno powięk-
szają grupę potencjalnych klientów – jachty 
w zatoce czarterują rodziny z dziećmi, żegla-
rze z Mazur, którzy zapragnęli większej prze-
strzeni oraz wszyscy chcący posmakować że-
glugi po bezpiecznych wodach morskich, bez 
orania Bałtyku na Bornholm lub Gotlandię. 

Są też tacy, którzy traktują zatokowe mie-
czówki, jak samochody kempingowe – śpią 
do 9.00, przed południem płyną na ryby, po 
południu zamawiają lekcję windsurfingu, 
a wieczorem cumują w Gdyni, by zdążyć na 
występ Florence and The Machine.

Tomek Staszelis, który przekazuje nam 
jacht w puckiej marinie, przez kilka lat 
mieszkał w Anglii. – W słoneczne dni zatoka 
Solent, leżąca między Southampton a wyspą 
Wight, jest biała od żagli. Wiele załóg pły-
wa tam na łodziach mieczowo-balastowych 

– opowiada. – Dlaczego podobnie nie może 
być u nas? Nasza zatoka także ma ogromny 
potencjał, trzeba go tylko obudzić i udostęp-
nić żeglarzom odpowiednie jednostki. Mam 
nadzieję, że flota SeaVenti otworzy załogom 
bramę na ten niezwykły akwen.

Przed nami kilkudniowy rejs. Dokąd pły-
nąć? Małe i płytkie przystanie w północno-w-
schodniej części Zatoki Puckiej zostawiamy 
sobie na deser. Na dobry początek – Gdańsk. 
Miało wiać z zachodu, ale okazuje się, że mu-
simy halsować od Pucka aż do Głębinki.  

Obszerna i wygodna mesa jachtu Delphia 29.

Kambuz niewielki, ale dobrze wyposażony. Szufladowa lodówka. Poręczna i całkiem pojemna.

Dwa oblicza Gdańska: przemysłowe wybrzeże Martwej Wisły... ...i piękne Śródmieście nad Motławą.F
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To krótki tor wodny – przerwa w Rybitwiej 
Mieliźnie (Mewia Rewa), jedyne oznakowa-
ne miejsce między Rewą a Kuźnicą, przez 
które bezpiecznie mogą się przecisnąć jed-
nostki o większym zanurzeniu. Drugie takie 
miejsce, płytsze i nieoznaczone, znajduje się 
na północy, w pobliżu portu w Kuźnicy. Ry-
bitwia Mielizna ma prawie 10 km długości. 
Jest naturalnym falochronem otaczającym 
wewnętrzną część Zatoki Puckiej, w której 
mamy mniejsze zafalowanie oraz cieplejszą 
wodę. Poza Rybitwią Mielizną, płytkie miej-

sca w Zatoce Puckiej znajdują się głównie 
na południowym brzegu Mierzei Helskiej. 
Dlatego do portów w Jastarni i Kuźnicy pro-
wadzą tory podejściowe, a do niewielkich po-
mostów w Chałupach (dostępnych tylko dla 
łodzi o małym zanurzeniu) można podpły-
wać jedynie przy łagodnych wiatrach i pew-
nej pogodzie.

Naszą mieczowo-balastową mazurską ło-
dzią odcinamy halse raz w zatokę, raz w kie-
runku brzegu. Sonda pokazuje 2, 3, 4 metry. 
Jedynie w pobliżu klifów między Puckiem 

a wsią Osłonino należy zachować ostrożność, 
gdyż można tam spotkać płytko zanurzone 
głazy i kamieniste dno. Za Cyplem Rewskim 
podmuchy się wzmagają i zmieniają kierunek 
– możemy teraz płynąć długimi halsami pod 
wiatr, które dość szybko przybliżają nas do 
Trójmiasta.

Przy wietrze o sile 6 węzłów płyniemy 
ostrym kursem z prędkością ponad 3,5 
węzła. Gdy podmuchy się wzmagają do 11 
węzłów – łódź przyspiesza do 4,7 węzła. 
Ster pracuje lekko i płynnie, a kadłub jest 
doskonale zrównoważony. Możemy bez 
obaw puścić koło, by poprawić szoty, zjeść 
kanapkę, a nawet pójść na chwilę do kabi-
ny po lornetkę lub korbę do kabestanów. 
W szkwałach kadłub powoli przechyla się 
na zawietrzną, ale nadal żegluje stabilnie 
i bezpiecznie, zupełnie zapominamy, że 
płyniemy jachtem mieczowo-balastowym. 
Przy wietrze o sile 13, 15 węzłów osiągamy 
prędkość 5 węzłów. Pierwszy ref zakłada-
my przy wietrze o sile 15, 16 węzłów (wła-
ściciele zalecają, by robić to wcześniej – już 
przy 10 węzach). Gdy po kilkunastu minu-
tach, znów na pełnych żaglach, odpadamy 
od ostrego bajdewindu, w wietrze o sile 12 
węzłów przyspieszamy do 5,7 węzła.

Instalacja ku przestrodze – nie zaśmiecajmy Bałtyku. Jacht „Rewa” w porcie Hel.

Genua na rolerze, grot w systemie lazy jack. Fokarium Instytutu Oceanografii UG. Stado liczy obecnie sześć fok.

Obelisk w Kuźnicy: „Rybakom, którzy nie wrócili”. Koniec remontu. Kuter wygląda, jak nowy.

Keja gościnna w Kuźnicy.
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Przed główkami portu Gdańsk wywołu-
jemy kapitanat i po chwili wpływamy na 
Martwą Wisłę. Tuż za pomnikiem Obroń-
ców Westerplatte rozpoczyna się stocznio-
wy krajobraz. Praca wre. Z prawej remonty 
wielkich statków, z lewej przeładunek to-
warów – nawet w powietrzu wyczuwamy 
przemysłowy charakter okolicy. Dopiero 
gdy wpływamy na Motławę i na horyzoncie 
wyłania się Śródmieście, jesteśmy w tym 
Gdańsku, za którym tęskniliśmy. W mari-
nie przy Szafarni mnóstwo jachtów, ale bez 
problemu znajdujemy miejsce. Standard eu-
ropejski: bosman zgłasza gotowość pomocy 
podczas cumowania, prąd i woda przy kei, 
a bramka do portu na kod. Po drugiej stronie 
ulicy odwiedzamy biuro przystani urządzo-
ne w nowym budynku. Mieści między inny-
mi pralnię oraz obszerne i wygodne łazienki 
(najlepsze na trasie naszego rejsu).

Stojąc w Gdańsku prawie wszystko co 
lubimy lub co może się przydać mamy na 
wyciągnięcie ręki: dwa sklepy żeglarskie 
tuż przy Szafarni, pierogarnię, drogerię za 
rogiem, kawiarnię, knajpkę Naleśnikowo 
przy ul. Ogarna (równoległa do Długiego 
Targu). A na kawę do Segafredo można 
pójść pieszo przez Zielony Most lub popły-
nąć promem przez Motławę spod Narodo-
wego Muzeum Morskiego, które sąsiaduje 
z mariną.

Nazajutrz obieramy kurs na Hel. To obo-
wiązkowy przystanek podczas zatokowego 
rejsu dla wszystkich miłośników szerokich 
plaż, militariów i morskiej fauny (w miej-
scowym fokarium nawet dorośli odnajdują 
w sobie dziecko). Basen jachtowy w porcie 
rybackim jest osłonięty, ale niekiedy zafa-
lowanie przedziera się do wnętrza. Toale-
ty i prysznice w kontenerach. Naganiacze 

turystów koniecznie chcą nas namówić na 
rejs stateczkiem wokół mierzei, a ze sceny 
ustawionej tuż za portem do późnych go-
dzin dociera muzyka.

Do niedalekiej Jastarni zawijamy w dniu 
meczu Polska – Portugalia. W główkach 
mijamy wychodzący katamaran „Gemini 3” 
Romana Paszke. W porcie wszystko po sta-
remu – sporo dużych motorówek, kilka  

Kuźnica ma unikalną zabudowę mieszkalną. Stara łódź przy przejściu na bałtycką plażę.

http://www.boatshow.pl
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mniejszych i większych jachtów, kutry rybac-
kie, toalety w kontenerach lub w portowym 
budynku przy restauracji i pizzerii Cantina 
Port. Im bliżej pierwszego gwizdka sędziego, 
tym mniej ludzi na ulicach miasteczka i mniej 
wolnych miejsc w lokalach ze strefami kibi-
ców. Tylko w popularnym „Łóżku” pustki 
przy stolikach – nie wyświetlają meczu, więc 
goście przychodzą po dania na wynos.

Ze wszystkich miejsc, które udało się nam 
odwiedzić podczas tych kilku dni, najbar-
dziej zauroczyła nas Kuźnica. Ta spokojna 
osada o unikalnej starej zabudowie miesz-
kalnej ma nowy wspaniały port rybacki, 
który oddano do użytku w 2012 roku. Ba-
sen o powierzchni 3,5 hektara osłaniają dwa 
falochrony – niezwykle szerokie i wysokie. 

Przy wschodnim są miejsca gościnne, ale 
parkują tam także sezonowi rezydenci, więc 
przyklejamy się na chwilę do burty innego 
jachtu. W porcie można za darmo skorzystać 
z toalety i prysznica. Przystań ma wspania-
ły szeroki slip – tak doskonałego miejsca 
do wodowania nie mają nawet w Gdyni. 
Stanowiska kutrów sąsiadują z nowymi bu-
dynkami zaplecza portowego. W Kuźnicy 
warto zobaczyć krzyż i obelisk poświęcony 
rybakom, którzy nie wrócili z morza. Czystą 
plażę od strony otwartego Bałtyku (zaled-
wie 200 metrów od portu) i plażę surfingo-
wą od strony zatoki. Kapliczkę wzniesioną 
po sztormie w 1899 roku. A także piękne 
wnętrze kościoła pod wezwaniem świętego 
Antoniego – kazalnica jest w kształcie łodzi 

rybackiej, a strzelista wieża stanowi dosko-
nały punkt nawigacyjny.  

Z Kuźnicy zmierzamy na południe – chce-
my jak najbliżej podpłynąć do Rybitwiej 
Mieliźny. Gdy sonda pokazuje 1,5 metra, 
zaczynamy zwalniać. Pod łagodny wiatr, 
który dociera do łachy piasku od wschod-
niej strony, poruszamy się ostrożnie bez 
żagli i z podniesionym mieczem. Gdy wi-
dzimy już roślinność wyrastającą z dna, 
mielizna jest kilkadziesiąt metrów od na-
szego dziobu. W oddali widać wystające 
z wody elementy zatopionych jednostek 
wojskowych – dla bezpieczeństwa postana-
wiamy się do nich nie zbliżać. Podnosimy 
płetwę sterową, opuszczamy rufową dra-
binkę, wchodzimy do wody powyżej kolan 
i wynosimy kotwicę kilkanaście metrów 
przed dziób.

Pobyt na piasku pośrodku zatoki, to nie-
zwykłe przeżycie. Zastanawiamy się, po 
co ludzie wyruszają na wakacje do Egiptu, 
skoro takie cuda mają na wyciągnięcie ręki? 
Czujemy się trochę jak rozbitek Tom Hanks 
w filmie „Cast Away” („Poza światem”). 
Ktoś, kto był tu przed nami, zostawił na 
piasku duży napis help. Spacerujemy w obie 
strony mielizny, pokonując płytkie wody 
oddzielające suchy piasek. Zawsze ktoś 
z załogi dyżuruje na pokładzie, ale kotwica 
w piaszczystym dnie trzyma mocno i raczej 
nic jej stąd nie ruszy. Niezwykłe miejsce – 
nie chce się nam stąd odpływać. W końcu 
jednak podnosimy kotwicę, odchodzimy 
rufą z nieco podniesionym silnikiem, po 
chwili – na głębszej wodzie – opuszczamy 
go niżej i obieramy kurs na Chałupy.

Do Chałup można dopłynąć tylko łodzią 
mieczową. Należy ominąć łukiem płycizny 

Kotwicę rzucamy w pobliżu piaszczystej łachy.

Rybitwia Mielizna ma prawie 10 km długości. Przecina Zatokę Pucką z północy na południe.
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znajdujące się na południowy-wschód od 
miejscowości, a później skierować jacht 
prostopadle do brzegu. W centrum osady, 
na plaży surfingowej, widzimy mnóstwo 
żagli od desek i około 50 latawców w po-
wietrzu. Wolimy się nie pchać w ten tłok, 
więc wybieramy najbliższy pomost przy 
smażalni ryb i wypożyczalni rowerów. Na 
elewacji budynku ze skośnym dachem do-
strzegamy napis Port Chałupy. Ale z praw-
dziwym portem oczywiście nie ma to miej-
sce nic wspólnego. Prosty i niezbyt solidny 
pomost, toalety, restauracja i biesiadna mu-
zyka. Stajemy burtą. Poza nami mogłyby 
tu dobić najwyżej jeszcze dwie jednostki. 
W smażalni pożyczają nam przedłużacz 
do gniazdka prądowego – nasz sięga tylko 
do początku pomostu. Dla spacerowiczów 
odwiedzających restaurację jesteśmy dość 
osobliwą atrakcją. Turyści wchodzą na 
pomost, zaglądają do kokpitu i mówią do 
swych dzieci: „zobacz, jaki jacht”, „wi-
dzisz, oni tam śpią pod tym pokładem”, 
„ale piękna żaglówka”. Choć Chałupy mają 
wodę z dwóch stron i odwiedza je najwięcej 
miłośników windsurfingu i kitesurfingu, 
to jednak zupełnie inny świat, niż Puck, 
Jastarnia, czy nawet Kuźnica. Jachtowe że-
glarstwo stawia tu dopiero pierwsze kroki...

W północno-wschodniej części Zatoki 
Puckiej możemy jeszcze odwiedzić Swa-
rzewo (najlepiej przy łagodnych wiatrach). 
Na wodzie znajdziecie tam pływający po-
most, bosmanat i sanitariaty z prysznicami, 
natomiast na lądzie – sanktuarium Matki 
Boskiej Swarzewskiej, opiekunki ludzi 
morza (Swarzewo nazywane jest kaszub-
ską Częstochową). Dość wygodny pomost, 
osłonięty od wiatrów zachodnich i północ-
no-zachodnich, czeka w Rzucewie, dawnej 
osadzie rycerskiej i rybackiej. Już z oddali 
widać charakterystyczny budynek kryty 
strzechą należący do Osady Łowców Fok. 
W pobliżu znajduje się Zamek Jan III So-
bieski – siedziba luksusowego hotelu i re-
stauracji. Polecamy także przystań z po-
mostem pływającym w Rewie. Na lądzie 
znajdziecie sklep, restauracje i bary oraz 
szkółki windsurfingowe i kitesurfingowe.

Do żadnego z tych portów nie dopłynie 
łódź kilowa. Ale jednostki balastowo-mie-
czowe mają na zatoce jeszcze jedną prze-
wagę – są po prostu tańsze, zarówno w za-
kupie, jak i w czarterze. Tygodniowy najem 
morskiego jachtu kilowego o długości 32 
stóp, z kojami dla sześciu osób, kosztuje 
w sezonie około 5 tys. zł (od soboty do so-
boty). Natomiast tygodniowy czarter łodzi 
mieczowo-balastowej, o długości 29 stóp, 
z kojami dla ośmiu osób, wyceniono na 
2,6 tys. zł (od poniedziałku do piątku). To 
cena zbliżona to tych, które mazurskie fir-
my czarterowe oferują za takie same jachty 
w Giżycku i Rucianem-Nidzie.

Krzysztof Olejnik Pomost przystani i restauracji Port Chałupy.

Silnik i płetwa sterowa w górę, drabinka w dół. Takie rzeczy tylko na jachcie mieczowo-balastowym.
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U czestnicy rejsu „Najdłuższą dro-
gą dookoła świata – przez siedem 
kontynentów i cztery oceany” 

dotarli w lipcu  do wyspy Mangareva w Poli-
nezji Francuskiej. Załoga już ponad dziewięć 
miesięcy przemierza oceany. Po opuszczeniu 
Szczecina pod koniec września ubiegłego 
roku „Wassyl” opłynął Europę, przemierzył 
Atlantyk, odwiedził Horn i wpłynął na Pa-
cyfik. Wojtek Maleika, uczestnik wyprawy, 
przygotował kolejny artykuł – tym razem 
dzieli się wrażeniami z żeglugi przez niego-
ścinne wody Patagonii.

***

Najsłynniejszym żeglarskim zakątkiem Pa-
tagonii jest Horn, ale ta niezwykła i rozległa 
kraina ma także setki krętych kanałów, tysią-
ce skalistych wysp, zatoki oraz fiordy z lo-
dowcami. Nie jest to zbyt gościnny region. Ale 
silne i zmienne wiatry, nieliczne porty i spore 
odległości do przebycia rekompensują niepo-
wtarzalne widoki, bogata fauna i flora oraz 
przeżycia, które na długo zapadają w pamięci.

Opuszczając Mar del Plata, żegnamy się 
z pasatami. Pogoda zaczyna być zmienna 

i kapryśna, a silniejsze wiatry coraz czę-
ściej stają nam na drodze. W Puerto Ma-
dryn chowamy się przed zapowiadanymi 
silnymi podmuchami. Nie ma tu mariny, 
ani choćby kawałka kei – stajemy na kotwi-
cy nieopodal miejskiego molo. Okolica sły-
nie z bogatej fauny morskiej. W zatoce Nu-

evo spotkać można delfiny, lwy morskie, 
a nawet wieloryby. W mieście działają biu-
ra oferujące wycieczki niewielkimi statka-
mi – można z nich podglądać morski świat. 
Niestety musimy zrezygnować z zejścia na 
ląd, gdyż wiatr z każdą godziną wieje coraz 
mocniej i buduje krótkie metrowe fale. Pły-

Horn, Ushuaia  
i cieśnina magellana

Wieloryb w kanale Beagle.  Fot. Wojciech Maleika
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wanie w takich warunkach naszym małym 
pontonem byłoby zbyt niebezpieczne. Na 
szczęście kotwica trzyma dobrze. Po dwóch 
dniach możemy ruszyć dalej.

Kolejnym naszym patagońskim przy-
stankiem jest Puerto Deseado (350 mil na 
południe od Puerto Madryn). Na wodach 
rzeki Rio Deseado prowadzącej do portu 
trzeba mocno uważać. Prądy mogą mieć 
siłę nawet pięciu węzłów. Wiatr zwykle 
wieje tu ze zdwojoną siłą. Na dodatek jest 
kilka podwodnych skał. Najlepiej trzymać 
się toru podejściowego. Duże betonowe 
nabrzeże posadowione na drewnianych pa-
lach nie nadaje się do cumowania jachtów. 
Korzystamy z gościnności załogi małego 
holownika i stajemy przy jego burcie. Nie-
stety silne wiatry oraz zafalowanie powo-
dują, że postój nie jest ani komfortowy, ani 
zbyt bezpieczny.

Pogoda na Atlantyku nie rozpieszcza, 
więc spędzamy w Puerto Deseado prawie 
tydzień. Możemy w tym czasie poznać 
naturę mieszkańców, poobserwować ich 
spokojne życie, zaznać ich szczerości oraz 
gotowości do niesienia pomocy. Udaje nam 
się przewieźć baniaki z ropą w przedziale 

bagażowym jednego z jeepów, który za-
trzymujemy przy drodze. Pytamy o sklepy, 
korzystamy z uprzejmości przypadkowego 
przechodnia, który wciela się w rolę tłuma-
cza w urzędzie, wyruszamy też na ponto-
nową wycieczkę po zakamarkach rzecz-
nego rezerwatu, by poznać różne odmiany 
kormoranów, morskich lwów i pingwinów 
magellańskich.

Gdy pogoda na morzu sprzyja, trzeba ru-
szać dalej. Do cieśniny Le Maire’a, która 
wieńczy podróż na południe, mamy jeszcze 
ponad 400 mil. A później dodatkowe 120 mil 
na zachód do Ushuaia, gdzie można znaleźć 
bezpieczne schronienie. Trzeba dobrze za-
planować ten odcinek żeglugi. Cieśnina Le 
Maire’a oddzielająca Wyspę Stanów od Zie-
mi Ognistej, ma chyba jeszcze gorszą sławę 
niż Horn. Nie tylko ze względu na te same 
sztormowe wiatry, ale także bardzo silny 
prąd potrafiący wytwarzać fale o wysokości 
nawet 10 metrów. Wszystkie locje ostrzega-
ją! Wypadkom ulegają tu nawet spore promy 
i statki, więc trzeba się mieć na baczności. 
Za cieśniną trzeba jeszcze pożeglować na 
zachód w kierunku kanału Beagle. Jeśli 
trafimy na jeden z południowo-zachodnich 
sztormów, pokonanie tych kilkudziesięciu 
mil może być niemożliwe. Dlatego planu-
jąc wyjście z Puerto Deseado sprawdzam 
przede wszystkim pogodę, jaka nas spotka 
na tym właśnie odcinku. Tylko czy długoter-
minowe prognozy się sprawdzą?

Rozległa zatoka Grande potrafi nieźle po-
straszyć – trafiamy na silny przeciwny wiatr 
oraz krótkie fale zalewające cały pokład.  Berlin: 14 000 km. Do domu naprawdę daleko...
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Zaczynam się zastanawiać czy płyniemy 
jeszcze na powierzchni, czy już raczej pod 
wodą. Na szczęście korzystna zmiana kie-
runku wiatru popycha nas szybko na połu-
dnie. W cieśninę Le Maire’a wpływamy po 
czterech dniach żeglugi, godzinę wcześniej 
niż planowałem – dokładnie w chwili, gdy 
wiatr zaczyna cichnąć. Drogę do kanału 
Beagle i dalej do Ushuaia pokonujemy przy 

pomocy silnika. Cumujemy do kei Club 
Nautico Ushuaia. Trudny odcinek już za 
nami, więc czuję ulgę. Ale też pewne pod-
niecenie, bo trafiamy do najsłynniejszego, 
najpiękniejszego i zarazem najbardziej nie-
bezpiecznego regionu żeglarskiego świata.

Miasteczko Ushuaia to pewnego rodzaju 
kurort górski z elementami morskimi – 
skrzyżowanie Zakopanego i Sopotu. Do-

okoła wyrastają góry. Te bliższe mają kil-
kaset metrów, dalsze są wyższe i ośnieżone. 
Gdzieniegdzie widać schodzące lodowce. 
Z drugiej strony kanał oddzielający Ziemię 
Ognistą od kilkudziesięciu wysp stanowią-
cych kraniec Ameryki Południowej. Nie-
mal codziennie do dużego miejskiego pirsu 
cumuje wycieczkowiec, z którego na tutej-
sze Krupówki wylewa się fala turystów. 
Pewnie dlatego ceny w sklepach i restaura-
cjach są dość wysokie.

Postój wykorzystujemy na przygotowa-
nia do kolejnego etapu. Drobne naprawy, 
duże zakupy prowiantu i paliwa oraz prze-
gląd takielunku zajmują kilka dni. Wieczo-
ry spędzamy z załogą jachtu „Selma Expe-
ditions”. Piotr, Krzysztof i Tomek udzielają 
nam wielu cennych wskazówek, w końcu 
pływają tu już od lat. W rewanżu gościmy 
ich racuchami i naleśnikami.

Nim ruszymy w kierunku Hornu, musi-
my odwiedzić chilijskie Puerto Williams 
leżące na południowym brzegu kanału. To 
najbardziej na południe wysunięte miasto 
świata. Przechodzimy mozolne procedury 
wjazdowe i uzyskujemy zezwolenie na rejs 
dookoła Hornu. Ponieważ prognozy pogody 
są sprzyjające, po kilku godzinach ruszamy 
dalej. Następnego dnia o 10.33 w dzienniku 
pojawia się wpis: „Trawers lewej burty – la-
tarnia morska Cabo de Hornos, odległość 
0,6 mili”.  Magiczna chwila... Opłynęliśmy 
Horn startując ze Szczecina i pokonując 

Szczeciński jacht „Wassyl” w zatoce  
Caleta Olla. Z pobliskiego wzgórza roztacza 
się cudowny widok na lodowiec i jezioro.  

Puerto Eden (500 mil od Ushuaia), jedna z najbardziej odizolowanych miejscowości na świecie.
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blisko 10 000 mil morskich. Droga powrotna 
przebiega spokojnie. Płyniemy pod żagla-
mi, później korzystając z silnika – wcze-
snym rankiem znów jesteśmy w Puerto 
Williams, gdzie musimy uzyskać kolejne 
pozwolenie na dalszą żeglugę po chilijskich 
kanałach.  

Liczący ponad 120 mil kanał Beagle ma 
przepiękne zatoki, niewielkie fiordy (czę-
sto kończące się lodowcami), występują 
tu kolonie lwów morskich, delfiny i wie-
loryby. Właśnie tuż po wyjściu z Puerto 
Williams wieloryb wynurzył się, pokazał 
grzbiet, wypuścił fontannę i zanurkował 
klapiąc o wodę ogonem.

Pierwszy postój mamy w zatoce Caleta 
Olla. Wspinamy się na pobliskie wzgórze, 
z którego rozciąga się cudowny widok na 
lodowiec i jezioro. Pogoda cudna, słonecz-
na – nie często się taką spotyka w tym miej-
scu. Czujemy się trochę, jak w innym świe-
cie. Dookoła ośnieżone góry, urozmaicone 
drzewostany i krzewy oraz ciągnący się po 
horyzont kanał. Wieczorem kierujemy się 
do zatoki Boulier. Wejście w boczną od-
nogę kanału podnosi nam lekko ciśnienie. 
Mapy są niedokładne, na ploterze płyniemy 
już po lądzie. Do tego sonda pokazuje za-
ledwie pięć metrów głębokości, a powinno 
być blisko sto. I na dodatek mamy ciemną 
noc. Pozostaje wyłączyć niektóre zmysły 
i polegać głównie na radarze. Pojawiają się 
na nim niewielkie echa, sądzimy, że to pły-
wające kawałki lodu. Później okazuje się, 
że to ptaki. Tomek z „Selmy” wyjaśnił, że 
błędne wskazania sondy w zimnej słonej 
wodzie są normalnym zjawiskiem. O 2.00 
w nocy cumujemy do burty „Selmy” i zmę-
czeni kładziemy się do koi.

Kolejny dzień poświęcamy na eksplora-
cję kanałów Seno Pia (odnogi wschodniej 
i zachodniej), co nie jest zadaniem łatwym, 
gdyż pojawiło się znaczne zalodzenie. 
Utrzymujemy prędkość nie większą niż dwa 
węzły, podpływając dość blisko lodowców. 
Zobaczyć taki twór, niemal dotknąć jego 
ściany, usłyszeć huk pękającego gdzieś 
w jego wnętrzu lodu – niesamowite prze-
życie. Następnego dnia razem z „Selmą” 
chowamy się przed silnym wiatrem w zato-
ce Volier. Wkrótce, po wspólnym ognisku, 
nasze drogi się rozchodzą, „Selma” wraca 
na wschód do Ushuaia, gdzie kończy kolej-
ny rejs, my ruszamy dalej na zachód, w kie-
runku wód Oceanu Spokojnego.

Taktyka żeglowania przez chilijską część 
Patagonii jest dość prosta. Silne wiatry wie-
jące przeważnie z zachodu lub północnego 
zachodu należy przeczekać. Rzucamy ko-
twicę w zatoce i wiążemy długie cumy do 
pobliskich drzew. Kiedy wiatr słabnie, pę-
dzimy ile sił do przodu. Na początku prawie 
trzy doby musimy spędzić w Caleta Silva, 
gdzie na brzegu, na niewielkim drzewie, 
jest wiele ręcznie robionych drewnianych  

Załoga na wyspie pingwinów.

W zatoce nieopodal lodowca Seno Pia.  Fot. Fojciech Maleika

Górzyste wybrzeże chilijskiej Patagonii.  Fot. Wojciech Maleika
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pamiątkowych tabliczek. Teraz wisi tam tak-
że nasza: „Wassyl”, Szczecin, Poland.

Przez kolejne dni z mozołem płyniemy 
na północny zachód, by w końcu wpłynąć 
na wody cieśniny Magellana. Niemal prosty 
odcinek cieśniny liczący 130 mil trzyma 
nas niemal tydzień. Trudno jednak walczyć 
z silnym przeciwnym wiatrem i prądem, 
gdy prędkość rzadko przekracza trzy węzły. 
Zatrzymujemy się w kilku zatokach i czeka-
my na poprawę warunków. Doświadczamy 
silnych sztormowych szkwałów spadowych 
Williwaws przychodzących niespodziewa-
nie i trwających kilkanaście sekund. Musi-
my się ewakuować, bo wiatr o sile ponad 40 
węzłów zamienia niewielką zatokę w nie-
bezpieczną kipiel. A kotwica nie zawsze 
trzyma na kamienistym dnie. Ostatnie 20 
mil cieśniny to halsówka, wykonujemy oko-
ło 20 zwrotów. Ciekawe, jak tu żeglował 
Magellan – pod wiatr i silny przeciwny prąd, 
niewielkimi żaglowcami bez silników, które 
nie potrafią  skutecznie halsować...

 Dalsza droga przez kanały prowadzi na 
północ. Z każdym dniem robi się coraz cie-
plej, deszcz ustępuje miejsca słońcu, a wia-
try – choć nadal przeciwne – nie są już tak 
silne. Po drodze mijamy setki mniejszych 

i większych wysp i chowamy się czasem 
w przytulnych i bezpiecznych zatoczkach. 
W jednej z nich spotykamy francuską łódź 
„Donazita”, na której płyną Gigi i Patrycja, 
dziewczyna z polski. Nasze drogi będą się 
jeszcze długo przeplatać.

Przed jednym z silniejszych wiatrów 
chowamy się w zatoce Bernard, kotwicząc 
i rozciągając dodatkowo pięć cum do trzech 
niewielkich wysp gęsto porośniętych ni-
skimi drzewami i krzewami. Ten zakątek 
wygląda wyjątkowo bajecznie. Kolejnego 
dnia udaje się nam popływać po okolicy 
pontonem. 

Od wypłynięcia z Puerto Williams i po mi-
nięciu Ushuaia, nie napotkaliśmy po dro-
dze żadnych osad ludzkich, czy choćby 
pojedynczych domostw. Ta okolica jest 
tak surowa, dzika i niedostępna, że nikt 
nie jest w stanie się tu osiedlić. Najbliż-
sza miejscowość na naszej trasie to Puerto 
Eden (500 mil od Ushuaia), mieszka tam 
niecałe sto osób. Dla nas, po spędzeniu 
trzech tygodni w bezludnych kanałach Pa-
tagonii, to niemal metropolia. Trzy sklepy 
spożywcze (oferują zaledwie kilkanaście 
produktów), niewielka szkoła, malutki ko-
ściół oraz długi drewniany pomost wzdłuż 
kilkudziesięciu domków z blachy i drewna. 
Kontakt ze światem zapewnia prom, który 
dwa razy w tygodniu dowozi zaopatrzenie. 
Kotwiczymy w niewielkiej zatoce obok 
trzech innych jachtów. Możemy zatanko-
wać paliwo, odwiedzić internet i odświeżyć 
zapasy żywności. Życie tutaj toczy się po-
woli i spokojnie – wszyscy się nam kłaniają 
i po trzech dniach rozpoznajemy większość 
mieszkańców.

Dalsza droga na północ jest już znacznie 
szybsza. Mijamy kolejne osady – są więk-
sze i pojawiają się częściej. W  Puerto Agu-
irre spędzamy Wielkanoc. W Puerto Me-
linka odwiedza nas stary znajomy Malini, 
który od kilku miesięcy mieszka na pobli-

skiej wyspie Chiloé. To dzięki niemu mamy 
okazję ją zwiedzić. Poznajemy smak cevi-
che (drobno posiekana ośmiorniczka, łosoś 
lub inne owoce morza w zalewie cytryno-
wej, z cebulką i kolendrą) oraz empanadas 
(duże pierożki z różnorakim nadzieniem 
smażone w głębokim oleju). Ten etap rejsu 
kończymy na początku kwietnia cumując 
w marinie w Puerto Montt. Tu przygotowu-
jemy jacht do długiej drogi przez Pacyfik.

Wojtek Maleika

Wyprawa jest współfinansowana z funduszy 
miasta Szczecin. Patronem ekspedycji jest ma-
gazyn „Wiatr”. Więcej informacji o rejsie oraz 
galerie zdjęć znajdziecie na stronie www.was-
syl360.com oraz na Facebooku (wassyl360).
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Marcin Mieczkowski wspina się powyżej salingów i fotografuje pokład „Wassyla”.

Autor przed mariną w Ushuaia.
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Klasa Optimist na Facebooku

N a Facebooku utworzono nową grupę otwartą nazwaną „Klasa Optimist”. To in-
ternetowa przestrzeń dla wszystkich miłośników polskiego optimista – zawod-
ników, trenerów, rodziców, sędziów, działaczy klubowych, producentów sprzętu 

oraz dystrybutorów odzieży regatowej. Każda osoba posiadająca profil na Facebooku może 
dołączyć do grupy i publikować własne posty: zapowiedzi regat, zawiadomienia, relacje, 
linki do stron klubowych, wyniki, zdjęcia i filmy – wszystko, co jest związane z klasą 
Optimist. W grupie publikowane są także wybrane artykuły i wywiady, między innymi 
materiały przygotowane przez magazyn „Wiatr”.

„Klasa Optimist” na Facebooku to także miejsce do zamieszczania ogłoszeń o sprzeda-
ży używanego sprzętu i wyposażenia osobistego. Jeśli macie na zbyciu używany żagiel, 
drzewce (zwane przez zawodników rurami), kompletne łódki, wózki slipowe, kamizelki, 
topki, pianki, suche sztormiaki – poinformujcie o tym w „Klasie Optimist”, być może 
wśród członków grupy znajdzie nabywcę.

Trwa promocja na żagle North sails
Słynna żaglownia North Sails oferuje 30 proc. rabatu na wszystkie modele żagli do klasy 

Optimist. Są szybkie, łatwe w trymowaniu i doskonałe jakościowo, a teraz także w nowej 
odsłonie – żaglownia przygotowała na ten sezon trzy nowe modele radialne dla zawodni-
ków o różnej wadze: model R1 (masa zawodnika: 35-41 kg), R2 (masa zawodnika: 40-46 
kg) i R4 (masa zawodnika: powyżej 45 kg). W ofercie są także dwa modele o kroju pane-
lowym: MZX4 (masa zawodnika: poniżej 43 kg) i MZX5 (powyżej 40 kg). Cena w letniej 
promocji: 1490 zł brutto. Kontakt z dystrybutorem: info@pl.northsails.com, 58 352 37 13. 
Więcej o żaglach North Sails na stronie www.northsails.pl.

M arzena Okońska, była medalist-
ka mistrzostw świata oraz mi-
strzyni Polski w windsurfingo-

wych klasach Funboard, Raceboard i Mistral, 
przejęła w Pucku teren i budynki zajmowane 
dotąd przez Klub Sportowy Zatoka Puck. – 
Poszłam na całość i trochę zaryzykowałam, 
podpisałam z miastem umowę dzierżawy na 
20 lat – mówi Marzena.

Okońska od lat prowadzi na puckiej plaży 
znaną szkołę windsurfingu i wypożyczal-
nię sprzętu „Na Fali”. Miejski budynek 
hotelowy z hangarem i obszernym tere-
nem ma strategiczne położenie – leży tuż 
przy marinie jachtowej, między nadmorską 
ścieżką rowerową a Sporthotelem (dawny 
„Delfin”). Dzięki temu stał się natural-
nym zapleczem windsurfingowej bazy na 
wschodniej plaży Pucka. Klub Zatoka zaj-
muje w tej chwili blaszany hangar znajdu-
jący się na tym samym terenie.

W budynku jest 65 miejsc noclegowych. 
Część pokoi ma łazienki i piękny widok na 
Zatokę Pucką. W ośrodku jest także sauna, 
dobrze wyposażony warsztat (remontują 
deski i łódki) oraz wypożyczalnia rowe-
rów amerykańskiej firmy. Obok znajduje 
się kameralne pole namiotowe (sanitariaty 
są w budynku oraz na zewnątrz). – Wy-
najmujemy pokoje, organizujemy obozy 
windsurfingowe, mamy też nową stołówkę 
– w tym roku posiłki dla żeglarzy dowozi 
firma kateringowa, ale od przyszłego sezo-
nu będziemy mieć własną kuchnię – mówi 
Marzena Okońska.

Nowy zarządca budynku doskonale zda-
je sobie sprawę, że najtrudniej będzie go 
utrzymać w okresie jesiennym i zimowym. 
– Mam nadzieję, że Zatoka Pucka zamarz-
nie, będziemy wtedy organizować szkole-
nia z windsurfingu lodowego. W hangarze 
budujemy nową podłogę – powstanie tam 

mała sala gimnastyczna do ćwiczeń typu 
crossfitt (trening siłowy i kondycyjny). 
Ośrodek jest także ważnym punktem na 
szlaku wypraw rowerowych z Trójmiasta 
do Helu (turyści zostawiają u nas rowery 
i zatrzymują się na nocleg). Gościmy także 
jeźdźców, którzy organizują konne eskapa-
dy po najbliższej okolicy – mówi Marze-
na. Ale oczywiście najczęściej z noclegów 
korzystają regatowcy, na przykład w lip-
cu ośrodek „Na Fali” był bazą noclegową 
i sprzętową juniorów z klasy 470.

Okońska rozwija skrzydła w pucku

Marzena Okońska.Pucki ośrodek w nowych barwach.

Odnowiona stołówka gości żeglarzy i deskarzy.

mailto:info@pl.northsails.com
http://www.northsails.pl/
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S iedmiu żeglarzy będzie reprezento-
wać Polskę podczas sierpniowych 
regat olimpijskich. Wystąpią w pię-

ciu konkurencjach – Kacper Ziemiński w kla-
sie Laser, Małgorzata Białecka i Piotr Myszka 
w windsurfingowej klasie RS:X. Agnieszka 
Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczynska 
tworzą załogę siedemdziesiątki, a Łukasz 
Przybytek i Paweł Kołodziński – klasy 49er.

W poniedziałek 8 sierpnia rywalizację roz-
poczną deski i lasery. Dwa dni później dołą-
czą siedemdziesiątki. Klasa 49er wyruszy do 
boju w piątek 12 sierpnia. Pierwszy wyścig 
medalowy rozegrają deskarze (niedziela, 14 
sierpnia), a ostatni – załogi klasy 49er (czwar-
tek, 18 sierpnia). Na co stać naszych reprezen-
tantów? – Jesteśmy dobrze przygotowani do 
igrzysk – mówi Tomasz Chamera, wiceprezes 
PZŻ do spraw sportu. – Nauczeni doświad-
czeniem z minionych sezonów i poprzednich 
kampanii olimpijskich, zrobiliśmy wszystko, 
by zwiększyć nasze medalowe szanse. Już 
dwa lata temu założyliśmy w Rio de Janeiro 
polską bazę treningową. Poznaliśmy warunki 
wietrzne panujące na olimpijskich akwenach 
oraz lokalne prądy. Zawodnicy muszą być 
przygotowani na żeglugę w każdych warun-
kach, gdyż trasy będą ustawiane w zatoce 
Guanabara oraz na otwartym ocenie – praw-
dopodobnie każda flota rozegra tam przynaj-
mniej jeden lub dwa wyścigi. Jesteśmy dobrej 
myśli, bo mamy w zespole mistrzów świata 
oraz zawodników, którzy plasują się w czo-
łówce podczas najważniejszych imprez. Pa-
miętajmy jednak, że pretendentów do medali 

jest wielu, a te przyznaje się dopiero po ostat-
nim wyścigu. Oczywiście, gdybym mógł, to 
dwa medale (powtórka z Londynu) wziąłbym 
w ciemno – dodał Tomasz Chamera.

Chyba największe nadzieje możemy po-
kładać w zawodnikach klasy RS:X. To bez 
wątpienia najsilniejsza konkurencja w pol-
skim żeglarstwie olimpijskim. Przed cztere-
ma laty w Londynie brązowe medale igrzysk 
wywalczyli Przemysław Miarczyński i Zofia 
Klepacka. Ich dzisiejsi następcy, Małgorzata 
Białecka i Piotr Myszka, już początek tego-
rocznego sezonu mieli bardzo mocny – zdo-
byli w Izraelu złote medale mistrzostw świa-
ta, udowadniając tym samym, że zasługują 
na olimpijskie nominacje. Już samo pokona-
nie niezwykle silnych krajowych konkuren-
tów stawia ich w roli zawodników mogących 
w Rio de Janeiro walczyć o wszystko. Należy 
jednocześnie żałować, że nie możemy wysta-
wić do regat po dwóch deskarzy, bo mieliby-
śmy wtedy aż cztery medalowe szanse.

W dobrej formie jest także załoga z klasy 
470 – Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mró-
zek Gliszczynska. Jesienią ubiegłego roku za-
jęły wysokie szóste miejsce w mistrzostwach 
świata. Już wówczas na łamach „Wiatru” 
Agnieszka mówiła między innymi: „Nie inte-
resuje mnie wycieczka do Brazylii po pamiąt-
kową koszulkę, bo w regatach olimpijskich 
brałam już udział w Londynie – mam wspo-
mnienia i akapit w dossier. Teraz chcemy 
rywalizować o medal. Zrobiłyśmy postępy, 
nawiązałyśmy walkę z najlepszymi załogami 
świata, pokonałyśmy między innymi Ame-

rykanki, które wygrały regaty przedolimpij-
skie – to wszystko daje nam siły i motywację. 
Prędkość już mamy, teraz trzeba popracować 
nad techniką i żeglugą w słabszych wiatrach.”

W tym roku Agnieszka i Irmina wygra-
ły na Majorce regaty Trofeo SAR Princesa 
Sofía. Zwyciężyły w trzech biegach (w tym 
dwóch finałowych), a na pierwsze miej-
sce awansowały, zajmując drugą pozycję 
w medal race. Krótko po tym sukcesie zdo-
były czwarte miejsce wśród europejskich 
ekip podczas mistrzostw kontynentu – Po-
lki wygrały wyścig medalowy i zajęły siód-
mą pozycję w klasyfikacji łącznej. 

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński 
z klasy 49er w ubiegłym roku zdobyli brą-
zowy medal mistrzostw Europy i dorzucili 
jeszcze czwarte miejsce w mistrzostwach 
świata. W tym roku znów byli tuż za po-
dium – podczas wiosennych mistrzostw Eu-
ropy. Ostatni sprawdzian – regaty Pucharu 
Świata w Weymouth – ponownie zakończyli 
na czwartym miejscu, choć do wyścigu me-
dalowego przystępowali z szansą nawet na 
złoto. Panowie, dość tych czwartych miejsc! 
Może uda się właśnie w Rio?

Kacper Ziemiński, który będzie nas repre-
zentować w klasie Laser, na ubiegłorocznych 
mistrzostwach świata wywalczył ósmą po-
zycję – drugą najlepszą w historii polskich 
występów w tej konkurencji. Później, pod-
czas mistrzostw Europy, został pierwszym 
polskim sportowcem, który zdobył olimpijki 
paszport. Na przygotowania do igrzysk w Rio 
miał najwięcej czasu, ale konkurencja w kla-
sie Laser jest niezwykle silna, być może na-
wet najsilniejsza. Występ Kacpra w wyścigu 
medalowym byłby dużym sukcesem, a medal 
– spełnieniem snów.

powtórzcie Londyn
Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek. Kacper Ziemiński. Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec.

Piotr Myszka. Małgorzata Białecka.
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Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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W  drugiej połowie czerwca uczest-
nicy regat Energa Sailing Cup 
spotkali się w Giżycku. Puchar 

Trzech Ryb był czwartą eliminacją do sopoc-
kiego finału. Na starcie stanęło 112 żeglarzy 
z grupy A oraz 152 z grupy B. W piątek i so-
botę wiatr dopisał, ale w niedzielę nie udało 
się rozegrać żadnego wyścigu. – Giżycko to 
wyjątkowy przystanek w cyklu Energa Sa-
iling Cup. Zaangażowanie organizatorów 
i rodziców buduje tu wspaniałą atmosferę. 
A dobra organizacja na wodzie oraz atrakcje 
na brzegu sprawiają, że każde dziecko wyjeż-
dża z Giżycka zadowolone – mówił Maciej 
Szafran z PZŻ, koordynator programu Energa 
Sailing. W grupie A zwyciężył Maksymilian 
Cymerman z UKS Barnim Goleniów, a wśród 
dziewcząt – Gabriela Czapska ze Spójni 
Warszawa (trzecia w klasyfikacji łącznej). 
Ostatnie regaty eliminacyjne Energa Sailing 
Cup – Puchar ChKŻ Chojnice – rozegrano na 
Jeziorze Charzykowskim w pierwszej poło-
wie lipca. Wiatr był zmienny i niezbyt silny. 
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Kamil 
Manowiecki z YKP Gdynia, a wśród dziew-
cząt – ponownie Gabriela Czapska ze Spójni 
Warszawa.

Na ostatnie dni lipca zaplanowano fina-
łowe regaty w Sopocie, do których zakwa-
lifikowało się 40 najlepszych sterników. 
Stawką rywalizacji są nagrody, stypendia 
na zakup sprzętu oraz miano najlepszych 
zawodników klasy Optimist w kraju. Dla 

niektórych będzie to wstęp do poważnej 
sportowej kariery, dla wszystkich – niesa-
mowita żeglarska przygoda.

Regulamin Funduszu Rozwoju Młodych 
Talentów Energa Sailing 2016 zakłada prze-
kazanie 15 tys. zł każdemu z dwóch najlep-
szych zawodników oraz każdej z dwóch 
najlepszych sterniczek cyklu Energa Sa-
iling Cup. Zawodnicy muszą zadeklarować 

kontynuowanie w kolejnym sezonie star-
tów w jednej z klas regatowych (Laser 4.7, 
Laser Radial, 29er, 420, 470 oraz Techno 
293). Dofinansowanie na zakup sprzętu re-
gatowego otrzymają także kolejni zawodni-
cy z czołowych miejsc rankingu.

Energa Sailing to program popularyzacji 
żeglarstwa realizowany przez PZŻ i Grupę 
Energa. Projekt ma cztery filary: edukację że-
glarską dla najmłodszych, cykl regat w klasie 
Optimist Energa Sailing Cup, wsparcie kadry 
narodowej Energa Sailing Team Poland oraz 
wsparcie prestiżowych regat Energa Sopot 
Match Race. W edukacyjnej części progra-
mu, skierowanej do najmłodszych adeptów 
żeglarstwa, bierze w tym roku udział niemal 
tysiąc dzieci z sześciu ośrodków. Sportowej 
edukacji patronują trzy urzędy: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. 
Edukacja polega nie tylko na szkoleniu że-
glarskim, ale także na propagowaniu zdro-
wego stylu życia i bezpieczeństwa nad wodą. 
Przez cztery lata w programie Energa Sailing 
udział wzięło około 4 tys. dzieci w wieku od 
7 do 9 lat (klasa Optimist) oraz od 9 do 11 
lat (windsurfing). Do klubów przekazano 
70 optimistów z kompletem wyposażenia, 
40 kompletów do windsurfingu oraz żagle, 
kamizelki i materiały edukacyjne. Grupa 
Energa wspiera również reprezentantów Pol-
ski przygotowujących się do igrzyskach olim-
pijskich Rio de Janeiro 2016.

Droga do finału w sopocie
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Gabriela Czapska (Spójnia) – najszybsza z dziewcząt na finiszu Energa Sailing Cup. Alan Kocięda z Opti CWM Gdynia.

Kamil Manowiecki z yKP Gdynia.

Energa edukacja – wszystkie ręce do pracy.
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W  tegorocznych regatach Nord 
Cup najmłodszy zawodnik miał 
niespełna 8 lat, a najstarszy po-

nad 80. Rywalizację rozpoczął pełnomorski 
wyścig Orvaldi B8 Race – na trasie o długości 
120 mil, prowadzącej do boi przy platformie 
Lotos Petrobaltic na złożu B8 i z powrotem na 
metę przy Jachtklubie Stoczni Gdańskiej, ry-
walizowało 19 załóg. W grupie open zwycię-
żył Sergey Pavlenko z załogą jachtu „Blago-
darnost’2”, ustanawiając rekord nowej trasy: 
19 godzin, 23 minuty i 25 sekund. W grupie 
ORC A wygrali Marek Turkowski i Piotr Lu-
bowski na jachcie „Elessar”, w ORC B – Łu-
kasz Trzciński z ekipą jachtu „GoodSpeed”, 
a w KWR – Mieczysław Trzpis na jachcie 
„Lotis”. Wiatr był zmienny – od solidnych 
podmuchów, przez słabe, aż po kilkugodzin-
ną nocną flautę. Łodzie, które wpływały na 
metę ostatnie, uciekały jednocześnie przed 
burzą, która nadciągała nad regatowy akwen.

Rywalizację w klasie Delphia 24 wygra-
ła załoga Pawła Tarnowskiego. W klasie 
Scandinavia 650 od trzeciego wyścigu do-
minowała ekipa Michała Kaczmarka – zwy-
ciężyła, zajmując pierwsze miejsca w czte-
rech kolejnych startach. Mistrzostwo Polski 
w klasy Hobie 16 przypadło załodze Tymo-
teusza Cierzana, wicemistrzostwo obronił 
Bartłomiej Janiszewski, zaś brązowe meda-
le trafiły do ekipy Aleksandry Sroczyńskiej. 
W klasie Europa Krzysztof Matysik nie dał 
szans rywalom – wygrał wszystkie dziewięć 
biegów. Wśród finnistów zacięta walka trwa-
ła do końca – wygrał Bartosz Ptak. Fawory-
zowany Piotr Kula był najszybszy w pięciu 
startach, ale do rywalizacji dołączył dopiero 
drugiego dnia, więc w klasyfikacji łącznej 
uplasował się na czwartej pozycji.

W młodzieżowej klasie Open BIC zwy-
ciężył Tymon Gajdziński. Wśród dziew-
cząt najlepsza była Aleksandra Kosmalska. 
W grupie A klasy Optimist decydujący 
był ostatni start – w klasyfikacji general-
nej wygrał Ignacy Ozminkowski, a wśród 
dziewcząt – Pola Dzik. Grupę B zdomi-

nowała Zofia Czerniawska, a najlepszy 
z chłopców – Szymon Gąsiorowski – wy-
walczył trzecie miejsce.

W drugi weekend imprezy na akwen powró-
ciły nieco większe jachty. Wyścig o Burszty-
nowy Puchar Neptuna, w którym rywalizują 
wszystkie jednostki napędzane wiatrem, wy-
grał Michał Domański na łodzi klasy Moth. 
Tuż za nim na mecie zameldowała się druga 
ćma, na której płynął Jakub Jankowski. 

W Mistrzostwach Zatoki Gdańskiej, w kate-
gorii Open, najlepszy okazał się Konrad Smo-
leń na jachcie „Bigger Johnka”. W grupie 
ORC wygrał Łukasz Trzciński na „GoodSpe-
ed”, a w KWR – Mieczysław Trzpis na „Lo-
tisie”. W Nord Cup Classic, będącym częścią 
mistrzostw zatoki, w grupie open A ponow-
nie wygrał jacht „Bigger Johnka” (zwycię-
żył we wszystkich wyścigach). W kategorii 
open B najwyższą pozycję wywalczył Maciej 
Gnatowski („Scamp One”). Wśród jachtów 
rywalizujących w ORC Club, „Czarodziejka” 
Tomasza Konnaka była najlepsza w grupie 
A, zaś „GoodSpeed” Łukasza Trzcińskiego 
w grupie B. W klasie KWR Nord Cup Classic 

wygrał „Eljacht” dowodzony przez Jerzego 
Jankowskiego.

W Mistrzostwach Polski ORC Sportboat nie 
było niespodzianek – od początku na prowa-
dzenie wysunął się obrońca tytułu Piotr Ada-
mowicz (jacht „Neoprofil”). Tylko w ostatnim 
wyścigu dał się wyprzedzić Piotrowi Kowa-
lewskiemu płynącemu na Delphi 24, zdobyw-
cy srebrnego medalu. Brązowe krążki trafiły 
do załogi Pawła Hryniewicza („Diament”).

W Mistrzostwach Polski klasy Nautica 450 
złoto wywalczyła załoga Paweł Nawrocki 
i Piotr Dzierzewicz. W klasie Moth zwycię-
żył Michał Domański. W klasie Żagle 500 
wygrał team Maciej Bufal i Katarzyna Czar-
niecka. W rywalizacji klasy FD bezapela-
cyjnie najlepsza była załoga Henryk Blaszka 
i Tomasz Kledzik – wygrali niemal wszyst-
kie starty i zwyciężyli ze sporą przewagą. 
Henryk Blaszka, olimpijczyk z klasy Finn, 
podczas swego benefisu, który odbył się 
w trakcie regat, został uhonorowany nagrodą 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Pełne wyniki dostępne są na stronie 
www.nordcup.pl.

Michał Domański na łodzi klasy Moth wygrał Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna.      Fot. Bartosz Modelski

Nord Cup czterech pokoleń
W regatach Nord Cup rywalizowało 10 jachtów klasy FD. Zdecydowanie zwyciężyli Henryk Blaszka i Tomasz Kledzik.  Fot. Bartosz Modelski

http://www.nordcup.pl/


 
 

 

  
 

 

PIERWSZY NA ŚWIECIE

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

OBEJRZYJ WIDEO
RAYMARINE.COM/QUANTUM

Zapraszamy na stoisko 
na Targach Sportów Wodnych

od 28 do 31 lipca 2016, 
Marina Gdynia

PRZEŁOM W TECHNOLOGII RADAROWEJ,
QUANTUM RADAR CHIRP ZAPEWNIA DOSKONAŁE
ZOBRAZOWANIE I KOMUNIKACJĘ POPRZEZ Wi-Fi

●  ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SEPARACJI OBIEKTÓW
FLIR ATXTM

●  NISKIE ZUŻYCIE ENERGII, NIEWIELKI CIĘŻAR
●  ŁATWY W MONTAŻU Z WBUDOWANYM Wi-Fi

http://www.eljacht.pl


SUP NAPOMPOWANY:
Długość: 9’8 (294 cm)
Szerokość: 30” (76 cm)
Grubość: 6” (15 cm)
Objętość: 270 litrów
Waga: 8 kg

WYMIARY TORBY:
Wysokość: 90 cm
Szerokość: 40 cm
Grubość: 22 cm

DESKA SUP  
STAND UP PADDLE 
PNEUMATYCZNA 9’8
cena za zestaw

2199,00 zł
nr ref. 8362019

SOLIDNOŚĆ

Sklejana 
konstrukcja z PVC, 

solidna i wytrzymała 
na uderzenia.

KOMFORT 
UŻYTKOWANIA

Rowkowany 
pokład z pianki 

zapewnia komfort 
i przyczepność.

STABILNOŚĆ

Szeroka i gruba, 
zapewnia dobrą 

stabilność osobom 
o wadze do 90 kg.

W ofercie znajdują się również:

DESKA SUP PNEUMATYCZNA 10’7 
za 2 399,00 zł
nr ref. 8362016

DESKA SUP PNEUMATYCZNA 8’9 
za 1 999,00 zł
nr ref. 8362020

ZESTAW ZAWIERA:
torbę, pompowaną deskę do SUP, 
pompkę z manometrem, statecznik, leash 

http://www.decathlon.pl/

