
WIATR.PL/ARCHIWUM
WEB KIOSK

ZALEW WIŚLANY
Na wschód od przekopu mierzei

JACHT FILM W SIECI
Filmy żeglarskie w internecie

nowa wILLa 
POD ŻAGLAMI

Luksusowy katamaran  
marki Lagoon
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WSZYSTKO ZA WOLNOŚĆ. ŻYCIE I JACHT LUDOMIRA MĄCZKI

mAgAZYN dLA żEgLArZY   pierwsze bezpłatne pismo o sportach wodnych   cZErWIEc – LIpIEc – 
 sIErpIEń 2020

http://www.wiatr.pl


http://www.hossa.gda.pl


http://www.parkerpoland.com


http://www.yachtpark.pl


11 323 czytelników* pobiera  
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.  

Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU 
wiatr.pl/archiwum. 

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XII-I 2020, II-III 2020, IV-V 2020).
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powrót targów jachtowych. Nic nie zastąpi 
dobrych wystaw na wodzie i na lądzie 

P andemiczny sezon najmocniej poturbował firmy organizujące 
targi i eventy. Wirus SARS-CoV-2 zaorał wiosną wszystkie 
krajowe i zagraniczne wystawy. Odwołano warszawskie targi 

Wiatr i Woda zaplanowane na marzec oraz gdyńskie targi Wiatr i Woda 
na wodzie zaplanowane na lipiec. Co więcej, organizator wykonawczy 
najstarszej krajowej wystawy zgłosił do sądu wniosek o ogłoszenie 
upadłości. Gdy wydawało się, że sezon przeminie bez letniej wystawy 
w marinie, z inicjatywą zorganizowania nowej imprezy wyszedł za-
rząd Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie 
Jachty. W roli gospodarza targów Polboat Yachting Festival zadebiutuje 
Marina Yacht Park, nowa gdyńska przystań znajdująca się w Basenie 
Prezydenta, u podnóża wieżowców Sea Towers i tuż obok nowych apar-
tamentów Yacht Park. Zapraszamy od czwartku 20 sierpnia do soboty 
22 sierpnia. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 

Zobaczymy około 40 nowych łodzi, także duże i luksusowe jednost-
ki. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele znanych stoczni i firm: 
między innymi Galeon, Sunreef Yachts, Delphia / MS-Yachts, Parker 
Poland, La Mare Houseboats, Markos / Etiuda Yachts, Mazuria, Mon-
gird Yacht, Northman, Pro Air, Techno Marine, Tes Yacht, Dobre Jach-
ty, Super Yachts, Taurus Sea Power, Yachts & Yachting, Eco Marine 
oraz Wiszniewski Boat Centre. Więcej o nowej imprezie na kolejnych 
stronach tego wydania „Wiatru”.

Trwają też przygotowania do jesiennych wystaw. Jeśli nie zaskoczy 
nas pogorszenie sytuacji epidemicznej, znów się spotkamy w Nadarzy-
nie – w halach Ptak Warsaw Expo zagości Warszawski Salon Jachtowy 
(od 22 października). Odwiedzimy Amsterdam i targi METSTRADE 

(od 17 listopada), Berlin i targi Boot & Fun 
(od 19 listopada) oraz Łódź, gdzie zapla-
nowano kolejną edycję Boatshow (od 20 
listopada).

Dlaczego targi są ważne? W internecie 
możemy kupić buty. A później je oddać, bo 
za ciasne i nie ten kolor. Możemy zamówić 
książkę (bo czytaliśmy recenzję) albo bilet 
na koncert (bo znamy przeboje ulubionych 
wykonawców). Możemy nawet wydać kil-
kanaście tysięcy złotych i wyczarterować 
jacht, bo już raz na nim pływaliśmy i ufa-
my pośrednikowi. Trudno jednak kupić przez internet wymarzoną 
jednostkę wartą 300 tys. zł lub więcej. Dziesięć lat temu, w pierwszym 
sezonie ukazywania się „Wiatru”, cytowaliśmy na łamach wypowiedź 
francuskiego armatora polskiej łodzi żaglowej Delphia 47. Na pytanie 
o motywy zakupu akurat tej jednostki, wymienił trzy rzeczy: kon-
strukcja, możliwość rozmowy ze stocznią w celu modyfikacji kilku 
elementów oraz osobowość sprzedawcy. Właśnie, osobowość! Kupu-
jąc jacht, chcemy poznać konstruktora, budowniczych i sprzedawców. 
Bo wybierając łódź, nie sięgamy po kolejną rzecz, ale realizujemy ma-
rzenia. Własne i najbliższych. W internecie nie pogadasz, nie wypijesz 
kawy w kokpicie, nie położysz się na koi i nie zerkniesz do bakisty. 
Dlatego targi jachtowe są kluczem do sukcesu. Wiadomości o ich ry-
chłej śmierci są mocno przesadzone.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Na pierwsze w Europie targi jachtowe w tym sezonie zapraszamy do Mariny Yacht Park w Gdyni.   Fot. www.beresewicz.pl

http://www.yachtpark.pl
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pod żaglami ORLENU
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S ponsorem Giżyckiej Grupy Regatowej 
w sezonie 2020 został PKN ORLEN. 
– Wsparcie takiej firmy z pewnością 

pozwoli nam rozwinąć skrzydła – mówi Alicja 
Klimaszewska, prezes jednego z najprężniej-
szych klubów żeglarskich w kraju. – Sponsor 
z dużą życzliwością przeanalizował naszą pro-
pozycję i mimo trudnego dla wszystkich czasu 
pandemii, rozpoczęliśmy wspólne działania. 
Tym samym polskie żeglarstwo trafiło pod 
skrzydła firmy obecnej także w piłce siatko-
wej, lekkiej atletyce, piłce ręcznej oraz w raj-
dach i wyścigach samochodowych.

Żeglarstwo regatowe rozwija się w Giżycku 
od 1958 roku. Pierwszym medalistą był An-
drzej Kucharski, który na ślizgu lodowym kla-
sy Ludowy 8 wywalczył złoto mistrzostw kraju 
już w pierwszym roku działalności sekcji (nie-
dawno Pan Andrzej przekazał swój puchar do 
gabloty najcenniejszych pamiątek klubu). Dziś 
w giżyckiej sali Hall of Fame wiszą portrety 
około 70 zawodników, którzy zdobywali trofea 
w żeglarstwie lodowym i letnim, na wodach 
śródlądowych i morskich, w kraju i za granicą. 

Przez lata sekcja zmieniała nazwy, ale nie 
zmieniała bazy – żeglarze korzystali z por-
tu znajdującego się tuż przy południowym 
wejściu do Kanału Giżyckiego (na wschód 
od główek). Przez ponad pół wieku regatow-
cy z Niegocina wypływali stąd na własne 
jezioro i wyjeżdżali w świat zdobywać me-
dale w regatach krajowych i zagranicznych. 
W 2018 roku klub przeprowadził się do no-
wych budynków wzniesionych w Ekomarinie 
(800 metrów na wschód od kanału), zamienia-
jąc stary i ciasny barak na okazałą nowoczesną 

bazę. Giżycka Grupa Regatowa korzysta dziś 
z kilku ogrzewanych żaglowni, warsztatu bę-
dącego królestwem bazowego szkutnika oraz 
z pomieszczenia na drobny sprzęt. W budynku 
są także dwie sale szkoleniowe, dobrze wypo-
sażona siłownia z najpiękniejszym widokiem 
w Polsce (na Niegocin), są też cztery duże po-
koje noclegowe, w których zawodnicy zatrzy-
mują się podczas zgrupowań i weekendowych 
treningów. Warto bowiem zwrócić uwagę, że 
klub skupia nie tylko regatowców z Giżycka, 
ale przyciąga też wielu żeglarzy z odleglej-

giżycka grupa regatowa  
pod żaglami ORLENU. Marzenia się spełniają 

Zawodnicy GGR żeglują w sześciu załogach klasy 420. Jest wśród nich ekipa mieszana: Magdalena Skórnóg i Jan Girzyński. 

Liczna flota Giżyckiej Grupy Regatowej, reprezentująca żeglarską stolicę Polski, wypłynęła na krajowe akweny w nowych barwach.  Fot. Mariusz Kluk
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szych ośrodków – z Olecka, Mrągowa, z miej-
scowości Ruciane-Nida, a nawet z Olsztyna 
i Gdańska.

Giżycka Grupa Regatowa co sezon organi-
zuje duże ogólnopolskie imprezy sportowe. 
Sternicy z klasy Optimist, rozsiani po całym 
kraju, przyjeżdżają na Niegocin w czerw-
cu na Puchar Trzech Ryb oraz w sierpniu 
na Puchar Mazur. Załogi z młodzieżowych 
klas dwuosobowych odwiedzają Ekomari-
nę w sierpniu podczas Pucharu Niegocina. 
Natomiast jesienią organizowany jest finał 
Pucharu Polski Klasy Laser.

GGR zrzesza obecnie ponad 90 zawodni-
ków. Około 60 żeglarzy aktywnie uczestniczy 
w rywalizacji sportowej – od regat dla najmłod-
szych, po udział w ekstraklasie żeglarskiej. 
Klub prowadzi szkolenia w klasach Optimist 
(grupa A i B), Laser 4.7, Laser Radial i Laser 
Standard, w dwuosobowej klasie 420, a także 
w windsurfingu. Specjalnością żeglarzy z Nie-
gocina jest żeglarstwo lodowe w klasach DN 
i Ice Optimist. By taka flota mogła się sprawnie 
przemieszczać po kraju, niezbędny jest spory 
park maszyn – dużych busów i przyczep. Bez-
cenna jest także pomoc zaangażowanych w ży-
cie klubu rodziców. Team potrzebuje też licz-
nej i silnej kadry szkoleniowej, którą obecnie 
tworzą Grisza Mikhalev, Bogdan Dziekański, 
Paweł Burczyński, Cezary Borkowski, Barbara 
Ramotowska, Mirosław Ambroch i Marcin Pa-
naś. – Myślę, że siłą naszego klubu jest wszech-
stronność, bo prowadzimy szkolenie w wielu 
klasach – mówi Alicja Klimaszewska, prezes 
Giżyckiej Grupy Regatowej. – Staramy się nie 
tracić zawodników po optimiście, czy po klasie 
Laser 4.7, więc systematycznie rozwijamy floty 
większych łodzi, także dwuosobowych. Dzięki 
temu zatrzymujemy w żeglarstwie regatowym 
trzynastolatków i czternastolatków. Niektórzy 
trenują do studiów, a inni jeszcze dłużej. To dla 
nas bardzo ważne, bo sport żeglarski nie jest 
wyłącznie areną do zdobywania laurów, ale 
także – a może przede wszystkim – sposobem 
na wychowanie dzieci i młodzieży. W tej chwili 
czynimy starania, by rozpocząć szkolenie za-
łóg w olimpijskich konkurencjach dwuosobo-
wych: 470 (sprzęt już mamy) oraz w klasach 
29er i 49er. Naszym celem jest włączenie się do 
rywalizacji o prawo startu na igrzyskach w Pa-
ryżu. Wierzę, że to jest możliwe. Tym bardziej 
teraz, gdy mamy takiego partnera – dodaje Ali-
cja Klimaszewska. 

Zatoka Pucka. Lipcowy trening zawodników z klasy Laser.  Fot. Alicja Klimaszewska

Hubert Maczyszyn, klasa Laser Radial.  Fot. Mariusz Kluk

Pod flagą ORLENU w Zatoce Puckiej.

Kacper Karbownik na desce klasy Techno.  Fot. Mariusz Kluk
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NOWY DF300B

MOC JAPOŃSKICH
INNOWACJI
PIERWSZA NA ŚWIECIE CZTEROSUWOWA JEDNOSTKA NAPĘDOWA 
O MOCY 300 KM Z UKŁADEM PODWÓJNEJ ŚRUBY NAPĘDOWEJ
Nowy silnik zaburtowy DF300B wyposażony jest w najnowsze technologie zapewniające niesamowitą wydajność 
i niezrównaną stabilność. System dwustopniowej redukcji przełożenia pozwala uzyskać dużą siłę napędową i wykorzystać 
jednostkę w ciężkich łodziach. Silnik zaprojektowany został z myślą o codziennym użytkowaniu i pracuje na mieszankach 
paliwowych 91 RON/87 AKI.

suzuki.pl

GEKI: TNĄC FALE

P olska Izba Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych – Polskie Jachty 
(Polboat) organizuje w Gdyni pierw-

szą branżową wystawę w Europie w dobie 
odmrażania biznesu. Z powodu epidemii od-
wołano warszawskie targi Wiatr i Woda zapla-
nowane na marzec oraz gdyńskie targi Wiatr 
i Woda na wodzie zaplanowane na lipiec. Co 
więcej, organizator wykonawczy najstarszych 
krajowych targów ogłosił upadłość. Przedsta-
wiciele izby, nie chcąc czekać aż pandemicz-
ny sezon przeminie bez branżowej wystawy, 
postanowili zaprosić żeglarzy i motorowod-
niaków na nową imprezę. Wydarzeniem zain-
teresowały się media lokalne, ogólnopolskie, 
a także zagraniczne, między innymi „IBI Ma-
gazine”. W roli gospodarza targów zadebiutuje 
Marina Yacht Park, nowa gdyńska przystań 
znajdująca się w Basenie Prezydenta, u pod-
nóża wieżowców Sea Towers i tuż obok no-
wych budynków apartamentowych Yacht Park 
(za fontanną na Skwerze Kościuszki skręca-
my w lewo, czyli na północ). Zapraszamy do 
mariny od czwartku 20 sierpnia do soboty 22 
sierpnia. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy 
proszą, by zwiedzający anonsowali swe wi-
zyty u przedstawicieli firm zapisanych na 
listę wystawców dostępną na stronie www.
yachtingfestival.pl.

– Nie znamy przyszłości targów Wiatr 
i Woda, więc postanowiliśmy zakasać rękawy 
i stworzyć zupełnie nowe wydarzenie bizneso-
we – mówi Sebastian Nietupski, prezes izby. – 
Naszym zadaniem jest pokazywanie potencjału 
branży. Wykorzystujemy więc doświadczenia 
i kontakty, by zbudować polską wersję festiwalu 

jachtowego organizowanego w Cannes. Przy 
okazji pokazujemy naszym członkom (obec-
nym i przyszłym), że potrafimy działać szybko 
i elastycznie. W wielu europejskich krajach to 
właśnie izby przemysłu jachtowego organizu-
ją wystawy. Być może nadarza się okazja, by 
podobne rozwiązanie zaszczepić u nas. Jeśli 
wszystko potoczy się zgodnie z planem, Polbo-
at Yachting Festival będzie imprezą cykliczną. 
Myślimy też o organizacji wiosennej wystawy 
w Warszawie. Oczywiście, w przyszłości bę-
dziemy potrzebować organizatora wykonaw-
czego – dodaje Sebastian Nietupski.

Zwiedzający poznają jachty z polskich 
i zagranicznych stoczni. Do mariny za-
winie około 40 nowych jednostek. Swój 
udział w imprezie potwierdziły znane 
firmy i stocznie, między innymi Galeon, 
Sunreef Yachts, Delphia / MS-Yachts, Par-
ker Poland, La Mare Houseboats, Markos 
/ Etiuda Yachts, Mazuria, Mongird Yacht, 
Northman, Pro Air, Techno Marine, Tes 
Yacht, Dobre Jachty, Super Yachts, Taurus 
Sea Power, Yachts & Yachting, Eco Marine 
oraz Wiszniewski Boat Centre. Uroczyste 
otwarcie wystawy (czwartek, 20 sierpnia) 
będzie się odbywać na pokładzie jednostki 
ze stoczni Sunreef Yachts, która specjalizuje 
się w produkcji luksusowych katamaranów 
żaglowych i motorowych (w ubiegłym roku 
armatorem jachtu 80 Sunreef Power został 
Rafael Nadal – słynny tenisista nazwał swą 
łódź „Great White”). Przy bosmanacie orga-
nizatorzy ustawią namiot – strefę relaksu  

polboat Yachting Festival.  
Nowa wystawa w nowym sercu Gdyni

Otwarcie wystawy będzie się odbywać na pokładzie jachtu „Double Happiness” (20.08, godz. 12.00).

„Double Happiness” to najnowszy katamaran żaglowy z gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. FO
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oraz miejsce przeznaczone na oficjalne i biz-
nesowe spotkania. Na terenie mariny będzie 
też telebim informujący o wydarzeniu oraz 
przedstawiający prezentowane łodzie. Nato-
miast na koniec imprezy planowana jest pa-
rada jednostek uczestniczących w wystawie 
– będą opuszczać Basen Prezydenta w szyku 
i prezentować się turystom zgromadzonym 
na Skwerze Kościuszki oraz przy Nabrzeżu 
Wejściowym.

– Zależało nam na tym, by w tym trudnym 
czasie, który wielu firmom przyniósł straty, dać 
możliwość rekompensaty w postaci stosunko-
wo niewielkich kosztów związanych w uczest-
nictwem w wystawie – mówił Michał Bąk, 
sekretarz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych – Polskie Jachty. – Z uwa-
gi na obecną sytuację, chcieliśmy również, by 
wydarzenie było bezpieczne, więc skupiliśmy 
się przede wszystkim na prezentacji jednostek 

pływających (na nabrzeżu, przy wejściach 
na keje, zaplanowano ustawienie kilku stoisk 
namiotowych – zajmą je firmy prezentujące 
łodzie oraz te, których oferta jest skierowana 
do stoczni). Wejścia na keje będą limitowane 
– na jachty w pierwszej kolejności będą wcho-
dzić osoby, które wcześniej się zapiszą na spo-
tkania oraz goście zaproszeni przez wystawców 
i partnerów wydarzenia. 

Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszel-
kich starań, by wystawa odbyła się zgodnie 
z obowiązującymi zaleceniami Głównego In-
spektora Sanitarnego. Wszyscy pracownicy 
będą nosić maseczki lub przyłbice. Na terenie 
mariny będą dostępne środki do dezynfekcji. 
Przewidziano kontrolę natężenia ruchu oraz 
pomiary temperatury. Jachty prezentowane na 
wystawie będą wietrzone i dezynfekowane po 
każdej grupie zwiedzających. Natomiast roz-
mowy z zaproszonymi gośćmi będą nagrywane 
i emitowane na telebimie. Wystawa zagości też 
w internecie – ci, którzy nie dotrą do Gdynii, 
mogą zaplanować wirtualny spacer w techno-
logii wideo Matterport 3D.

Patroni: magazyn „Wiatr”, „Dziennik Bałtyc-
ki”, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl. Spoty telewi-
zyjne: TVN24, TVN Turbo, TVN Biznes i Świat, 
Eurosport, Discovery, National Geographic. Re-
klamy prasowe: „Gazeta Wyborcza” i „Nasze 
Miasto” oraz nośniki reklamy zewnętrznej. 

Marina Yacht Park. Nowa gdyńska przystań żeglarska. Na drugim planie – bosmanat.  Fot. www.beresewicz.pl

http://www.jacht2020.pl


Odkryj moc i łatwą obsługę Axiom+ na Eljacht.pl/raymarine

http://www.eljacht.pl/raymarine
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U ciekamy od tłumu turystów i zwie-
dzamy najpiękniejsze zakątki Gdań-
ska od strony wody. Przez cały 

rok – nawet zimą! Odrestaurowany zabyt-
kowy statek pasażerski „River Cruise”, bę-
dący pływającym tarasem znanej gdańskiej 
restauracji Chleb i Wino, zabrał na pokład 
pierwszych pasażerów i rozpoczął żeglugę 

po wodach Śródmieścia. Jednostka wyrusza 
w godzinne rejsy z przystanku wodnego przy 
Targu Rybnym (tuż obok hotelu Hilton i Basz-
ty Łabędź). Pływa po wodach Motławy od Zie-
lonego Mostu po Martwą Wisłę. Harmono-
gram codziennych wycieczek oraz system 
do rezerwacji biletów znajdziecie na stronie 
internetowej www.rivercruisegdansk.com. 

W cenie biletu (70 zł) goście otrzymują napój 
oraz przystawkę.

Z Targu Rybnego płyniemy na południe 
wzdłuż Długiego Pobrzeża. Mijamy Bramę 
Straganiarską, Bramę Świętojańską, Bramę 
Żuraw z zabytkowym dźwigiem portowym – 
symbolem miasta (to największy i najstarszy 
zachowany dźwig portowy średniowiecznej 

Nowa atrakcja gdańska.  
„River cruise” rozpoczął rejsy po Motławie

Motława o zmroku. Statek spacerowy „River Cruise” kursuje w centrum miasta przez cały rok.   Fot. Wojciech Paszylk

Wnętrze statku jest eleganckie i przytulne.  Fot. Wojciech PaszylkZałoga restauracji Chleb i Wino oraz statku „River Cruise”.  Fot. Nikola Leleń

http://www.rivercruisegdansk.com


WYdaRzENIa pErYsKOp

13www.wiatr.pl

Statek „River Cruise” podpływa do przystanku wodnego przy Targu Rybnym.  Fot. Magazyn „Wiatr”

Europy), Bramę Mariacką, Bramę Chlebnicką, 
aż po Zielony Most. Po zmianie kursu na pół-
noc, podziwiamy zabudowę zachodniego brzegu 
Wyspy Spichrzów, zerkamy na Marinę Gdańsk 
pełną nowoczesnych jachtów żaglowych i mo-
torowych, później mijamy statek muzeum „Soł-
dek” oraz okazałą elewację Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina. Następnie 
przepływamy pod zwodzoną kładką (nie czeka-
jąc na jej podniesienie) i po chwili skręcamy na 
północ w kierunku Martwej Wisły.

Jednak „River Cruise” to nie tylko eleganc-
ka jednostka spacerowa na krótkie wyciecz-
ki, ale także gościnny pokład dla wszyst-
kich poszukujących pomysłu na organizację 
rodzinnej imprezy, firmowego eventu lub 
spotkania w większym gronie przyjaciół. 
Klimatyzowane i ogrzewane wnętrze mieści 
kilkanaście stolików z wygodnymi ławami, 
salonik kapitański w rufowej części (z tylnym 
wyjściem), bar z obsługą kelnerską serwują-
cą napoje i przekąski, toaletę oraz sterówkę 
z profesjonalną załogą. Wnętrze wykonano 
z niezwykłą starannością i dbałością o detale, 
wykorzystując drewno lakierowane na wyso-
ki połysk oraz stylizowane punkty oświetle-

niowe. Przy stołach, wykonanych z drewna 
tekowego, mahoniowego i klonowego, z du-
żymi wizerunkami róży wiatrów na blatach, 
może zasiąść 46 osób.

Statek zbudowano w Niemczech w 1975 roku. 
Cały kadłub wykonano z mahoniu. Trzy lata 
temu jednostka pojawiła się w Szczecinie, gdzie 
od czasu do czasu pływała po Odrze. Kiedy 
trafiła do Gdańska, zakupiona przez właścicieli 
restauracji Chleb i Wino, postanowiono poddać 
łódź gruntownej renowacji i całkowicie przebu-
dować wnętrze. Dzięki temu tramwaj wodny 
stał się elegancką luksusową jednostką spacero-
wą. Remont przeprowadziła Stocznia Conrada. 
Prace rozpoczęto późną jesienią ubiegłego roku 
i zakończono w czerwcu. Okazało się, że drew-
niana konstrukcja jest w doskonałym stanie, 
wymieniono jedynie niewielkie elementy dachu 
nadbudówki.

Łódź napędzana jest oryginalnym silnikiem 
mercedesa o mocy 120 KM. Nigdy wcześniej 
nie był remontowany, a mimo to od początku 
odpalał przy pierwszej próbie i nie sprawiał 
żadnych kłopotów. Gdy na silnik spojrzał fa-
chowiec mający przeprowadzić serwis, dia-
gnoza była zaskakująca: „Motor jest w ideal-

nym stanie. Wystarczy wymieniać olej, filtry 
i paski, by służył przez kolejne pół wieku”.

Silnik znajduje się w dziobowej komorze, więc 
odgłosy jego pracy nie docierają do przestrzeni 
pasażerskiej – czasem mieliśmy wrażenie, że 
płyniemy łodzią z napędem elektrycznym. Nie 
ma też wibracji, które mógłby wywoływać długi 
wał. Dwie rufowe śruby wprawiane są w ruch za 
pomocą instalacji hydraulicznej składającej się 
z pomp olejowych i długich przewodów. Sternik 
ma dwie manetki, którymi reguluje ciśnienie ole-
ju i inicjuje odpowiedni ruch śrub – do przodu lub 
wstecz. Kierownicą zmienia ustawienie dwóch 
rufowych płetw sterowych. Dodatkowo zamon-
towano dziobowy ster strumieniowy ułatwiający 
cumowanie oraz manewry w ciasnych przesmy-
kach Motławy.

Restauracja Chleb i Wino, której obsługa do-
wodzi statkiem, znajduje się w pobliżu trasy – 
na Wyspie Spichrzów, zaledwie 170 metrów na 
wschód od Zielonego Mostu (ul. Stągiewna 17). 
Po rejsie koniecznie wpadnijcie tam na kolację, 
a po noclegu w tutejszych apartamentach – na 
śniadanie, na przykład na wafle po benedyk-
tyńsku z jajkami, awokado, mozzarellą i wę-
dzonym łososiem. Niebo w gębie. 

Zejściówka otwarta – załoga zaprasza na pokład. 

Obsługa „River Cruise” serwuje w trakcie rejsu napoje…  Fot. Nikola Leleń …oraz przekąski.  Fot. Wojciech Paszylk
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K rystian Szypka, kapitan jachtowy 
i motorowodny, a także instruktor 
żeglarstwa i pilot śmigłowcowy, 

jest jednym z promotorów bezpiecznego że-
glowania po morzach, zarówno w formie tu-
rystycznej, jak i regatowej. Przed kilku laty 
ukończył atlantyckie regaty samotników 
OSTAR należące do najtrudniejszych wyści-
gów na świecie (zajął trzecie miejsce w klasie 
Jester). W Polskim Związku Żeglarskim jest 
członkiem Zespołu Regat Morskich i In-
spektorem bezpieczeństwa OSR. W szczycie 
sezonu zapytaliśmy Krystiana, jak się u nas 
rozwija rynek specjalistycznych szkoleń że-
glarskich.

Magazyn „Wiatr”: Sezon miałeś rozpo-
cząć od kolejnego startu w oceanicznym 
wyścigu Original Single-Handed Trans-
atlantic Race (OSTAR). Niestety, pandemia 
pokrzyżowała plany i regaty przełożono na 
maj 2021 roku. Czy wystartujesz?

Krystian Szypka: Nie wiem, jeszcze nie pod-
jąłem decyzji. Tegoroczny start w OSTAR miał 
być częścią większego projektu. Skoro regaty 

przełożono, inne plany także legły w gruzach. 
Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. 
Na razie skupiam się na regatach krajowych 
i na organizacji szkoleń. W lipcu zaliczyliśmy 
kolejną edycję Maristo Cup. Na trasie Sopot – 
Visby – Sopot rywalizowało 30 załóg. Teraz 
przed nami Bitwa o Gotland (start 13 września 
w południe). Spodziewamy się udziału około 
20 samotników. Przygotowania do tej impre-
zy przebiegają zgodnie z planem i wierzę, że 
nic ich nie zakłóci. Nowością będzie wyjście 
jachtów z Motławy w centrum Gdańska – wy-
ruszymy paradnie spod Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina.

Bitwa znana jest z tego, że organizatorzy 
dużo uwagi poświęcają bezpieczeństwu 
i przygotowaniu jachtów. Także w Ocean 
Team Sailing School rozwijacie specjali-
styczne szkolenia. Chcesz wychowywać sa-
motników do kolejnych bitew bałtyckich?

Oczywiście, że nie. Nie każdy żeglarz musi 
dążyć do takich wyzwań. Zauważam jed-
nak, że coraz więcej osób chce podnosić swe 
umiejętności. Zapisują się na szkolenia, choć 

już mają papiery i nawet regularnie żeglują. 
Rozumieją jednak, że plastik w kieszeni to nie 
wszystko. Zdobycie patentu to dopiero począ-
tek naszej żeglarskiej drogi. Osoby, które zdają 
sobie sprawę, że morska żegluga, turystyczna 
i regatowa, niesie ze sobą potencjalne zagroże-
nia, zawsze będą szukać okazji, by doskonalić 
swe umiejętności i pogłębiać wiedzę. 

Nawet z astronawigacji?
Oczywiście. Na te kursy zapisują się nie tylko 

hobbyści. Wszyscy mamy nawigacyjne pro-
gramy w ploterach, tabletach, nawet w smart-
fonach. Ale wystarczy większa awaria syste-
mu lub kaprys jakiegoś zarządcy z Pentagonu, 

byśmy zostali odcięci od wszystkiego, co dziś 
wydaje się powszechne i niezawodne. Alex 
Thomson, słynny brytyjski żeglarz oceaniczny, 
choć ma dostęp do najnowocześniejszych roz-
wiązań technicznych i najlepszych urządzeń na-
wigacyjnych, nigdy nie wyrusza swym „Hugo 
Bossem” bez sekstantu na pokładzie. Niedaw-
no szkoliłem grupę informatyków ze znanej 
firmy teleinformatycznej. Pół żartem, pół serio 
mówili, że chcą się nauczyć astronawigacji, bo 
wiedzą najlepiej jak powstają aplikacje i pro-
gramy informatyczne. W końcu sami je tworzą. 
Tradycyjne metody nawigacyjne powinny być 
podstawą, bo dają nam bezpieczeństwo, wol-
ność i niezależność w każdej sytuacji.

Które specjalistyczne szkolenia cieszą się 
największą popularnością?

Zdecydowanie kurs Sea Survival – Personal 
Offshore Safety. To autorski program szkole-
nia z przetrwania na morzu bazujący na spraw-
dzonych wzorcach brytyjskich. Przez dwa dni 
(16 godzin zajęć) analizujemy konkretne zda-
rzenia i omawiamy podstawowe zagrożenia. 
W realnych warunkach ćwiczymy między 

Krystian szypka: „Bądź gotów na wszystko, 
to wrócisz do portu bezpiecznie”

Szkolenie Sea Survival. Jak się poruszać w wodzie – w kamizelce i kombinezonie TPS? Fot. Anna Komosińska (3)

Nawigacja elektroniczna i radarowa, czyli jak nawigować przy ograniczonej widzialności. Nauka wchodzenia do tratwy z wody. Spróbujcie, nim powiecie, że to pestka.
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Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

innymi ewakuację z jachtu w automatycz-
nych kamizelkach ratunkowych. Testujemy 
kombinezony TPS, a także środki sygnałowe 
i pirotechniczne. Wodujemy prawdziwą tratwę 
i uczymy się do niej wchodzić (kto nie próbo-
wał, niech uwierzy na słowo, że to wcale nie 
jest proste). Poza tym, przypominamy metody 
wzywania pomocy i uczymy udzielania za-
awansowanej pierwszej pomocy medycznej 
w warunkach jachtowych. Ważnym elemen-
tem nauki jest także strategia przetrwania 
w wodzie oraz w tratwie.

Na aspektach medycznych szczególnie moc-
no skupiamy się w trakcie szkoleń z zaawanso-
wanej pierwszej pomocy medycznej. Zatrud-
niamy dyplomowanych ratowników, którzy 
realizują program przygotowany przez lekarzy 
dzielących z nami żeglarską pasję. Jest on opar-
ty o wytyczne międzynarodowej organizacji 
IFACC. Uczymy między innymi, jak się przy-
gotować do rejsu, jak skompletować porządną 
apteczkę, jak koordynować wsparcie medycz-
ne z lądu, a także w jaki sposób opanowywać 
typowe sytuacje kryzysowe. Zajęcia obejmują 
reanimację z wykorzystaniem nowoczesnych 
fantomów pozwalających kontrolować sku-
teczność naszej akcji ratowniczej. Do progra-
mu włączamy też elementy tzw. medycyny 
taktycznej. 

Dość sporym zainteresowaniem cieszą się 
szkolenia indywidualne. Czy to nowe zja-
wisko w tym segmencie usług żeglarskich?

Nie nowe, ale coraz powszechniejsze. Zgła-
szają się żeglarze, którzy mają ściśle określone 
oczekiwania lub po prostu nie chcą uczestni-
czyć w zajęciach z udziałem kilku osób. Pla-
nują odbyć stażowy rejs przygotowujący do 
samodzielnego prowadzenia jachtów. Chcą 
potrenować trymowanie żagli przed morskimi 
regatami. Chcą się nauczyć żeglowania ze spi-
nakerem. Albo proszą o przygotowanie do dłuż-
szej oceanicznej wyprawy, na przykład przez 

Atlantyk. Często w takich spersonalizowanych 
szkoleniach uczestniczą pary, które zamierzają 
więcej czasu spędzać na jachcie wyłącznie we 
własnym towarzystwie. Uczymy wtedy odpo-
wiednich technik żeglugi oraz manewrowania 
w portach w dwuosobowym składzie.

Ocean Team Sailing School jest jedyną 
w Polsce szkołą z certyfikatem World Sa-
iling. Co to oznacza?

World Sailing publikuje wymagania związa-
ne z bezpieczeństwem załóg i jachtów uczest-
niczących w morskich regatach. Dokument 
nazwano Offshore Sailing Regulations. Zawie-
ra między innymi minimalne wymagania dla 
szkoleń Sea Survival oraz First Aid and Medi-
cal Care. Tylko ośrodki posiadające autoryzację 
federacji mogą wydawać certyfikaty dopusz-
czające do takich regat, jak Rolex Fastnet Race, 
ARC, czy Sydney – Hobart (członkowie każdej 
załogi muszą mieć odpowiednią, minimalną dla 
danej imprezy, liczbę certyfikatów). W regatach 
samotników oczywiście każdy uczestnik musi 
się legitymować odpowiednimi dokumenta-
mi. O autoryzację World Sailing staraliśmy się 
dwa lata. Teraz wszyscy polscy żeglarze z oce-
anicznymi i regatowymi aspiracjami mogą się 
szkolić w Polsce i po polsku. Trzeba też dodać, 
że certyfikaty są ważne przez pięć lat. Gdy ten 
czas zbliża się do końca, dokumenty należy 
odnawiać.

Czy nie masz czasem obaw, że jak wasi 
uczniowie napatrzą się na te wszystkie ma-
nekiny, defibrylatory, rakietnice i sprzęt do 
zszywania ran, to się im odechce podejmo-
wać ambitne wyzwania na morzu?

Czasem trochę z tego żartujemy... Ale tak na 
serio; uważam że dbałość o bezpieczeństwo 
zawsze powinna być na pierwszym miejscu 
i nigdy nie należy mówić, że ktoś przesa-
dza. Jeśli będziesz przygotowany prawie na 
wszystko, to jest wielka szansa na to, że nic 
złego się nie wydarzy.  

Nauka samodzielnego prowadzenia jachtu na łodzi „Ocean Team”. Fot. Anna Komosińska

http://www.yacht-pool.pl
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P olskie Stowarzyszenie Klasy Puck, 
województwo pomorskie oraz mia-
sto Puck zapraszają na I Żeglarskie 

Mistrzostwa Polski Dziennikarzy na Małym 
Morzu. Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Regaty będą rozgrywane 
na wodach Zatoki Puckiej od 25 do 27 wrze-
śnia, a portem mistrzostw będzie Harcerski 
Ośrodek Morski Puck.

Regulamin zawodów opublikowano na stro-
nie www.hompuck.org. W regatach mogą wziąć 
udział załogi reprezentujące redakcje czaso-
pism, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne 
oraz media internetowe z kraju i z zagranicy. 

Organizatorzy zapraszają także dziennika-
rzy, którzy nie są związani na stałe z żadną 
redakcją. W załodze może być od trzech do 
pięciu osób, przy czym sternikiem nie może 
być wyczynowy żeglarz.

Wpisowe do regat wynosi 250 zł od osoby. 
W tej cenie organizatorzy gwarantują dwa 
dni rywalizacji na wodach Zatoki Puckiej, 
dwa noclegi w Harcerskim Ośrodku Mor-
skim w Pucku oraz wyżywienie od piątko-
wej kolacji do niedzielnego obiadu. Na pią-
tek zaplanowano rejestrację załóg i kolację, 
na sobotę – wyścigi i wieczór integracyjny, 
a na niedzielę – wyścig długodystansowy 
oraz uroczyste zakończenie mistrzostw.

Przez ćwierć wieku Otwarte Mistrzostwa 
Polski Dziennikarzy organizowano na Jezio-
rze Mikołajskim na Mazurach. Komandorem 
regat był Jerzy Iwaszkiewicz, a wicekoman-
dorami – Wojciech Ogrodziński i zmarły nie-
dawno Zbigniew Stosio, wieloletni sekretarz 
generalny Polskiego Związku Żeglarskiego. 
Niestety, w ubiegłym roku Warmińsko-Ma-
zurskie Towarzystwo Żeglarskie przepro-
wadziło tę imprezę po raz ostatni. Teraz 
dziennikarze chcą otworzyć nowy rozdział 
i organizować nowe mistrzostwa w Zatoce 
Puckiej. Życzymy powodzenia pomysłodaw-
com i uczestnikom. Magazyn „Wiatr” został 
patronem prasowym imprezy. 

Nowe mistrzostwa polski dziennikarzy. 
zapraszamy do pucka we wrześniu

Łodzie klasy Puck na harcerskiej plaży.  Fot. Magazyn „Wiatr” (2) Stanica HOM Puck od strony zatoki.

http://www.hompuck.org/
http://www.profishing.com.pl
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T rwa sprzedaż lokali na nowym apar-
tamentowym osiedlu Półwysep Dziw-
nów wznoszonym nad brzegiem Za-

toki Wrzosowskiej (północny kraniec Zalewu 
Kamieńskiego). Pierwsze budynki mają już 
trzecią kondygnację – ekipy budowlane wy-
lewają stropy, schody i nadproża, montują też 
podstawy balkonów. Z otworów okiennych 
można już podziwiać okolicę: wody rozległej 
zatoki i nadbrzeżne trzcinowiska. Tuż obok 
rzeka Dziwna prowadzi do zwodzonego mo-
stu i na Bałtyk. Niemal za rogiem jest miejska 
przystań sezonowa. A w pobliżu – piękna nad-
morska plaża oraz marina z zapleczem i popu-
larną restauracją.

W sprzedaży znajduje się 130 apartamentów 
oraz tyle samo miejsc postojowych. Najmniej-
sze lokale mają 27 metrów kwadratowych po-
wierzchni, największe – 60 metrów kwadra-
towych. Liczba pokoi: od jednego do trzech. 
Każdy apartament będzie mieć własny ogró-
dek lub balkon. Oddanie pierwszego etapu in-
westycji, składającego się z pięciu budynków, 
zaplanowano na trzeci kwartał 2021 roku. 

Apartamenty powstają na Zachodniopomor-
skim Szlaku Żeglarskim, zaledwie kilometr od 
centrum miasta, 10 km od Kamienia Pomorskie-
go, 20 km od Wolińskiego Parku Narodowego 
i 60 km od portu lotniczego Szczecin – Gole-
niów. Jeśli inwestor przycumuje swą łódź w se-

zonowej przystani, na pokład dojdzie w kilka mi-
nut, pokonując spacerem zaledwie 400 metrów. 
Można stąd wyruszyć wodnym szlakiem do Ma-
riny Dziwnów (główny port żeglarski po drugiej 
stronie zwodzonego mostu), do Kamienia Po-
morskiego, Wolina lub dalej – na wody Zalewu 
Szczecińskiego i Bałtyku. Położenie Półwyspu 
Dziwnów sprawia, że pomysły na to, jak spędzić 
wolny czas, same zakradają się przez okna.

Dziwnów to jedna z najatrakcyjniejszych 
miejscowości nadmorskich województwa za-
chodniopomorskiego, ważne centrum żeglar-
stwa i sportów wodnych oraz arena ciekawych 
międzynarodowych imprez. Z kolei deweloper 
wznoszący osiedle jest historycznie związany 
z żeglarstwem i szczecińską Mariną Club, więc 
idealnie się wpisuje w nową tożsamość miasta. 
– Chcemy, by Półwysep Dziwnów miał cha-
rakter osiedla przyjaznego rodzinom z dziećmi, 
miłośnikom zwierząt, a także pasjonatom spor-
tu. W okolicy można żeglować jachtem, pływać 
motorówką, uprawiać kitesurfing i windsurfing, 
a nawet jeździć skuterem wodnym. Projektując 
osiedle i apartamenty, chcieliśmy zadbać o kom-
fort najbardziej wymagających użytkowników 
– mówią przedstawiciele firmy Marina Deve-
loper. – Oczekującym większych powierzchni, 
proponujemy współpracę z architektem i przy-
gotowanie lokalu spełniającego ich wymagania 
związane z rozkładem i powierzchnią. Więcej 
o inwestycji oraz plany apartamentów na stronie 
internetowej www.marina-developer.pl. 

półwysep dziwnów. Nowy adres 
dwa kroki od mariny, zalewu i morza

Oddanie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na trzeci kwartał 2021 roku.FO
T.
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Osiedle Półwysep Dziwnów 
powstaje nad Zatoką Wrzosowską, 
która jest północnym krańcem 
Zalewu Kamieńskiego.
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F irma Tes Yacht zwodowała w lipcu 
wyjątkowy (piękny i bogato wyposa-
żony) egzemplarz znanego jachtu Tes 

28 Magnam. Jednostka powstała specjalnie na 
wiosenne targi Wiatr i Woda, które, niestety, 
zostały odwołane. Łódź znalazła nabywcę za 
granicą – dostarczono ją do Szczecina, gdzie 
została odebrana przez armatora z Niemiec. 
Nim postawił żagle i obrał kurs na zachód, 
rzuciliśmy okiem na tę ciekawą jednostkę.

Kadłub z uchylnym mieczem, balastem 
dennym i głębinową płetwą sterową wypo-
sażono w stacjonarny silnik marki Vetus (Die-
sel M3.29 o mocy 27 KM) oraz w dużą śrubę na 
wale. Jest również dziobowy ster strumieniowy. 
Kokpit wyłożono drewnem tekowym, zamon-
towano też eleganckie drewniane koło sterowe. 
Na smukłej kolumnie mamy manetkę, kompas, 
joystick steru strumieniowego oraz wyświe-
tlacz wielofunkcyjny Raymarine i70. Ogromna 
uchylna pawęż, która po otwarciu zamienia się 
w platformę kąpielową, ma zewnętrzne stopnie 

ułatwiające wchodzenie na pokład od rufy. Na-
tomiast na dziobie zamontowano kosz ze stop-
niem oraz solidny trap ze stalową podporą.

Wnętrze wykończono drewnem dębowym 
z poziomo ułożonymi słojami. W mesie mamy 
duży stół z dwoma uchylnymi blatami, długą 
koję po lewej stronie (możemy ją poszerzyć, 
rozkładając dodatkowy materac) oraz krótszą 
kanapę na prawej burcie. W porównaniu ze 
standardową aranżacją wnętrza tej konstruk-
cji, wyraźnie powiększono kambuz. Ma duży 
czarny blat, lodówkę marki Vitrifrigo, zlewo-

tes 28 magnam. Luksusowa wersja znanej 
łodzi na wody śródlądowe i przybrzeżne

Magnam 28 ma dużą otwieraną rufę z drabinką. Na kolumnie zamontowano manetkę, kompas, joystick steru strumieniowego i wyświetlacz Raymarine i70.

Tes 28 Magnam został zwodowany w Szczecinie pod koniec lipca.
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Wodowanie na przystani Marina’Club.

zmywak, elegancką armaturę i kuchenkę na 
kardanie firmy Dometic z piekarnikiem i dwo-
ma palnikami gazowymi. Na tablicy rozdziel-
czej, tuż nad składanym stolikiem nawigacyj-
nym, zamontowano radio marki Fusion oraz 
regulator Multicontrol sterujący ogrzewaniem 
Webasto.

W dość obszernej łazience jest morska to-
aleta z elektryczną spłuczką oraz umywalka 
i armatura z wyciąganą wylewką (prysznic). 
Do rufowej kabiny wchodzimy przez drzwi 
po prawej stronie, tuż obok schodów zej-
ściówki, natomiast do dziobowej – przez krót-
kie przesuwane drzwiczki. – Naszym celem 
było stworzenie niedużej łodzi ze wszystkimi 
wygodami, które warto mieć na armatorskiej 

jednostce. To jacht dla dwóch lub czterech 
osób chcących nie tylko sprawnie żeglować, 
ale też pomieszkać na swoim pokładzie – od-
począć w ciekawie zaaranżowanym wnętrzu, 
zaprosić znajomych na kolację lub realizować 
w kambuzie kulinarne pasje – mówi Piotr 
Grzegorski z firmy Tes Yacht. 

Podstawowe wersje modelu Tes 28 Magnam 
kosztują od 51 tys. euro brutto. Prezentowany 
egzemplarz był droższy o kilkanaście tysięcy 
euro (spory udział w cenie miał stacjonarny 
silnik). Za kilka miesięcy firma zaprezentuje 
jacht typu Tes 246 Versus w wersji balasto-
wej. Trwają też przygotowania do budowy 
całkowicie nowych jednostek kategorii A: 
Tes 446 i Tes 346. 

Wyraźnie powiększony kambuz ma duży blat, lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę na kardanie.FO
T.
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Ubezpieczenie tak 
wyjątkowe  

jak Twój jacht

Skontaktuj się z nami, 
aby dowiedzieć się 
więcej +48 58 350 61 31

PO
L1

72
52

 / 
07

20

Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31 
pantaenius.pl

Wiemy, że każdy akwen żeglugi oraz każdy 
klient ma swoje, indywidualne wymagania. 
Niezależnie czy na silniku, czy pod żaglami 
nasze rozwiązania ubezpieczeniowe są 
uszyte na miarę twoich potrzeb.

http://www.pantaenius.pl
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N owy francuski katamaran Lagoon 
Sixty 5 testowaliśmy w La Rochel-
le 19 czerwca, zaledwie dwa dni po 

odblokowaniu części międzynarodowych połą-
czeń lotniczych. Jacht miał zadebiutować pod-
czas kwietniowych targów International Mul-
tihull Show organizowanych we francuskiej 
miejscowości La Grande-Motte. Niestety, z po-
wodu pandemii, wystawa podzieliła los wielu 
podobnych imprez i została odwołana. Dlatego 
katamaran będzie prezentowany zapewne do-
piero na wrześniowych targach w Cannes.

Dlaczego po zwodowaniu flagowego mo-
delu Lagoon Seventy 7, o długości niespełna 
24 metrów i szerokości 11 metrów, stocznia 
szybko postanowiła wprowadzić na rynek 
nieco mniejszy katamaran – krótszy o trzy 
metry i węższy o metr? Otóż klienci pytali 
o jacht równie komfortowy, ale łatwiejszy 
w obsłudze i prowadzeniu. Chodziło przede 
wszystkim o to, by armator nie musiał zatrud-
niać licznej załogi, a jedynie dwie osoby.

Na jacht wchodzimy po hydraulicznie skła-
danym trapie ukrytym w prawym kadłubie. 
W rufowej części jest pomost łączący obie plat-
formy kąpielowe (nie trzeba przechodzić przez 
kokpit). Tylna kanapa ma przekładane oparcia, 
więc możemy usiąść przodem do rufy. W kok-
picie ustawiono duży stół z drewna tekowego, 
kanapę w kształcie litery L, leżankę na podwyż-

szeniu oraz barek z lodówką, kostkarką i zlewo-
zmywakiem. Mimo tak bogatej zabudowy, nie 
brakuje przestrzeni. Schody prowadzą na górny 
pokład, a szerokie pokłady do części dziobowej. 
W tym miejscu warto dołożyć uchwyty w nad-
budówce – przydadzą się podczas żeglugi przy 
większym zafalowaniu (w naszym egzempla-
rzu ich nie było).

Na dziobie, poza tradycyjną siatką rozpiętą 
między kadłubami, mamy wygodny kokpit 
z leżankami i kanapami. Możemy stąd wejść 
do salonu przez przednie wejście. Ważne jest 

to, że oba kokpity (dziobowy i rufowy) oraz 
salon znajdują się na tym samym poziomie.

Zabudowę górnego pokładu armator może 
zamówić według własnych potrzeb i upodo-
bań. W wersji standardowej są dwa stanowiska 
sterowania, barek z lodówką, kostkarką i zle-
wozmywakiem oraz niewielka kanapa. Poza 
tym, cała przestrzeń pozostaje otwarta. Na te-
stowanej jednostce mieliśmy długą kanapę na 
prawej burcie i dwa rozkładane stoliki, które po 
rozłożeniu tworzyły obszerny stół. Całą rufową 
część zajmowało ogromne łóżko z unoszonymi 
zagłówkami. Inna wersja zabudowy ma duży 
stół z krzesłami, stolikiem kawowym i dwoma 
leżankami w rufowej części. Co ważne, wszyst-
kie te opcje można dowolnie łączyć. Jak mówili 
nasi gospodarze, nie mieli jeszcze zamówienia 
na dwie identyczne aranżacje górnego pokładu.

We wnętrzu też wiele zależy od oczekiwań 
armatora. Najważniejsza decyzja: gdzie zapla-
nować kambuz? Może być zbudowany w sa-
lonie, po lewej stronie, albo w rufowej części 
lewego kadłuba. Wydaje się, że to pierwsze 
rozwiązanie wybiorą firmy czarterowe (łódź 
będzie mieć sześć dwuosobowych kabin), a to 
drugie – armatorzy użytkujący jacht prywat-
nie (pięć kabin). Wówczas cały salon stworzy 
ogromną przestrzeń gościnną. W obu wersjach 
każda kabina ma toaletę z prysznicem. Cieka-
wie rozplanowano kabinę armatorską w pra-

Willa pod żaglami, czyli nowy  
luksusowy katamaran marki Lagoon 

Lagoon Sixty 5 ma na dziobie tradycyjną siatkę oraz przedni kokpit z wejściem do salonu.  Fot. Nicolas Claris (2) Na rufach kadłubów są duże platformy ze stopniami.
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LAGOON SIXTY 5
Długość 20,55 m

Szerokość 10 m

Zanurzenie 1,55 m

Wyporność 40 000 kg

Grot 170,5 m kw.

Genua 98 m kw.

Zbiorniki paliwa 2 x 650 l

Zbiorniki wody 2 x 500 l

Silnik 2 x Volvo D3 150 KM

Koje od 8 do 16

Kategoria CE A-14, B-18, C-24, D-40

wym kadłubie. Możemy do niej wejść nie tyl-
ko z salonu, ale także z kokpitu – wprost do 
łazienki i pod prysznic. Część mieszkalną ka-
biny armatorskiej można zamknąć za przesu-
wanymi drzwiami – wówczas z części mokrej 
mogą korzystać wszyscy goście przebywający 
w kokpicie. 

Standardowe wersje łodzi mają dwa silniki 
Volvo Penta – każdy o mocy 150 KM. Katama-
ran z takim napędem może płynąć z prędko-
ścią 10 węzłów. Testowany model wyposażono 
w mocniejsze jednostki o mocach 175 KM, które 
pozwoliły nam rozpędzić jacht do 11 węzłów. 
Portowe manewry ułatwiały stery strumieniowe. 

Grota i code zero postawiliśmy w słabym 
wietrze wiejącym z prędkością około sześciu 
węzłów. Katamaran płynął wtedy trzy węzły. 
Gdy wiatr przybrał na sile i osiągnął 10 wę-
złów, nasza prędkość wzrosła dwukrotnie, do 
6,6 węzła. Tym ogromnym jachtem steruje się 
bardzo wygodnie. Duże koła, z hydrauliczny-
mi przełożeniami na stery, pozwalają sterniko-
wi utrzymać łódź na kursie bez wielkiego wy-
siłku. Co ważne, katamaran zachowuje niezłą 
manewrowość także przy bardzo słabym wie-
trze. Na dużych dwukadłubowcach, przy sła-
bych wiatrach, załogi podczas zwrotów często 
pomagają sobie silnikiem. My sprawdziliśmy, 
jak łódź radzi sobie na samych żaglach. Zwrot 
przez sztag zajął nam trochę czasu, ale wyko-
naliśmy go bez uruchamiania motorów. Na-
tomiast zwrot przez rufę, poszedł oczywiście 
szybko i bez najmniejszych problemów.

Lagoon Sixty 5 to bardzo komfortowa jed-
nostka o łącznej powierzchni mieszkalnej 
sięgającej 200 m kw. Mamy więc pływającą 
willę z wygodnymi apartamentami, pięknym 
tarasem na dziobie i na górnej kondygnacji 
oraz ogromny basen za rufą – aż po horyzont. 
Czy do obsługi tej łodzi wystarczą dwie osoby? 
O ile mają doświadczone, to pewnie tak. Tym 
bardziej, że mamy elektryczne windy i duże ka-
bestany. Bez nich trudno byłoby postawić grota 
o powierzchni 170 m kw. Gdy już wypłyniemy 
z portu i postawimy żagle, wystarczy usiąść 
wygodnie za sterem i delektować się żeglugą.

Arek RejsPrzestrzeń salonu jest wręcz imponująca.

Czarterujesz jacht?

Sprawdź na pantaenius.pl 
lub zadzwoń 58 350 61 31
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Wszystkim życzymy beztroskich wakacji. 
Aby przykre niespodzianki nie popsuły 
żeglarzom humoru podczas rejsu, oferujemy 
praktyczne ubezpieczenia dla pływających 
na czarterowanych jachtach.

Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31 
pantaenius.pl

Na dziób prowadzą szerokie pokłady, a na flybridge – eleganckie schody.  Nicolas Claris (2)

http://www.pantaenius.pl


KuLturA jacht fILM

22 czERWIEc – LIpIEc – sIERpIEń 2020

O rganizatorzy festiwalu Jacht Film 
tworzą w internecie największą 
bazę filmów żeglarskich w pol-

skiej wersji językowej. Festiwalowy kanał 
jest już dostępny w serwisie Vimeo (adres: 
vimeo.com/jachtfilm) i zawiera kilkanaście 
ciekawych obrazów, zagranicznych i pol-
skich. W zależności od tytułu, filmy mo-

żemy oglądać po uiszczeniu opłaty w wy-
sokości od 8 zł do 11,99 zł (dostęp na 72 
godziny).

– Ten projekt jest odpowiedzą na pytanie, 
które trafiało do mnie po każdej edycji festi-
walu: „Gdzie i w jaki sposób można oglądać 
festiwalowe produkcje?”. Teraz wreszcie wszy-
scy miłośnicy filmów i wodniackiej tematyki 

mogą zobaczyć wybrane tytuły z naszego 
archiwum w streamingowym kanale – mówi 
Andrzej Minkiewicz. – Mamy 10-letnie do-
świadczenie oraz dobrą współpracę z autora-
mi filmów i dystrybutorami z całego świata. 
Dlatego oferta będzie coraz bogatsza.

Aktualnie możemy zobaczyć między in-
nymi film „Robert Manry na morzu. Pły-
nąc za marzeniem” opowiadający historię 
człowieka, który długo marzył o żeglowa-
niu i w końcu odbył rejs przez Atlantyk naj-
mniejszym jachtem w historii (4,11 metra). 
Warto zamówić „Cape Horn” – film opo-
wiadający o windsurferach z Europy, którzy 
dotarli na kraniec Ameryki Południowej, by 
zmierzyć się z mitem słynnego przylądka. 
Dostępny jest obraz „Blakey” ukazujący 
życie Sir Petera Blake’a, słynnego żeglarza 
z Nowej Zelandii, który poniósł śmierć z rąk 
piratów u wybrzeży Amazonii w 2001 roku. 
Jest też obraz „Morscy Cyganie. Na krańcu 
świata” przybliżający ekstrawagancką zało-
gę 120-stopowego kecza „Infinity”, który 
w 2014 roku wyruszył w rejs z Nowej Ze-
landii do Patagonii. Była to wyprawa pełna 
niespodzianek, sztormów i awarii. Poleca-
my również film „Zagubieni”, któremu An-
drzej Minkiewicz poświęca poniżej więcej 
uwagi. 

Filmy żeglarskie w internecie. Obrazy 
z całego świata w serwisie Vimeo

J esse Martin, słynny australijski żeglarz 
młodego pokolenia, w dokumental-
nym obrazie „Zagubieni” opowiada 

o własnej klęsce i chyba najbardziej nieuda-
nym rejsie w historii australijskiego jachtin-
gu. Karierę rozpoczął w wieku 17 lat – został 
wtedy najmłodszym żeglarzem, który ukoń-
czył wokółziemski samotny rejs bez zawija-
nia do portów i bez asysty. Stał się gwiazdą 
mediów i otrzymał wiele nagród, między 
innymi tytuł Młodego Australijczyka Roku. 
W programach telewizyjnych opowiadał o re-
alizacji planów i marzeniach. Dla wielu ró-
wieśników stał się wzorem do naśladowania 
i źródłem inspiracji, między innymi dla Jessi-
ci Watson, nastolatki, która swój wokółziem-
ski rejs odbyła kilka lat później.

Niesiony falą popularności, Jesse Martin 
zorganizował kolejny wielki projekt. Miało 
być pięknie i medialnie. Grupę młodych lu-
dzi nakłoniono do udziału w eksperymen-
cie przypominającym program Big Brother. 
Mieli popłynąć w trzyletni wokółziemski rejs 

pięknym dwumasztowym keczem „Kijana”. 
Scenariusz zakładał wizyty w najpiękniej-
szych miejscach i wspólne przeżywanie przy-
gód. Na ten cel Jesse zebrał od sponsorów 
prawie dwa miliony dolarów. Zgodnie z umo-
wą, wydarzenia miały być rejestrowane, 
a później miał powstać 13-odcinkowy serial 
dla australijskiej telewizji. 

Na pokład trafiło pięć młodych osób w wie-
ku około 20 lat – trzech chłopaków i dwie 

dziewczyny. Wyboru uczestników dokonano 
według wyobrażeń kapitana o fajnej ekipie, 
z którą przygody będą wyjątkowe. Poza or-
ganizatorem rejsu i kapitanem, nikt nie miał 
większego doświadczenia w żeglowaniu, 
a dziewczyny biorące udział w ekspedycji, 
po raz pierwszy w życiu stanęły na pokła-
dzie jachtu. Mocno nagłośniony projekt miał 
pokazać, że młodzi ludzie są odważni, od-
powiedzialni i potrafią robić wielkie rzeczy. 
Bohaterowie mieli się stać wzorami do na-
śladowania, mieli inspirować do aktywnego 
działania i podejmowania odważnych przed-
sięwzięć. Wypłynięcie jachtu z Melbourne 
śledziła cała Australia. 

Dość szybko okazało się jednak, że pokłado-
we życie nie toczy się według ustalonego sce-
nariusza. Wyobrażenia załogantów o wspólnej 
przygodzie są odmienne, poza tym mocno się 
różnią od oczekiwań kapitana. Jedna z bo-
haterek mówi w filmie: „Raj to coś więcej, 
niż piękne plaże. Przyjaciele to coś więcej, 
niż grupa ludzi, która wspólnie spędza czas. 

Kadr z filmu „Robert Manry na morzu. Płynąc za marzeniem”.

„Zagubieni”, czyli Big Brother na jachcie

Na początku wszystko wyglądało kolorowo.

22. MIĘDZYNARODOWE
TARGI ŻEGLARSTWA

I SPORTÓW WODNYCH LISTOPADA 2020
20-22
HALA EXPO-ŁÓDŹ

JESZCZE
WIĘCEJ
ŻAGLI!

http://www.boatshow.pl
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A wolność? Wolność to coś więcej, niż tylko 
rejs dookoła świata”. Młodzi sądzili, że rejs 
pozwoli im się oderwać od ułożonego świata 
dorosłych, z którym nie chcieli się identyfiko-
wać. Świata pieniędzy, korporacji i układów. 
Byli przekonani, że wystarczy wyjechać 
nieco dalej od domu, by zniknęły problemy 
dnia codziennego. Chcieli o wszystkim zapo-
mnieć. Nawet o zobowiązaniach, które podję-
li, by w taki rejs móc wypłynąć. Nie potrafili 
zrozumieć, że to niemożliwe. 

Obraz kręcony dla telewizji kłócił się z tym, 
co naprawdę działo się na jachcie. A także 
z tym, co sam Jesse chciał przeżyć. Zamiast 
odkrywać dziewicze plaże i poszukiwać śla-
dów zaginionych plemion, przeżywali coraz 
większe rozczarowania. Kapitan kompletnie 
nie sprostał zadaniu bycia liderem zespołu. 
Nie potrafił stworzyć atmosfery współpracy 
i wytworzyć poczucia wspólnoty. Stał się 
przyczyną niezadowolenia, kłótni wszystkich 
ze wszystkimi i ledwo uniknął utraty jednost-
ki na rafie koralowej. Na pokładzie każdy żył 
swoim życiem. W końcu uczestnicy rejsu 
zaczęli kolejno opuszczać jacht. Nie powstał 
żaden serial. A wyprawę przerwano w atmos-
ferze skandalu już po pięciu miesiącach. 

Po latach, ze zgromadzonego materiału po-
wstał 50-minutowy dokument „Zagubieni” 
(„5 Lost at Sea”). Tytuł jest symboliczny – nie 
chodzi bowiem o zagubienie na oceanie, ale 
o młodych ludzi, którzy kompletnie gubią się 

w swoim dojrzewaniu, w tym kim są i kim 
chcą być, oraz w jaki sposób patrzą na świat. 
Jesse Martin przyznał: „Byliśmy za młodzi 
i zbyt naiwni. Chcieliśmy uciec od świata, 
z którym się związaliśmy. I to nie miało prawa 
się udać”.

„Zagubieni” to opowieść o pasji, młodości, 
marzeniach, ale przede wszystkim o niedoj-
rzałości i naiwności. Film jest poruszający, 
wręcz buzuje emocjami. Młodzieńcza radość 
i euforia mieszają się z gniewem, złością, roz-
czarowaniem i rozgoryczeniem. Dokument 
leżał w szufladzie głównego bohatera wie-
le lat, bo Jesse nie miał odwagi, by pokazać 
światu dość wstydliwą kartę swej kariery. 
– Problemy na pewno wynikały z naszego 

wieku i podatności na świat mediów. Byliśmy 
przekonani, że będziemy wolni, wpasowując 
się w obraz jaki wykreowano: młodość, jacht, 
czyste wody... Niby byliśmy wolni, ale czuli-
śmy się bardzo związani – pisał Jesse Mar-
tin, gdy korespondowałem z nim w ubiegłym 
roku. – Powstanie filmu przyniosło mi wiel-
ką ulgę. Cieszę się, że ten etap życia mam za 
sobą. Proces tworzenia dokumentu nie był ła-
twym przeżyciem, ale ostatecznie poczułem 
się wzmocniony. Mogę nawet powiedzieć, że 
dziś, z pewnej perspektywy, wydaje się, iż 
wszystkie pokazane wydarzenia warte były 
przeżycia. W przeciwnym razie cała podróż 
byłaby tylko złym wspomnieniem. 

Andrzej Minkiewicz

Film „Zagubieni” może być przestrogą dla kapitanów kompletujących załogi z przypadkowych osób.
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G dańska firma Sail Service, oferu-
jąca żagle, pokrowce oraz osprzęt 
pokładowy, ogłosiła letnią pro-

mocję dla armatorów chcących zamówić 
nowe żagle na przyszły sezon. Jeśli złożycie 
zamówienie w sierpniu lub we wrześniu, 
wpłacając zaliczkę w wysokości 40 proc. 

wartości zamówienia – Sail Service udzieli 
rabatu w wysokości 20 proc. Żagle będą do 
odbioru wczesną wiosną (w dowolnym ter-
minie do 30 kwietnia 2021 roku). – Pierwszy 
raz w historii naszej żaglowni rezygnujemy 
ze standardowej promocji jesienno-zimowej. 
Chcemy, by załogi pomyślały o nowych ża-

glach wcześniej, w drugiej części sezonu – 
mówi Wojciech Wróblewski z Sail Service.

Dlaczego teraz, skoro do wiosennego wo-
dowania pozostało ponad pół roku? Właśnie 
dlatego! Jachty cumują w marinach i pływają, 
więc armatorzy wiedzą najlepiej, jakie ele-
menty ożaglowania i takielunku warto popra-
wić, które chcieliby wymienić, są po prostu na 
bieżąco ze wszystkimi pokładowymi proble-
mami i wyzwaniami. Poza tym, gdy łódź jest 
w pełnej gotowości do żeglugi, fachowcy z ża-
glowni sprawniej i szybciej wykonają niezbęd-
ne pomiary, sprawdzą takielunek i przedstawią 
wszystkie rozwiązania, które można zastoso-
wać na danej jednostce. Zimą takie prace zwy-
kle są trudne do wykonania, a niekiedy nawet 
niemożliwe do przeprowadzenia. 

Sail Service działa na rynku już 33 lata. 
Specjalizuje się w produkcji żagli i pokrow-
ców – zarówno do małych łódek regatowych, 
jak i największych żaglowców. Pod żaglami 
Sail Service pływa 70 żaglowców z 23 krajów 
– między innymi „Dar Młodzieży”, rosyjski 
„Kruzensztern” oraz największe żaglowce 
turystyczne: „Sea Cloud” i „Star Clipper”. 
Firma dostarcza także ekologiczne pokłady 
Flexiteek i składane śruby Gori. Jest również 
wyłącznym dystrybutorem marek Ronstan 
(osprzęt pokładowy), Andersen (kabestany), 
Sparcraft (maszty i takielunki), Facnor (ro-
lery) oraz Lancelin (liny). Więcej informa-
cji o ofercie firmy Sail Service na stronach 
www.sailservice.pl i www.sklepwind.pl. 

żagle na przyszły sezon.  
Kiedy o nich pomyśleć i kiedy zamówić?

Sail Service zachęca armatorów, by o nowych żaglach pomyśleli już dziś.

Czasem do zwinięcia żagla potrzebna jest cała załoga. Do wyboru mamy wszystkie nowoczesne tkaniny.
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stolik szotów foka marki Ronstan z knagą szczękową Rf70
Produkt stworzony z myślą o prowadzeniu szotów foka 
na pokładach małych łódek regatowych, na przykład 
w klasach 29er, 49er i Nacra. Stolik świetnie się spraw-
dzi także na katamaranach i niektórych większych jach-
tach – pełniąc funkcję prowadnicy lin kontrolnych. Aby 
ułatwić knagowanie liny pod każdym kątem, mała kna-
ga szczękowa C-Cleat™ z przelotką obraca się o 360°. 
Sztywność zapewnia płyta wykonana ze stali nierdzew-
nej (minimalne odkształcenia pod obciążeniami, maksy-
malne obciążenie: 125 kg). Łożyskowane rolki 15 mm 
przeznaczone są do lin o średnicach od 2 do 5 mm. Źró-
dło: www.sailservice.pl i www.sklepwind.pl.

Nowe wskaźniki Raymarine axiom+ 
Marka Raymarine zaprezentowała nowe wskaźniki wielofunkcyjne Axiom+ oraz podgląd nowych 
map LightHouse Charts. Wskaźniki mają ulepszony wyświetlacz z technologią IPS zapewniającą 
szersze kąty widzenia oraz ostre kontrasty (przy dwukrotnie większej rozdzielczości). Ekrany są o 25 
proc. jaśniejsze i mają nowe szkła HydroToughTM – odporne na uderzenia i zabrudzenia. Zapew-
niają doskonałą przejrzystość i precyzyjne sterowanie dotykowe. Axiom+ oferuje także wydajność 
szybkiego procesora czterordzeniowego, ulepszony GPS i większą pojemność pamięci dla aplikacji i 
nowych map. Plotery dostępne są z ekranami o wymiarach 7, 9, i 12 cali.
Marka Raymarine przedstawiła także podgląd nowego katalogu z mapami LightHouse Charts. Po-
wstały na bazie oficjalnych map hydrograficznych. Gwarantują czytelność, intuicyjną nawigację i 
wysoką jakość. Wprowadzono także usługę LightHouse Premium zapewniającą ciągłą aktualizację 
map, dostęp do rozszerzonej biblioteki ciekawych miejsc oraz ulepszone zdjęcia satelitarne Mapbox. 
Więcej informacji na www.raymarine.eu oraz na stronie dystrybutora www.eljacht.pl.

Nowość! Kieszenie kokpitowe Ronstan
Nowa kieszeń fałowa marki Ronstan wy-
stępuje w trzech rozmiarach (długości: 
30 cm, 40 cm i 50 cm). Kieszeń ma dużą 
przegrodę usztywnioną od góry plasti-
kowymi prętami (łatwo ją otworzyć, by 
uporządkować fały). Mniejsze kieszenie 
zmieszczą korbę lub butelkę. Siatka za-
pewnia odprowadzanie wody i wentyla-
cję. Kieszeń możemy zamontować przy 
pomocy haczyków i pętli lub na stałe 
– przy użyciu wkrętów. Innych kieszeni 
pokładowych, małych i dużych, szukajcie 
w sklepie Wind. Źródło: www.sklepwind.pl 
i www.sailservice.pl.

http://www.sailservice.pl/
http://www.sklepwind.pl/
http://www.sailservice.pl
http://www.eljacht.pl
http://www.sklepwind.pl/
http://www.sailservice.pl/
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dYstrYbucjA MaGazYNU WIatR

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

ZACHODNIOPOMORSKIE

Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Sklep żeglarski Maritim Shop Yard, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie 
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału 
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów 
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin, 
Przestrzenna 3, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin, 
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,  
tel. (94) 3516302
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście, 
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, 
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,  
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,  
tel. (94) 314 51 85

POMORSKIE

Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c, 
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,  
tel. (58) 3207024

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085

Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24, 
tel. 668868228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot, 
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,  
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,  
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602157607
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52, 
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9, 
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503875536

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława, Karola 
Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,  
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP 
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

Sklep żeglarski Raksa, Gronity koło Olsztyna, Olsztyńska 59,  
tel. (89) 5271918
Nauticus Yacht Club Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 605100043
Stanica Wodna w Nadbrzeżu, Obręb Suchacz, Tolkmicko,  
tel. 509457254
Jachtklub Elbląg – recepcja hotelu i przystani nad rzeką Elbląg, 
Radomska 29, tel. (55) 2326720
Sklep i serwis motorowodny WiZuS w Elblągu – baza nad rzeką 
Elbląg, Stawidłowa 12, tel. (55) 2354193
Sailing Machine Store, Mikołajki, Plac Wolności 8, tel. 791970224
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, Mikołajki,  
al. Spacerowa 11, tel. 723183180, (87) 4206000
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, Kietlice 1, tel. 578265416
Port Wrota Mazur, Pisz, Imionek 7, tel. 605614979
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,  
Generała Józefa Zajączka 2, tel. (87) 4285265
Marina i Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 4234960
Sklep żeglarski Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 4216309
Sklep żeglarski Szekla, Mikołajki, Michała Kajki 20A,  
tel. (87) 4215703
Sklep żeglarski Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 7415715
Port LOK – Niegocin Center, Giżycko, św. Brunona 4,  
tel. (87) 4281408
Sklep żeglarski Mazuria, Galiny 2, tel. 575065050
Przystań Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 4236621
Port U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 4231006
Port Keja, Węgorzewo, Braci Ejsmontów 2, tel. 603846199
Port Sailor, Giżycko, Piękna Góra 2A, tel. 501690256
Ekomarina Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Giżycko, 
Dąbrowskiego 14, tel. (87) 4209430
Stanica Żeglarska Korektywa, Ruciane Nida, Piaski 2, tel. 609499969
Port Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN, Ruciane Nida, Wierzba 7, 
tel. (87) 4231619  
Sklep żeglarski Żeglarz – Ryszard Falski, Giżycko, Nadbrzeżna 
1a, tel. (87) 4282142
Stanica Wodna Stranda, Giżycko, Pierkunowo 36, tel. 501122610
Hotel Amax SPA & Marina, Mikołajki, al. Spacerowa 7,  
tel. (87) 4219000
Hotel Robert’s Port, Mikołajki, Stare Sady 4, tel. (87) 4298400
Bar Restauracyjny Bart, Mikołajki, Kowalska 2A, tel. (87) 4216511
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 4272879

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,  
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,  
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,  
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,  
tel. 515186315

Magazyn „Wiatr” na papierze  
i w wersji elektronicznej 

M agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji druko-
wanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej 
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Za-

chęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.

Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób 
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym 
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki 
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.

tel:616580300
http://wiatr.pl/
http://wiatr.pl/archiwum
http://wiatr.pl/archiwum
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Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,  
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego 
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308 
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13, 
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3, 
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków 
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,  
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,  
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,  
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Krzymów, Szczepidło 88c, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9, 
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B, 
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt 
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726

MAZOWIECKIE

Parker Poland – łodzie, silniki, elektronika, osprzęt, Cząstków 
Polski 171, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,  
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,  
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa, 
Okopowa 47, tel. (22) 6213007
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa, 
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki 
Chorwacji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 8285193
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina, 
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30, 
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,  
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,  
tel. (22) 8395989

Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,  
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,  
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,  
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,  
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą, 
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061

KUJAWSKO–POMORSKIE

Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport 
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo, 
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz, 
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10, 
tel. 606770843
Sklep żeglarski Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. 519621482
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18, 
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska 
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu 
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772

ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, 
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska 
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz), 
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe, 
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów 
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110, 
tel. 501458100

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),  
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,  
tel. (71) 7384675 
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33, 
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów 
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13, 
tel. 605744483
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Sklep żeglarski Hobby & Ster, Czeladź, Katowicka 109,  
tel. (32) 2512831
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20, 
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28, 
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,  
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,  
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem 
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło 
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice, 
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem 
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem 
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,  
tel. 605282169

PODLASKIE I LUBELSKIE

Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,  
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,  
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007, 
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,  
tel. 663933266

MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE

Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,  
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście 
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,  
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim – 
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,  
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu – 
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,  
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing, 
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,  
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała 
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza), 
tel. 608404757 
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W  granicach administracyjnych sto-
licy Warmii i Mazur leży kilka-
naście jezior. Malownicze tereny 

okolic Olsztyna co rok przyciągają nie tylko 
spacerowiczów i plażowiczów, ale również 
wielbicieli aktywnego wypoczynku. – Miasto 
od kilku lat sięga po unijne środki, dzięki któ-
rym miejskie plaże i brzegi jezior stają się pe-
rełkami. Olsztynian nowe inwestycje napawają 
dumą, a turystów oczarowują – mówi Piotr 
Grzymowicz, prezydent miasta. Teraz Olsztyn 
stawia na bezpieczeństwo na wodzie. 

W ramach realizacji projektu „Bezpieczny 
MOF”, stworzono spójny system powiadamia-
nia żeglarzy, mieszkańców i turystów o moż-
liwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. 

Swym zasięgiem objął trzy olsztyńskie jezio-
ra: Ukiel, Skanda i Kortowskie. – Tam gdzie 
mieszkańcy i turyści korzystają z wypoczyn-
ku na wodzie, ustawiliśmy cztery maszty, któ-
re w przypadku prognozowanego załamania 
pogody, będą emitować pulsujące żółte świa-
tło widoczne w każdych warunkach – mówi 

Paweł Micek, koordynator projektu „Bez-
pieczny MOF”. Na masztach zamontowano 
również stacje pogodowe przekazujące w cza-
sie rzeczywistym informacje do Regionalne-
go Centrum Bezpieczeństwa oraz głośniki, 
dzięki którym osoby znajdujące się w zasięgu 
systemu usłyszą komunikat głosowy informu-
jący o potencjalnym zagrożeniu.

Poza budową nowych masztów, zmoder-
nizowano wysłużony punkt systemu sygna-
lizacyjnego funkcjonujący na jeziorze Ukiel. 
Ważną częścią systemu powiadamiania są 
umieszczone przy masztach tablice informa-
cyjne. Przez 24 godziny na dobę wyświetlane 
są na nich m.in. informacje o temperaturze 
i wilgotności powietrza, ciśnieniu atmosfe-
rycznym oraz o sile i kierunku wiatru. System 
kosztował ponad 2,6 mln zł. – Bezpieczeń-
stwo na wodzie to jedna z podstawowych za-
sad, jakich uczymy młodych żeglarzy. Każdy 
wie, że obserwacja nieba jest najważniejsza, 
by w razie zagrożenia zdążyć dopłynąć do 
brzegu – mówi Adam Liszkiewicz, dziewię-
ciokrotny mistrz Polski i założyciel Olsztyń-
skiego Klubu Żeglarskiego. – Jednak dla osób 
rekreacyjnie korzystających ze sprzętu wod-
nego, zamontowane urządzenia ostrzegaw-
cze to czasem jedyna forma powiadomienia 
o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Tym 
bardziej, że większość naszych jezior okalają 

W Olsztynie bezpieczniej na wodach 
jezior Ukiel, skanda i Kortowskie

Jezioro Ukiel. Największy akwen wodny Olsztyna.  Fot. Marcin Kierul

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie.  Fot. Marcin Kierul Maszt z tablicą informacyjną nad brzegiem jeziora Skanda.  Fot. Marcin Kierul

OZNACZENIA KOMUNIKATÓW 

40 błysków na minutę UWAGA, SPODZIEWANE BURZE I WIATR  
(bez wskazania dokładnego czasu i miejsca nadejścia zjawiska) 

90 błysków na minutę NIEBEZPIECZEŃSTWO, WYSTĘPOWANIE BURZ I SILNEGO WIATRU

Komunikaty głosowe PRZYKŁAD: „PROSIMY O SPŁYNIĘCIE Z WODY”.



lasy, przez które obserwacja nieba jest utrud-
niona – dodaje olsztyński żeglarz. 

Zasada działania zintegrowanego systemu 
sygnalizacji ostrzegawczej jest prosta. Dy-
żurny Regionalnego Centrum Bezpieczeń-
stwa, po odebraniu informacji z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zbli-
żających się niekorzystnych warunkach po-
godowych, uruchamia system za pomocą 
SMS-a lub sygnału radiowego. Taka wiado-
mość będzie informować o typie zjawiska, 
stopniu zagrożenia oraz o ważności ostrze-
żenia. Cała procedura trwa minutę. Wyłącze-
nie świateł następuje automatycznie po wy-
gaśnięciu ważności komunikatu. Wszystkie 
punkty ostrzegawcze zasilane są z lokalnych 
źródeł zasilania. 

Spójny system bezpieczeństwa na akwenach 
to element unijnego projektu „Bezpieczny 
MOF” realizowanego na terenie Olsztyna oraz 
sześciu gmin ościennych (Dywity, Barczewo, 
Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo), 
tworzących wspólnie Miejski Obszar Funkcjo-
nalny (MOF). Głównym celem projektu jest 
wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeń-
stwa w wyniku zwiększenia efektywności 
działania służb oraz stworzenia możliwości 
wczesnego informowania i ostrzegania miesz-
kańców przed zagrożeniami.

W ramach projektu przewidziano: 

1.  Przebudowę budynku przy ulicy Augustow-
skiej 44 w celu stworzenia Regionalnego Cen-
trum Bezpieczeństwa. Zakup wyposażenia te-
letechnicznego, kwaterunkowego i biurowego. 

2.  Stworzenie na terenie MOF spójnego syste-
mu powiadamiania mieszkańców oraz służb 
o zagrożeniach, poprzez wymianę i dostawę 
syren alarmowych, wyposażenie pojazdów 
służb, patroli pieszych oraz jednostek syste-
mu bezpieczeństwa, zakup środków łączno-
ści oraz terminali umożliwiających szybką 
wymianę informacji z Regionalnym Cen-
trum Bezpieczeństwa.

3.  Stworzenie, wdrożenie i integrację spójnego 
oprogramowania aplikacyjnego i urucho-
mienie portalu informacyjnego oraz aplika-
cji mobilnych dla mieszkańców regionu.

4.  Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa 
na akwenach wodnych, poprzez budowę na 

wybranych jeziorach systemu powiadamiania 
pogodowego, urządzeń monitoringu warun-
ków pogodowych oraz tablic informacyjnych.

5.  Wyposażenie Regionalnego Centrum Bez-
pieczeństwa w Mobilne Centrum Kierowania 
umożliwiające prowadzenie efektywniejszych 
działań na miejscu zdarzenia. W ramach za-
dania zakupiono dwa pojazdy – rozpoznania 
oraz dowodzenia i łączności, a także przycze-
py z wyposażeniem.

6.  Stworzenie Regionalnego Magazynu Kry-
zysowego zapewniającego wsparcie służb 

oraz organów samorządowych w sprzęt ra-
towniczy, specjalistyczny oraz kwatermi-
strzowski na wypadek klęsk żywiołowych 
oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Projekt „Bezpieczny MOF” współfinasowa-
ny jest przez Unię Europejską, ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Całko-
wita wartość projektu wynosi ponad 37 mln zł.

Monika Małolepsza

29www.wiatr.pl

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na tablicy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel.  Fot. Marcin Kierul

Tablice przekazują informacje między innymi o temperaturze, wilgotności i ciśnieniu.  Fot. Jarosław Skórski
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S łynna „Maria” Ludomira Mączki, któ-
ra dwa razy opłynęła świat, po 
latach starań została uratowana 

od zniszczenia i zapomnienia. Miłośnicy że-
glarskiej historii i przyjaciele Ludka, przez kil-
kanaście lat przechowywali łódź pod dachem, 
remontowali, porządkowali jej sytuację praw-
ną, zmagali się z naprawami instalacji i silnika, 
aż w końcu jednostka zyskała nowego armato-
ra, oddanego opiekuna oraz zaangażowanych 

w prace członków maszoperii. To sprawiło, 
że wszystkie pilnie zadania wreszcie udało się 
zrealizować. Tegoroczny sezon będzie pierw-
szym od 17 lat, w którym „Maria” wyruszy nie 
tylko na najbliższe szczecińskie wody, ale także 
na morze – lśniąca, pod pełnymi żaglami, w do-
brych rękach...

Ta historia nie miałaby szczęśliwego za-
kończenia, gdyby nie rodzina Kocewiczów 
z Campingu Marina. To właśnie tutaj, przy 

Przestrzennej 23, „Ludojad” trzymał swą łódź, 
przesiadywał w tawernie, bawił zebranych 
opowieściami z morza i mieszkał w jednym 
z domków kempingowych użyczonym przez 
gospodarzy. Kiedy odszedł, pozostawił po so-
bie jedyną rzecz, jaką miał – łódkę. Bo Ludek 
prowadził życie prawdziwego morskiego mni-
cha (W Bractwie Wybrzeża nadano mu imię 
Monje del Mar). Nie miał rodziny, domu, ani 
nawet małego mieszkania. Nie dbał o strój i nie 
myślał o tym, co przyjdzie mu zjeść na kolejny 
posiłek. Chciał się jedynie włóczyć po świecie 
na swym wymarzonym jachcie. Tylko tyle i aż 
tyle. Dlatego gdy „Maria” przez lata czekała 
w marinie na lepsze czasy, w porcie nikt nie 
pytał, kto zapłaci za hangarowanie, za prąd, 
wodowania, stawianie masztów i roboty wy-
konywane przez miejscowych pracowników. 
Nikt nie pytał, bo chodziło o jednostkę wyjąt-
kową – małą łódź z wielką historią.

Przed śmiercią Ludek zapisał jacht Bolkowi 
Kornelukowi, przyjacielowi z Kanady, u które-
go długo zamieszkiwał i dzięki któremu mógł 
za oceanem walczyć o zdrowie i leczyć kręgo-
słup. Bolek nie był jednak gotów, by solidnie 
zająć się „Marią” – wciąż przebywał bowiem 
za wielka wodą. Kiedy od czasu do czasu wpa-
dał nad Małe Dąbie, zakres niezbędnych prac 
zdawał się go przerastać. Po śmierci Kornelu-
ka, jachtem dysponowała jego małżonka Anna. 
By ratować łódź, zgodziła się ją sprzedać. No-
wym armatorem zostało Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza. Jednost-
ka pozostała na terenie Campingu Marina, pod 
opieką rodziny Kocewiczów i Włodzimierza 
Przysieckiego (Włodek dbał również o stan 
techniczny żaglowca „Olander”, niestety zmarł 
w styczniu tego roku). W dzieło ratowania 
„Marii” włączył się również Paweł Ryżewski, 
szef firmy CMS (farbyjachtowe.pl). Najpierw 
przekazywał pro bono niezbędne podkłady, 
farby i lakiery. Później zaczął coraz częściej się 
pojawiać na przystani Campingu Marina, by 
doglądać prowadzonych prac i doradzać wyko-
nawcom. W końcu zgodził się przejąć łódź pod 
swoje skrzydła.

– Wiosną ubiegłego roku Ola Kocewicz 
pokazała mi kontener z osprzętem „Marii”. 
To był prawdziwy galimatias. Bakista pełna 
jachtowych różności. Prawie dwa miesiące 
układaliśmy te żeglarskie puzzle, dopasowu-
jąc poszczególne elementy do odpowiednich 
miejsc na pokładzie – opowiada Paweł. – Póź-
niej, po wodowaniu, pojawiły się problemy 
z silnikiem. Okazało się, że poprzednia ekipa 
remontowa założyła zbyt gruby wał. Były też 
kłopoty ze sprzęgłem. Znów musieliśmy wy-

„maria” Ludka mączki. Mała łódź 
z wielką historią wraca na morze

„Maria” przy kei Campingu Marina.  Fot. Krzysztof  Olejnik
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ciągnąć jacht na ląd i ponownie straciliśmy 
sporo czasu, czekając na części i serwisantów. 
Sezon właściwie zbliżał się ku końcowi. We 
wrześniu „Maria” ponownie stanęła na wo-
dzie. Przeprowadziliśmy krótkie rejsy testowe 
i nawet wzięliśmy udział w regatach oldtime-
rów organizowanych w ramach YKP Szczecin 
Cup (Epifanes Trophy). 

Jesienią 2019 roku wznowiono prace na lą-
dzie. Dość skomplikowaną operacją okazała 
się wymiana dwóch okien z jednej strony ka-
dłuba. Naprawiono ster, który wymagał po-
ważnych zabiegów szkutniczych. Poprawiono 
też instalację toalety. Kolejne osoby dołącza-
ły do ekipy i maszoperia „Marii” liczyła już 
kilka osób (wszyscy pracowali społecznie). 
W czerwcu ponownie postawiono maszty 
i łódź była gotowa do żeglugi. – Przed nami 
jeszcze jedno pilne zadanie: musimy zamówić 
nowe żagle przednie, bo stare sztaksle właści-
wie nie nadają się do użytku. Trzeba też wy-

mienić okna po drugiej stronie kadłuba, gdyż 
wcześniej nie pozwolił nam na to koronawirus 
– dodaje Paweł Ryżewski.

Dlaczego wszystkim tak bardzo zależy na 
utrzymaniu „Marii” w dobrej kondycji? Jacht 
nie jest bardzo stary, bo powstał w 1971 roku. 
Ze świecą jednak szukać drugiej tak zasłu-
żonej jednostki, mającej na koncie tyle mil 
i tyle wielkich rejsów. Dla żeglarzy ze starszego 
i średniego pokolenia „Maria” jest jednostką 
legendarną. Ale młodzi nie mieli dotąd zbyt 
wielu okazji, by ją poznać. Gdy stała na lądzie 
i czekała na lepsze czasy, dorosło nowe poko-
lenie wodniaków – dzisiejsi 20-latkowie, a na 
nawet 30-latkowie, nie pamiętają ani Ludka, ani 
jego wielkich rejsów. Żeglująca „Maria” będzie 
więc żywym pomnikiem przybliżającym hi-
storię niezwykłego żeglarza w każdym porcie, 
do którego zawinie. Będzie uczestniczyć w rej-
sach, zlotach i regatach – przede wszystkim po 
wodach zachodniego Bałtyku, od Szczecina, po 

Rugię i Bornholm. Zaistnieje też w wirtualnym 
świecie. Ludek zapewne się uśmiecha, spoglą-
dając z góry i widząc, jak spore zainteresowanie 
budzi jego łajba w Facebooku, na Instagramie 
oraz na dedykowanym kanale na YouTube. Po-
wstała też strona internetowa www.symaria.pl.

Łódź Ludka jest także pomnikiem żeglarskiej 
techniki. Konstrukcja pochodzi niemal sprzed 
stu lat. Nawiązuje do takich łodzi, jak Colin 
Archer, czy Tahiti Ketch. Możemy więc zoba-
czyć, jak się żeglowało w latach 30. ubiegłego 
wieku. Bez rolerów, stoperów, wind i z żaglami 
stawianymi tradycyjnie, przy maszcie. Na tej 
łodzi wszystko trzeba zrobić ręcznie, nie ma 
żadnych udogodnień – to po prostu prawdziwy 
żeglarski zabytek. Gdy będziecie w Szczecinie, 
koniecznie musicie ją zobaczyć – zaparkujcie 
przed sklepem Bakista, wpadnijcie na lunch 
do znanej tawerny „Pod zardzewiałą kotwicą”, 
a później odszukajcie „Marię” przy kei.

Krzysztof Olejnik

Rok 2005. Ludek wznosi toast w otoczeniu przyjaciół: Oli Kocewicz, Wojtka Jacobsona i Mirka Rzechuły.

Dłuto, młotek… …ściski, pędzel i lakier, czyli członkowie maszoperii w akcji ma pełnych obrotach.  Fot. Paweł Ryżewski

„MARIA”
Budowa Gdańsk, 1971 rok

Szkielet dąb

Poszycie mahoń 

Ożaglowanie kecz markoni

Długość kadłuba 9,80 m

Długość całkowita 11,20 m

Szerokość 3,20 m

Żagle główne 46 m kw. 

Silnik Volvo Penta MD-2 15 KM

Zbiorniki wody 2 x 160 l

Zbiornik paliwa  120 l

Projekt Wacław Liskiewicz

http://www.symaria.pl
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L udomir Mączka urodził się we Lwo-
wie w 1926 roku. Na początku lat 
40. rozpoczął studia na lwowskim 

uniwersytecie – wybrał geologię. Później był 
żołnierzem Armii Krajowej. Po zakończeniu 
II wojny światowej, wraz z wieloma miesz-
kańcami polskich kresów, trafił do Wrocła-
wia. Wznowił studia geologiczne z nadzieją, 
że ten kierunek pozwoli mu poznać świat. Co 
prawda, myślał już wtedy o oceanach i szkole 
morskiej, ale obawiał się, że podczas rekruta-
cji nie przejdzie testów medycznych (w póź-
niejszych latach, wracając wspomnieniami 
do tamtych czasów, opowiadał: „Byłem tro-
chę ślepy i trochę zezowaty”).

Po studiach pracował w Państwowym Insty-
tucie Geologicznym. Ponoć za swą pierwszą 
wypłatę kupił łódkę. Później zaczął odwiedzać 
polskie ośrodki żeglarskie, gdzie pływał i zdo-
bywał kolejne umiejętności. Najpierw Sława 
i Jezioro Sławskie. Później Trzebież i Zalew 
Szczeciński. Jastarnia i Zatoka Gdańska. Gi-
życko i Niegocin. Tak wkraczał do żeglarskiego 
świata, aż wreszcie przeniósł się do Szczecina, 
by zakotwiczyć nad jeziorem Dąbie Małe, na 
przystani Jacht Klubu AZS, gdzie, jak pisał Jan 
W. Zamorski w książce „Z Marią przez życie 
i oceany”, spędził najlepsze lata młodości. 

Pierwszy rejs bałtycki odbył na jachcie „Orion” 
w 1953 roku. Otwartą szalupą przemierzył 
szlak ze Szczecina do Gdyni. Z załogą „Zewu 
Morza” pożeglował do Narwiku w północnej 
Norwegii. Na pokładzie jachtu „Witeź II” osią-
gnął brzegi Islandii. Pływał też na „Krzyżu Po-
łudnia”, „Śmiałym” i „Pianie”.

Na początku lat. 60. wziął udział w geolo-
gicznej wyprawie do Mongolii, gdzie spędził 
kilka miesięcy. Po powrocie znalazł zatrudnie-
nie w Stacji Geologii Wybrzeża w Szczecinie 
i znów wyruszał w morze, był między inny-
mi w załodze „Śmiałego” podczas jego słyn-
nej wyprawy dookoła Ameryki Południowej 
(„Ludek” zaokrętował się w Buenos Aires).

Pod koniec lat. 60. ponownie porwała go 
robota lądowa – tym razem wyruszył na 
kontrakt geologiczny do Zambii. A ponie-
waż znany był z niezwykle skromnego życia, 
potrafił zaoszczędzić pieniądze na zakup 
jachtu. Po powrocie, za namową znajomych, 
skontaktował się z Jerzym Mańkowskim, ar-
matorem nowego kecza z dębowym szkiele-
tem i mahoniowym poszyciem. Zakochał się 
w „Marii” od pierwszego wejrzenia. Po sfina-
lizowaniu transakcji w 1973 roku, wyruszył 
w pierwszy rejs – z Gdańska do Świnoujścia. 
Ludek miał wtedy 47 lat i właśnie rodził się 
na nowo, rozpoczynając najważniejszy roz-
dział w swoim życiu.

Odbył słynny 11-letni rejs dookoła świata 
(żeglował od 1973 do 1984 roku). Cały czas 
był na pokładzie swej łodzi, zapraszając do 
załogi 50 osób z 12 państw. Niektóre odcinki 
pokonywał samotnie. Płynął przez Cieśniny 
Duńskie, Kanał Angielski, Atlantyk, Kanał 
Panamski i Pacyfik. Później krążył wokół 
Australii. Przemierzył Ocean Indyjski na za-
chód i na wschód. Szlak jego wokółziemskiej 
wyprawy wyraźnie pokazuje, że nie chodziło 
mu wyłącznie o opłynięcie świata, ale przede 
wszystkim o długą morską włóczęgę. Gdzie 
oczy poniosą. Przez Atlantyk wracał na pół-
noc wzdłuż wschodnich brzegów Ameryki 
Południowej. A później znów Kanał An-
gielski, Cieśniny Duńskie, aż do Szczecina. 
Ludek odwiedził ponad 200 miejsc i prze-
mierzył około 70 tys. mil morskich – był to 
jeden z najdłuższych wokółziemskich rejsów. 
Na dodatek zorganizowany i zrealizowany 
w czasach głębokiej komuny. Gdy Mączka 
przemierzał oceany, w Polsce trwała epoka 
Gierka. Karol Wojtyła został papieżem i prze-
prowadził się do Rzymu. W Gdańsku rodziła 
się „Solidarność”. Przeżyliśmy zamach na 
Jana Pawła II, stan wojenny i pacyfikację ko-
palni „Wujek”. Realizowanie żeglarskich ma-
rzeń w takich czasach wymagało niezwykłej 
determinacji.

Później Ludek wyruszył na Przejście Północ-
no-Zachodnie. Wraz z Wojtkiem Jacobsonem 
i Januszem Kurbielem żeglował jachtem „Vaga-
bond II” (od 1985 do 1988 roku). Było to pierw-
sze przejście Northwest Passage jachtem żaglo-

marzyciel i włóczęga, czyli  
krótka opowieść o rejsie przez życie

Rok 1974. Ludek i Wojtek Jacobson na Atlantyku.  Fot. A. Marczak

Żart kolegów: „Masz jacht, to jesteś milionerem”. FO
T.
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wym z zachodu na wschód. Kilka miesięcy po 
zakończeniu tej ekspedycji rozpoczął swój dru-
gi rejs dookoła świta – pięcioletnią ekspedycję 
Magellan 2000. Ponownie żeglował ze wschodu 
na zachód, ale tym razem południowym szla-
kiem przez Patagonię i Cieśninę Magellana (na 

północ od Hornu). Po roku, będąc już w Nowej 
Zelandii, musiał opuścić pokład ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia. Dowodzenie 
przejął wtedy Maciej Krzeptowski. 

Do kraju „Maria” wróciła w sierpniu 2003 
roku. Witano ją z honorami – jako pierwszą 

polską jednostkę, która dwa razy opłynęła 
świat. W macierzystej klubowej przystani 
Jacht Klubu AZS, Ludek, poruszając się o ku-
lach, osobiście odebrał cumy. Jeszcze kilka 
razy wypływał na najbliższe szczecińskie 
akweny, ale zdrowia już nie odzyskał. Zmarł 
w styczniu 2006 roku.

Informacji o Ludomirze Mączce szukajcie też w Wi-
kipedii (hasła: Ludomir Mączka lub Jacht „Maria”). 
Zaglądajcie również na stronę www.symaria.pl. 
Znajdziecie na niej między innymi filmy oraz okładki 
książek związanych z żeglarzem i jego jachtem. 

Rok 2019. Regaty oldtimerów na jeziorze Dąbie.  Fot I. KidackaFO
T.
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W ojciech Jacobson i Ludek Mącz-
ka poznali się na obozie żeglar-
skim w Trzebieży w 1949 roku. 

W zgrupowaniu uczestniczyli członkowie 
rozwiązanego kilka miesięcy wcześniej Aka-
demickiego Związku Morskiego. – Mieszkali-
śmy w mieście, nie było jeszcze Centralnego 
Ośrodka Sportu. Trafiłem z Ludkiem do jednej 
wachty i od razu znaleźliśmy wspólny język. 
To był początek naszej wieloletniej przyjaź-
ni – wspomina Wojtek Jacobson w rozmowie 
z Markiem Słodownikiem.

Marek Słodownik: Jaki był Ludek?
Wojciech Jacobson: Niezwykle barwna po-

stać. Pasjonat militariów – po zajęciach przecze-
sywał okoliczne lasy w poszukiwaniu pamiątek 
z wojny i znosił je do domu, przede wszystkim 
amunicję. Nie przywiązywał wagi do stroju, 

zwykle był ubrany w wojskowe ciuchy z demo-
bilu. Choć miał już doświadczenie żeglarskie 
i patent sternika, nie zabiegał o funkcję star-
szego wachty, był nim mój kolega ze studiów 
Włodek Bąkowski, który dość szybko został 
przez Ludka ochrzczony mianem „Kapo”. Lu-
dek zawsze pozostawał z boku, nie pchał się do 
pierwszego szeregu. Nawet później, gdy żeglo-
wał już na „Marii”, chętnie oddawał manew-
rowanie gościom. Sam wolał się zająć życiem 
towarzyskim i lekturą. Nigdy nie zdradzał aspi-
racji kapitańskich, ale jednocześnie wiedział, 
że prawdziwie wolny będzie wtedy, gdy ciężar 
przygotowań do wielkich rejsów oraz prowa-
dzenie jachtu weźmie na swoje barki.

Wracał później na Zalew Szczeciński?
O, tak. Zakochał się w tym akwenie i polubił 

Trzebież. Poznał także Szczecin. Już wówczas 

myślał o przeprowadzce bliżej morza. Podobały 
mu się stosunki panujące w środowisku szcze-
cińskich żeglarzy, przede wszystkim atmosfera 
życzliwości i pewnego braterstwa. Cały ko-
lejny sezon żeglował na jachtach Jacht Klubu 
AZS Szczecin. Później każdego lata spędzał 
na szczecińskich wodach kilka tygodni. Został 
instruktorem, żeglował, był wolny... 

Czy już wówczas planował dalekie rejsy?
Na pewno o nich marzył. Wykorzystywał 

każdą okazją, aby znaleźć się w załodze. 
W 1957 roku, na pokładzie jachtu „Zew Mo-
rza”, brał udział w pamiętnym rejsie do Na-
rwiku. Gdy zaczął mówić o swoich oceanicz-
nych planach, przyjmowaliśmy je z pewnym 
niedowierzaniem.

Jaki miał stosunek do spraw materialnych?
Nie dbał o rzeczy przyziemne i miał nie-

zwykle małe wymagania. Jeśli miał co zjeść 
i gdzie spać – był zadowolony. Zwykle po-
mieszkiwał u znajomych. Jego jedynym do-
bytkiem był plecak z książkami i śpiwór. 
Posiedział u kogoś kilka dni, a później się 
przenosił dalej. Przez pewien czas mieszkał 
na zimowej przystani na wyspie, na Odrze. 
Koledzy przynosili mu chleb ze stołówki, bo 
z finansami było u niego krucho. Prowadził 
taki koczowniczy tryb życia. Ale nie narze-
kał, to był jego wybór.

Czy ten styl tolerowali współpracownicy 
z firmy geologicznej?

On pasował wszędzie. Miał niezwykłą umie-
jętność przystosowywania się do warunków. 
Budził też sympatię przełożonych. W Geo-
projekcie miał bardzo wyrozumiałą szefową. 
Tak wyrozumiałą, że na grudniową wyprawę 
otwartą szalupą ze Szczecina do Gdyni (wraz 
z Januszem Misiewiczem) dała mu służbową 
delegację. Miał pretekst, bo musiał coś załatwić 
w Trójmieście.

Miał zadatki na naukowca?
Profesor Alfred Jahn, wybitny uczony i póź-

niejszy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
wspominał kiedyś, że oferował Ludkowi asy-
stenturę. Ten, po długim namyśle, wybrał jed-
nak żeglarstwo.

Kiedy się przeniósł do Szczecina?
Był 1955 rok. Pamiętam dobrze, bo wylą-

dował u mnie w domu. Dla niego było oczy-
wiste, że zamieszka właśnie u mnie. Później 
kolędował sprawiedliwie po znajomych, wszę-
dzie był przyjmowany z otwartymi rękoma. 
Zawsze starał się być pożyteczny – pilnował 
dzieci i gotował. Choć z tym gotowaniem to 
raczej były próby jednorazowe, gdyż gospo-
darze miewali na ogół inne gusta kulinarne. 
Ludek uwielbiał czosnek i ostre przyprawy...

Wszystko za wolność. Ludek  
we wspomnieniach Wojtka jacobsona

Wrzesień 1973 roku. Wyjście „Marii” w pierwszy rejs dookoła świata.  Fot. Andrzej Sokołowski

Rok 1983. Czyszczenie steru w Brazylii, na wyspie Itaparica (w pobliżu miasta Salwador). 
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Trzy lata później musiałem wyjechać z żoną 
do Londynu, do chorego ojca. Nie wiedzia-
łem, jak długo ten mój pobyt potrwa. Ludek 
przez ponad rok opłacał za nas sublokatorskie 
mieszkanie, choć sam tam nie mieszkał.

Zdawałeś u niego egzamin z astronawiga-
cji. Jakim był egzaminatorem?

Sytuacja była bardziej skomplikowana, po-
nieważ wcześniej to Ludek zdawał u mnie na 
sternika morskiego. Później ja stanąłem przed 
nim (to było w 1964 roku). Egzamin był specy-
ficzny, bo on dużą wagę przykładał do umie-
jętności praktycznych, nie skupiał się na teorii. 
Tak długo tłumaczył mi zawiłości astronawi-
gacji, aż uznał, że umiem. Nie robił ceremonii 
z egzaminu, zresztą on w ogóle nie przywiązy-
wał wagi do tytułów, stopni i hierarchii.

Później była Mongolia. Wyprawa nauko-
wa i nowe doświadczenia. Czy tęsknił za 
żeglowaniem?

To była dla niego okazja do poznania świa-
ta. Pokochał ten kraj, miał tam nawet swojego 
konia i spędzał mnóstwo czasu na górskich 
włóczęgach. Nie przestawał jednak myśleć 
o morzu i swoim rejsie.

Jak trafił a pokład „Śmiałego”, który pły-
nął dookoła Ameryki Południowej?

Wyprawa miała charakter badawczy, więc 
Ludek – geolog i znany żeglarz – dołączył do 
załogi w Buenos Aires i został oficerem. Żeglu-
ga przez Cieśninę Magellana i badania naukowe 
w Chile, to był dla Ludka wspaniały czas. Jed-
nak drogi powrotnej przez Atlantyk nie wspo-
minał  zbyt dobrze. Głównie z uwagi na postać 
kapitana Bolesława Kowalskiego, z którym nie 
potrafił zbudować poprawnych relacji. Po pro-
stu nie akceptował jego autorytarnego stylu. 
W pewnym momencie Ludek został wyłączony 
z wacht i oddelegowany do naprawy żagli, które 
darły się na potęgę. Dopiero wtedy, jak mówił, 
odetchnął. 

Jak wyglądały jego relacje rodzinne?
Rodzina akceptowała jego życiowe wybory, 

a mama wprost go uwielbiała. Oczywiście, bo-
leli nad tym, że tak często wyjeżdżał na długie 

miesiące i lata, ale nie czynili mu z tego powodu 
zarzutów. Ciekawostką jest, że ze swą siostrą 
korespondował po hiszpańsku. Hiszpańskiego 
nauczył się podczas rejsu na „Śmiałym”. Chcąc 
doskonalić tę umiejętność, poprosił siostrę, 
z wykształcenia iberystkę, by korespondowali 
ze sobą właśnie w tym języku.

A jak wyglądały jego relacje z kobietami?
To sprawa, która budzi ciekawość, bo już kil-

ka razy byłem o to pytany. On nie miał relacji 
z kobietami. Unikał ich. Choć miał całkiem 
spore grono wielbicielek. Koledzy mawiali, że 
przed kobietami ucieka. Swego czasu u jednej 
z koleżanek był zameldowany, ale nie chodziło 
tu o uczucia, ale chłodną kalkulację. Otóż ko-
leżanka mieszkała samotnie w dużym miesz-
kaniu, a zameldowanie drugiej osoby powodo-
wało, że unikała opłat i kłopotów związanych 
z tzw. nadmetrażem. Ludek mówił o swojej mi-
sji, że tym meldunkiem „zabezpiecza metry”. 

Później był kontrakt w Zambii. Jak to 
się stało, że wyruszył do Afryki?

Jego przyjaciel, Jerzy Wróblicki, potrzebo-
wał współpracownika w Zambii i wysłał mu 
oficjalne zaproszenie. Ludek pojechał do fir-
my Polservice, która pośredniczyła wówczas 
w zatrudnianiu Polaków za granicą. Wywołał 
tam wielkie zdziwienie wśród urzędników. 

Tłumaczyli mu, że to oni są od wysyłania 
ludzi, a potencjalni pracownicy muszą cier-
pliwie czekać na oferty. Ludek jednak wy-
ciągnął imienne zaproszenie i po kilku tygo-
dniach miał w kieszeni lukratywny kontrakt. 
W Zambii spędził ponad trzy lata. 

Czy właśnie tam uzbierał na jacht?
Zarabiał nieźle, a potrzeby miał minimalne. 

Odłożył sporą sumę i policzył, że wystarczy 
mu na jacht i trzyletni rejs po świecie. Zupeł-
nie nie dbał o to, co będzie później. 

Dlaczego na rejs swoich marzeń wybrał 
właśnie „Marię”?

Długo szukał odpowiedniego jachtu. Wie-
dział czego chce, ale nie mógł trafić na właści-
wą jednostkę. W drodze powrotnej z Zambii 
wybrał się do Szwecji, by tam znaleźć coś dla 
siebie. Nie znalazł. Wreszcie dostał wiadomość, 
że Jerzy Mańkowski zbudował w Trójmieście 
drewniany dwumasztowy jacht. Gdy go zo-
baczył, od razu wiedział, że to jest właśnie to. 
Zwykł mawiać, że między masztami jest dużo 
miejsca na hamak. Informację o możliwości 
zakupu „Marii” dostał od Danuty Zjawińskiej 
z PZŻ, matki chrzestnej jachtu. Była to trzecia 
podobna jednostka zbudowana przez Jurka 
Mańkowskiego. Poprzednie egzemplarze kupili 
Polacy mieszkający na obczyźnie. 

Wojtek Jacobson i Ludek Mączka znów razem na pokładzie… …i na przystani Campingu Marina w 2003 roku.

Rok 1984. Port Le Havre na północy Francji.  Fot. J. Kurbiel Worek cebuli. Na kilka tygodni wystarczy.  Fot. J. Kurbiel
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Pierwszy rejs miał trwać trzy lata, a wy-
dłużył się aż do lat 11.

Ludek wyliczył, że na taką właśnie ekspedy-
cję wystarczy mu pieniędzy. Jego rachuby były 
precyzyjne. Gdy dopłynął do Australii, był bez 
grosza przy duszy. Zatrudnił się jako pomocnik 
spawacza – w ogromnym upale czyścił rury 
z rdzy. Męczarnia, ale musiał to przetrwać. 
Wcześniej, w Auckland w Nowej Zelandii, 
pracował przy rozładunku bananów. Najlepszą 
fuchę miał, jak sam mawiał, na Tasmanii, gdzie 
pracował przy konserwacji zieleni miejskiej. Po 
latach opowiadał, że chodził niespiesznie po 
parkach, przyglądał się przyrodzie i zewsząd 
słyszał, by się nie przepracowywał. 

Jak na pokład trafiali znajomi Ludka?
Jeszcze przed rejsem zapraszał przyjaciół, 

oferując im miejsce na jachcie. Z takiej pro-
pozycji skorzystałem dwukrotnie – w latach 
1973-1974 oraz 1983-1984. Oprócz mnie, byli 
jeszcze koledzy klubowi, Andrzej Marczak, 
Antoni Jerzy Pisz, Kazimierz Jasica, Bogdan 
Zahajkiewicz, Jurek Boehm, Tadek Pośpiech, 
Marek Kowalski i wielu innych. Także David 
Walsh, uczestnik rejsu Władysława Wagnera 
na „Zjawie III” w 1939 roku.

Głośną historią była zmiana trasy w RPA. Po 
rejsie przez Ocean Indyjski, z Australii do Afry-
ki, Ludek zapytał Jurka Boehma: „Co chciałbyś 
jeszcze zobaczyć?”. Ten odpowiedział: „Nie 
widziałem Wielkiej Rafy Koralowej”. A Ludek 

na to: „To w takim razie zawracamy i płyniemy 
na wschód”. Później mówił, że właśnie wtedy 
poczuł się prawdziwie wolnym człowiekiem, 
decydującym o dalszej podróży wyłącznie we-
dług własnych kaprysów. 

Jak doszło do waszej współpracy z Janu-
szem Kurbielem?

Podczas mojego drugiego rejsu na „Marii”, 
wyszliśmy z Montevideo w Urugwaju i płynę-
liśmy na północ. Ponieważ w Kanadzie miała 
się odbyć Operacja Żagiel 1984, Ludek posta-
nowił dołączyć do flotylli, licząc na łaskaw-
sze warunki podczas ubiegania się o wizę. 
W tym czasie skontaktował się z nami Janusz 
i przesłał swoją ofertę w liście adresowanym 
na poste restante w Gujanie Francuskiej. Była 
to konkretna propozycja dołączenia do rejsu 
przez Przejście Północno-Zachodnie i Ludek 
od razu zdecydował, że płyniemy do Francji, 
gdzie kurbielowa łódka już czekała.

Ludek był przyzwyczajony do tropików. 
Jak znosił warunki lodowe?

Znacznie lepiej ode mnie. Był wytrzymały 
i nie narzekał. Skoro są lody, to musi być zim-
no – z łatwością się przystosowywał do zasta-
nych warunków.

Czy po rejsie przez Przejście Północno-Za-
chodnie wrócił jeszcze na pokład „Marii”?

W 1991 roku przypłynął do Polski na Sa-
iling Jamboree organizowane przez Andrzeja 
Piotrowskiego. Później popłynął do Nowej 

Zelandii, przez Cieśninę Magellana. Tam mu-
siał zejść z jachtu z powodów zdrowotnych. 
Rejs dokończył Maciej Krzeptowski. Ludek 
wierzył, że na „Marię” jeszcze wróci, ale stan 
jego zdrowia bardzo się pogorszył. Przeszedł 
kilka operacji ortopedycznych i miał kłopoty 
z chodzeniem. Niestety, w żaden dłuższy rejs 
na „Marii” już nie popłynął. 

Czy miał jakieś wady?
Chyba nie... Niektórym mogło jedynie prze-

szkadzać to, że nie przywiązywał zbyt dużej 
wagi do higieny i lubił czosnek. Ale to drobiazgi. 
Gdy był młody, chyba zbytnio nie szanował swe-
go zdrowia. Organizm miał silny, więc wszystko 
uchodziło mu płazem. Od pobytu w Argentynie 
uwielbiał yerba mate. Twierdził, że przywraca 
mu siły. Podobnie, jak wytrawne czerwone wino.  
Przy winie snuł opowieści, a gawędziarzem był 
znakomitym. Podczas naszych rejsów w każdej 
nowej marinie czy na kotwicowisku wsiadał na 
bączek i odwiedzał sąsiednie jachty. Nazajutrz 
znał wszystkich i wszyscy znali jego – wymie-
niał się książkami, informacjami, plotkami. 
Przesiadywał tu i ówdzie, bo lubił towarzystwo 
i włóczęgę. Jego pasją było też czytanie. Po pro-
stu połykał książki. Nie tylko polskie, ale też 
angielskie, hiszpańskie, francuskie, a pod koniec 
życia nawet portugalskie. Niektóre fragmenty 
prozy i poezji cytował z głowy. Takim właśnie 
zachowam go w pamięci.

Rozmawiał Marek Słodownik

http://www.marina-developer.pl
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Na wschód od przekopu mierzei,  
czyli magiczny zalew Wiślany

Z ielonkawa woda, mnóstwo przestrze-
ni do żeglugi, piękne bałtyckie plaże, 
białe klify na południowym brze-

gu mierzei, ciekawe porty i przystanie ukryte 
przed światem. Porywamy was na Zalew Wi-
ślany – blisko, bezpiecznie, spokojnie i niedro-
go. Polska część zalewu jest trzy razy większa 
od jeziora Śniardwy (największego w kraju). To 
idealny akwen na tygodniowy rodzinny czarter 
połączony z wędrówkami, zwiedzaniem, plażo-
waniem i wycieczkami rowerowymi. Będziecie 
zachwyceni.

Pięć czerwcowych dni spędziliśmy na pokła-
dzie jachtu Antila 27 z floty firmy MTS Czarter 
(www.mts-czarter.pl) stacjonującej w Tolkmic-
ku. Odwiedziliśmy wszystkie najważniejsze 
miejsca leżące na wschód od budowanego prze-
kopu mierzei, zawinęliśmy też do Kątów Ry-
backich na zachodnim krańcu zalewu. Spraw-
dziliśmy oznakowanie akwenu, głębokości, 
infrastrukturę oraz ceny. I z pewnością jeszcze 
nie raz zapragniemy tam powrócić.

Przed rokiem rozpoczęliśmy sezon na głów-
nym szlaku Pętli Żuławskiej – obszerny repor-
taż z tej wyprawy opublikowaliśmy w lipcu 
(wydanie VI-VII 2019). Przez pięć dni przemie-
rzyliśmy wtedy trasę prowadzącą przez Szkar-

pawę, Nogat i Wisłę. Kanałem Jagiellońskim 
dotarliśmy do Elbląga, a Martwą Wisłą i Mo-
tławą – do Gdańska (płynąc z prędkością nie-
przekraczającą 10 km/h, żegluga zajęła nam 30 
godzin). Przy okazji tego rejsu, przeprowadzili-
śmy test jachtu motorowego Delphia Platinum 
989 Flybridge z floty firmy Mewa Czarter. Po 
roku przyszedł czas na kolejny fragment Żuław, 
czyli Zalew Wiślany. Tym razem wybraliśmy 
jacht żaglowy – wygodny i doskonale przygo-
towany do eksploracji tego akwenu.

Kierunek Tolkmicko

Z Elbląga jedziemy na północ drogą nr 503. 
Pięknie wyremontowana jezdnia wspina się 
na wzniesienia Wysoczyzny Elbląskiej – gdy-
by nie wody zalewu, wyłaniające się co chwilę 
zza drzew, moglibyśmy pomyśleć, że jesteśmy 
gdzieś w Beskidach. Mijamy Kamionek Wielki, 
Nadbrzeże, Suchacz i Kadyny. W Tolkmicku 
droga prowadzi wprost do portu. Wita nas To-
masz Siekierko, mieszkaniec tej niewielkiej  

Przy zachodniej ostrodze Portu Tolkmicko – stąd wyruszamy na zalew.

…i pomost przy południowym brzegu. Pod lasem budynek Stacji Ratownictwa Morskiego.Keja jachtów czarterowych w Tolkmicku…FO
T.
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http://www.mts-czarter.pl
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miejscowości, były żeglarz regatowy, wicepre-
zes miejscowego UKS Tolkmicko i armator 
czterech jachtów typu Antila 27 (łodzie z rocz-
nika 2018).

Tolkmicko ma największy basen portowy 
na Zalewie Wiślanym. Krynicy Morskiej ustę-
puje jedynie pod względem ilości miejsc po-
stojowych dla jachtów. Tuż przy wjeździe jest 
bosmanat z sanitariatami i pralnią. Przy połu-
dniowym brzegu ustawiono solidny pływają-
cy pomost. Przy kei wschodniej jest przystań 
techniczna – mieści się tam zakład szkutniczy, 
w którym można usunąć wszelkie usterki. 
Przy zachodniej (obok parkingu i betonowej 
ostrogi) – keja czarterowa firmy MTS Czarter 
i wycieczkowa tramwaju wodnego „Generał 
Kutrzeba”. W obszernym basenie i awanpor-
cie jest sporo miejsc dla jednostek gościnnych. 
Postój jachtu o długości do dziewięciu metrów 
kosztuje 20 zł plus 10 zł od osoby i 12 zł za 
prąd (sanitariaty w cenie).

Po wschodniej stronie jest duży slip, wznie-
siono też dwa okazałe budynki – pierwszy to 
Stacja Ratownictwa Morskiego, drugi – han-
gar żeglarski. Nieopodal miejscowi rybacy 
sprzedają ryby, a tuż przy niewielkiej plaży 
działa popularna restauracja „Fregata”.

Antila uszyta na miarę zalewu

Wszystkie jednostki z floty MTS Czarter 
zostały specjalnie przygotowane do żeglugi 
po wodach Zalewu Wiślanego. Dna kadłu-
bów mają usztywnienia z laminatowych pro-
fili. Balasty denne są cięższe o 200 kg, czyli 
o około 20 proc. (w porównaniu z modelami 
seryjnymi). Wzmocniono mocowania pod-
więzi wantowych i wykonano uziemienia 
zabezpieczające łodzie oraz instalacje przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi. Płetwy 
sterowe przedłużono o około 30 cm, a stalowe 

uchylne miecze, ważące około 200 kg, zawie-
szono na windach z kilkoma przełożeniami 
(uniesienie miecza nie sprawia żadnego kło-
potu). Zaburtowe silniki (10 KM), wyposa-
żone w elektryczny zapłon, przymocowano 
do solidnych pantografów z czterema siłow-

nikami – będziecie zaskoczeni, jak lekko się 
podnosi i opuszcza całą konstrukcję. 

Wnętrza łodzi są bardzo wygodne. Te nie-
wielkie jednostki mają aż trzy zamykane ka-
biny oraz dwie podłużne koje w mesie (łącznie 
jest osiem miejsc do spania). W łazienkach są 
morskie toalety z elektrycznymi spłuczkami. 
Wyposażenie kambuzów gwarantuje załogom 
pełną niezależność. Armator zadbał nawet 
o minibary z napojami i przekąskami (tak na 
wszelki wypadek i czarną godzinę). 

Nie tylko od boi do boi

Gdy zaczynamy opowiadać o Zlewie Wi-
ślanym, znajomi zwykle mówią: „Fajnie, ale 
płytko”. Jak jest naprawdę? Jak się tam że-
gluje? Naszą czarterową łódką, o zanurzeniu 
1,65 metra, pływaliśmy bez przeszkód prawie 
wszędzie, nie tylko wzdłuż boi wyznaczają-
cych główny tor wodny (z zachodu na wschód) 
i nie tylko torami prowadzącymi do portów. 
Jedynie na szlaku do Starej Pasłęki (dokładnie 
w ujściu rzeki Pasłęka), musieliśmy całkowicie 
unieść miecz i do połowy płetwę sterową. Wy-
starczy pamiętać o mieliznach znajdujących 
się na zachód od Tolkmicka i na wschód od 
Fromborka, by niemal cały zalew – od Kątów 
Rybackich, aż po granicę z Rosją – stał przed 
nami otworem. A co z jachtami balastowymi? 
Z pewnością mogą zawinąć do Kątów Rybac-
kich, Krynicy Morskiej, Tolkmicka oraz do 
Elbląga (w Nowakowie trzeba poczekać na 
otwarcie mostu pontonowego). Przewodnik 
„Pętla Żuławska” informuje, że w główkach 
Portu Piaski mamy 1,3 metra głębokości. Na-
tomiast we Fromborku – 1,2 metra.

Wiosną ubiegłego roku opublikowaliśmy 
na łamach „Wiatru” rozmowę z Henrykiem 
Malentowiczem, prezesem Elbląskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego (wydanie 
IV-V 2019). Przypomnijmy, co nasz rozmów-
ca mówił wtedy o żeglowaniu po zalewie:   

Na Zalewie Wiślanym…

Centralna keja w porcie rybackim w Piaskach.

W Piaskach rybacy ustawiają tyczki w charakterystyczne stożki.

…kolor wody może nas zaskoczyć.

http://www.petla-zulawska.pl
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„Na jachtach montujemy echosondy, więc 
systematycznie kontrolujemy głębokości na 
okolicznych wodach i szlakach. W klubie 
mamy jednostki o zanurzeniu dwóch metrów 
i one swobodnie pływają. Sam żegluję takim 
jachtem. I to nie tylko w torach wodnych, ale 
także halsując. Odwiedzamy Kąty Rybackie, 
Krynicę Morską, Tolkmicko i Frombork. Je-
śli ktoś ma łódź o zanurzeniu 1,6 metra, może 
pływać prawie wszędzie. Tor główny, między 
stawą Elbląg a granicą z Rosją, ma cztery me-
try głębokości. Tor prowadzący w kierunku 
ujścia rzeki Elbląg: 2,5 metra, a sama rzeka 
– 3,5 metra”.

Port rybacki w Piaskach

Przy północnych wiatrach, w główkach Portu 
Tolkmicko oraz w torze podejściowym, tworzą 
się całkiem spore fale. Tak duże, że śruba naszego 
zaburtowego silnika od czasu do czasu wychodzi 
ponad powierzchnię wody (w załodze są tylko 
dwie osoby, wiec obciążenie rufy jest niewielkie). 
Trzeba zatem rozpędzić łódź, by rufa przykleiła 
się do wody lub od razu postawić żagle i odejść 
od linii wiatru. Obieramy kurs na Piaski (Nowa 
Karczma). Ostatnia osada na Mierzei Wiślanej, 
administracyjnie należąca do Krynicy Morskiej, 
leży trzy kilometry przed granicą z Rosją (Ob-
wód Kaliningradzki). Z oddali wypatrujemy 
toru, nabieżników i charakterystycznych drew-
nianych tyczek rybackich ustawionych na lądzie 
w stożki przypominające indiańskie wigwamy.

Cumujemy pośrodku, burtą przy krótkim 
drewnianym molo dzielącym basen portowy 
na dwie części. Nie ma tu infrastruktury dla 
żeglarzy, więc musimy się obyć bez prądu 
i wieczornej kąpieli. Ale za to delektujemy się 
ciszą i stoimy za darmo. Obok portu jest sklep 
– niewielki, ale nieźle zaopatrzony. Kawałek 
dalej – wędzone ryby i warzywniak. Tuż 
przed kościołem – kawiarnia „Koniec świa-

ta”. Warto też przejść las porastający mierzeję 
i odwiedzić piękną szeroką plażę (na począt-
ku wakacji była niemal bezludna).

Do Starej Pasłęki pod eskortą

Opuszczamy Piaski i obieramy kurs na Sta-
rą Pasłękę. Po dobrej godzinie żeglugi w kie-
runku południowo-wschodnim, dostrzegamy 
czarną łódź typu RIB, która dość szybkim 
tempem zbliża się w naszym kierunku. Po 
kilku minutach zwalnia, zatacza łuk i podpły-
wa od rufy. To załoga Kaszubskiego Dywi-
zjonu Straży Granicznej, która w głębi lądu, 

na prawym brzegu rzeki Pasłęka, stacjonuje 
w nowym okazałym budynku. Pada krótkie 
pytanie: „Dokąd płyniecie?”. Równie zwięzła 
odpowiedź: „Stara Pasłęka”. Pogranicznicy 
przyjmują do wiadomości, że nie mamy w gło-
wie przekraczania morskiej granicy z Federa-
cją Rosyjską i unoszą kciuk do góry. Powoli 
się oddalają. Jednak nie znikają nam z oczu. 
Czekają w pobliżu, aż trafimy w ujście rzeki. 
Jakby się chcieli upewnić, że znamy drogę.

Po zmroku wolelibyśmy tu nie wpływać. 
Wpierw dostrzegamy boje wyznaczające tor 
podejściowy do przystani Nowa Pasłęka (Uj-
ście), która leży na południe od wyspy (głę-
bokość w główkach: około metr). Po chwili 
wypatrujemy pławę z napisem NPA (Nowa 
Pasłęka) i gdy jest już niemal na wyciągnięcie 
ręki, zmieniamy kurs na południe – żeglujemy 
teraz w kierunku plaży i starego zniszczonego 
falochronu (tor nie jest tu wytyczony bojami). 
Przed falochronem musimy unieść miecz, 
a po chwili także płetwę sterową – robi się 

Ujście rzeki Pasłęka. Szlak prowadzi tuż obok niewielkiej plaży. Tylko dla jachtów z uchylnym mieczem!

Zwodzony most nad odnogą Pasłęki.

Stara smażalnia w Nowej Pasłęce (300 metrów od portu).

Przy kei w Starej Pasłęce. Cumując trzeba pamiętać o dość silnym prądzie rzeki.

Przystań Nowa Pasłęka (Ujście). Cumowanie burtą.
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naprawdę płytko, więc żagle w dół. Zgodnie 
z zaleceniami, płyniemy dość blisko plaży  
(3, 4 metry) i po chwili trafiamy w nurt rzeki. 
Na wschodnim brzegu lilie i trzciny, na za-
chodnim – umocniony brzeg, most zwodzony 
prowadzący na wyspę i pierwsze zabudowania 
Nowej Pasłęki. Do Starej Pasłęki płyniemy 
rzeką jeszcze kilka minut. Okolica przeurocza, 
więc nigdzie się nie spieszymy.

Przystań żeglarska znajduje się na wschod-
nim brzegu, tuż przed mostem (łodzią motoro-
wą można płynąć jeszcze dalej, aż do Branie-
wa). Cumujemy burtą do kei lub do y-bomów 
ustawionych prostopadle do brzegu. Podczas 
manewrów należy wziąć poprawkę na dość 
silny prąd rzeki. Na brzegu woda, przyłącza 
prądu i sanitariaty (za postój jachtu z dwuoso-
bową załogą płacimy 22 zł).

Stara Pasłęka na wschodnim brzegu rzeki 
i Nowa Pasłęka na zachodnim – to jest dopiero 
prawdziwy koniec świata na Zalewie Wiśla-
nym. Przed szczytem sezonu pustki. Nie dotarł 
tu nawet koronawirus. Można pójść na spacer 
do mostu zwodzonego przy wyspie. Warto za-
planować wizytę w „Smażalni nad Zalewem” 
przy moście (nowy budynek z czerwonym 
dachem) lub w „Starej Smażalni” po drugiej 
stronie rzeki. To wyjątkowe miejsce, jedno 
z najsmaczniejszych w okolicy. Smakosze ryb 
(świeżych, smażonych, wędzonych, maryno-
wanych, a także puszkowanych) przyjeżdżają 
tu nawet z odległych wakacyjnych miejscowo-
ści leżących po drugiej stronie zalewu.

Antila 27 pod pełnymi żaglami

Korzystając z północnych wiatrów o sile 
czterech stopni w skali Beauforta, pędzimy 
przez środek zalewu. Czujemy, że łódź jest 
dość ciężka, byle szkwał nie wytrąci jej z ob-
ranego kursu. Dlatego żegluga jest spokojna, 
przyjemna i całkiem szybka (do około sze-
ściu węzłów). Gdy wiatr się wzmaga, można 
zmniejszyć rolowaną genuę i założyć ref lub 
nawet dwa na głównym żaglu (grota zamon-
towanego w systemie lazy jack refujemy jed-
ną liną). Równie szybko możemy powrócić 
do żeglugi pod pełnymi żaglami.

Krynica Morska. Największy 
kurort mierzei i zalewu

W Krynicy Morskiej trafiamy do innego 
świata. Okazała marina ze wszystkimi wygo-
dami, restauracje i kawiarnie przy ul. Portowej, 
eleganckie hotele, sklepy, markety i budząca się 
do życia w czasie pandemii nadmorska tury-
styka. W marinie cumujemy komfortowo. Na 
kei prąd i woda, a tuż obok – bosmanat z sa-
nitariatami i prysznicami. Jest nawet skromna 
wypożyczalnia rowerów. Można więc prosto 
z przystani wyruszyć na piękny szlak prowa-
dzący przez całą mierzeję – na zachód do Ką-
tów Rybackich lub na wschód do Piasków i do 
granicy z Rosją (15 km w jedną stronę). Załogi 

jachtów o długościach do dziewięciu metrów 
płacą za postój 13 zł plus 5 zł od osoby (postój 
do pięciu godzin), 19 zł plus 12 zł od osoby 
(doba poza wakacjami) lub 23 zł plus 12 zł 
od osoby (doba w lipcu i w sierpniu). Do tego 
trzeba doliczyć 12 zł za prąd (w cenie postoju 
są nie tylko sanitariaty, ale także prysznice).

Frombork, czyli na spotkanie  
z historią i nauką

Co słychać we Fromborku? Wszystko po 
staremu. Choć działa tu morskie przejście gra-
niczne, port nie był włączony do projektu Pętla 
Żuławska i nie został wyremontowany. Brakuje 
więc infrastruktury dla żeglarzy, a na podnisz-
czonych nabrzeżach wciąż straszą stare opony. 
W basenie stacjonują łodzie rybackie, moto-
rówki straży pożarnej i policji, zawijają tu rów-
nież niewielkie jednostki wycieczkowe. Cztery 
jachty cumują przy krótkiej kei po zachodniej 
stronie (dziobem do brzegu, rufą do boi). Tuż za 
nimi jest miejsce (wskazane nam przez obsługę 
portu), przy którym można zaparkować burtą – 
choćby na dwie godziny, by zwiedzić miasto.

Nad Fromborkiem góruje bazylika Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. An-
drzeja – gotycki kościół z czternastego wieku  

Frombork i Zalew Wiślany. Widok z Wieży Radziejowskiego.

Okazała keja gościnna w Porcie Krynica Morska.

Granica polsko-rosyjska na plaży w Piaskach.
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(trwa remont, ale wnętrze jest otwarte dla zwie-
dzających). Wzgórze Katedralne otaczają fortyfi-
kacje – mur o wysokości 10 metrów, z sześcioma 
basztami i dwoma wieżami. W jednej z wież 
mieszkał Mikołaj Kopernik. To właśnie tutaj 
powstało słynne dzieło „O obrotach sfer niebie-
skich”. Kopernik pracował na wzgórzu przez 33 
lata, aż do śmierci w 1543 roku. Warto odwiedzić 
dawną dzwonnicę, czyli Wieżę Radziejowskie-
go. Wewnątrz znajduje się wahadło Foucaulta 
dowodzące, że Ziemia obraca się wokół własnej 
osi, a na wysokości 70 metrów jest taras, z które-
go roztacza się piękny widok na miasto i zalew.

Kąty Rybackie

Z Fromborka obieramy kurs na Kąty Ry-
backie leżące na północno-zachodnim krańcu 
zalewu. Po drodze mijamy miejsce, w którym 
powstaje sztuczna wyspa, widzimy też prace 
prowadzone na przekopie Mierzei Wiślanej. 
W Kątach można stanąć w głównym basenie 
rybackim lub w bocznym mniejszym basenie 
jachtowym, gdzie przygotowano 17 miejsc cu-
mowniczych (głębokości: ponad dwa metry). 
Ta niewielka kameralna przystań ma bosmanat, 
bar, parking, zaplecze sanitarne i nowy cennik. 

Za miejsce dla jachtu płacimy 50 zł. Za osobę – 
10 zł. Za prysznic – 10 zł. Za prąd – 15 zł. Gdy 
na pokładzie będzie pełna załoga (osiem osób), 
wówczas rachunek może wynieść 225 zł. 
W Kątach Rybackich warto przejść przez las 
na plażę, wybrać się do pobliskiej smażalni, do 
sklepu po drugiej stronie drogi lub do Muzeum 
Zalewu Wiślanego tuż obok przystani. 

Zalew Wiślany wciąż jest akwenem niedo-
cenianym. Czasem po horyzont nie widać ani 
jednego żagla, więc można się poczuć, jak na 
morzu. Warunki do żeglugi są doskonałe. Głę-
bokości – wystarczające. Poza tym, choć do-
okoła mnóstwo wody, wszędzie jest dość blisko 
– można się schronić na północnym lub na po-
łudniowym brzegu, w marinie z prawdziwego 
zdarzenia albo w niewielkiej cichej przystani. 
Przy łagodnej i pewnej pogodzie, niektórzy cu-
mują na dziko, przy plażach – jak na Mazurach. 
Tomek Siekierko nie narzeka na brak klientów, 
w sezonie jego antile pływają niemal bez prze-
rwy. Dlatego już dziś myśli o zakupie kolejnych 
łodzi i powiększeniu floty. Gdy zostanie ukoń-
czony przekop mierzei, turystyka wodna na 
zalewie ożyje, porty w Tolkmicku i Fromborku 
rozkwitną, a na południowym brzegu zapewne 
powstaną nowe mariny (na przykład w Sucha-
czu). Wówczas zalew stanie się prawdziwą nad-
morską laguną i będzie jedną z największych 
atrakcji całego polskiego wybrzeża.

Krzysztof Olejnik

W czerwcu na rzece Pasłęka nie spotkaliśmy ani jednego jachtu. Pustki, jak na Mazurach w listopadzie.

Jachty żaglowe
ANTILA 24.4, 26CC, 27, 30, 33

www.antila-yachts.pl e-mail: info@antila-yachts.pl
tel. biuro 48 363 30 39
tel. kom. 602 634 835

PREMIERA JACHTU ANTILA 30

ANTILA 30
 Nowy komfortowy jacht dla osób ceniących 

sportowe żeglowanie i nowoczesność. 

 Doskonałe właściwości nautyczne spełniają 
oczekiwania najbardziej wymagających 
żeglarzy.

 Komfortowe wnętrze i ergonomiczny kokpit 
zapewniają łatwą obsługę żagli i  wygodę 
dla kapitana i 8-osobowej załogi.

 Dostępny w wersji kilowej i mieczowej.

http://www.antila-yachts.pl
http://www.silvertex.pl
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P race na przekopie Mierzei Wiślanej 
postępują. Ekipy działają na lądzie, 
a także na obu wybrzeżach – od stro-

ny Zatoki Gdańskiej oraz od strony zalewu. 
Materiał ziemny, pozyskany w trakcie robót, 
przewożony jest specjalistycznymi barkami 
do miejsca, w którym wyrośnie nowa sztucz-
na wyspa. Jak się zmieni Zalew Wiślany i mie-
rzeja po ukończeniu tej inwestycji? Niektórzy 
twierdzą, że Elbląg będzie portem morskim. 
Być może. Inni narzekają, że Krynica Morska 
zostanie odcięta od stałego lądu. Nie da się 
ukryć – mierzeja będzie wyspą. Kiedy zwo-
lennicy i przeciwnicy przekopu kruszą kopie, 
my analizujemy znaczenie tej inwestycji dla 
naszej branży. Jaki wpływ będzie mieć nowa 
droga wodna na rozwój turystyki na Zalewie 
Wiślanym? Czy Krynica Morska zostanie od-
cięta od świata, czy może otwarta na świat?

Przekop mierzei może być dla zalewu tym 
samym, czym molo dla Sopotu, Brama Żu-
raw dla Gdańska, Skwer Kościuszki dla Gdy-
ni, a kolejka na Kasprowy Wierch dla Zako-
panego. Może sprawić, że turystyka wodna 
(i nie tylko wodna) wkroczy w tym regionie 
na nowy wyższy poziom. Porty w Tolkmicku 
i Krynicy Morskiej wypełnią się jachtami do 
ostatniego miejsca. Inwestorzy zaczną bu-
dować nowe mariny, zapewne na południo-
wo-wschodnim krańcu akwenu, w pobliżu 
szlaku prowadzącego do Elbląga. Jachty z za-
lewu popłyną na regaty rozgrywane w Zatoce 
Gdańskiej. A jednostki stacjonujące w Gór-
kach Zachodnich, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, 
Pucku, Jastarni i Helu, będą wyruszać na 
regaty oraz rejsy – weekendowe i dłuższe – 

na zalew. Miłośnicy żeglugi przez zatokowe 
i śródlądowe szlaki regionu, będą mieć dwie 
Pętle Żuławskie. Starą, prowadzącą przez 
Szkarpawę, Nogat i Wisłę, oraz nową – przez 
Zatokę Gdańską, przekop, zalew i Szkarpawę 
(lub Wisłę Królewiecką). 

Rozwinie się także rynek czarterowy. Już 
dziś wynajęcie jachtu dla kilku osób (w Tolk-
micku lub w Starej Pasłęce) jest ciekawszą 
i tańszą propozycją dla rodzin, niż najem apar-
tamentu na Mierzei Wiślanej. Czarter łodzi 

typu Antila 27 (osiem koi) kosztuje w sezonie 
350 zł za dobę, czyli 2450 zł za tydzień. Nato-
miast wynajęcie w tym samym terminie apar-
tamentu dla pięciu lub sześciu osób w Krynicy 
Morskiej, kosztuje od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł 
(lub więcej). Niezależnie od tego, czy jesteście 
zwolennikami, czy przeciwnikami przekopu, 
jedno jest pewne – już dziś warto zaplanować 
rejs po wodach Pętli Żuławskiej i Zalewu Wi-
ślanego. Zanim wiele się tam zmieni...

Krzysztof Olejnik

Wyspa Krynica morska.  
Odcięta od świata, czy otwarta na świat?

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej (koniec lipca 2020 roku).  Fot. Materiały prasowe NDI/Besix (3)

http://www.silvertex.pl
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W  piętnastej edycji regat Lotos Nord 
Cup Gdańsk rywalizowało aż 921 
żeglarzy z 25 klas. W 131 wyści-

gach uczestniczyło 589 łodzi – od optimistów po 
duże jachty morskie. Rozdano 155 pucharów. 
Choć imprezę organizowano w pandemicz-
nych czasach, była to jedna z najbardziej uda-
nych edycji Nord Cup i zarazem jedna z naj-
większych w historii (pod względem liczby 
uczestników nieznacznie ustępowała jedynie 
ubiegłorocznym regatom). Portem regat była 
marina AZS Górki Zachodnie, a organizato-

rami – Centralny Ośrodek Sportu Akademic-
kiego AZS i Yacht Club Gdańsk. – Epidemia 
koronawirusa zmusiła nas do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów i zale-
ceń, wiec impreza miała nieco inny przebieg, 
niż w minionych latach – mówił Michał Kor-
neszczuk, dyrektor sportowy Lotos Nord Cup 
Gdańsk. – Dzięki zaangażowaniu zespołu 
i wsparciu sponsorów (Grupa Lotos, miasto 
Gdańsk, Orvaldi, Ziaja i Pantaenius) rywa-
lizacja przebiegała sprawnie. Dla większego 
bezpieczeństwa uczestników, regaty trwały 
prawie trzy tygodnie, z pięciodniową przerwą. 
To pozwoliło nam odseparować poszczególne 
grupy zawodników. Mimo obostrzeń, regaty 
były ciekawym starciem żeglarzy spragnio-
nych rywalizacji oraz wyjątkowym spotka-
niem przyjaciół i zawodników z kilku pokoleń.

Wyścigi rozgrywane na morskim akwenie 
były w tym roku wyzwaniem nie tylko dla 
młodszych, ale także dla bardziej doświadczo-
nych. W dobie epidemii, odwołano zagraniczne 
imprezy i zgrupowania, więc regatowcy mieli 
dłuższą przerwę w treningach i startach. Lotos 
Nord Cup Gdańsk dla wielu był pierwszą okazją 
do sportowej rywalizacji w tym sezonie. Jesz-
cze dłużej pauzował Piotr Kula, olimpijczyk 
z igrzysk w Londynie. – Nie ścigałem się w Pol-
sce od 21 miesięcy. Poprzedni sezon spędzałem 
za granicą i zakończyłem kontuzją. Dopiero 
niedawno wznowiłem żeglowanie – mówił 
Piotr, zwycięzca w klasie Finn.

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, olim-
pijczycy z klasy 49er, zadebiutowali na jachtach 
J70. Łukasz dołączył do załogi Michała Kor-

Lotos Nord cup gdańsk. pierwsze duże 
regaty w Europie po odmrożeniu sportu

Regaty w klasie J70 wygrała załoga jachtu „Cellfast”.  Fot. Jacek Bonecki

W regatach klasy Laser startowało aż 167 sterników.
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neszczuka i zajął pierwsze miejsce, a Paweł do 
ekipy Marina Rymera i wywalczył drugą loka-
tę. – Doświadczenia zbierane na innych łódkach 
mogą nam pomóc w żeglowaniu w naszej olim-
pijskiej konkurencji – mówił Łukasz. – Zawsze 
można coś podpatrzeć, czegoś nowego się na-
uczyć i później zastosować nowe rozwiązania 
w rywalizacji na olimpijskich skiffach. Choć, 
moim zdaniem, na jachcie J70 żegluga jest zde-
cydowanie łatwiejsza.

W Lotos Nord Cup Gdańsk uczestniczyła 
także Magdalena Kwaśna z klasy Laser Ra-
dial, przygotowująca się do rywalizacji o pra-
wo startu na igrzyskach w Tokio. Najpierw 
dość pewnie wygrała swoją konkurencję, 
a później weszła na pokład jachtu Volvo Ocean 
65 „Sailing Poland” i w roli załoganta uczest-
niczyła w pełnomorskim wyścigu Orvaldi B8 
Race. Załoga Macieja Marczewskiego pobiła 
rekord trasy aż o pięć godzin. 

Spektakularny przebieg miał też wyścig 
o Bursztynowy Puchar Neptuna. W klasy-
fikacji generalnej wygrali zawodnicy SKŻ 
Ergo Hestia Sopot startujący na deskach do 
kiteracingu. Cały wyścig płynęli razem, ści-
gając się między innymi z „Sailing Poland”. 
– Jesteśmy bardziej żeglarzami niż surfe-
rami i chcielibyśmy, by tak o nas myślano. 
Dlatego wystartowaliśmy razem i wspólnie 
przekroczyliśmy linię mety – mówił Kuba 
Wątorowski.

Na słowa uznania zasłużyli też najmłodsi 
uczestnicy – na starcie Vector Sails Cup stanę-
ło 150 łódek klasy Optimist. Młodzi zawodni-
cy rywalizowali nie tylko o czołowe miejsca, 
ale toczyli również zmagania z żywiołem 
i własnymi słabościami. Wiatr był wymaga-

jący, momentami niemal sztormowy. Dlatego 
nie obyło się bez wywrotek i wybierania wody 
z kokpitu na dwa czerpaki.

– Doskonale nam się sprawdził 14-dniowy 
harmonogram regat, więc w przyszłym roku 
zapewne znów postawimy na takie rozwią-
zanie. Rozpoczniemy w pierwszy weekend 
szkolnych wakacji i zakończymy imprezę po 
dwóch tygodniach – mówi Michał Kornesz-
czuk. – Jesteśmy gotowi, by ugościć w Górkach 
Zachodnich nie tylko tegorocznych uczestni-
ków, ale także żeglarzy z klas, które już kie-
dyś u nas rywalizowały oraz z tych, których 
jeszcze nie było w harmonogramie Nord Cup. 
Myślę na przykład o klasie 29er – być może 
eksploduje u nas tak samo, jak w tym roku 
klasa 420, w której rywalizowały aż 42 łódki 
– dodał Michał Korneszczuk.

W poszczególnych klasach zwyciężyli. 
Optimist B: Emilia Paszek, Optimist A: Lila 
Sochaj, 420: Patryk Kosmalski i Tomasz Le-
wandowski, Europa: Jeremi Zimny, Hobie 
Cat 14: Bartosz Sajdak, Hobie Cat 16: Tomasz 
Mostowski i Marta Mostowska, Korsarz: 
Wojciech Wójtowicz i Łukasz Wójcik, La-
ser Standard: Kuba Rodziewicz, Laser 4.7: 
Tymoteusz Wysocki, Laser Radial: Magda 
Kwaśna, Nautica 450: Łukasz Maksymo-
wicz i Michał Wilanowski, 505: Jakub Paw-
luk i Marcin Józefowski, Latający Holender: 
Paweł Żebrowski i Maciej Żebrowski, Finn: 
Piotr Kula, Open Skiff: Józef Krasowski, 
Delphia 24: Piotr Kowalewski, J70: Michał 
Korneszczuk, l’Equipe: Jakub Częczek i Ja-
kub Wąsikowski, Orvaldi B8 Race: Łukasz 
Trzciński na „Good Speed” (ORC), Jacek 
Roszyk na „Smoke” (ORC double-handed), 
Maciej Marczewski na „Sailing Poland” 
(open), Pantaenius Nord Cup Classic: Łukasz 
Trzciński na „Good Speed” (ORC), Zbigniew 
Gutkowski na „Globe” (open),  Bursztynowy 
Puchar Neptuna: Kite Race Team, Pantaenius 
Nord Cup Classic: Igor Szrubkowski na jach-
cie „Eljacht” (KWR).

Pełne wyniki wszystkich regat zorganizowa-
nych w ramach Lotos Nord Cup Gdańsk znaj-
dziecie na stronie upwind24.pl/nord-cup-2020/
results. Więcej o imprezie na www.nordcup.pl. 

Dziękujemy sponsorom i zawodnikom!

Sponsor tytularny Sponsor główny Organizatorzy

Sponsorzy Patroni medialniPartnerzy główni

Partnerzy

Patron

Flota klasy 420 – na starcie stanęły aż 42 załogi.  Fot. Bartosz Modelski (3)

Wiktoria Gołębiowska i Magda Kwaśna czekają na start. 

Michał Korneszczuk, dyrektor sportowy regat.
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S tar Sailors League, organizator presti-
żowych imprez żeglarskich, między 
innymi regat SSL Finals rozgrywa-

nych w klasie Star, przygotowuje nowe między-
narodowe wydarzenie, któremu federacja World 
Sailing przyznała kategorię Special Events (tę 
samą rangę mają między innymi America’s 
Cup, The Ocean Race, SailGP, czy windsurfin-
gowy cykl PWA World Tour). Regaty SSL Gold 
Cup będą zmaganiami narodowych reprezen-
tacji wzorowanymi na piłkarskim mundialu. 

Rywalizacja obejmie eliminacje, ćwierćfinały, 
półfinały i finał – ten format był już testowa-
ny i rozwijany podczas regat SSL Grand Slam 
i SSL Finals. Pierwsza edycja Gold Cup będzie 
rozgrywana w Szwajcarii wiosną 2022 roku 
(w związku z przełożeniem igrzysk olimpij-
skich w Tokio na przyszły rok, także tę imprezę 
przesunięto o kilka miesięcy). Kolejne żeglar-
skie mundiale będą się odbywać co dwa lata. 
Dyrektorem sportowym SSL Gold Cup został 
Mateusz Kusznierewicz, dwukrotny medalista 

olimpijski w klasie Finn. Mateusz przyjął rów-
nież powołanie na stanowisko kapitana polskiej 
drużyny. W przedsięwzięcie zaangażowało się 
także wielu innych słynnych żeglarzy: Loïck 
Peyron został kapitanem Francji, Ian Williams 
poprowadzi Wielką Brytanię, Fredrik Lööf 
– Szwecję, Eric Monnin – Szwajcarię, a Paul 
Cayard – Stany Zjednoczone.

– Kapitan drużyny nie musi być na po-
kładzie. Widzę siebie raczej w roli mentora, 
trenera i selekcjonera. W trakcie regat będzie 

żeglarski mundial, czyli rywalizacja 
narodowych reprezentacji w ssL Gold cup

Pod koniec lipca polska ekipa trenowała w Zatoce Gdańskiej… …na użyczonych jachtach morskich. Za sterem Łukasz Przybytek.

W centrum szkoleniowym 
nad jeziorem Neuchâtel 
trenowały już ekipy Szwaj-
carii i Hiszpanii. Teraz czas 
na polską drużynę. Fot. Gilles 
Morelle / Star Sailors League
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można udzielać wskazówek zawodnikom, gdyż 
zezwolono na łączność radiową. Żeglarstwo 
czerpie zatem wzory także z Formuły 1 – 
mówi Mateusz Kusznierewicz. – Naszym 
celem jest rozwijanie umiejętności polskich 
żeglarzy regatowych. Powstaje program, 
którego uczestnicy będą się specjalizować 
w żegludze na dużych jachtach. Młode poko-
lenie regatowców, dwudziestolatków i trzy-
dziestolatków, otrzyma wyjątkową szansę na 
awans do świata profesjonalnego jachtingu. 
Być może przygotowania do SSL Gold Cup 
będą elementem większego programu, który 
młodym żeglarzom ułatwi wejście w świat 
międzynarodowej rywalizacji.

Jak będzie przebiegać rywalizacja w SSL 
Gold Cup? W poszczególnych wyścigach 
będą jednocześnie rywalizować cztery pań-
stwa. Zawody rozpoczną się od kwalifikacji. 
Najpierw zmierzy się 16 drużyn z najniż-
szych miejsc w rankingu SSL. Osiem najlep-
szych ekip z tej potyczki awansuje do kolejnej 
rundy, w której spotka się z ośmioma zespo-
łami z kolejnych wyższych miejsc rankin-
gowych. Druga runda wyłoni ósemkę, która 
awansuje do rundy trzeciej – tu znów czekać 
będą zespoły z wyższych miejsc rankingo-
wych. W ten sposób organizatorzy wyłonią 
osiem najlepszych ekip, które w ćwierćfinale 
zmierzą się z rankingową czołówką (z miejsc 
od 1 do 8). Rywalizacja przeniesie się wtedy 
z Grandson nad jeziorem Neuchâtel do Ge-
newy nad Jeziorem Genewskim. Ćwierćfi-
nał wyłoni ósemkę półfinalistów, a półfinał 
– cztery drużyny, które stoczą bój o zwycię-
stwo w wielkim finale.

Aby rywalizacji nie zdominowały zespo-
ły europejskie, w każdej edycji mundialu 25 
proc. miejsc przypadnie ekipom z Afryki i obu 
kontynentów amerykańskich i kolejne 25 proc. 
zespołom z Azji, Australii i Oceanii. Drużyny 
będą się składać z 11 zawodników, ale na po-
kładzie będą żeglować załogi dziewięciooso-
bowe. Do treningów i regat przygotowywano 
kilowe jachty SSL47 o długości całkowitej 
wynoszącej 15,6 metra, wyposażone w gena-
kery. Te konstrukcje powstały na bazie zna-
nych jednostek klasy RC44, na których polscy 
żeglarze zbierali już doświadczenia w między-
narodowych regatach. Jachty, przypominające 
trochę klasyczne łodzie ze starszych edycji Pu-
charu Ameryki, dostarcza organizator. Sesje 
treningowe będą się odbywać w centrum szko-
leniowym nad jeziorem Neuchâtel w Szwaj-
carii. Najbardziej doświadczone ekipy mogą 
odbyć 10 dni szkoleniowych w roku, a mniej 
doświadczone – 30 dni.

Mateusz Kusznierewicz od początku chciał, 
by w ten projekt zaangażowało się wiele osób. 
Wszystkie rozmowy, pomysły i decyzje są pro-
wadzone i podejmowane w większym gronie, 
w którym stałe miejsce mają Michał Kornesz-
czuk, regatowiec i organizator regat Lotos Nord 
Cup Gdańsk, Patryk Zbroja, sternik specjalizu-
jący się w match racingu oraz Piotr Harasimo-

wicz, szef fundacji HRM Racing dysponującej 
flotą jachtów Delphia 24 i bazą treningową nad 
Jeziorem Pątnowskim. Zgodnie z zasadami 
SSL dotyczącymi powoływania reprezentacji, 
miejsca w polskim zespole mają już zagwaran-
towane Agnieszka Skrzypulec, Łukasz Przyby-
tek i Przemek Filipowicz.

– W czerwcu zorganizowano pierwszą se-
sję treningową na jachtach klasy Delphia 24. 
Szesnastu pretendentów do drużyny przez 

trzy dni trenowało na Jeziorze Pątnowskim. 
Obecny był między innymi Łukasz Wosiński, 
regatowiec współpracujący z HRM Racing – 
relacjonuje Michał Korneszczuk. – Plan całej 
sesji treningowej starannie rozpisał Mateusz, 
który profesjonalnie i z pełnym zaangażowa-
niem przygotował się do tego wydarzenia. 
Wspólnie z zawodnikami pracowaliśmy nad 
komunikacją na wodzie oraz efektywnością 
odpraw. Myślę, że ten intensywny weekend 
wykorzystaliśmy doskonale. 

Kolejne zgrupowanie zorganizowano w So-
pocie pod koniec lipca – zawodnicy zdobywali 
doświadczenia na jachtach Delphia 24 oraz na 
większych jednostkach morskich. We wrze-
śniu oraz w październiku ekipa weźmie udział 
w dwóch zgrupowaniach w Szwajcarii, już na 
łodziach klasy SSL47. Na stronie internetowej 
goldcup.starsailors.com znajdziecie zakładkę 
Application. W tym miejscu żeglarze zainte-
resowani projektem mogą zgłaszać swój akces 
do zespołu.

– SSL Gold Cup to przedsięwzięcie, które ma 
przyciągnąć uwagę 10 mln widzów z całego 
świata. Wiemy, jak to zrobić – dodaje Mateusz 
Kusznierewicz. – W mistrzostwach weźmie 
udział 56 narodowych reprezentacji. Globalne 
marki, doceniające mariaż marketingu i żeglar-
stwa, zainteresowane rynkami Chin, Stanów 
Zjednoczonych, czy na przykład Brazylii, już 
dziś pozytywnie reagują na możliwość współ-
pracy z SSL. Wierzę, że nowy format rywaliza-
cji żeglarskiej to szansa dla sportu.

Krzysztof Olejnik 

Emocji nie brakowało także na pokładach jachtów typu sportboat.

Pamiątkowe zdjęcie na sopockim molo.  Fot. Robert Hajduk (2)

Mateusz Kusznierewicz. Zdjęcie wykonano w ramach 
sesji inwestycji Sol Marina realizowanej przez Dekpol 
Deweloper Sp. z o.o.  Fot. Jarosław Jaworski
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J érémie Beyou na jachcie „Charal” wy-
grał regaty Vendée – Arctique – Les Sa-
bles d’Olonne. Drugie miejsce, ze stratą 

zaledwie 50 minut, zajął Charlie Dalin na łodzi 
„Apivia”, a trzecie, ze stratą 70 minut – Tho-
mas Ruyant na „LinkedOut”. Była to pierwsza 
poważna próba dla żeglarzy z klasy IMOCA 
w pandemicznym sezonie i zarazem ostatnia 
szansa na zdobycie kwalifikacji do tegorocz-
nego wokółziemskiego wyścigu samotników 

Vendée Globe (start zaplanowano na 8 listo-
pada). Wcześniej odwołano dwie atlantyckie 
imprezy, więc organizatorzy rzucili żeglarzom 
koło ratunkowe w postaci zorganizowanych 
w pośpiechu nowych regat. Trasa o długości 
2807 mil prowadziła z Les Sables d'Olonne 
pod brzeg Islandii, następnie w okolice Azo-
rów i później szybki powrót na metę w Les 
Sables d'Olonne. Punktami zwrotnymi były 
współrzędne geograficzne. Wybór trasy uza-

sadniano możliwością sprawdzenia jachtów 
w różnych warunkach – od silnych i zmien-
nych wiatrów na północy, po szybką żeglugę 
jednym halsem przez ocean.

Obserwując regaty, szukaliśmy odpowie-
dzi na pytania dotyczące faworytów, jachtów, 
które odmieniły swe oblicza po wielomie-
sięcznych remontach oraz na pytania zwią-
zane z rywalizacją konstruktorów. Na 20 
startujących łodzi, zaledwie sześć nie miało 
burtowych skrzydeł wodnych. Lider wyścigu 
zmieniał się aż 38 razy, co pokazuje jak wy-
równana była rywalizacja. Zwycięzca ani razu 
nie spadł poniżej piątego miejsca, więc można 
powiedzieć, że kontrolował przebieg rywaliza-
cji. Jego finisz na ostatniej prostej (550 mil), na 
której wyprzedził Dalina i pomknął do mety 
z prędkością sięgającą 30 węzłów, udowodnił, 
że półroczna przebudowa dwuletniego jachtu 
(wymieniono foile i skorygowano część dzio-
bową) nie poszła na marne. W ostatnich dwóch 
sezonach „Charal” wygrał większość imprez, 
w których startował, więc z pewnością jest to 
najlepiej opływany jacht we flocie.

Ciekawiła nas także rywalizacja najnow-
szych konstrukcji z jachtami starszej generacji. 
O tym, że foile są przepustką do zwycięstwa 
– wiadomo. Jednak do walki włączyło się 
dwóch żeglarzy płynących na łódkach dziesię-
cioletnich. Samantha Davies na jachcie „Initia-
tives-Cœur” (rocznik 2010) zajęła doskonałe 
czwarte miejsce, a Kévin Escoffier na „PRB” 
(2009) – piąte. Obie jednostki zaprojektowano 
przed laty bez foili i dopiero niedawno ich ka-
dłuby zostały przerobione. Efekt jest pewnym 
zaskoczeniem, ale trzeba też dodać, że Saman-
tha testowała już siódmy zestaw foili, a „PRB” 
to jeden z najlżejszych jachtów we flocie i ma 
jedne z największych skrzydeł. Właśnie ciągłe 
powiększanie foili jest powszechną strategią 
w klasie IMOCA, właściwie rosną one z regat 
na regaty. W jachtach najnowszej generacji 
konstruktorzy starają się także obniżać poło-
żenia kokpitów, by tym samym obniżać środ-
ki ciężkości. Fabrice Amedeo, skipper jachtu 

Atlantycka próba przed Vendée Globe. 
dwudziestu śmiałków z klasy IMOca

Jérémie Beyou na jachcie „Charal”, zwycięzca pierwszych regat w sezonie.  Fot. François Van Malleghem

Samantha Davies zajęła doskonałe czwarte miejsce.

Prędkość wiatru: 19,7 węzła. Kurs ustawiony, więc Kévin Escoffier na łodzi „PRB” może chwilę odpocząć. 
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„Newrest-Art & Fenêtres”, pokusił się o teorię, 
według której na baksztagowym kursie, przy 
wietrze o prędkości 16 węzłów, najnowsze 
jachty osiągają od 28 do 30 węzłów, starsze – 
od 23 do 26 węzłów, a jednostki bez foili mogą 
wycisnąć zaledwie od 17 do 19 węzłów. Tę 
obserwację potwierdziła Sam Davies, dodając 
oczywiście, że nie tylko ten element decyduje 
o miejscu na mecie.

Nowe jednostki, o dość zaskakujących kształ-
tach, wymagają jeszcze dostrojenia. Ich osiągi 
z wyścigu Vendée – Arctique – Les Sables 
d’Olonne zapewne nie są odzwierciedleniem 
pełni możliwości. Do startu Vendée Globe jed-
nak jeszcze sporo czasu i zespoły zapewne będą 
przeprowadzać kolejne testy i modyfikacje. Co 
ciekawe, jachty uznawane za najszybsze, po-
wstały w biurze projektowym zespołu VPLP 
(„Charal”, „Initiatives-Cœur”, „DMG Mori 
Global One”). Kilka jednostek zaprojektował 
Guillaume Verdier („LinkedOut”, „Apivia”), 
a inne są autorstwa Juana Kouyoumdjiana 
(„Arkéa Paprec”, „Corum L’Epargne”). Do 
rywalizacji projektantów włączył się także 
Sam Manuard, autor najnowszej konstrukcji 
„L’Occitane en Provence”, która dość mocno 
różni się od pozostałych łodzi.

Kilku żeglarzy nie uniknęło problemów na 
trasie wyścigu, ale tylko trzech się wycofało: 
Armel Tripon na „L’Occitane en Provence” 
(awaria takielunku), Damien Seguin na „Groupe 
Apicil” (awaria alternatora) i Sébastien Simon 

na „Arkéa Paprec” (złamane hydroskrzydło). 
Poważniejsze kłopoty mieli Kojiro Shiraishi 
na „DMG Mori Global One” (prowadnica 
grota), Giancarlo Pedote na „Prysmian Group” 
(problem z zasilaniem) oraz Isabelle Joschke 
na „MACSF” (złamany bom).

W regatach nie wystartował Alex Thomson 
na „Hugo Boss”. Zamiast konfrontacji z ry-
walami, wybrał w tym samym czasie żeglugę 
w samotnym rejsie kwalifikacyjnym. W ubie-
głorocznych regatach Transat Jacques Vabre, 
które były pierwszym oficjalnym startem no-
wego „Bossa”, jacht przy prędkości 26 węzłów 
zderzył się na środku oceanu z podwodnym 
obiektem, stracił kil i omal nie zatonął. No-
wiutki jacht za kilka milionów funtów wrócił 
do stoczni na ośmiomiesięczny remont. 

Czy regaty Vendée – Arctique – Les Sables 
d’Olonne wskazały faworyta Vendée Globe? 
Z pewnością nie. Do czołowej trójki dołączą 
Alex Thomson, dla którego będzie to piąty start 
w tych regatach, Charlie Enright żeglujący na 
„11th Hour Racing” (poprzedni „Hugo Boss”), 
a także wspomniany Armel Tripon na „L'Occi-
tane en Provence”. Wydaje się, że zwycięstwo 
jakiegoś innego zawodnika, spoza tej szóstki, 
byłoby niespodzianką. Ale regaty Vendée Globe 
rządzą się specjalnymi prawami – w historii było 
wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Wystarczy 
wspomnieć zwycięstwa Alaina Gautiera z 1993 
roku, czy Françoisa Gabarta z 2013 roku.

Marek Słodownik
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Z ofia Klepacka i Piotr Myszka zostali 
mistrzami Polski w windsurfinowej 
olimpijskiej klasie RS:X. Prawdo-

podobnie była to ostatnia impreza tej rangi na 
krajowym akwenie, gdyż po przyszłorocznych 
igrzyskach w Tokio deska RS:X zostanie za-
stąpiona klasą iQFoil oferowaną przez firmę 
Starboard.

Z powodu słabych wiatrów, flota pań roze-
grała tyko trzy wyścigi. Dwa z nich wygrała 
Zofia Klepacka. – Zamiast ścigania, było pla-
żowanie. O ile mnie pamięć nie myli, wygra-
łam wszystkie mistrzostwa Polski w tej klasie, 
w których startowałam – mówiła Zofia. Srebro 
wywalczyła Karolina Lipińska, a brąz – Maja 
Dziarnowska. W rywalizacji młodzieżowców 
najlepsza była Lidia Sulikowska, a wśród ju-
niorów – Anna Igielska i Kamil Manowiecki. 
Ścigali się także zawodnicy z klasy Raceboard 
– tu pewnie zwyciężył Paweł Gardasiewicz, 
który wygrał wszystkie trzy biegi.

Kilka dni później do rywalizacji stanęli pano-
wie. Piotr Myszka triumfował w czterech z sze-
ściu wyścigów i wyprzedził w klasyfikacji ge-
neralnej Radosława Furmańskiego oraz trenera 
Przemysława Miarczyńskiego, brązowego me-

dalistę igrzysk Londyn 2012. – W klasie RS:X 
osiągałem największe sukcesy, ale cieszę się, że 
to koniec jej olimpijskiej przygody. Regularnie 
pływam na foilu i przesiadając się teraz na starą 
deskę, poczułem jak wiele dzieli obie konkuren-
cje. Jestem zadowolony z brązowego medalu. 
Nie liczyłem na żaden wynik, ale okazało się, 
że jeszcze jakoś się trzymam – mówił Przemek.

– Dla mnie i dla Radka Furmańskiego RS:X 
to wciąż główna klasa. Wywalczyłem nomi-
nację olimpijską do Tokio, a Radek jest moim 
sparingpartnerem oraz zawodnikiem rezerwo-
wym na igrzyska, więc cały czas musimy być 
w gazie – mówił Piotr Myszka.

– Łączymy treningi w klasie RS:X, z pły-
waniem na deskach z foilami. I tak będzie aż 
do igrzysk. Zmiana klasy olimpijskiej jest 
dla mnie przełomowym momentem. My-
ślę, że poradzę sobie w nowej konkurencji, 
tym bardziej, że mam do niej całkiem do-
bre warunki fizyczne. Poza tym, pływanie 
będzie dużo przyjemniejsze – już się nie 
mogę doczekać rywalizacji o prawo startu 
na igrzyskach w Paryżu – dodał Radosław 
Furmański.

Informacja prasowa PZŻ

pożegnanie z klasą Rs:X.  
Nikt nie będzie po niej płakać

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
www.yacht-pool.pl | Tel.: 88 48 35 888

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania · 
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·  

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja
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od 1976r.

http://www.yacht-pool.pl


pErYsKOp WYdaRzENIa

50 czerwiec – lipiec – sierpień 2020

P olityka antymonopolowa prowadzo-
na przez MKOl i World Sailing coraz 
wyraźniej wpływa na nowy podział 

rynku między producentami związanymi 
z klasą Laser. Z gry wypadła stocznia brytyj-
ska, która popadła w konflikt ze stowarzysze-
niem ILCA (International Laser Class Asso-
ciation). Producent z antypodów (Performance 
Sailcraft Australia) odważnie wchodzi na euro-
pejski rynek, dostarczając sprzęt kontenerami 
do kilku swych europejskich dystrybutorów. 
Wkrótce mają się pojawić nowi producenci la-
serów w Europie, którzy dodatkowo uzupełnią 
ofertę i rozpoczną rywalizację o klientów. – 
Żeglarze nie muszą się martwić o dostawy no-
wych łódek. Jest nawet szansa, że ceny sprzętu 
nieco spadną. Na razie liderem rynku i głów-
nym dostawcą jest firma z Australii, z którą 
współpraca układa nam się bardzo dobrze – 

mówi Maciej Grabowski, czterokrotny meda-
lista mistrzostw Europy, trzykrotny uczestnik 
igrzysk olimpijskich i współzałożyciel sklepu 
żeglarskiego Sailovnia.

Do gdyńskiej siedziby sklepu dotarł pierw-
szy kontener z Australii z nowymi laserami. 
Część od razu trafiła do polskich kadrowi-
czów. Pozostałe czekają na klientów. Zarówno 
kadłuby, jak i żagle, mają symbole ILCA – to 
pokłosie zamieszania związanego z prawami 
autorskimi do konstrukcji i nazwy Laser. – 
Symbole nie mają żadnego znaczenia, w re-
gatach mogą uczestniczyć wszystkie licencjo-
nowane łódki, zarówno starsze, jak i nowe 
– wyjaśnia Maciej Grabowski.

W jednym dużym kontenerze można spro-
wadzić aż 24 łódki. Są profesjonalnie zapa-
kowane i zabezpieczone. Zestawy zawierają 
wózki i pokrowce, a także kompozytowe koń-

cówki masztów. Jeden z dostarczonych kadłu-
bów, Maciej zatrzymał dla siebie, chce na nim 
wystartować w regatach Europa Cup, które od 
17 sierpnia będą rozgrywane w Dziwnowie, 
a później we wrześniowych mistrzostwach 
Polski (Górki Zachodnie). Nowością w klasie 
Laser Radial są węglowe kolumny masztów, 
które będą dopuszczone do regat od września. 
Pierwsze testy tego elementu ma przeprowa-
dzić Magda Kwaśna.

– Sądzę, że klasa Laser wciąż będzie się roz-
wijać i przyciągać nowych zawodników. Kon-
strukcja obroni się także po igrzyskach w Pa-
ryżu. Nawet gdyby kiedyś jakaś nowsza łódka 
zastąpiła lasera w programie olimpijskim, kla-
sa nie zniknie ze światowych akwenów, bo jest 
najpopularniejsza na świecie, wszechstronna 
i wciąż stosunkowo niedroga – uważa Maciej 
Grabowski. 

Nowy sprzęt i nowy podział  
rynku w klasie Laser

Początek sierpnia w Zatoce Puckiej. Maciej Grabowski na łodzi klasy Laser / ILCA.  Fot. Rafał Szukiel
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jachtY MOtOROWE pLAYbOAt

S tocznia Galeon, producent luksusowych jach-
tów motorowych, zaprasza swych klientów na 
kolejne spotkanie Galeon Owners Club, czy-

li na imprezę, która stała się największą floating party 
w Polsce. – Posiadanie jachtu to świadomy wybór pew-
nego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Chcemy 
promować te postawy, zapraszając do wspólnej zabawy 
wszystkich naszych klientów, właścicieli jachtów Galeon 
oraz łodzi Galia – mówi Paweł Górski, dealer Galeon 
Polska. – Promując aktywny wypoczynek i spędzanie 
czasu na jachtach, odkrywamy piękno natury i najbliż-
szych akwenów, dzielimy się doświadczeniami, przy 
okazji pomagając w nawiązywaniu znajomości między 
naszymi klientami.

Goście zaproszeni do floty Galeon Owners Club odbę-
dą wspólny rejs w piątek 14 sierpnia 2020 roku, zawiną 
do Mariny Sopot, a później spotkają się na poczęstun-
ku przy muzyce w White Marlin Restaurant & Lounge 
na sopockiej plaży (400 metrów od molo w kierunku 
południowo-wschodnim).

Partnerami Galeon Owners Club są Bentley Warszawa 
i Lamborghini Warszawa. Patronem medialnym wyda-
rzenia jest magazyn „Wiatr”. Informacji o jachtach mar-
ki Galeon szukajcie na stronie www.galeon.pl, natomiast 
o łodziach marki Galia – na www.galia.pl. 

galeon Owners club. Klienci stoczni  
Galeon zmierzają na floating party

Jacht Galeon 680 zobaczymy na wystawie Polboat Yachting Festival.  Fot. MarineMax
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M irek Jakubek zaprasza turystów 
na pokład zabytkowej holender-
skiej barki mieszkalnej „Molen-

diep” zbudowanej w 1909 roku. Jednostka 
o długości 19,6 metra, szerokości 4,8 metra 
i zanurzeniu 0,6 metra, cumuje w oczku wod-
nym na prywatnej posesji w miejscowości 
Mosty (zaledwie 700 metrów od przystani 
rybackiej i plaży w Rewie). Niedawno barkę 
wystawiono także na sprzedaż – oferta obej-
muje jednak nie tylko ten niezwykły housebo-
at, ale także ciekawy dom i urokliwie położo-
ną posiadłość. Nabrzeże dla barki wykonano 
na wzór holenderskiej osady Giethoorn. Tuż 
obok, na pobliskich łąkach, ma powstać nowa 
marina dla dwóch tysięcy jachtów, naśladują-
ca tę słynną Wenecję Północy.

Barka „Molendiep” jest pomnikiem holen-
derskiej tradycji rzecznej. Gdy ją wodowano 
przed 111 laty, była typową barką roboczą. 
W 1923 roku została zakupiona przez boga-
tego kupca i przerobiona na barkę mieszkalną 

dla syna rozpoczynającego studia w Am-
sterdamie. W latach 30. i 40. pełniła funkcję 
klubu studenckiego, a w kolejnych dekadach 
mieszkali na niej hippisi. W latach 70. trafi-
ła na karty książki Marka Gabora zatytuło-
wanej „House Boats – Living On The Water 
Around The World”. Publikacja przedstawia-
ła najciekawsze domy na wodzie z różnych 
regionów świata.

Gdy Mirosław Jakubek zobaczył ofertę 
sprzedaży barki w 2015 roku, przelał pie-
niądze od razu po obejrzeniu kilku zdjęć 
w internecie. Do granicy polsko-niemiec-
kiej jednostkę dostarczono w ładowni ty-
powej barki rzecznej. Z Kostrzyna nad 
Odrą „Molendiep” popłynęła do Gorzowa 
Wielkopolskiego. Później przygotowano 
ją do transportu lądowego i przewieziono 
do Gdyni. Gdy rozpoczęto przebudowę, 
okazało się, że drewniana konstrukcja jest 
zniszczona, w dobrym stanie były jedynie 
mahoniowe dachy i rufowa galeria. Stalowy 
kadłub oczyszczono z zewnątrz metodą pia-
skowania, a od środka rdzę usunięto ręcznie. 
Wykonano nowe konstrukcje ścian, które 
starannie zaizolowano. Później nałożono 
oryginalne dachy. Rekonstruując wnętrze, 
zachowano wiele oryginalnych elementów 
dekoracyjnych. Jednocześnie wprowadzo-
no nowoczesną zabudowę kuchni i łazienki. 
Urzędnicy różnych szczebli rzucali arma-
torowi kłody pod nogi i piętrzyli problemy, 
więc barka nie stanęła na trójmiejskich wo-
dach, ale została niejako uwięziona na pry-
watnym stawie, w pobliżu Zatoki Puckiej. 
Teraz czeka na gości i być może także na 
nowego armatora oraz na wolność.

Wnętrze kryje salon z trzema wygodnymi 
kojami. Duży i świetnie wyposażony kam-
buz. Łazienkę z toaletą i prysznicem. Pokój 
gościnny z piętrowymi łóżkami oraz sypial-
nię kapitańską z wysokim i szerokim łożem. 
Goście korzystają z ciepłej wody, prądu, po-
prowadzono również zaizolowane przyłącze 
kanalizacyjne – barka jest więc wygodnym 
całorocznym domem na wodzie. Zamiast 
stać na odludziu, powinna być atrakcją tury-
styczną Trójmiasta.

Więcej informacji o barce oraz zdjęcia 
dokumentujące proces odbudowy znajdzie-
cie na stronie www.molendiep.pl. Kontakt 
z armatorem: 501 66 44 88. 

gratka dla koneserów. zabytkowa barka 
„Molendiep” na wynajem i na sprzedaż

Salon barki jest przestronny i bardzo wysoki.
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„Molendiep” cumuje w niewielkim stawie na prywatnej posesji. 

http://www.molendiep.pl
http://www.marinesurvey.pl

