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W I N D  C O N V E R T E R
°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

druga strona medalu

WezWij pomoc
Numer alarmowy 

112
Numer 

ratunkowy nad wodą 

601 100 100
pogotowie  999
Straż pożarna  998
policja 997
mazurskie  
WopR  (87) 428 23 00
Stacja  
okartowo  (87) 425 30 77

Zamów paliwo
tel. 506 593 929

www.mobilnastacja.pl 

Most obrotowy w Giżycku 
otwarty dla ruchu wodnego

8.10 - 8.30 / 10.35 - 11.00 /  
12.30 - 13. 00 / 13.45 - 14.45 / 
15.50 - 17.20 / 18.30 - 19.00

Prom „Bełdany”
w Wierzbie

Kursuje od 1.VI do 30.IX 
w godz. 11 – 17.40  

(ostatni kurs od strony Mikołajek 
o godz. 17.50). 

Ceny: 10 zł – samochód 
osobowy z kierowcą, 3 zł – piesi 

i pasażerowie aut

INFORMATOR

Atrakcje dla miłośników spor-
tów wodnych na targach tury-
stycznych w Poznaniu

Chorwacja, Grecja, Hiszpania (Wy-
spy Kanaryjskie), Dania, Finlandia, 
Norwegia i Niemcy – to tylko niektóre 
z państw często odwiedzanych przez 
polskich żeglarzy. Wszystkie 
zaprezentują swoje atrakcje tu-
rystyczne na październikowych 
targach Tour Salon 2011. Nie 
zabraknie też polskich miast 
i regionów związanych ze spor-
tami wodnymi.

Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych Tour Salon to 
największe wydarzenie branży 
turystycznej w Polsce. W ubie-
głym roku wzięło w nich udział 
760 wystawców z 30 państw. Między-
narodowe Targi Poznańskie odwiedziło 
ponad 30 tys. zwiedzających (w tym 15 
tys. profesjonalistów podczas dwóch 
pierwszych dni). W tym roku impreza 
odbędzie się od 19 do 22 października.

Na targach bardzo ciekawą ofertę 
przedstawią regiony i miejscowości 
bliskie polskim żeglarzom. Swe walory 
zaprezentują portowe miasta z wybrze-
ża – Łeba, Kołobrzeg, Sopot, Gdańsk 
i Szczecin, a także Kamień Pomorski. 
Silna ma być również reprezentacja 
śródlądzia. Od Augustowa, przez Gi-

życko, Mrągowo, Olsztyn, Ostródę 
i Chojnice, po Pojezierze Kaszubskie. 
Regionem partnerskim tegorocznej 
edycji Tour Salon będzie województwo 
Zachodniopomorskie. W halach MTP 
obecny będzie także magazyn „Wiatr”.

Program targów jest bogaty. Zapla-
nowano wykłady, pokazy, konkursy, 
występy na scenie i degustacje na 
targowych stoiskach. Przez pierwsze 
trzy dni targi będzie można odwiedzać 
w godz. od 10.00 do 18.00. Czwartego 
dnia, w sobotę – od 10.00 do 15.00. Na 
MTP najlepiej wejść od ul. Głogow-

skiej (wejście wschodnie przy 
dworcu PKP). Czynne będą tak-
że dwa inne wejścia: zachodnie 
(od ul. Śniadeckich) oraz pół-
nocne (od ul. Bukowskiej).

Goście zawodowo związani 
z branżą turystyczną, którzy za-
rejestrują się na stronie interneto-
wej www.mtp24.pl lub wypełnią 
ankietę w holu wejściowym MTP, 
będą mogli kupić bilet jednorazo-
wy za 25 zł albo na całe wydarze-

nie za 35 zł. Bilet dla publiczności (21 i 22 
października) kosztuje 12 zł, natomiast 
rodzinny (minimum 3 osoby) – 8 zł 
od osoby. 

Więcej informacji na stronie interne-
towej www.tour-salon.pl

Targi Tour salon 2011
OD REDAKCJI

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Teraz magazyn „Wiatr” może 
trafiać co miesiąc do Waszych 
domowych skrzynek poczto-
wych. Wystarczy zamówić co-
miesięczną przesyłkę z gazetą.

Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłat-
ny miesięcznik o sportach wodnych, 
dostępny jest w sklepach żeglarskich, 

klubach, marinach, przystaniach, w ta-
wernach i wybranych hotelach. A tak-
że w wersji elektronicznej, w formacie 
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymy-
wać pismo do domowej skrzynki, mają 
możliwość zamówienia przesyłki in-
dywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 numerów) 
kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 numerów*) 
kosztuje 54 zł.

*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje 
się 11 razy w roku. Numer świąteczny 
jest wydaniem datowanym na grudzień 
i styczeń. Zamawiając prenumeratę, 
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych 
numerów.

zamów magazyn „wiatr” do domu

http://www.ainhoasanchez.com/
http://www.mtp24.pl/
http://www.tour-salon.pl/
www.janmor.com.pl
www.ezeglarski.pl


Regatowa jakosc w armatorskim wydaniu

Zeglarstwo z Hanse poznaj to uczucie !

Nowy dealer na terenie Polski ! 
Horyzont Sp. z o.o. | Szczecin | Phone +48 508341633 | info@hanseyacht.pl

Zaprojektowane przez judel/vrolijk & co, swiatowej klasy projektantów jachtów

www.hanseyacht.pl
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peryskop

Katamaran Gemini III Romana 
Paszke, najszybszy polski jacht 
żaglowy, został zwodowany na 
początku września. Łódź prze-
szła przegląd przed rejsem doo-
koła świata. 

– Wciąż nie mam sponsora tytu-
larnego, ale start nie jest zagrożony, 
dwumiesięczne prace przygotowaw-
cze przy jachcie dobiegają końca – 
powiedział nam 20 sierpnia Roman 
Paszke.

Paszke popłynie dookoła globu 
wokół trzech przylądków (bez zawi-
jania do portów, trudniejszą trasą ze 
wschodu na zachód). Sześć lat temu 
Francuz Jean Luc Van Den Heede 
pokonał drogę, o której myśli Pasz-
ke (nazywaną Global Challenge) 
w 122 dni. Płynął jednokadłubowym 

jachtem „Adrien”. Do dziś nikt tego 
wyniku nie poprawił. Nikt także nie 
próbował pokonać trasy ze wschodu 
na zachód na katamaranie.

Patronami rejsu są prezydent Bro-
nisław Komorowski oraz Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Portem 
macierzystym jachtu został Sopot. 
Roman Paszke kupił nowe żagle 
słynnej firmy Elvstrøm z czterema 

refami, skrojone w taki sposób, by 
ułatwić żeglugę na katamaranie pod 
wiatr. Na żaglu umieszczono logo 
polskiej prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej.

Gemini III Romana Paszke to naj-
szybszy jacht, jaki kiedykolwiek pły-
wał pod polską banderą. Na pokona-
nie 200 mil ze Świnoujścia do Gdyni 
potrzebował zaledwie 8 godzin, 55 
minut i 50 sekund. Na tej łodzi moż-
na żeglować z szybkością ponad 30 
węzłów. Maksymalna prędkość, jaką 
zanotowano na pokładzie, to ponad 
38 węzłów, czyli 70 km/h. W stycz-
niu tego roku Roman Paszke wraz 
z załogą pokonał Atlantyk (trasą z Las 
Palmas na Guadelupę) w czasie 8 dni, 
1 godzina i 53 minuty. Podczas tego 
rejsu rekordowy przebieg dobowy 
wyniósł 472 mile.

samotny roman Paszke

Prace budowlane nie przeszkodziły w organizacji targów Wiatr i Woda na wodzie.

T rwa kolejny etap moder-
nizacji gdyńskiego portu 
jachtowego (inwestorem 

jest Urząd Morski w Gdyni). 
Remont falochronu południo-
wego rozpoczął się wiosną 
i został zaplanowany na dwa 
lata. Wykonawca (Hydrobudo-
wa Gdańsk) obiecuje jednak 
zakończenie prac w kwietniu 
przyszłego roku.

Dwa lata temu wyremontowano 
i przedłużono o 70 m falochron wschod-
ni. Od strony portu cumują jachty od-
wiedzające przystań na krótko. Wysoki 

betonowy mur falochronu dobrze chro-
ni łodzie przed wiatrami z zatoki.

Tuż obok praca wre. Falochron po-
łudniowy zostanie poszerzony o 2 m. 
Zarządca mariny będzie mógł dosta-
wić do niego nowe pomosty cumow-
nicze, co pozwoli na zwiększenie po-
jemności portu.

Marina w Gdyni jest jedną z najpo-
pularniejszych w kraju. Znajduje się 
w centrum miasta, między skwerem 
Kościuszki a plażą. Po wyjściu za głów-
ki jachty od razu znajdują się na zatoce, 
więc w Gdyni rozwija się także żeglar-
stwo weekendowe, a nawet kilkugodzin-
ne, na małych mieczówkach sportowych 

i turystycznych. Niestety, przystań, 
choć przyjmuje ponad 300 jachtów, 
nie jest w stanie pomieścić wszystkich 
chętnych. Co roku tworzona jest lista 
armatorów oczekujących na zwolnienie 
miejsca. W tym sezonie było ich 60, ale 
nie wszyscy decydowali się na zapisanie 
do „komitetu kolejkowego”. Można więc 
oszacować, że Gdynia potrzebuje co naj-
mniej stu nowych miejsc cumowniczych 
dla jednostek żaglowych i motorówek.

Nowy nabór armatorów chcących 
trzymać jachty w gdyńskiej marinie 
rozpocznie się 2 stycznia 2012 r. Moż-
na się spodziewać, że po kilku dniach 
nie będzie już wolnych miejsc.

marina gdynia w remoncie

Jacht Roku 
w Polsce

W Gdyni, podczas Targów 
Sportów Wodnych i Festiwalu 
Żeglarskiego Wiatr i Woda na 
wodzie, przyznano nominacje 
w drugiej edycji konkursu mie-
sięcznika „Żagle” – Jacht Roku 
w Polsce 2012 (Polish Yacht of 
The Year 2012). Przedstawiamy 
konstrukcje wyróżnione w po-
szczególnych kategoriach.

Jachty żaglowe do 7,5 m dłu-
gości: S-850 Centaurus (stocznia 
J & M. W. Yachts), Maxus 21 (stocznia 
Northman), Phobos 21 (stocznia Dal-
pol Yacht). 

Jachty żaglowe powyżej 7 m dłu-
gości: Delphia 46cc (stocznię Delphia 
Yachts), Laguna 30 (Stocznia Jachtowa 
Sułkowski), Shine 30 (stocznia Fourth). 

Jachty żaglowe specjalne: Haber 
660C3 (stocznia Haber Yachts), kata-
maran Sunreef 58 (stocznia Sunreef 
Yachts), Sigma 600 Activ (pracownia 
szkutnicza MaWaMed). 

Jachty motorowe open: Parker Ar-
row Mark II (Parker Poland), Quicksiver 
Activ 675 Open (stocznia Balt Yacht), 
Galia 700 Sundeck (stocznia Galeon). 

Jachty motorowe typu cruiser: 
Merry Fisher 855 (stocznia Ostróda 
Yachts), Parker 660 Weekend (Parker Po-
land), Sessa C48 (firma Winnico Boats). 

Wypornościowe jachty motorowe: 
Nautika 1300 (stocznia Delphia Yachts), 
Nautiner 38 Aft Cabin (stocznia Nauti-
ner Yachts), Omega-Buster 800 M (fir-
ma Pod Omegą).

Uwagę zwraca fakt, że wśród no-
minowanych konstrukcji tylko jedna 
(Sessa C48) jest łódką importowaną do 
Polski. Pozostałe łodzie budowane są 
w kraju (do konkursu mogą być zgła-
szane wszystkie konstrukcje dostęp-
ne dla klientów w Polsce). Nagrody 
Jacht Roku w Polsce zostaną wręczone 
na początku marca przyszłego roku 
podczas Targów Wiatr i Woda 2012 
w Warszawie.

Katamaran Gemini iii
Długość 27,43 m
Szerokość 14,0 m
Wysokość masztu 33 m
Grot 240 m kw.
Przedni żagiel 110 m kw.
Genaker 330 m kw.
Powierzchnia masztu 49 m kw.
Zanurzenie 0,46 m / 4,9 m
Wyporność 9,8 tony re
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Nosi 10 żagli o łącznej po-
wierzchni 600 m kw. Ma 
45 metrów długości. Może 

pomieścić 49 osób w 14 kabinach 
z łazienkami i klimatyzacją. Mimo 
wysokiego, hotelowego standar-
du, żaglowiec zachował trady-
cyjny charakter. „Kapitan Bor-
chardt” (znany do tej pory pod 
nazwą „Najaden”) będzie pływał 
pod polską banderą. W pierwszy 
rejs, ze Sztokholmu do Helu, wy-
ruszył pod koniec sierpnia.

Pomysłodawcami zakupu żaglowca 
są kapitanowie Magdalena Noworolska 
i Jerzy Pusiak. Od października ubie-
głego roku zbierali fundusze i zachęcali 
do kupna akcji statku. Pozyskano kre-
dyt oraz wsparcie inwestorów. Stworzo-
no spółkę Skłodowscy Yachting, która 
będzie prowadziła sprawy finansowe. 
– Pieniądze zostały już zgromadzone, 
a zaliczka (100 tys. euro) wpłacona – 
poinformował nas jeszcze przed pierw-
szym rejsem Jerzy Pusiak. 

Co podkusiło polskich żeglarzy, by 
zainwestować niemałe pieniądze w ża-
glowiec? Kapitan Pusiak mówi, że to był 

impuls. W USA pojawił się żaglowiec na 
sprzedaż. Cena: 2,4 mln USD. Po dwóch 
wizytach za oceanem okazało się, że 
właściciel ukrywa zadłużenie statku i do 
zakupu nie doszło. Później na rynku po-
jawił się kolejny statek żaglowy, znacz-
nie tańszy. Port macierzysty: Sztokholm. 
Polacy polecieli obejrzeć jednostkę. Sta-
nęli przed trzymasztowym szkunerem 
gaflowym z 1918 r. – Wyglądał jakby 
przed chwilą opuścił stocznię – opowia-
da Jerzy Pusiak. – Nowe żagle, wyposa-
żenie, silnik, agregaty. Decyzja o zaku-
pie zapadła szybko.

Otworzono biuro armatorskie Kapi-
tan Borchardt. W planach jest również 
założenie klubu oraz licencjonowanej 
szkoły żeglarskiej. Przez wiele lat sta-
tek był certyfikowany przez Bureau 
Veritas, międzynarodową organizację 
certyfikującą. Również pływając pod 
polską banderą, będzie kontrolowany 
i certyfikowany przez tę instytucję.

93 lata historii 

W 1918 r. w holenderskiej stoczni 
wybudowano oceaniczny żaglowy sta-
tek towarowy „Nora”. W 1923 r. został 

sprzedany do Niemiec. Wkrótce za-
montowano pierwszy silnik. Po II woj-
nie światowej statek wrócił do Holandii, 
a następnie został kupiony przez Szwe-
dów. Służył jako jednostka handlowa. 
W 1976 r. znów wrócił pod banderę 
holenderską. Wtedy też rozpoczęto jego 
rewitalizację. W 1989 r. przeprowadzo-
no dokładny remont. W ostatnich latach 
służył szkole morskiej w Sztokholmie, 
pływając pod nazwą „Najaden”. Pod 
polską banderą żaglowiec przyjął imię 
Karola Olgierda Borchardta. 

Żaglowiec  
z luksusowym wnętrzem

Wnętrze wykończone jest w stan-
dardzie dobrego hotelu. Takie warunki 
pozwolą na organizację rejsów dla osób 
o różnych wymaganiach i zaintereso-
waniach. Na żaglowcu jest 49 miejsc, 
w tym osiem dla załogi. Armator bę-
dzie organizował rejsy szkoleniowo-
stażowe, biznesowe i rekreacyjne. Te 
pierwsze będą skierowane do osób 
chcących się nauczyć żeglugi na dużej 
jednostce lub zdobyć staż na stopień 
żeglarski. Drugi typ rejsów będzie od-

powiedni dla ludzi wolących zamienić 
rejs promem na wycieczkę tradycyjnym 
żaglowcem. Hotelowe warunki pozwo-
lą także na organizację imprez integra-
cyjnych lub szkoleń. 

Piękny i bardzo wygodny „Kapitan 
Borchardt” dołącza do floty dużych 
polskich żaglowców: „Pogorii”, „Fry-
deryka Chopina” i „Zawiszy Czarne-
go”. Będzie pływał zarówno w bliższe 
rejsy po Bałtyku, jak i dalekie podróże 
po Morzu Północnym, oceanie i Morzu 
Śródziemnym. 

Kamila Ostrowska

Dane techniczne
Materiał stal
Długość całkowita 45 m
Długość pokładu 33,84 m
Szerokość 7,02 m
Zanurzenie 3,21 m
Wyporność 173 tony
Żagle 600 m kw.
Silnik 350 KM
Zbiornik paliwa 11 m3

Zbiorniki na wodę 16,5 m3

Więcej informacji oraz terminarz 
rejsów na stronie internetowej:

www.kapitanborchardt.pl

nowy polski żaglowiec
Polacy kupili od szwedów trzymasztowy szkuner za 950 tys. euro
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zacumuj lub zamieszkaj
Port Uraz pod wrocławiem to jedna z najlepiej wyposażonych marin na Odrze

Największą atrakcją portu Uraz jest żeglowanie po Odrze.

75 miejsc cumowniczych, 
slip, sklep żeglarski, 
tawerna, miejsca noc-

legowe, a nawet domki na sprze-
daż. A wszystko to nad brzegiem 
Odry, w pobliżu Wrocławia. Nie-
możliwe?

Historia tego miejsca rozpoczęła się 
w 2000 r. od spotkania Piotra Słabego, 
zapalonego motorowodniaka, i Henry-
ka Klimczaka, kapitana z sentymentem 
do małych jachtów żaglowych. Wtedy 
zrodził się pomysł odbudowy starego 
poniemieckiego portu na Odrze zloka-
lizowanego na północnym zachodzie 
od Wrocławia (25 km od centrum, 12 
km od granic miasta).

Wypożyczalnia,  
klub i tawerna

Dalej sprawy potoczyły się szybko. 
Odremontowano slip i wzmocniono 
nabrzeże, powstała pergola dla go-
ści, plac zabaw dla dzieci i pomo-
sty. Otwarto wypożyczalnię sprzętu 
wodnego. Dziś w porcie Uraz można 
wypożyczyć kajak, Omegę, a nawet 
spróbować sił na flisackim drewnia-
nym galarze.

Na przystani działa tawerna. Są też 
miejsca noclegowe dla zainteresowa-
nych dłuższym pobytem. W pobli-
żu portu znajduje się zalew Prężyce, 
z którego chętnie korzystają motoro-
wodniacy i żeglarze. Jednak główną 
atrakcją poru Uraz jest pływanie po 
rzece. Mamy do dyspozycji ponad 
20 km Odry – począwszy od Wroc-
ławia, aż do ostatniej śluzy w Brzegu 
Dolnym (dalej już tylko prosta droga 
do morza).

W porcie działa klub żeglarski, któ-
ry prowadzi działalność szkoleniową, 
propaguje rozwój żeglugi po rzekach, 
organizuje regaty, imprezy z szantami 
oraz rejsy po Odrze. Hitem tego sezonu 
była wodna wyprawa turystyczna „Spa-
cerkiem wokół Rugii”. Jej celem było 
przepłynięcie Odrą z Urazu do Szczeci-
na, dalej przez Zalew Szczeciński i do-
okoła wyspy Rugia. Rejs miał charakter 
otwarty (można było dołączyć do niego 
w dowolnym miejscu). 

Porzuć Wrocław  
i zamieszkaj w kameralnym 
porcie nad Odrą

Na terenie portu powstaje kameralne 
osiedle domków letniskowych. Będzie 
ich zaledwie siedem. Do tej pory powsta-
ły trzy. Dwa już znalazły nabywców, 
trzeci jest domem pokazowym dla przy-
szłych klientów (cena: 200 tys. zł brutto).

Domki w porcie Uraz to murowane 
całoroczne domy posiadające parter 
o powierzchni 36 m kw. oraz użytkowe 
poddasze. Na parterze są trzy pokoje 
(w tym jeden nieco większy z aneksem 
kuchennym), łazienka z prysznicem 
oraz zadaszony taras o powierzchni 
18 m kw. Domki są ogrzewane za po-
mocą wspólnej pompy ciepła. Dodat-
kowo posiadają klimatyzację z funkcją 
ogrzewania pomieszczeń.

Magda Moszczyńska

Wybrane pozycje z cennika poru Uraz
Postój na dobę 15 zł
Postój na miesiąc 250 zł
Postój na sezon  500-1000 zł
Slipowanie łódki 10 zł
Kajak na godzinę 10 zł
Kajak na 5 godzin 20 zł
Omega na godzinę 25 zł
Omega na 5 godzin 100 zł
Motorówka na godzinę 50 zł
Rower wodny na 5 godzin 40 zł

Całoroczne domki letniskowe z widokiem na keję. Cena: 200 tys. zł brutto.
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nieruchomości nad wodą
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Tuż obok portów Nieporęt i Pilawa nad Zale-
wem Zegrzyńskim, 20 minut drogi od granic 
Warszawy, powstaje osiedle 39 komfortowych 
willi. Domy wyrastają na leśnych działkach o po-
wierzchniach przekraczających 1000 m2. Budo-
wę podzielono na dwa etapy. Pierwszy zostanie 
ukończony jeszcze w tym roku.

Developer proponuje cztery rodzaje budyn-
ków o powierzchniach od 215 m2 do 340 m2. 
W pierwszym etapie inwestycji najwięcej po-
wstanie willi Tramontana (nazwa pochodzi od 
chłodnego wiatru wiejącego na zachodnim 
wybrzeży Włoch i Korsyki). W architekturze bu-
dynków widać wyraźną inspirację kulturą śród-
ziemnomorską.

W elewacjach sporą powierzchnię zajmują 
okna. Oś osiedla wytycza wewnętrzna droga ze 
starodrzewem. Projektanci wykorzystali natu-
ralne ukształtowanie terenu tak, by każdy budy-

nek miał optymalne naświetlenie, maksymalnie 
duży ogród, a przyszli właściciele jak najwięcej 
prywatności.  

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

Projekt Wille nad Zalewem realizowany jest 
przez Invest Plan Group, poprzez spółkę celową 
Dernet Enterprises Polska sp. z o.o. Invest Plan to 
grupa budująca w Polsce nieruchomości miesz-
kaniowe i komercyjne. Oprócz osiedla Wille Nad 

Zalewem spółka przygotowuje się do budowy 
osiedla mieszkaniowego w Ożarowie Mazowie-
ckim oraz inwestycji w Krakowie. Wille nad Zale-
wem zaprojektowało Gomez Studio, pracownia 
architektoniczna pod kierownictwem Hernana 
Gomeza. Generalnym wykonawcą jest firma Vis-
bauen, spółka powstała na bazie doświadczeń 
firm Panorama Inwest oraz Eko-gips, które od 
kilkunastu lat działają na rynku budowlanym.

Mieszkańcy osiedla zapewne pierwsze kroki 
skierują na Portu Nieporęt, by odwiedzić sklepy 
żeglarskie i portową tawernę. Dzieci namówią ro-
dziców na wizytę w minizoo w Porcie Pilawa. To 
miejsce żyje cały rok, bo basen portowy zamie-
niany jest zimą w lodowisko. Okoliczne przystanie 
prowadzą sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży, 
więc jeśli ktoś ma w domu małego miłośnika kla-
sy Optimist, dojazd na trening zajmie mu pięć 
minut. W takich miejscach żeglarstwo i sporty 
wodne mogą się stać codziennością.

WIllE NaD ZalEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów

www.willenadzalewem.pl
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Pofrunął z Polski do szwecji
Janek lisewski w 11 godzin przepłynął Bałtyk na kitesurfingu

Wstał w nocy. Na pla-
ży w Świnoujściu był 
o piątej rano. Założył 

pampersa i suchy skafander, 
nadmuchał latawiec, wsko-
czył na deskę i pożeglował 
do Szwecji. Janek Lisewski, 
42-letni instruktor kitesurfin-
gu z Gdańska, przepłynął 207 
km i dobił do brzegu w pobliżu 
Ystad. Na miejscu zbiegli się 
turyści, miejscowi sklepika-
rze i restauratorzy, przyjechał 
nawet dziennikarz lokalnej ga-
zety. Gdy zamieszanie trochę 
ucichło, Janek zwinął latawiec 
i promem wrócił do Polski. Te-
raz chce przepłynąć Adriatyk 
lub Morze Śródziemne, a zimą 
Morze Czerwone.

Dotychczas śmiałkowie pokonywali 
na kitesurfingu zatoki i wody przy-
brzeżne. Były też rejsy z Maroka do 
Hiszpanii i z Irlandii do Anglii. Ale 
wszystkie te próby podejmowano w to-

warzystwie łodzi ratunkowych. Louis 
Tapper z Nowej Zelandii płynął przez 
miesiąc wzdłuż brzegów Brazylii, 
pokonując od 30 km do 40 km dzien-
nie. Podróżował samotnie, ale kiedy 
był zmęczony, schodził na ląd i bi-

wakował. Polak pierwszy wybrał się 
w podróż na otwarte morze i bez łodzi 
asekuracyjnej. – Do tej pory zawodni-
cy podczas przelotów słuchali muzyki 
z mp3, robili przerwy, wchodzili na 
motorówki, by zjeść obiad i pójść do 
toalety niemal jak w domu. Ja mia-
łem pampersa. Piłem wodę z glukozą 
i wyciskałem energetyczne przekąski 
z tubek, których na co dzień używają 
kolarze. No i modliłem się, by sprzęt 
wytrzymał. Chwila dekoncentracji lub 
słabości mogła oznaczać koniec przy-
gody – opowiada Janek Lisewski.

Uzbrojony w sprzęt  
i gotowy do drogi

Janek uprawia kitesurfing od 8 lat. 
Spędza na desce pięć miesięcy w roku. 
Organizuje szkolenia i wyjazdy na cie-
płe wody. Startuje w zawodach. Ma 
własną kolekcję desek (Master Kite-
boarding). Jest także polskim pionie-
rem pływania w trudnych warunkach. 
Nawet w środku zimy, gdy woda ma 

zaledwie dwa stopnie Celsjusza, Janek 
wyrusza na zatokę. A w środku zimy 
zamienia deskę na snowboard i upra-
wia snowkite – zimową odmianę kite-
surfingu.

Przed wyjściem na Bałtyk pod ko-
niec lipca Janek dwa tygodnie cze-
kał na odpowiednią pogodę i wiatr. 
W ostatniej chwili opóźnił start 
o dzień, bo zachodnie szkwały były 
zbyt mocne. Ostatnią prognozę ode-
brał o północy, w noc poprzedzającą 
dzień próby (26 lipca). – Wcześniej 
skontaktował się ze mną Louis Tapper 
(ten sam, który płynął wzdłuż brzegów 
Brazylii). Zaoferował pomoc w zapla-
nowaniu trasy. Luis korzystał między 
innymi z serwisu www.predictwind.
com, który ułatwia żeglarzom wyty-
czanie kursów podczas morskich rej-
sów – opowiada Janek.

Lisewski skoro świt zaczął się szyko-
wać do drogi na plaży w Świnoujściu. 
Wyglądał jak komandos morskich jed-
nostek specjalnych. Miał przy sobie 
osobistą radiopławę EPIRB, radio, racę 

Janek Lisewski przygotowany do rejsu przez Bałtyk.    Fot. Julia Lisewska
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http://www.predictwind.com/
http://www.predictwind.com/
www.sztormiaki.pl
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świetlną, dwa odbiorniki GPS i telefon 
komórkowy w wodoszczelnym etui 
(niestety, aparat zamókł w trakcie rejsu 
i Lisewski na kilka godzin stracił kon-
takt z osobami, które pilotowały jego 
rejs).

Na plecy założył zbiornik (camel-
bak) z dwoma litrami wody. Z rzeczy 
osobistych miał jedynie dwie torby ze 
sklepu IKEA na mokre ciuchy oraz 
klapki. – Zrezygnowałem z kamizelki 
pneumatycznej (uruchamianej ręcz-
nie), gdyż uznałem, że jest zbyt ciężka. 
Wybrałem kamizelkę asekuracyjną, 
która unosiła mnie na wodzie podczas 
krótkich odpoczynków – mówi Lisew-
ski. – W czasie przerw musiałem uwa-
żać, by nie stracić kontroli nad lataw-
cem i nie pozwolić, by fale wyrzucały 
mnie za mocno do przodu. Wówczas 
czasza znajduje się za zawodnikiem, 
co grozi przekręceniem lub upadkiem 
latawca.

Jak odnaleźć deskę  
na środku Bałtyku?

Janek wystartował przy wietrze 
południowo-zachodnim. Kiedy był na 
wysokości Arkony (północny przy-
lądek wyspy Rugia), wiatr zmienił 
kierunek na południowy i przybrał na 
sile do 30 węzłów. – Usłyszałem w ra-
diu ostrzeżenia o sztormie podawane 
po polsku i niemiecku. Mój latawiec 
o powierzchni 11 m kw. wyposażony 
jest w system D-Power, pozwalający 
zmniejszyć moc latawca. Można to po-
równać z refowaniem żagla na jachcie 
– mówi Janek. – Będąc już na pełnym 
morzu, musiałem maksymalnie wyko-
rzystać ten system. Latawiec wówczas 
pod ostrzejszym kątem atakuje wiatr, 
traci część mocy, ale, niestety, staje się 
mniej sterowny. Na dodatek fale były 
coraz większe, sięgały pięciu metrów. 
Musiałem kręcić latawcem ósemki, by 
cały czas linki były napięte. Przy ta-
kiej jeździe trzeba uważać, by kite nie 
zaczepił o falę. To była ciężka fizyczna 
robota. Każda kolejna godzina potęgo-
wała zmęczenie. Gdybym miał w po-
bliżu łódkę asekuracyjną, pewnie bym 
chciał do niej wsiąść. Dlatego cieszę 
się, że jej nie było.

Janek około 20 razy gubił podczas 
rejsu deskę. Czasem był nawet kilka-
naście metrów od niej. Wykorzystywał 
wówczas kitesurfingową technikę po-
zwalającą zawodnikowi poczekać na 
dryfującą deskę. – Leżałem w wodzie, 
pilnowałem latawca, który cały czas 
był w powietrzu, trochę odpoczywa-
łem od ostrej jazdy, rozluźniałem mięś-
nie i czekałem, aż spotkam się z deską. 
Nie martwiłem się o to, że deska może 
do mnie nie wrócić. Bałem się jedynie, 
że wśród wysokich fal mogę ją stracić 
z oczu – tłumaczy.

Szwecji wciąż nie widać

Dlaczego nie przywiązał deski lin-
ką? – Kiedy gubisz deskę, to ona idzie 
ostro pod wodę i działa jak kotwica. 
A latawiec wciąż ciągnie cię do przo-
du. W takiej sytuacji jesteś rozrywany 
jak na torturach i nie wiadomo, co ro-
bić. Dlatego nie przywiązuję deski – 
wyjaśnia Lisewski.

Podczas przeprawy kitesurfingowej 
trzeba być przygotowanym także na 
inne sytuacje. Zawodnikowi może ze-
psuć się bar, czyli drążek sterowniczy. 
Podczas startów, gdy latawiec wyciąga 
z wody zawodnika ważącego 90 kg, na 
drążek działają spore siły. Może się ze-
rwać linka od latawca, choć producen-
ci zapewniają, że każda z czterech lin 
wytrzyma obciążenie przekraczające 
300 kg. – W takich sytuacjach, gdy 
już wiadomo, że to jest koniec jazdy, 
trzeba zwinąć latawiec w tratwę, uru-
chomić radiopławę EPIRB i czekać na 
pomoc.

Janek płynął ze średnią prędkością 
20 km/h, ale zanotował także 47 km/h. 
– Płynąłem długo. Nadkładałem drogi. 
Wciąż nie mogłem się doczekać lądu 
na horyzoncie. Przez sześć godzin nie 
widziałem brzegu. Poczułem ulgę, gdy 
wreszcie zobaczyłem majaczące w od-

dali wysokie klify Szwecji. Gdy byłem 
już blisko brzegu, zacząłem szukać 
dogodnego miejsca do zejścia na ląd. 
Byłem bardzo zmęczony, ale bliskość 
lądu pozwalała mi odpocząć psychicz-
nie. Wypatrzyłem marinę i plażę. Na 
miejscu przypadkowo przywitał mnie 
Christian Dittrich, projektant i produ-
cent desek Tablas. Później Christian 
podwiózł mnie na prom do Ystad. 
Szedłem boso, w szortach, z dwoma 
torbami pełnymi mokrego sprzętu. Tu-
ryści w terminalu promowym myśleli, 
że mnie okradziono.

Teraz korona mórz

Janek Lisewski być może wkrótce 
będzie Alanem Robertem sportów wod-
nych. Słynny francuski alpinista podró-
żuje z kontynentu na kontynent i wspina 
się bez asekuracji na najwyższe wieżow-

ce (w Polsce zdobył warszawski hotel 
Marriott). Lisewski chce pokonywać na 
kitesurfingu bez asekuracji morza w róż-
nych częściach świata. – Marzę o zna-
lezieniu funduszy na zdobycie korony 
mórz (na wzór górskiej korony Ziemi) 
– mówi. – Chcę przepłynąć te akweny, 
które człowiek jest w stanie przemierzyć 
na desce z latawcem. Byłbym pionierem 
morskich wypraw. Atlantyku oczywi-
ście nie da się pokonać za pomocą tego 
sprzętu. Myślę, że na desce z latawcem, 
na otwartym morzu, można przepłynąć 
najwyżej 250-300 km. Poważnym ogra-
niczeniem jest miedzy innymi długość 
dnia, ale może kiedyś ktoś znajdzie na 
to sposób...

Krzysztof Olejnik

Więcej o Janku Lisewskim na jego 
stronie internetowej: 

www.masterkiteboarding.com

peryskop

Janek Lisewski – instruktor i promotor kitesurfingu.   Fot. Julia Lisewska
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Sześć lat budował oce-
aniczna łódkę. W listo-
padzie ubiegłego roku 

rzucił robotę. Wiedział, że nie 
pogodzi pracy ze startami 
w regatach klasy Mini. W tym 
sezonie trudno było go zastać 
w domu. Ukończył pięć wy-
ścigów we Włoszech, Francji 
i Anglii. Zaliczył też kwalifika-
cyjny rejs o długości tysiąca 
mil. W ten sposób Radek Ko-
walczyk uzyskał prawo startu 
w słynnym wyścigu samotni-
ków Transat 6.50.

Trasa regat Transat 6.50 wiedzie 
przez Atlantyk najdłuższą drogą – 
z Francji do Brazylii. Start odbędzie 
się 25 września w Charente-Maritime. 
Pierwszy etap o długości 1,1 tys. mil 
morskich prowadzi na portugalską 
Maderę. Druga część wyścigu, o dłu-
gości 3,1 tys. mil, to rejs przez ocean 
do brazylijskiego portu Salvador de 
Bahia. Łącznie żeglarze pokonają sa-
motnie 7800 km. Na Maderę jachty do-
trą w pierwszych dniach października. 
Po niecałych dwóch tygodniach wyru-
szą w dalszą drogę. W Brazylii flota 
80 małych łódek oczekiwana będzie na 
przełomie października i listopada.

Nie jest łatwo zdobyć kwalifikację 
do największych i najważniejszych re-
gat samotników w klasie Mini (rozgry-
wanych co dwa lata). Na świecie ściga 
się prawie 250 jachtów seryjnych oraz 
ponad 100 prototypowych. Do wyści-
gu przez Atlantyk może stanąć około 
40 łodzi z każdej grupy. Początkowo 
Kowalczyk planował udział dopiero 
w 2013 r., ponieważ nie sądził, że zdo-
będzie kwalifikację już w pierwszym 
sezonie starań. Ale udało się. W świa-
towym rankingu klasy Mini (grupa 
prototypów) Radek zajął 35. miejsce 
(sklasyfikowano 108 jachtów).

Kowalczyk przez cztery miesiące 
przemierzył około 3,6 tys. mil. Dwa razy 
startował z Krzysztofem Kołakowskim, 
ale większą część dystansu (około 2,3 
tys. mil) pokonał samotnie. Pod koniec 
maja musiał przerwać samotniczy rejs 
kwalifikacyjny. Fala zalewająca pokład 
przewróciła go na nadbudówkę. Rozbił 
głowę. Musiał zawinąć do portu, by 
opatrzyć ranę we francuskim szpitalu. 
Dzień później znów był na morzu. Zma-
gał się z pękniętym sterem, uszkodzo-
nym systemem AIS (nie widział innych 
statków i one nie widziały jego), a na 
dodatek podczas sztormu uszkodzony 
został kanister z 20 l paliwa do agrega-
tu. Mimo to Radek płynął dalej.

Pod koniec lipca wystartował do wy-
ścigu Transgascogne na trasie Francja 
– Hiszpania – Francja. To były jego 
piąte regaty w sezonie. I znów kłopoty. 
Tym razem z autopilotem. Zepsuł się 
jeszcze przed startem. Radek urucho-
mił urządzenie i okazało się, że nie 

marzenia się spełniają
radek Kowalczyk ze szczecina wystartuje w atlantyckich regatach samotników

W sierpniu Radek Kowalczyk pozyskał sponsora – firmę Calbud.   Fot. Marek Wilczek

Radek Kowalczyk jest trzecim Polakiem, który weźmie udział w regatach Transat 6.50. Fot. Marek Wilczek
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XI Regaty Unity Line zor-
ganizowali wspólnie 
firma żeglugowa Unity 

Line Sp. z o. o. oraz Jacht Klub 
Akademickiego Związku Spor-
towego w Szczecinie. To naj-
większa morska impreza w Pol-
sce. Na Bałtyku rywalizowały 
92 jachty, w tym 15 niemieckich 
i jeden duński. W regatach 
uczestniczyło 363 żeglarzy. 

Z powodu remontu portu w Koło-
brzegu Regaty Unity Line odbywały się 
w tym roku wyłącznie w Świnoujściu. 
Okazało się, że to bardzo dobre rozwią-
zanie. Nie tylko z uwagi na możliwość 
koncentracji wszystkich wydarzeń 
w jednym miejscu, ale także z powo-
dów organizacyjnych (flota prawie 100 
jednostek wymaga szerokiego i spraw-
nego zaplecza). Atmosfera, dobra orga-
nizacja oraz niezła pogoda sprawiły, że 
impreza zakończyła się sukcesem.

Na starcie do wyścigu długiego pa-
nowała bezdeszczowa pogoda. Wiatr 
o sile 3-4 stopni w skali Beauforta wiał 
z południowego zachodu. Imponująco 

wyglądała flota morskich jachtów na 
linii startu w pobliżu plaży. Mieszkań-
cy i turyści wypoczywający w Świno-
ujściu mogli śledzić rywalizację. 

Drugiego dnia przeprowadzono 
dwa wyścigi krótkie – to najbardziej 
widowiskowa część regat. Wiatr był 
na początku bardzo słaby, ale z cza-
sem wzmógł się do 3 stopni Beaufor-
ta. Zakończenie regat odbyło się na 
pokładzie ładunkowym promu Unity 
Line „Wolin”, który specjalnie zacu-
mował przy nabrzeżu Władysława IV 
w Świnoujściu.

W przyszłym roku organizatorzy re-
gat chcą podkreślić sportowy charak-
ter imprezy. Zostanie zwiększona liczb 
grup z jachtami posiadającymi pomia-
ry (głównie KWR), a zmniejszona licz-
ba grup jachtów bez pomiarów. Mier-
niczowie KWR, pod kierownictwem 
kpt. Adama Lisieckiego, pomierzyli 
w ostatnich latach około 80 jachtów.

Piotr Stelmarczyk, Patryk Zbroja

Więcej informacji oraz wyniki regat 
na stronie internetowej: 

www.regatyunityline.pl

regaty Unity line

działa. To był trzeci samoster, który 
padł podczas tegorocznych rejsów Ko-
walczyka (pierwszy zepsuł się w cza-
sie samotnego rejsu kwalifikacyjnego, 
a drugi przed regatami Trophée Marie-
Agnès Péron). I co tu robić bez samo-
steru, skoro przed żeglarzem samotny 
rejs? Przecież kiedyś trzeba zasnąć. 
Choćby na 20 minut. Radek postawił 
wszystko na jedną kartę i postanowił 
popłynąć niesprawnym jachtem. Był 
przyklejony do steru dzień i noc. Na 
dodatek w drodze powrotnej z Hiszpa-
nii zaplątał się w sieci rybackie. Cze-
kał do świtu, by zanurkować i uwolnić 
kadłub. Dzień przed zakończeniem re-
gat polski jacht przestał wysyłać syg-
nały o swoim położeniu do organizato-
rów wyścigu. Nikt nie wiedział, co się 
dzieje. Okazało się, że wyładowania 
atmosferyczne uszkodziły nadajnik.

Kowalczyk opowiedział nam o swo-
ich zmaganiach ze sprzętem i aurą 
podczas regat klasy Mini. – Bardzo 
mocno dostałem w kość w trakcie wy-
ścigu UK Fastnet – mówi. – Pogoda 
była naprawdę paskudna. Przez trzy dni 
byłem całkowicie mokry. Woda każdą 
szczeliną wdzierała się do kabiny. Nie 
można było spać, ogrzać się, ugotować 
posiłku. Z zimna szczękałem zębami. 
By zasnąć choć na chwilę, okrywałem 
się żaglem, który nie przepuszcza wody 
i pozwala odizolować ciało od mokrej 
kabiny. W takich chwilach człowiek nie 
myśli o tym, jak się ścigać, ale jak stąd 
uciec. Innym razem lał tak potworny 
deszcz, że ręce miałem pomarszczo-
ne od wody jakbym wyszedł z długiej 
kąpieli w wannie. Nie mogłem chwycić 
i pociągnąć liny. Ale najgorzej wspo-
minam wyścig bez samosteru. Przy-
rzekłem sobie, że bez tego urządzenia 
w samotny rejs więcej nie popłynę. Gło-
wa opadała mi ze zmęczenia, gdy trzy-
małem ster. Czasem budziłem się, gdy 

jacht przewracał się na burtę ciągnięty 
przez genaker. Po dotarciu do mety we 
Francji byłem tak potwornie zmęczony 
fizycznie i psychicznie, że nie miałem 
sił zapytać o miejsce w klasyfikacji.

Radek Kowalczyk ściga się w grupie 
jachtów prototypowych. W tej klasie 
rywalizują najszybsze łodzie budo-
wane za pieniądze sponsorów. Polski 
żeglarz swój jacht zbudował z pomocą 
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rodziny i przyjaciół. Nie stać go było 
na zakup jednostki seryjnej, więc z naj-
mniejszym budżetem trafił do floty, 
w której pływają najsilniejsze zespoły. 
Teraz szuka pieniędzy na wrześniowy 
start w wymarzonym wyścigu. Potrze-
buje około 24 tys. euro. Zgłoszenie do 
regat kosztuje 3 tys. euro, transport 
jachtu z Brazylii do Europy to wydatek 
6 tys. euro. Trzeba kupić nowe bloki, 
liny i żywność liofilizowaną. Kolejne 
koszty to ubezpieczenie, wodowania 
w portach, podróż z jachtem do Francji 
oraz zakup biletów lotniczych. – Musi 
się udać. Sytuacja jest poważna, bo 
czasu mało, ale nie polegliśmy na mo-
rzu, więc nie możemy się teraz poddać 
na lądzie – mówił Radek z optymi-
zmem w połowie sierpnia. 

Po powrocie z oceanicznych regat 
Transat 6.50 Kowalczyk zamierza wró-
cić do swojej pracy zawodowej. – Trze-
ba zarabiać na kredyt i czynsz – mówi. 
Nie ukrywa jednak, że jego marzeniem 

jest, aby żeglowanie w klasie Mini stało 
się profesjonalnym zajęciem. – Zamie-
rzam 10 lat rywalizować w tej konku-
rencji. W końcu znajdę sponsora, który 
pomoże kupić nowy jacht. Najtrudniej-
szą drogę już pokonałem. Zbudowałem 
łódź, która sprawdziła się w najtrud-
niejszych warunkach. Poznałem świat 
klasy Mini, przepisy, trudne akweny, 
na których rozgrywane są regaty. Je-
stem przygotowany, by zrobić kolejny 
krok i przeprowadzić poważny projekt 
żeglarski związany z najmniejszym 
oceanicznym jachtem regatowym.

Krzysztof Olejnik

Projekt Radka Kowalczyka wspie-
rają: Calbud, Szczecin Floating Gar-
den, extraDach, Raft-Service, Smart, 
Eljacht, Sailbook, OSiR Goleniów, 
stocznia JawaYachts oraz stocznia 
Andrzeja Armińskiego. Oficerem lą-
dowym zapewniającym wsparcie na 
brzegu jest Tomasz Starmach.

Start do regat Transat 6.50 w 2009 r.

www.bakista.pl
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Na trasie Świnoujście – 
Christiansø – Świnoujście 
rozegrano XII Bałtyckie 

Regaty Samotnych Żeglarzy 
o Puchar „Poloneza”. Trofeum 
i pierwsze miejsce w grupie KWR 
wywalczył Marek Lewenstein 
na jachcie „Kiwi”. Najszybciej 
(w czasie rzeczywistym, bez 
przeliczników) trasę pokonał 
jacht „Stocznia Ustka” kierowa-
ny przez Andrzeja Glebowa.

Zakończenie regat odbyło się w ka-
meralnych pomieszczeniach Galerii 
Kapitańskiej w Szczecinie. Zorgani-
zowano wystawę fotografii morskich 
Marka Wilczka, zaprezentowano też 

archiwalne materiały Klubu Żegla-
rzy Samotników. Gości bawił Marek 
Majewski, który wystąpił z morskim 
programem satyrycznym. Uczestnicy, 
sponsorzy i partnerzy regat otrzymali 
pamiątkowe statuetki przedstawiające 
jacht i samotnego żeglarza (fundatorem 
statuetek był organizator poznańskich 
targów Boatshow). Puchar od komite-
tu organizacyjnego regat samotników 
w Nowym Jorku (Liberty Single Han-
ded Race) otrzymała pierwsza kobieta 
na mecie – Jolanta Długajczyk.

Inicjatorami bałtyckich regat samot-
ników byli kapitanowie Jerzy Siudy 
i Kazimierz Jaworski, którzy w 1973 r. 
urządzili „prywatne” regaty na trasie 
Świnoujście – Bornholm – Świnoujście. 

W kolejnych wyścigach uczestniczyli 
inni znani polscy żeglarze: Jerzy Ra-
kowicz, Krzysztof Baranowski, Jerzy 
Madeja, Barbara Chmielewska, Janusz 
Charkiewicz, Zygmunt Kowalski i Mi-
chał Kęszycki. 

Puchar „Poloneza” otrzymuje kapitan, 
który w najkrótszym czasie przelicze-
niowym pokona trasę ze Świnoujścia, 
dookoła grupy wysp Christiansø (należy 
je minąć lewą burtą), do Świnoujścia.

Głównym sponsorem tegorocznych 
regat była stocznia Delphia Yachts 
z Olecka, zaś patronem imprezy Klub 
Żeglarzy Samotników. Honorowy pa-
tronat objęła Polska Izba Przemysłu 
Jachtowego i Sportów Wodnych. Patro-
nem medialnym był magazyn „Wiatr”.

WYNiKi
Klasa KWR

1. Marek Lewenstein, „Kiwi”
2. Andrzej Wojciechowski, „Karfi”
3. Walerian Zegzdryn, „Scooby Doo”
4. Sławomir Turniak, „Truxa”
5. Jolanta Długajczyk, „Polus”
6. Mateusz Stodulski, „Sputnik”
7. Henryk Kałuża, „Harry”
8. Ralph Pritzkow, „Seba”

Klasa otwarta i
1. Andrzej Glebow, „Stocznia Ustka”
2. Mieczysław Ircha, „Zryw”
3. Edward Stachoń, „Artotina”
4. Krystian Szypka, „Sunrise

Klasa otwarta ii
1. Edward Banaszak, „Trochus”
2. Władysław Chmielewski, „Loca”
3. Cezary Szymański, „Scorpena”
4. Joanna Pajkowska, „Mantra Ania”
5. Maciej Ziemba, „Janeczka” 
6. Tomasz Olszewski, „Kohanka”

„stocznia Ustka” najszybsza

W sierpniu rozegrano połączo-
ne regaty Eljacht Cup i Puchar 
Prezydenta Gdańska. Na starcie 
stanęło ponad dwadzieścia ekip, 
w tym jednostka sponsora głów-
nego, firmy Eljacht.

Uczestnicy walczyli o 17 nagród, 
m.in. o sprzęt Raymarine, Bepma-
rine, Hella Marine. Jedną z nagród 
był chartplotter A60 z odbiornikiem 
GPS firmy Raymarine. Z powodu 
zamknięcia portu w Bałtijsku zawo-

dy odbyły się w rezerwowym ter-
minie i na zmienionej trasie, której 
przebieg komisja regat wyznaczyła 
na wodach Zatoki Gdańskiej. Spor-
towych wrażeń nie zepsuła kapryśna 
pogoda. Przeważał wiatr zmienny, 
a czasem zupełnie zanikający.

W regatach Eljacht Cup 2011 
pierwsze miejsce zajęła załoga jachtu 
„Argea” z kapitanem Ewą Gierulską. 
Drugie miejsce zajęła załoga „Słoni” 
z kapitanem Zbigniewem Rembiew-
skim. Miejsce trzecie przypadło za-
łodze jachtu „Pallas” z kapitanem 
Tomaszem Konnakiem. Miejsce 
czwarte zajęła załoga jachtu „Agata 
8”, który prowadził kapitan Hubert 
Cieślak.

W Pucharze Prezydenta Gdańska 
zwyciężyła ekipa jachtu „Duży Ptak” 
z kapitanem Krzysztofem Paulem. 
Miejsce drugie przypadło załodze 
jachtu „Agata 8”, którym dowodził 

kapitan Krzysztof Cieślak. Miejsce 
trzecie zajęła załoga „Argea” z ka-
pitanem Ewą Gierulską. Miejsce 
czwarte przypadło rosyjskiej zało-
dze „Błagodarnost”, którą kierował 
kapitan Sergey Pavlenko. W regatach 
startował także jacht firmy Eljacht – 
sponsora tytularnego regat. W swojej 
grupie (jachty o długości powyżej 
7,5 metra) zajął pierwsze miejsce.

– Chcielibyśmy serdecznie pogra-
tulować zwycięzcom. Dziękujemy 
wszystkim załogom, które zdecydo-
wały się wystartować. Możliwość 
wspólnego udziału w zawodach była 
dla nas przyjemnością – powiedział 
Tomasz Jankowski z firmy Eljacht. 

Więcej informacji o wynikach 
połączonych regat Eljacht Cup 2011 
i Pucharu Prezydenta Gdańska na 
stronie internetowej:

www.eljacht.pl

eljacht Cup i Puchar Prezydenta gdańska

Tomasz Cichocki – samotny rejs dookoła świata    Zbigniew Gutkowski – drugi na mecie w regatach Velux 5 Oceans

Eljacht Jerzy Jankowski, ul. Łowicka 13, 80-642 Gdańsk              tel. 58 320 70 24               www.eljacht.pl              info@eljacht.pl

W swojej ofercie Eljacht posiada także produkty fi rm: Victron Energy, Hella Marine, Solara, Marinco, Afi , Ancor, Guest, Nicro, Ratio Electric, Philippi, Sutars, Alfatronix, Scanstrut, Navpod.

 wyłącznym dystrybutorem na Polskę:             Raymarine             Bepmarine             Glomex             Echopilot 

Elektronika i Elektrotechnika
Jachtowa

Kiedy musisz polegać tylko 
na sobie, warto zaufać technice. 
Zbigniew Gutkowski i Tomasz Cichocki 
zaufali fi rmie Eljacht.

Obu żeglarzy połączyła pasja do morza 
i zaufanie do fi rmy Eljacht.
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Łódź „Eljacht” – I miejsce w grupie jachtów o długości powyżej 7,5 m. 
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PGNiG Bezpiecznie nad wodą

Nad Bałtykiem, na Ma-
zurach i nad Jeziorem 
Solińskim, przez dwa 

letnie miesiące promowano 
bezpieczne zachowania nad 
wodą, ekologię i żeglarstwo. 
Finał czwartej edycji ogólno-
polskiej kampanii edukacyj-
nej „PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą” odbył się w Mrągowie.

Rozegrano ostatnią edycję „PGNiG 
Bezpiecznie nad wodą Delphia Cup”. 
Startowało 10 jachtów. Zwycięzcą 
bardzo widowiskowych regat w Mrą-
gowie została załoga jachtu „Attis” 
w składzie Wacław Szukiel (sternik), 
Zbigniew Klepacki, Krzysztof Łodyga 
i Krzysztof Podsiadły. Załoga repre-
zentująca AZS UWM Olsztyn wygrała 
trzy biegi z sześciu rozegranych i zde-
cydowanie wyprzedziła drugą w kla-
syfikacji ekipę Andrzeja Czapskiego 
na jachcie „Ford Kuga” (Spójnia War-
szawa). Trzecie miejsce wywalczyła 

załoga Michała Leszczyńskiego na 
jachcie „Max-Media Team” (Spójnia 
Warszawa).

Regaty odbywały się w trudnych 
warunkach. Na jeziorze Czos wiatr był 
silny, porywisty i zmienny. Trzeba było 
bardzo uważnie obserwować akwen, 
przewidywać nadchodzące zmiany 
i maksymalnie je wykorzystać.

W całym cyklu „PGNiG Bezpiecznie 
nad wodą Delphia Cup” startowało 15 
jachtów. Zwyciężyła załoga „Vectry” 
ze sternikiem Pawłem Oskrobą. Zale-
dwie 0,1 punktu mniej uzbierała za-
łoga jachtu „Ford Kuga” z Andrzejem 
Czapskim. Stosując terminologię ko-
larską, można powiedzieć, że Czapski 
przegrał z Oskrobą o błysk szprychy. 
Trzecie miejsce zajął team Zbigniewa 
Kani żeglujący na pokładzie „PGNiG 
Bezpiecznie nad wodą”.

Podczas ostatniego w tym roku 
pikniku rodzinnego zorganizowano 
wystawę sprzętu ratunkowego używa-
nego przez marynarkę wojenną. Cie-

kawy program edukacyjny przygoto-
wali ratownicy mrągowskiego WOPR 
oraz Falck Medycyna. Widowiskowe 
pokazy zorganizowali żołnierze, płe-
twonurkowie z Brzegowej Grupy Ra-
towniczej z Gdyni, załoga śmigłowca 
Sokół i skoczkowie spadochronowi 
z Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-
Ratowniczego i Spadochronowego Sił 
Powietrznych z Poznania. Przeprowa-
dzono symulację akcji ratowniczej za-
łogi samolotu po awaryjnym lądowaniu 
na spadochronie do wody. Uczestnika-
mi pikniku byli także członkowie Ka-
jakowego Patrolu, którzy przemierza-
jąc wodne szlaki, włączają się w akcję 
sprzątania rzek. Wieczorem na scenie 
wystąpiła Natalia Kukulska.

– Do połowy sierpnia zanotowano 
w Polsce ponad 300 utonięć. Głów-
nymi przyczynami tak dużej liczby 
tragicznych wypadków jest brawura, 
alkohol i korzystanie z niestrzeżonych 
kąpielisk. Tylko działania edukacyjne 
przyniosą poprawę bezpieczeństwa 

nad wodą i dlatego w kolejnych latach 
zamierzamy kontynuować kampanię 
– powiedział Radosław Dudziński, wi-
ceprezes zarządu PGNiG ds. strategii.

Ambasadorami kampanii „PGNiG 
Bezpiecznie nad wodą” są wioślar-
ska czwórka podwójna, złoci meda-
liści z igrzysk olimpijskich w Pekinie 
– Adam Korol, Michał Jeliński, Marek 
Kolbowicz, Konrad Wasielewski. Sła-
womir Szmal – kapitan reprezentacji 
Polski w piłce ręcznej. Zbigniew Ka-
nia – żeglarz, mistrz świata i olimpij-
czyk. Ks. Rafał Chwałkowski – żeglarz, 
kapelan żeglarzy, ratownik. Partner 
główny – Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA. Patronat honoro-
wy – minister sportu i turystyki Adam 
Giersz. Kampanię wspierają Delphia 
Yachts, Nautica, WOPR, FALCK i Pol-
ski Związek Żeglarski. Organizatorem 
i pomysłodawcą kampanii jest żeglarz 
i promotor żeglarstwa, dziewięciokrot-
ny mistrz Polski, Adam Liszkiewicz.

Przystanek mrągowo
emocjonujący finał regat i kampanii społecznej „Pgnig Bezpiecznie nad wodą”

Regaty na jeziorze Czos odbyły się w trudnych warunkach. Wiatr był porywisty i zmienny.
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iwaszkiewicz nie oddał żebra
W Mikołajkach rozegrano XVIII 

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski Dziennikarzy. Na wodzie 
rywalizowały 42 załogi. Wiatr był 
zmienny i raczej słaby.

Regaty pewnie wygrała redakcja 
dwutygodnika „Moje Miasto” ze Słup-
ska pod dowództwem Andrzeja Cyra-
nowicza. To była niespodzianka, bo ta 
załoga debiutowała w mistrzostwach. 
Drugie miejsce wywalczył dla redakcji 
„Vivy” Jerzy Iwaszkiewicz, koman-
dor i dobry duch mistrzostw. Brązo-
we medale zdobyła załoga „Czwórki” 
Polskiego Radia z Katarzyną Skorską 
na czele. Nowością był udział zało-
gi z Ukrainy. Wojciech Ogrodziński, 
organizator regat, planuje zaprosić 

w przyszłym roku dziennikarzy z Nie-
miec, Litwy i Rosji. 

Gwiazdą mistrzostw był żeglarz nie 
do zdarcia – Jerzy Iwaszkiewicz. Pod 
koniec regat odbywa się zwyczajowo 
wyścig długodystansowy „O złote że-
bro komandora”. Jerzy Iwaszkiewicz 
postanowił nie oddać nikomu swojego 
żebra i zdobył pierwsze miejsce.

Na lądzie dla żeglarzy i kibiców za-
planowano wiele atrakcji. Można było 
obejrzeć łódź regatową klasy 2.4mR, 
przygotowaną specjalnie dla osób nie-
pełnosprawnych. Wieczorami żeglarze 
odpoczywali, słuchając szant w wyko-
naniu Jerzego Porębskiego. 

Wojciech Ogrodziński jest zado-
wolony z mistrzostw, ale widzi też 
konieczność wprowadzenia zmian 

w następnych edycjach. – Potrzebuje-
my nowej floty. Omegi z Mikołajek są 
już bardzo wysłużone. Niektóre łódki 
mają zdeformowane kadłuby i po-
gięte maszty – mówi Ogrodziński. – 
Wszystko to wpływa na wyniki regat. 
Nie ma równych szans. Kto wylosuje 
łódkę w lepszym stanie, ma większą 
szansę na wygraną. Dlatego liczymy, 
że Wioska Żeglarska zapewni w przy-
szłym roku nowszą flotę. Można też 
sprowadzić jachty Delphia z Jeziora 
Roś lub nowe omegi z Giżycka – doda-
je Wojciech Ogrodziński.

Kamila Ostrowska

Pełne wyniki mistrzostw dostępne 
są na stronie internetowej 

www.regatydziennikarzy.pl

Zwycięzcy na podium: „Moje Miasto”, „Viva” i „Czwórka” Polskiego Radia.  Fot. Janusz Wierzyński

wrześniowe regaty 
na jeziorze roś

Port i restauracja „Wrota 
Mazur” zapraszają w połowie 
września na Regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Roś i o Puchar 
Burmistrza Miasta Pisz.

Regaty odbędą się w dniach 16-18 
września. Załogi będą rywalizować 
w klasach T1 (jachty do 8 metrów dłu-
gości) i T2. Na starcie staną też łodzie 
Delphia 21, które są własnością portu 
„Wrota Mazur”.

Wpisowe kosztuje 90 zł. Na miej-
scu można wynająć jacht Delphia 21. 
Wówczas wpisowe wraz z kosztami 
czarteru wynosi 250 zł. Opłacenie 
wpisowego upoważnia do udziału 
w koncertach, kolacji (grill), a także do 
postoju w porcie w trakcie regat oraz 
do korzystania z toalet i pryszniców.

Zgłoszenia będą przyjmowane 
w piątek w godz. 15-19 oraz w sobo-
tę do godz. 10. Na piątkowy i sobotni 
wieczór zaplanowano koncerty szan-
towe na tarasie restauracji „Wrota Ma-
zur”. W sobotę odbędzie się kolacja dla 
uczestników i gości regat. Zakończenie 
imprezy przewidziane jest na godz. 15 
w niedzielę.

Organizatorzy planują rozegranie 
pięciu biegów oraz wyścigu długiego 
(Błękitna Wstęgę Jeziora Roś).

Ponadto w niedzielę 18 września 
w Piszu odbędzie się uroczyste odsło-
nięcie pomnika Melchiora Wańkowi-
cza, który przed laty odwiedzał ziemię 
piską podczas wypraw kajakowych. 
Z tej okazji zaplanowano paradę jed-
nostek pływających na rzece Pisa.

M iłośnicy olimpijskiej „sie-
demdziesiątki” (załogi 
ze sportowym zacięciem 

oraz amatorzy poszukujący wra-
żeń w szybkiej żegludze) wzięli 
udział w pierwszym Ogólnopol-
skim Zlocie Klasy 470. Imprezę zor-
ganizował Patryk Różański, sternik 
„Paqus 470er Team” z Poznania. 

W zlocie wzięło udział 40 osób. Na 
przystani Poznańskiego Klubu Mor-
skiego LOK wyrosło małe miasteczko 

namiotowe. Przyjechali miłośnicy „sie-
demdziesiątek” z ośmiu miast (Zielona 
Góra, Boszkowo, Ustka, Lubawa, Leg-
nica, Kunice, Poznań i Nysa). W dwu-
dniowym spotkaniu uczestniczyli mło-
dzi zawodnicy, starsi, a nawet żeglarze 
z roczników 1955 i 1960.

Pierwszego dnia zlotu zorganizowano 
wspólny trening i spotkanie przy ogni-
sku. Następnego dnia dwanaście załóg 
wystartowało w lokalnych regatach. 
Tylu jachtów klasy 470 nie widziano 
w Wielkopolsce od kilkunastu lat.

– W całym kraju pływa ponad 30 
„siedemdziesiątek” (nie licząc załóg 
wyczynowych żeglujących za gra-
nicą i startujących w mistrzostwach 
Polski PZŻ). Chcieliśmy się poznać 
osobiście i wymienić doświadczenia. 
Chodziło też o dobrą zabawę i pro-
mocję klasy. Nie ma co ukrywać, 
że polska f lota 470 mocno zmalała. 
Chcemy to zmienić – mówi Patryk 
Różański.

Uczestnicy zlotu postanowili dzia-
łać. Założyli Ogólnopolskie Stowa-

zlot miłośników klasy 470
załogi jachtów klasy 470 łączą siły i zakładają stowarzyszenie

rzyszenie Klasy 470 (niezależne od 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
470). Trwa przebudowa strony in-
ternetowej www.470er.pl. Wzrosła 
aktywność miłośników „siedem-
dziesiątki” na Facebooku. – Mamy 
kontakty z żeglarzami z Litwy, Ro-
sji, Holandii i Anglii. Chcemy także 
z nimi wymieniać doświadczenia. 
Być może zaprosimy ekipy zagra-
niczne na jedno z następnych spotkań 
– dodaje Patryk Różański.

W przyszłym sezonie nowe stowa-
rzyszenie planuje organizację cyklu 
imprez. Każde spotkanie połączone 
z regatami odbędzie się w innym re-
gionie kraju. Jeszcze w tym roku kilka 
załóg planuje wycieczki do Niemiec 
w poszukiwaniu sprzętu. Używaną 
kompletną łódkę klasy 470 można ku-
pić już za 6-7 tys. zł. Zdarzają się też 
niezwykłe okazje. Jeden z uczestników 
zlotu kupił przez portal aukcyjny łódkę 
od żeglarza z Niemiec. Kliknął „kup 
teraz” i zapłacił jedynie 500 euro.

http://www.470er.pl/
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peryskop

Tomasz Cichocki żeglu-
je na jachcie „Polska 
Miedź” w samotnym rej-

sie dookoła świata bez zawi-
jania do portów (Around The 
World Delphia Project). Na po-
czątku lipca wypłynął z Francji. 
Po miesiącu minął równik. Po 
dwóch miesiącach żeglugi miał 
na liczniku ponad 6 tys. mil. – 
Schudłem, wszystkie spodnie 
spadają mi z tyłka – relacjono-
wał w rozmowie telefonicznej.

Cichocki sporo czasu spędził w stre-
fie zwrotnikowej. Często zmuszony 
był żeglować spacerowym tempem. 
Ten czas wykorzystał na złowienie 
wielkiej koryfeny o długości 120 cm. 
Ryba złapała się na wędkę przystoso-
waną do morskich połowów. Koryfena 
to drapieżnik potrafiący dogonić naj-
szybciej uciekającą ofiarę.

Jacht „Polska Miedź”, wykorzystu-
jąc oceaniczny prąd, zbliżył się do 
brzegów Brazylii, a później obrał kurs 
na południowy wschód, w kierunku 
Przylądka Dobrej Nadziei. Kiedy To-
masz Cichocki opuścił strefę słabych 
wiatrów, wpadł w objęcia sztormu 
o sile 10 stopni w skali Beauforta. 
Długie oceaniczne fale sięgały sied-

miu metrów. Temperatura spadła do 
10 stopni Celsjusza. Jacht żeglował 
na samym foku zrefowanym do jednej 
czwartej powierzchni. Płynął z pręd-
kością 6, 7 węzłów, pokonując około 
150 mil na dobę. Wiatrowy generator 
prądu wreszcie mógł podładować aku-
mulatory.

– Zrezygnowałem w tych warunkach 
z grota, ponieważ uznałem, że lepiej, 
gdy jacht jest ciągnięty niż pchany – 
mówił kapitan Cichocki w rozmowie 
z Krzysztofem Mikundą z olsztyńskiej 
firmy Matrix, która zorganizowała 
i koordynuje rejs. Poza tym Cichocki 
dodał: – Wreszcie płynę, czyli mam to, 
czego chciałem.

Kapitan poradził sobie z awarią wóz-
ka grota, który porusza się w maszcie 
i jest połączony z listwą znajdującą się 
górnej części żagla. Wózek pękał przy 
dużych obciążeniach, gdy grot opierał 
się o wanty. Po konsultacji z producen-
tem żagli (firma Ocean Sails) poleco-
no skrócenie listwy od strony masztu 
o jedną trzecią. Cichocki wykonał na-
prawę, wymienił wózek i tkanina za-
częła się miękko układać na wantach.

Po 60 dniach spędzonych na Atlantyku 
„Cichy” spostrzegł, że bardzo schudł. – 
Nawet najciaśniejsze spodnie spadają mi 
z tyłka – mówił. Któregoś dnia odebrał 

telefon. Po drugiej stronie Zbyszek Gut-
kowski, który niedawno opłynął samot-
nie świat w etapowych regatach Velux 5 
Oceans. „Gutek” życzył dobrych wia-
trów i zaoferował nawigacyjną pomoc, 
gdy „Polska Miedź” będzie w pobliżu 
Nowej Zelandii. – Jak będzie ciężko, to 
dzwoń – powiedział Gutkowski.

„Polska Miedź” minie Przylądek 
Dobrej Nadziei w połowie września. 
Później znajdzie się na Oceanie Indyj-
skim. To akwen bardzo wietrzny, zim-
ny i niebezpieczny. Także z powodu 
incydentów związanych z działalnoś-
cią somalijskich piratów. By uniknąć 
spotkania z piratami, Tomasz Cichocki 
będzie żeglował w południowej części 
oceanu. Dzięki temu pozostanie poza 
zasięgiem somalijskich radarów. 

Po pokonaniu Oceanu Indyjskiego 
Cichocki zamierza okrążyć przylądek 
Leeuwin, zmierzyć się z Oceanem 
Spokojnym i Hornem, a następnie 
wrócić przez Atlantyk do francuskiego 
Brestu. Gdyby utrzymał średnią pręd-
kość 100 mil na dobę, opłynąłby świat 
w 280 dni.

Rejs jachtu „Polska Miedź” został 
zgłoszony do organizacji World Sai-
ling Speed Record Council (w klasie 
jachtów jednokadłubowych i rejsów 
samotnych non stop dookoła świata). 

Jeśli wyprawa zakończy się powodze-
niem, Tomasz Cichocki będzie pierw-
szym Polakiem, którego wokółziemski 
samotny rejs bez zawijania do portów 
zostanie uznany przez tę międzynaro-
dową organizację. 

Pozycję „Polskiej Miedzi” można 
sprawdzać na stronie internetowej pro-
jektu – www.kapitancichocki.pl. Co 
kilka dni relacje z pokładu przekazuje 
„Teleexpress”. Szukajcie też newsów 
na stronie www.magazynwiatr.pl.

najpierw flauta, później sztorm
Jacht „Polska miedź” zbliża się do Przylądka dobrej nadziei

SKLEP ŻEGLARSKI
ul. Dworcowa 9, Ruciane-Nida

SZKUTNIA
MICHAŁ MATLA

NAPRAWY, BUDOWA 
WSZYSTKICH TYPÓW ŁODZI

tel. +48 504 121 969
www.magicyacht.pl

ul. Brzozowa 4, Ruciane-Nida
Zapraszamy! 
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Tomasz Cichocki podczas pierwszych próbnych rejsów jachtem Delphia 40.3.    Fot. Krzysztof Mikunda

www.magicyacht.pl
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biznes

Rozmowa z Maciejem 
„Świstakiem” Marczew-
skim, który dbał o zapro-

wiantowanie jachtu „Operon 
Racing” Zbigniewa Gutkow-
skiego podczas regat Velux 5 
Oceans. 

Magazyn „Wiatr”: Co trzeba wie-
dzieć o załodze przed zakupem żyw-
ności na długi morski rejs?

Maciej Marczewski: Przede wszyst-
kim musimy poznać kulinarne gusta 
załogantów. Bardzo ważna jest infor-
macja, czy mamy na pokładzie osoby 
uczulone na jakieś produkty lub na 
przykład, czy płynie z nami wegetaria-
nin. Dla takiego żeglarza należy zamó-
wić specjalne racje żywnościowe. Jeśli 
bowiem dopiero na oceanie dowiemy 
się, że ktoś nie je mięsa, robi się zamie-
szanie. Jedna osoba wyjada wszystkie 
bezmięsne produkty, a w konsekwen-
cji inni są skazani na bardzo monoton-
ną dietę i jedzenie przestaje smakować. 
Dotyczy to zarówno świeżych produk-
tów, jak i żywności liofilizowanej, 
czyli wysuszonej w niskich tempera-
turach. Właśnie takie potrawy były 

podstawą wyżywienia 
podczas regat Velux 5 
Oceans. Dziś nikt już 
nie zabiera w długie rej-
sy puszek z paprykarzem 
szczecińskim. Żeglarze oce-
aniczni otwierają torebeczkę 
z porcją obiadową, dolewa-
ją ciepłej wody i po chwili 
otrzymują posiłek zawierający 
wszystkie niezbędne składniki 
do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. To bardzo ważne, jeśli 
żeglujemy w trudnych warunkach 
i wykonujemy na pokładzie ciężką 
pracę. Poza tym, ta żywność jest od-
porna na temperaturę i wilgoć. Zajmu-
je niewiele miejsca i jest bardzo lekka. 
Dla regatowców ma to spore znaczenie. 
Po spożyciu pozostaje bardzo mało od-
padków, które się nie psują i nie mają 
zapachu.

Ale czy to jest smaczne?
W ostatnich latach nastąpił spory po-

stęp w produkcji potraw liofilizowanych. 
Znane firmy potrafią dziś spreparować 
w ten sposób prawie każdy produkt. 
Obiady są estetycznie opakowane i coraz 
smaczniejsze. Gdybym podał ci u mnie 

w domu  
boeuf stro-
gonowa przy-
gotowanego przez 
polską firmę Lyo-
food, która dostarcza-
ła żywność dla Gutka, to byś pomyślał, 
że sam go ugotowałem.

Poza tym lista potraw jest coraz 
dłuższa. Można ułożyć liofilizowa-
ne menu jak w dobrej restauracji. Na 
pierwsze danie serwujemy krem z pie-
czarek, zupę z zielonego groszku lub 
pomidorową z ziołami. Na obiad fa-
solkę po bretońsku, bigos, kaszę lub 
ziemniaki z gulaszem wieprzowym, 
penne bolognese, schab w sosie, a tak-
że potrawy chińską i meksykańską. 
Jest ponadto sporo przekąsek i owo-
ców. Na przykład plastry banana lub 
jabłek, owoce leśne, egzotyczne i tru-
skawki. Można zamówić również liofi-
lizowane przyprawy, a nawet poprosić 
producenta o przygotowanie naszej 
ulubionej potrawy.

Czy takie dania można wzbogacić 
lub doprawić według własnego gustu?

Oczywiście. Gutek zawsze miał na po-
kładzie zestaw przypraw, nawet tabasco. 
Do niektórych porcji dolewał oliwę, by 
danie uzyskało lepszą konsystencję.

 K t ó r e 
potrawy Gutek zjadał 

chętnie, a które mu nie przypadły 
do gustu?

Taką wiedzę mieliśmy po pierwszym 
etapie regat Velux 5 Oceans. Zbyszek 
nie przepadał za kuchnią chińską 
i meksykańską. Kulinarne przeboje 
rejsu to strogonow i spaghetti. Na każ-
dy etap wyścigu przygotowywaliśmy 
około 40 dziennych racji żywnościo-
wych. Gutek zawsze miał sporo posił-
ków w zapasie, gdyby z jakiegoś powo-
du etap się przedłużył.

W jednym z portów zawodnicy urzą-
dzili degustację potraw liofilizowa-
nych. Każdy ze sterników przyrządził 
coś z własnego zapasu. Rywale Gutka 
byli zachwyceni polskimi produktami 
z menu firmy Lyofood. Zgodnie przy-
znali, że są najlepsze. „Teraz już wiemy, 
skąd Gutek ma tyle siły” – żartowali.

Czy potrawy liofilizowane są  
drogie?

Żywność liofilizowana na jeden etap 
regat Velux 5 Oceans kosztowała oko-
ło 2 tys. zł.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

LYOFOOD
ENKO Laura Godek
ul. Mazurska 94
25-345 Kielce

tel: +48 41 24 12 350
fax: +48 41 24 12 322
kontakt@lyofood.com
laura.godek@lyofood.com

adres korespondencyjny:

LYOFOOD
ul. Głowackiego 34 A
26-021 Daleszyce

Co jadł gutek podczas rejsu?
wyruszając w morze, nikt już nie zabiera puszek z paprykarzem szczecińskim
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www.lyofood.pl
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do nauki i rekreacji
Bezpieczne i uniwersalne jachty dla wszystkich powstają w śląskiej pracowni.

sigma 600 z powodzeniem może zastąpić wysłużone omegi

jachty

w w w. m a w a m e d . p l

Sigma Active
Sigma 600 Relax

Sigma 600 Standard

Jumper 550
Hobbit 500

Hobbit Relax

K.M. Wandasiewicz
ul. Teligi 2

41-403 Chełm Śląski

+48 601-195-066, +48 697-645-238, mawamed@interia.pl

Producent jachtów:

P racownia szkutnicza Ma-
wamed (Chełm Śląski) 
wprowadziła na rynek 

dwa ciekawe jachty otwarto-
pokładowe o długości sześciu 
metrów. Sigma 600 to łódka 
dla klubów, wypożyczalni i firm 
szkoleniowych. Z powodzeniem 
może zastąpić wysłużone ome-
gi. Sigma Active – z większym 
żaglem, genakerem i trapezami 
– jest propozycją dla weeken-
dowych żeglarzy oczekujących 
szybkiej i bezpiecznej żeglugi 
z odrobiną adrenaliny.

Sigma 600 to łódka z obrotowym 
mieczem, która może cumować przy 
klubowym pomoście lub przy boi w po-
bliżu kei. Na osprzęt – bom, żagle, pa-
gaje, kamizelki, a nawet silnik – przy-
gotowano zamykany na klucz schowek 
w dziobowej części jachtu. Klapę od 
schowka umieszczono w przedniej 
części kokpitu, pod bomem. Na rufie 
można zamontować uchwyt na mały 
zaburtowy silnik. Sigma 600 nie posia-
da achtersztagu (lina olinowania stałe-
go łącząca górną część masztu z rufą 
jachtu). To wygodne rozwiązanie za-
pewniające dobrą komunikację.

Cała rodzina na pokład

Jacht przeznaczony jest nawet dla 
sześciu osób, ale został on tak skon-
struowany, by mogły na nim bezpiecz-
nie żeglować dwie lub trzy osoby sie-
dzące wygodnie na burtach (kadłub 
jest dość szeroki, waży około 370 kg, 
natomiast balast z mieczem waży 150 
kg). Jacht przechylony na burtę podno-
si się samodzielnie nawet z dodatko-
wym obciążeniem na topie masztu. 

Sigma 600 może mieć żagle (grot 
i fok) o powierzchni 15 m kw. Można 
do niej także dopasować maszt i takie-
lunek stały od wysłużonego kadłuba 
omegi. Wystarczy wymienić salingi na 

dłuższe i przedłużyć wanty. Tak uzbro-
jone sigmy żeglują już na Wdzydzach 
w Borach Tucholskich oraz na Zalewie 
Porajskim i zbiorniku Przeczyce w wo-
jewództwie śląskim. Sigma 600 zosta-
ła nagrodzona na poznańskich targach 
Boatshow.

Wyróżniona Sigma Active

Jacht Sigma Active ma kadłub nieco 
dłuższy i odrobinę węższy. Łódź po-
siada większe żagle, genaker i wytyk 
do genakera, trapezy i profilowany 
miecz obrotowy. Łączna powierzch-

nia żagli w żegludze na wiatr wynosi 
21 m kw. Genaker ma powierzchnię 
25 m kw.

Jacht Sigma Active producent wy-
cenia na 25 tys. zł netto. Na targach 
Wiatr i Woda na wodzie w Gdyni łódź 
została nominowana do nagrody Jacht 
Roku w Polsce 2011 (kategoria jachty 
żaglowe specjalne). Sigma 600 Relax 
(z żaglem o powierzchni 15 m kw.) 
kosztuje 17,9 tys. zł netto, a Sigma 600 
Standard (z żaglem o powierzchni 18,5 
m kw.) 18,3 tys. zł netto. 

Prezentacje sprzętu 
żeglarskiego we Wrocławiu

Wkrótce łódź będzie miała stałą eks-
pozycję w sklepie żeglarskim Hobby 
we Wrocławiu (ul. Nyska 59). W tym 
miejscu w najbliższych miesiącach 
organizowane będą cykliczne prezen-
tacje i wystawy sprzętu żeglarskie-
go. Właściciele zaproszą klientów na 
dni nawigacji, dni odbiorników GPS 
czy dni silników zaburtowych. Akcję 
wspiera lokalna prasa.

Więcej informacji o jachcie na stro-
nie internetowej producenta:

www.mawamed.pl

Sigma 600
Długość 6 m
Szerokość 2,5 m
Waga 370 kg
Balast z mieczem 150 kg
Grot i fok 15 m kw.
Załoga do 6 osób
Cena 17,9 tys. zł netto

Sigma Active
Dłogość 6 m
Szerokość 2,43 m
Waga 390 kg
Balast z mieczem 160 kg
Grot i fok 21 m kw.
Genaker 25 m kw.
Załoga do 6 osób
Cena 25 tys. zł netto
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www.sklepyzeglarskie.pl
www.mawamed.pl
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jachty

Nowy model ma wszystkie zalety 
większej poprzedniczki, czyli nową 
linię kadłuba zapewniającą stabilną 
i bezpieczną żeglugę oraz funkcjonal-
ność. 

Na tej pięciometrowej łodzi umiesz-
czono miękką kanapę zajmującą całą 
szerokość rufy, dwa regulowane fotele 
przy centralnym stanowisku sterowa-
nia, dwuosobową kanapę na przed-
niej ścianie sterówki i jeszcze jedną 
szeroką kanapę na dziobie. Możliwe 
jest również wypełnienie materacami 
całej dziobowej przestrzeni jachtu, 
powstanie wtedy duże łóżko słoneczne 
z oparciem.

Łatwe zejście do wody zapewniają 
dwie bliźniacze platformy kąpielo-
we. Przy jednej z nich zamontowano 
składaną drabinkę. W standardowym 
wyposażeniu znajduje się hak zapew-
niający dobrą zabawę miłośnikom nart 
wodnych. Można również zamówić 
drążek holowniczy. Miejsce na narty, 
wędki czy sprzęt do nurkowania znaj-
duje się pod pokładem. 

Przydatne schowki są także pod 
przednimi i tylnymi siedzeniami. Nie 
zapomniano o uchwytach na napoje 
i mniejszych skrytkach na dokumenty, 
okulary i inne podręczne drobiazgi.

Przy projektowaniu i budowie Activ 
535 Open pomyślano o dzieciach 
i bezpieczeństwie rodziny. W pobliżu 
każdego siedzenia znajduje się solidny 
uchwyt, a na części dziobowej zamon-
towano wysokie relingi zapewniające 
bezpieczne przejście. Ten niewiel-
ki kadłub ma bardzo wysoką wolną 
burtę, bez obaw możemy podróżować 
z najmłodszymi załogantami.

Activ 535 Open naprawdę dobrze 
wygląda, ma też konkurencyjną ceną. 
Łódź bez silnika kosztuje 9,6 tys. euro 
brutto. 

Jeszcze jedną zaletą tej łódki jest bar-
dzo małe zanurzenie kadłuba. Z naj-
cięższym dopuszczalnym silnikiem 
nie przekracza ono 40 cm. Dzięki temu 
armatorzy będą mogli zapuszczać się 
na akweny niedostępne dla większych 
jednostek.

Arek Rejs

Jacht w cenie małego auta
Quicksilver activ 535 Open. wygodny maluch dla rodziny

Quicksilver Activ 535 Open nieźle wygląda i świetnie pływa.

W przedniej części jachtu można rozłożyć materace. Powstanie wtedy wygodne łóżko z oparciem.

P rzez ostatnie lata firma Brunswick Marine nie wprowadzała na rynek nowych modeli łodzi 
Quicksilver. W zeszłym roku nastąpił przełom. Na targach w Düsseldorfie nowy Activ 675 
Open, o którym pisaliśmy w kwietniowym numerze „Wiatru”, otrzymał tytuł Europejskiej Ło-

dzi Motorowej Roku 2011. Dziś prezentujemy nieco mniejszy jacht z tej samej linii – Activ 535 Open. 
Krajowym dystrybutorem marki Quicksilver jest firma Parker Poland (www.parker.com.pl).

Quicksilver Activ 535 Open

Długość 5,30 m

Szerokość 2,24 m

Waga 680 kg

Zanurzenie 0,37 m

Zbiornik paliwa 50 l

Maksymalna  
liczba osób

6

Kategoria CE C

Maksymalna  
moc silnika

100 KM

Cena (bez silnika) 9600 euro brutto F
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Jacht 385 HTS to 12-me-
trowa łódź typu Cruiser, 
chyba najbardziej udana 

konstrukcja stoczni Galeon. 
Bez obaw może konkurować 
z podobnymi jachtami znanych 
zagranicznych producentów. 
Łódź wyposażona w dwa sil-
niki benzynowe (5.0 GXI VP) 
kosztuje 196 tys. euro netto.

Na rufowej części kadłub został 
udekorowany trójkątnymi wstawkami 
z ciemnego szkła. Smukłości dodają 
mu długie, przyciemniane okna bieg-
nące niemal przez całe burty. Nad-
budówka jachtu ma przeszklone po-
wierzchnie ze wszystkich stron.

Do kokpitu dostajemy się z plat-
formy kąpielowej. Po lewej mijamy 
elektrycznie unoszoną bramę garażu, 
w którym zmieści się ponton o dłu-
gości 2,6 m. Z platformy kąpielowej 
możemy także przejść bezpośrednio 
na pokład dziobowy (mijając nadbu-
dówkę z lewej lub prawej strony), gdzie 
czekają na nas dwa wygodne materace. 
Przejścia są szerokie i chronione wyso-
kimi relingami.

W części rufowej kokpitu znajdują 
się składany stół oraz kanapa dla sześ-
ciu osób. Obniżając stół, można uzy-
skać szerokie łóżko do opalania. Na 
prawej burcie znajduje się duży barek 
z grillem i lodówką, a bliżej dziobu 
wygodne stanowisko sterowania. Na 
lewej burcie można ustawić dwuoso-
bową sofę (takie rozwiązanie zasto-
sowano w testowanej jednostce) lub 
wygodną leżankę. Między sterówką 
a leżanką (centralnie w osi łodzi) znaj-
duje się zejściówka do pomieszczeń 
mieszkalnych.

Jacht wyłożono ciemnym lakiero-
wanym na wysoki połysk drewnem 
orzechowym, które kontrastuje z jasną 
tapicerką kanap i obiciem ścian. Tak-
że kambuz (na prawej burcie) wykoń-
czono w jasnych kolorach. W aneksie 
kuchennym jest dwupalnikowa elek-
tryczna płyta grzewcza, dwukomoro-
wy zlewozmywak, kuchenka mikro-
falowa, lodówka z zamrażarką oraz 
narożna szafka na naczynia kuchenne. 
Wszystkie szafki w kambuzie otwiera-
ne są na klik. Wystarczyło lekko nacis-
nąć drzwiczki, by delikatnie i miękko 
odskoczyły. Naprzeciwko części ku-
chennej zaplanowano salon z bardzo 
wygodną kanapą w kształcie litery L 
i rozkładanym stołem z różą wiatrów 
zdobiącą blat z ciemnego drewna.

385 HTS kryje w kadłubie dwie dwu-
osobowe kabiny mieszkalne. W dziobo-
wej, poza typowym dwuosobowym łóż-
kiem w środkowej części, jest miejsce 
na dużą szafę, wygodny fotel na prawej 
burcie, sprytnie ukrytą toaletkę z du-
żym podświetlanym lustrem oraz drzwi 

do głównej łazienki. Jak na 12-metrowy 
kadłub o przekroju w kształcie litery 
V, wyposażenie kabiny dziobowej jest 
bardzo bogate. Druga kabina znajduje 
się na śródokręciu. Usytuowano ją pro-
stopadle do osi łodzi. Ta sypialnia ma 
własną toaletę z prysznicem, wygodny 
fotel na lewej burcie i dużą szafę tuż 
przy wejściu. W łatwy sposób można 
podzielić dwuosobowe łóżko na dwie 
oddzielne koje.

Kiedy przekręcamy kluczyk, zwal-
niamy cumy i wyruszamy w morze, by 

poczuć wiatr we włosach, krytycznym 
okiem szukam rzeczy, które można 
skrytykować, a później (w kolejnych 
egzemplarzach) poprawić. Niestety, 
w tym modelu nie wiedziałem, do 
czego się przyczepić. Zmieniłbym je-
dynie położenie joysticka, który prze-
szkadza w wygodnym położeniu ręki, 
gdy trzymamy ją na manetce.

Wskaźniki na panelu sterowania 
są czytelne i dobrze rozmieszczone. 

Widoczność zza steru jest doskona-
ła we wszystkich kierunkach i przy 
każdej prędkości. Zarówno przy jeź-
dzie na wprost, jak i podczas poko-
nywania łuków. Duże okna nie mają 
wsporników mogących ograniczać 
widoczność. Przy ładnej pogodzie 
możemy otworzyć dach. Chcąc po-
czuć pęd wiatru, możemy otworzyć 
podest, który podwyższa pozycję 
sternika o 20 cm. Wówczas prowa-
dzimy łódź z głową ponad owiewką 
kabiny.

Testowana jednostka napędzana była 
dwoma silnikami Volvo Penta D4 (każ-
dy o mocy 300 KM ). Łódź wyposażo-
no w system umożliwiający manewro-
wanie jachtem za pomocą joysticka, co 
znacznie ułatwia poruszanie się w cias-
nej marinie. System nie był do końca 
wyregulowany i motory dosyć ostro 
reagowały na polecenia wydawane za 
pomocą tego urządzenia. Nasz prze-
wodnik zapewniał, że prace na łodzi nie 

zostały jeszcze ukończone. Nim trafi do 
armatora, reakcja silników na joystick 
będzie zdecydowanie płynniejsza.

Po opuszczeniu mariny przełączyli-
śmy się na tradycyjny system sterowania 
i rozpoczęliśmy pomiary. 385 HTS przy-
spiesza równomiernie i lekko wchodzi 
w ślizg bez mocnego zadzierania dzio-
bu, bardzo dobrze radzi sobie także przy 
ciasnych skrętach. Maksymalna pręd-
kość, jaką udało nam się osiągnąć pod-
czas testu, to 33,7 węzła (płynąc z falą). 
Prędkość zmierzyliśmy po 29 sekundach 
od wrzucenia biegu. Maksymalna pręd-
kość przy żegludze pod wiatr wyniosła 
32 węzły. Po zamknięciu dachu łódź 
nieznacznie zwolniła (o węzeł z naszej 
prędkości maksymalnej).

Jacht wchodzi w ślizg po 14 sekundach 
od startu, przy prędkości około 17 wę-
złów. Te osiągi można trochę poprawić, 
choćby przez regulację trymklap, które 
w tym egzemplarzu nie były jeszcze 
w pełni aktywne. Prędkość cruisingową 
ustaliliśmy na 20 – 22 węzły. Podczas te-
stu ani razu poziom hałasu na pokładzie 
i w salonie nie przekroczył 80 dB.

Arek Rejs

32 węzły pod wiatr
galeon 385 HTs. Ten jacht kusi nie tylko piękną sylwetką

Galeon 385 HTS wchodzi w ślizg po 14 sekundach od startu.

385 HTS ma dwie dwuosobowe kabiny.

Galeon 385 HTS

Długość 12,26 m
Szerokość 3,90 m
Zanurzenie 1,05 m
Waga 10 460 kg
Zbiorniki paliwa 950 l
Zbiorniki wody 450 l
Maksymalna liczba osób 10
Kategoria CE B

Silniki
2 x Volvo Penta D4 DPH, 225 – 300 KM

2 x Volvo Penta D6 DPH, 330 – 370 KM

2 x Volvo Penta 5.0 GXI DPS, 224 – 274 KM

2 x Volvo Penta 5.7 GXI DPS, 275 – 326 KM

2 x Volvo Penta 8.1 GXI DPS, 368 – 426 KMF
ot
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willa z pięcioma tarasami
Przedstawiamy niezwykły jacht z polskiej stoczni. są powody do dumy

Podczas gdyńskich targów 
Wiatr i Woda stocznia 
Galeon zaprezentowa-

ła największą ze swoich łodzi, 
80-stopowy Galeon 780 Crystal. 
Na pokładzie tego jachtu może 
przebywać 18 osób (łącznie 
z załogą niezbędną do spraw-
nej i bezpiecznej żeglugi).

Po co pięć tarasów na jednym jach-
cie? To proste. Na dziobowy (słonecz-
ny) zabieramy ukochaną. Na tarasie 
przy głównym pokładzie pijemy po-
ranną kawę. Na kąpielowy (na rufie) 
bierzemy płetwy. Biznesowych gości 
zapraszamy na najwyższy, by przy 
podpisywaniu kontraktu mieć dobry 
widok na marinę. Na taras piąty (ro-
mantyczny), tuż obok górnej sterówki, 
idziemy wtedy, gdy chcemy towarzy-
szyć kapitanowi podczas wieczornej 
przejażdżki.

Galeon 780 Crystal to prawie 25-me-
trowy jacht z flybridgem (górnym 
pokładem), który gwarantuje komfor-
tową podróż 18 osobom. Cztery dwu-
osobowe pomieszczenia sypialne mają 
własne toalety i kabiny prysznicowe. 
Ta pływająca luksusowa willa w wersji 
podstawowej (napędzana dwoma silni-

kami MAN o mocy 1550 KM) kosztuje 
2 340 000 euro netto.

Na najniższym poziomie znajdują 
się kabiny gościnne. Usytuowano tam 
także dwuosobową kabinę załogi z to-
aletą i kambuzem. Sypialnia armatora 
znajduje się na śródokręciu. Jest w niej 
dwuosobowe łóżko (ustawione w osi 
jachtu), regulowana leżanka przy oknie 
na prawej burcie oraz biurko z wido-
kiem na morze. Za rufową ścianą kabi-
ny jest łazienka z kabiną prysznicową, 
a w lewym tylnym rogu garderoba.

Bogato wyposażono również kabi-
nę dziobową. Pozostałe dwie kabiny 
znajdują się na przeciwnych burtach. 
W każdej z nich są dwa jednoosobowe 
łóżka. Także te sypialnie mają własne 
pomieszczenia sanitarne, a w kabinie 
na lewej burcie wygospodarowano po-
nadto miejsce na biurko. 

Na głównym pokładzie jest stanowi-
sko sterowania z pojedynczym fotelem. 
Po jego prawej stronie znajduje się duża 
sofa w kształcie szerokiej litery U, a da-
lej, w kierunku rufy, kambuz oddzielony 
wysokim barem. Na lewej burcie znajdu-
je się jadalnia ze stołem dla ośmiu osób.

W części wypoczynkowej główne-
go pokładu umieszczono dwie szero-
kie kanapy. Jedna z nich (na prawej 

burcie) ma kształt litery U i obejmuje 
ramionami stolik kawowy. Przy krań-
cach drugiej ustawiono dwa mniejsze 
stoliczki. W tylnej części salonu, po 
prawej stronie, znajduje się dzienna 
toaleta. Po lewej – bar z dwoma wy-
sokimi krzesłami. Przez rozsuwane 
drzwi salonu wychodzimy na jeden 
z pięciu tarasów Galona 780. Ustawio-
no tu dużą kanapę ze stołem. Z tego 
miejsca możemy przejść na platformę 
kąpielową lub bocznymi pokładami 
(dookoła nadbudówki), na dziób jach-
tu, gdzie znajdują się szeroka kanapa 
z niewielkim stołem (z automatycznie 
rozkładanym zadaszeniem) oraz trój-
kątne łóżko słoneczne.

Na najwyższy pokład jachtu prowa-
dzą schody z kokpitu. Flybridge osło-
nięty jest materiałowym zadaszeniem 
rozpiętym na stałej, laminatowej kon-
strukcji. Otwarcie dachu zajmuje kilka 
minut. Na prawej burcie znajduje się 
stanowisko sterowania. Tuż za fotelem 
skippera zaplanowano kolejny aneks 
kuchenny z barem i grillem. Komfort 
wypoczynku zapewni ogromne łoże 
z kanapą w przedniej części oraz ja-
cuzzi na lewej burcie. Centralna ka-
napa górnego pokładu otacza duży, 
składany stół. Mimo tak bogatego 

wyposażenia górnego pokładu, nie 
brakuje przestrzeni na ponton lub sku-
ter. Wodowanie zabawek dla dużych 
chłopców ułatwi dźwig umieszczony 
w tylnej części.

Galeon 780 Crystal napędzany jest 
dwoma potężnymi dieslami MAN. 
Sprawne działanie wszystkich urzą-
dzeń na jachcie monitoruje zintegrowa-
ny system firmy Böning, przekazujący 
informacje do komputera umieszczo-
nego na panelu sterowania.

W chwili oddawania tego numeru 
„Wiatru” do druku jacht był już w dro-
dze na targi w Cannes, gdzie zapewne 
zostanie powitany równie gorąco jak 
przed rokiem mniejszy Galeon 700 
Skydeck, nagrodzony we Francji aż 
dwoma prestiżowymi nagrodami.

Arek Rejs

Galeon 780 Crystal – luksusowy jacht dla 18 osób.

Galeon 780 crystal
Długość 24,50 m
Szerokość 5,80 m
Waga 53 650 kg
Zanurzenie 1,30 m
Zbiorniki paliwa 5500 l
Zbiorniki wody 1800 l
Maksymalna liczba osób 18
Kategoria CE B
Silniki      od 2x1500 KM do 2x1920 KM F
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dystrybucja magazynu wiatr
zAcHoDNiopomoRSKie
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, 
tel. (94) 37 434 03
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, 
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
jK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
jK Hom, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie, 
tel. 693 134 838
jK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
jK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
jKm Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

pomoRSKie 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,  
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, 
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKm LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
jK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
jK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, 
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10,  
tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,  
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, 
tel. (87) 427 90 45
centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, 
tel. 512 086 887
pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
moS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09

Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, 
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LoK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, 
tel. (87) 427 18 43
port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 
tel. (87) 428 21 42
port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, 
tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, 
tel. (87) 427 28 79

WieLKopoLSKie
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, 
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11,
 tel. 515 186 315
easy Surf Shop, Poznań, Mogileńska 4, 
tel. (61) 653 31 92
jKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
AzS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, 
Wilków Morskich 45
LoK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
pKm LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, 
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, tel. (63) 275 60 41
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, 
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKp Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy 
Szałe, Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A, 
tel. (61) 8 960 305 
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, 
tel. (61) 661 04 44
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

mAzoWiecKie
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, 
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy 
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. (22) 782 20 35
AzS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
oYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, Kolejowa 8/10,
tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YKp Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BmA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, 
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,  
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, 
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, 
tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
Yc Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, 
sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12, 
tel. 501 505 412

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

LUBUSKIE
Yc Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, 
tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, 
Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, 
Zawadzka 77
jK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, 
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, 
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
 tel. 663 567 514
port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, 
tel. (44) 710 86 82

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147,
tel. (41) 368 60 75

LUBELSKIE
Yc Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, 
tel. (81) 501 24 68

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, 
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
jK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, 
tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, 
tel. (74) 867 02 53
port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, 
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
Yc Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
jK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

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

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

poDKARpAcKie
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel. (17) 862 02 39

magazyn dla żeglarzy
Pierwszy bezpłatny miesięcznik 

o sportach wodnych.

www.magazynwiatr.pl
ZAŁOGA: Andrzej Skrzat, Roman Paszke, Andy 
Zawieja, Maciej Grabowski, Zbigniew Malicki, 
Dariusz Urbanowicz, Piotr Salecki, Piotr Siedlewski, 
Wiesław Seidler, Arek Rejs, Małgorzata Talar, Agata 
Pyziak, Łukasz Bobrowski, Marek Karbowski (foto), 
Paula Kopyłowicz (foto), Paweł Albrecht (foto), Łukasz 
Łapiński (foto), Krzysztof Olejnik.

PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD: 
Bogusław Lepiesza

WYDAWCA: OLEJNIK MEDIA, 
ul. Starowiejska 1g/11, 61–664 Poznań
KONTO: 47 1140 2004 0000 3202 5816 7247
 

REDAKCJA:
Krzysztof Olejnik – redaktor naczelny
tel. 609 190 160
redakcja@magazynwiatr.pl
 

REKLAMA/MARKETING:
Agnieszka Olszak – dyrektor marketingu
tel 668 802 122
reklama@magazynwiatr.pl
 

DRUK: Presspublica Sp. z o.o.
http://drukarnia.rp.pl

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja i wydaw-
ca nie zwracają. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiu-
stacji i skracania tekstów zaakceptowanych do druku. 

Magazyn Wiatr jest 
członkiem Polskiej Izby 
Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych.

http://lepiesza.carbonmade.com/


22 magazyn dla żeglarzy wrzesień 2011 www.magazynwiatr.pl

O cieśninie Pentland Firth 
czytałem w książkach. 
Zapamiętałem opisy 

bardzo silnych prądów i wirów. 
W lipcu na pokładzie „Daru 
Szczecina” po raz pierwszy 
miałem okazję skonfrontować 
te relacje z rzeczywistością. 

Pentland Firth ma około 14 mil 
długości i – zależnie od miejsca – od 
dwóch do siedmiu mil morskich sze-
rokości. Jest dość głęboka i szeroka, 
więc właściwie nie powinna sprawiać 

żeglarzom kłopotów. Ale to wyjątko-
we miejsce. Prądy morskie osiągają 
tam prędkość 12 węzłów. Niejedno-
rodne ukształtowanie dna, nieregu-
larna linia brzegowa oraz siła prądów 
sprawiają, że na wodzie pojawiają się 
niespotykane wiry, kipiele, przeciw-
prądy i wypiętrzenia. Zapewne z tych 
powodów cieśnina jest miejscem naj-
gęściej usłanym wrakami. Odnotowa-
no tu ponad pół tysiąca zatonięć i po-
ważnych uszkodzeń statków. Według 
locji Imray, wody północnej Szkocji 
nie są akwenem dla żeglarzy lękliwego 

serca. Większość innych wydawnictw 
ostrzega przed cieśniną lub wręcz od-
radza pływanie w tym regionie. 

Polskie jachty wielokrotnie pokony-
wały Pentland Firth. Do ciekawszych 
wypraw można zaliczyć pierwsze 
w dziejach przejście tej cieśniny na 
jachcie bez silnika (s/y Euros, 1970 
r.), opłynięcie Islandii z dwukrotnym 
przejściem cieśniny z zachodu na 
wschód i ze wschodu na zachód (s/y 
Wiking III, 1997 r.). Henryk Widera 
przepłynął przez Pentland Firth samot-
nie (s/y Gawot, 2006 r.).

Trasa tegorocznych regat The Tall 
Ships Races wiodła z Irlandii do za-
chodnich brzegów Szkocji, następnie 
w kierunku Szetlandów, Norwegii 
i Szwecji. Jak co roku brałem udział w 
tej imprezie na pokładzie „Daru Szcze-
cina” wraz z załogą reprezentującą 
Szczecin i kapitanem Jurkiem Szwo-
chem. Odcinek między Szkocją a Szet-
landami mogliśmy pokonać na wiele 
sposobów. Kanałem Kaledońskim łą-
czącym zachodnie wybrzeże Szkocji 
przy miejscowości Corpach z wybrze-
żem wschodnim w Inverness. Trasą na 
północ od Orkadów albo przeciskając 
się z Atlantyku na Morze Północne 
właśnie przez Pentland Firth. Ostat-
nie rozwiązanie kusiło najbardziej, bo 
przepłynięcie tej cieśniny to przygoda, 
wyzwanie i nowe doświadczenia.

Pierwsze przymiarki do przejścia 
Pentland Firth robimy jeszcze w porcie 
Stornoway na Hybrydach, gdzie doko-
nujemy wymiany załogi. Przeglądamy 
dostępne pomoce nawigacyjne. Locja 
Reeds zdecydowanie odradza pły-
wanie tą drogą. Analizujemy układy 
prądów w programie Admiralty Total-
Tide (siła prądów do 6 węzłów). Roz-
mawiamy z kapitanami innych jedno-
stek. Na zaprzyjaźnionym jachcie „ST 
IV” z Estonii oglądamy dobre stare 
radzieckie mapy prądów tego obsza-
ru. Widać na nich wyraźnie, że prądy 
dochodzą nawet do 12 węzłów. Za-
znaczono też miejsca, gdzie powstają 
zawirowania na wodzie. Szczególnie 
niebezpiecznie może być wówczas, 
gdy kierunek fali jest przeciwny kie-
runkowi prądu. Fale stają się niemal 
pionowe. Korzystając z okazji, robimy 
fotograficzne kopie radzieckich map 
(później bardzo się przydadzą). De-
cyzję o wyborze trasy odkładamy na 
później. Zobaczymy, jak będzie wiało 
i jak potoczy się żegluga.

Ze Stornoway wychodzimy 18 lipca 
o 10.30. Prognozy nie są zbyt optymi-
styczne. Początkowo słabe wiatry prze-
ciwne, potem z kierunków północnych 
do sześciu stopni Beauforta. Stawiamy 
żagle (grot został zarefowany w porcie) 
i rozpoczynamy halsowanie na północ. 
Z wyliczeń wynika, że jeżeli chcemy 
pokonać cieśninę z prądem, musimy 
być u jej wejścia następnego dnia oko-
ło południa.

W nocy wiatr się wzmaga, płyniemy 
na małym foku i grocie na trzecim re-
fie. Cape Wrath (Przylądek Gniewu) 
mijamy o 4.00 nad ranem. Załoga jest 
zdziesiątkowana, mocno odczuwa że-
glugę na wysokiej oceanicznej fali. 
Musimy szybko podjąć decyzję – hal-
sujemy dalej i opływamy Orkady od 
zachodu i północy czy obieramy kurs 
na wschód w kierunku Pentland. Po 
konsultacjach z kapitanem postanawia-
my się zmierzyć z tą słynną cieśniną.

Trzeba zdecydowanie przyspieszyć. 
Do cieśniny pozostało około 60 mil, 
a musimy tam być w ciągu ośmiu go-
dzin. Zalewani falami stawiamy więk-
szego foka i zmieniamy ref z trzeciego 
na drugi. „Dar Szczecina” od razu przy-
spiesza, nawet do 7 węzłów. Po dwóch 
godzinach zmienia się prąd i zwiększa 
naszą prędkość o 1,5 węzła. Powinni-
śmy zdążyć. Zastanawiamy się, jakie 
prędkości osiągniemy w najwęższym 
miejscu cieśniny, jak silne będą prądy 
boczne i jakie wiry napotkamy.

Sprzyja nam wiatr. Wieje stabilnie 
4, 5 stopni Beauforta z północy, czyli 
mamy półwiatr. Im bliżej wejścia do 
cieśniny, tym szybciej płyniemy. Pręd-
kość mierzona po wodzie jest stała – 
około 6 węzłów. Swoje dokłada prąd. 
Około 13.30 wchodzimy do cieśniny. 
Pędzimy 9 węzłów. Później 10, 11. 
W najwęższym miejscu, pomiędzy 
wyspami Swona i Stroma, osiągamy 
niemal 12 węzłów.

Kolejny odcinek jest jeszcze ciekaw-
szy. Silny prąd boczny wypływa z za-
toki Scapa Flow. Aby mu się przeciw-
stawić, musimy znacznie wyostrzyć. 
Na kompasie kurs 050, ale w rzeczy-
wistości płyniemy kursem prawie 120. 
Czyli żeglujemy bokiem. Znosi nas 

Cieśnina kipiącej wody
Pentland Firth,  
oddzielająca Orkady  
od północnej Szkocji,  
nie jest akwenem  
dla żeglarzy lękliwego serca

Latarnia Dunnet Head wprowadza jachty do Pentland Firth od zachodu.
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na grupę czterech niezamieszkanych 
wysp Pentland Skerries. Staramy się 
płynąć jak najszybciej, aby wydostać 
się spod wpływu bocznego prądu. Na-
trafiamy na wiry wodne. Na szczęście, 
morze nie jest mocno zafalowane. Na 
powierzchni wody widać jednak, że 
toczy się tu jakaś wojna. Fale są bar-
dzo nieregularne, strome, jakby stały 
w miejscu. Chwilami morze robi się 
zupełnie płaskie, tu i ówdzie pojawiają 
się wiry. Próbują odwrócić łódkę, ale 
zdecydowane kontry sterem zapobie-
gają niekontrolowanym zwrotom.

Powoli wydostajemy się z obszaru 
kipiącej wody. Do końca przejścia po-
zostały jeszcze trzy mile. Za chwilę 
znajdziemy się na wschodnich wodach 
opływających archipelag Orkadów. 
Pojawia się jednak prąd przeciwny, 
ma mniej więcej trzy węzły. Żegluga 
staje się mozolna, ale jednak w końcu 
wypływamy z cieśniny. O godz. 15.30 
Pentland Firth mamy już za sobą. Po-
zostaje jeszcze 100 mil do Lerwick, 
gdzie czekają nas kolejne atrakcje The 
Tall Ships Races 2011.

Czy Pentland Firth rzeczywiście 
zasługuje na miano niebezpiecznej? 
To, oczywiście, zależy od warunków 
pogodowych. Z pewnością nie należy 
pokonywać jej pod prąd lub pod wiatr. 
Przy dobrze zaplanowanym przejściu 
żegluga tym szlakiem nie stwarza po-
ważnych niebezpieczeństw. Warto po-
konać Pentland Firth, by zobaczyć ją na 
własne oczy i doświadczyć jej uroków.

Z pokładu „Daru Szczecina”
zastępca kapitana Wojtek Maleika

Niemiecki Rostock gościł 
jachty z całego świata podczas 
Hanse Sail. Przy tej okazji po 
raz pierwszy rozegrano regaty 
z cyklu Baltic Sail – Nations Cup 
w formule match race.

Polskę i miasto Gdańsk reprezentowa-
ła załoga w składzie Zbigniew „Gutek” 
Gutkowski (sternik), Michał „Strusiu” 
Strusiński i Maciej „Świstak” Mar-
czewski. Po dwóch dniach zaciętych 
wyścigów, przede wszystkim z załogą 

niemiecką, Polacy odnieśli zwycięstwo. 
Do Gdańska przyjechał przechodni Pu-
char Narodów Bałtyckich. Otrzymał 
pierwszą grawerkę z nazwą załogi.

Team Polish Ocean Racing pokazał, 
że jest wszechstronny. Doświadczenie 
sternika zdobyte na małych łódkach 
olimpijskich przydało się podczas 
oceanicznych regat Velux 5 Oceans, 
przydaje się także w wyścigach me-
czowych.

W ramach treningu ekipa „Gutka” 
postanowiła wystartować w kolejnej 

imprezie – Hanse Sail ISAF Grade 4. 
Tutaj Polacy także byli najlepsi.

Gutek w Vendée Globe

Gutkowski ogłosił, że jego następnym 
celem jest udział w regatach Vendée 
Globe w przyszłym roku. To wyścig sa-
motników dookoła świata bez zawijania 
do portów. Start wiąże się z dużym zaan-
gażowaniem finansowym. Gutek zapra-
sza do udziału w projekcie wszystkich 
zainteresowanych.

„gutek” w regatach meczowych

sport

Pięć medali zdobyli Polacy 
w mistrzostwach świata klasy 
Micro rozegranych na Łotwie. 
Piotr Tarnacki („Toyota-Nina”) 
wywalczył złoto po raz piąty.

W grupie proto polska załoga 
w składzie Piotr Tarnacki, Rafał Be-
cker i Krzysztof Mongird pokonała 
Francuzów i Rosjan. Polacy mieli aż 17 
punktów przewagi nad zdobywcami 
srebrnego medalu.

W grupie racer nasze załogi wywal-
czyły drugie i trzecie miejsce. Srebrny 
medal zdobyła załoga jachtu „Stawo” 
(Grzegorz Banaszczyk, Witold Czarne-

cki, Mikołaj Chodubski). Brąz przypadł 
załodze „mBank” (Robert Janiszewski, 
Jakub Bączek, Bartosz Szymik).

W grupie cruiser Polacy zajęli pierw-
sze i drugie miejsce. Złoto wywalczy-
ła ekipa jachtu „Wojownik” (Rafał 
Moszczyński, Krystian Moszczyński, 
Natalia Moszczyńska). Drugie miejsce 
zajęła załoga „Toyota Łódź Nassau” 
(Marcin Celmerowski, Adriana Ko-
narzewska, Wojciech Moczkowski). 
W tej klasie było aż sześć polskich 
jachtów w pierwszej dziesiątce.

Regaty rozegrano w trudnych wa-
runkach wietrznych i deszczowej pogo-
dzie. Pierwszego dnia załogi aż cztery 

godziny czekały na wiatr. Drugiego, 
trzeciego i czwartego dnia wiatry znów 
były bardzo zmienne i słabe. Dopiero na 
koniec, podczas ostatnich dwóch wyści-
gów, powiało trochę mocniej (w szkwa-
łach do 4 stopni Beauforta).

– To były trudne regaty. Pogoda 
zmienna, wiatr nierówny, walka z wo-
dorostami. Karty często rozdawał wiatr. 
Rozegrano dziewięć emocjonujących 
i ciężkich wyścigów. Wyniki Polaków to 
ogromny sukces, od dawna nienotowany 
w tej klasie. Widać duży postęp w umie-
jętnościach, rozwój polskich konstrukcji 
i technologii budowy jachtów – napisał 
po regatach Marcin Celmerowski.

Piąte złoto Piotra Tarnackiego
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Test olimpijski na medal
złoto i dwa brązowe krążki. Prosimy, powtórzcie to na igrzyskach!

sport

W Anglii na olimpijskim 
akwenie rozegrano re-
gaty przedolimpijskie 

The Weymouth and Portland 
International Regatta. Polacy 
spisali się świetnie. Złoto dla 
Zofii Noceti-Klepackiej. Brąz 
dla Przemysława Miarczyń-
skiego i załogi Kusznierewicz 
– Życki. Co byśmy zrobili bez 
naszych deskarzy i zawodni-
ków z klasy Star?

Zofia Noceti-Klepacka (Kredyt Bank 
Polish Sailing Team) zwyciężyła w rega-
tach przedolimpijskich w pięknym stylu. 
Każdego dnia toczyła zacięty bój z Hi-
szpanką Mariną Alabau. Ale pod koniec 
zawodów żeglowała niemal bezbłędnie. 
Wygrała dwa biegi, w dziesiątym była 
trzecia, a w medalowym nie dała szans 
rywalkom i znów zwyciężyła. W ten 
sposób Zosia zwyciężyła w krajowych 
eliminacjach do igrzysk. - Trzeba jesz-
cze zdobyć kwalifikację dla kraju pod-
czas grudniowych mistrzostw świata 
w Austarlii. Mam nadzieję, że to będzie 
formalność – powiedział Paweł Kowal-
ski, trener kadry klasy RS:X. Przyszło-
roczne regaty w Londynie będą trzecim 
startem Zosi na igrzyskach. W Atenach 
zajęła 12. miejsce, a w Pekinie siódme.

Przemysław Miarczyński zajął trze-
cie miejsce. Jon-Paul Tobin, zawodnik 
z Nowej Zelandii, który rywalizował 
z naszym zawodnikiem o brązowy me-
dal, wspaniale żeglował w końcówce 
regat. Tobin zwyciężył w dwóch ostat-

nich startach (w biegu 10. oraz w wy-
ścigu medalowym). Ale nie zdołał 
dogonić Polaka. Zajął czwartą lokatę, 
tracąc do Przemka Miarczyńskiego 
zaledwie punkt. Regaty wygrał Ho-
lender Dorian Van Rijsselberge, któ-
ry również tylko o punkt wyprzedził 
Brytyjczyka Nicka Dempseya. Obaj 
mieli sporą przewagę nad rywalami 
z dalszych pozycji.

Załoga klasy Star, Mateusz Kusznie-
rewicz i Dominik Życki, wywalczyła 
brązowy medal. Ale lekko nie było. 
Przed jednym ze startów Argentyńczy-
cy przyłożyli swoim kadłubem w burtę 
polskiego Stara i zrobili w nim sporą 
dziurę. Tuż po tym wydarzeniu Mate-
usz napisał na swojej stronie na Facebo-
oku: „Łódka zaczęła nabierać wody 
i tonąć. Odholowano nas do brzegu. 
Złożyliśmy protest, którego rozpatry-
wanie zakończyło się dopiero o godz. 
21.30. Argentyńczyków zdyskwalifi-
kowano, a my dostaliśmy zadośćuczy-
nienie (średnia punktów z poprzednich 
wyścigów). Czyli wracamy na trzecią 
pozycję w klasyfikacji generalnej. 
Łódka pojechała do pobliskiej stocz-
ni, gdzie całą noc będzie naprawiana 
i malowana. Rano mamy ją odebrać, 
otaklować i wystartujemy w kolejnych 
wyścigach”.

W następnych biegach polska załoga 
zajmowała pozycje w czołówce i zdo-
łała obronić brązowy medal. Złoto wy-
walczyli Brazylijczycy Robert Scheidt 
i Bruno Prada, a srebro Brytyjczycy 
Iain Percy i Andrew Simpson. Po po-

wrocie do kraju Mateusz Kuszniere-
wicz napisał w swym komentarzu mię-
dzy innymi: „Biorąc pod uwagę fakt, 
że nie wszystko poszło po naszej my-
śli, zdobycie trzeciego miejsca jest dla 
nas dużym sukcesem. Mieliśmy kilka 
bardzo dobrych wyścigów, ale były 
też takie, w których straciliśmy cenne 
miejsca. Niektóre załogi w trudnych 
warunkach silnego wiatru nie potra-
fiły opanować swoich łódek. Podczas 
całych regat mieliśmy aż sześć kolizji 
i tylko jedna była z naszej winy”.

Pozostali kadrowicze żeglowali na 
dalszych pozycjach. W klasie Laser 
Radial Katarzyna Deberny zajęła 13. 
pozycję. Dziewczyny z klasy 470 (Ag-
nieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar) za-
kończyły regaty na 18. miejscu. Marcin 
Czajkowski i Jacek Piasecki żeglujący 
na olimpijskim skiffie klasy 49er zajęli 
17. lokatę. Takie samie miejsce wywal-
czył Piotr Kula, zawodnik klasy Finn.

Krzysztof Olejnik

Tomasz Chamera, dyrektor sportowy 
w Polskim Związku Żeglarskim

Gdyby ktoś obiecał nam taki wynik 
za rok na igrzyskach olimpijskich, to 
biorę go w ciemno. Ale wiadomo, że 
żeglarstwo to nie skok o tyczce, gdzie 
prawie zawsze wygrywa Jelena Isin-
bajewa. W żeglarstwie trzeba mieć 
doskonałą formę, determinację, także 
trochę szczęścia. Medale zdobyte dziś, 
nie gwarantują sukcesu za rok.

Podkreślić trzeba doskonałą dyspo-
zycję Zofii Noceti-Klepackiej z klasy 

RS:X. Zdeklasowała rywalki. Trene-
rzy z innych krajów zastanawiali się, 
dlaczego nasza zawodniczka płynie 
prawie dwa razy szybciej od innych. 
W wyścigu medalowym Zośka, mimo 
nieudanego startu, wyprzedziła kon-
kurentki o ponad 400 metrów. Mijała 
je po nawietrznej i zawietrznej stronie. 
Zupełnie jakby miała większy żagiel 
albo silnik na rufie. To rezultat cięż-
kiej pracy. Zośka spędziła na akwenie 
w Weymouth wiele tygodni i dosko-
nale go poznała. Zrzuciła kilka kilo-
gramów, więc nawet przy słabszych 
wiatrach radziła sobie świetnie (zwy-
cięstwo i dwa trzecie miejsca).

Przemek Miarczyński, zdobywając 
brązowy medal, uzyskał sporą przewagę 
nad Piotrem Myszką w krajowych kwali-
fikacjach olimpijskich. Ale do końca nie 
może być pewny startu na igrzyskach. 
Rywalizacja między mistrzem i wicemi-
strzem świata wciąż trwa.

Start Mateusza Kusznierewicza 
i Dominika Życkiego w klasie Star był 
dość niezwykły. Zdarzyło się prawie 
wszystko, co najgorsze (łącznie z dziu-
rą w łódce), a mimo to nasza załoga 
zdobyła medal. Brazylijczycy Robert 
Scheidt i Bruno Prada, którzy zwycię-
żyli zdecydowanie, są dziś chyba poza 
zasięgiem pozostałych załóg.

Katarzyna Deberny z klasy Laser 
Radial pierwszy dzień regat miała sła-
by. Ale później widzieliśmy na trasie 
Kaśkę z najlepszych lat. Żeglowała 
szybko i z determinacją. Niewiele za-
brakło jej do wyścigu medalowego.

Polacy mieli sześć kolizji podczas testu olimpijskiego. Na zdjęciu walczą w regatach Skandia Sail For Gold.
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Zofia Noceti-Klepacka, za-
wodniczka Kredyt Bank 
Polish Sailing Team, w pięk-

nym stylu wygrała przedolimpij-
skie regaty w Weymouth. Tym 
samym zwyciężyła w krajowych 
kwalifikacjach olimpijskich. Na 
igrzyska pojedzie już trzeci raz.

Magazyn „Wiatr”: Niektórzy żartu-
ją, że podczas regat w Weymouth prze-
kroczyłaś barierę dźwięku. Na trasie, 
szczególnie w końcówce regat, mijałaś 
rywalki z wielką łatwością. Jak przy-
gotowywałaś się do tej imprezy?

Zofia Noceti-Klepacka: Przygotowuję 
się do igrzysk i jednocześnie wychowu-
ję syna. Mariano ma teraz rok i osiem 
miesięcy. Dlatego zamiast podróżować 
po Europie tam i z powrotem, ciągnąć 
z sobą dziecko i męża, postanowiliśmy 
się przenieść na dłużej do Anglii. W są-
siedztwie olimpijskiego akwenu Polski 
Związek Żeglarski wynajął apartamen-
ty. W jednym z nich spędziłam z rodzi-
ną 10 tygodni. Pływałam z naszą kadrą 
podczas zgrupowań, a kiedy team RS:X 
wracał do kraju, zostawałam na miejscu 
i nadal żeglowałam. Trenowałam z za-
wodniczkami z Hongkongu, Meksyku 
i Hiszpanii. Doskonale poznałam akwen. 
Zresztą bardzo go lubię. W Weymouth 
wiatr kręci prawie tak samo jak na moim 
Zalewie Zegrzyńskim. Jest chłodno 
jak nad polskim Bałtykiem we wrześ-
niu. Dlatego czuję się tam niemal jak 
w domu. Zawodniczki z ciepłych krajów 
trzęsą się z zimna, dlatego mogę zażarto-
wać, że im gorsza pogoda w Weymouth, 
tym lepiej dla nas.

Wracaliście do Polski w doskona-
łych nastrojach...

Jasne, ale nie tylko z powodu zwy-
cięstwa. Dobrze znów pogadać po pol-
sku i zjeść na kolację coś naszego.

Gdyby wszyscy zawodnicy z ka-
dry, także żeglarze z innych klas, zo-
stali skoszarowani w Weymouth na 
długie tygodnie, może mielibyśmy 
więcej medali.

Moja sytuacja była wyjątkowa. Mam 
małe dziecko. To wymusza pewne roz-
wiązania. Ale pozostali kadrowicze 
chcą wrócić do domu, do najbliższych. 
Muszą choć na chwilę zapomnieć o ry-
walizacji i stresie. Proszę pamiętać, że 
nie jesteśmy robotami. Wyczynowe 
żeglowanie jest dla nas bardzo ważne, 
ale nie najważniejsze. Na pierwszym 
miejscu zawsze będzie rodzina.

W Weymouth byłaś królową pręd-
kości. Nawet gdy miałaś falstart 
i musiałaś wrócić na linię startu, 
przypłynęłaś na metę w czołówce (na 
ósmym miejscu). Jaka jest recepta 
na taką „jazdę”?

Poza zwykłym cyklem szkoleniowym 
naszego teamu miałam także własne za-
jęcia, można powiedzieć „nadgodziny”. 
Podczas pobytu w Argentynie (to ojczy-
zna mojego męża) startowałam z powo-

dzeniem w zawodach triathlonowych. 
Ten wymagający sport bardzo skutecz-
nie poprawia kondycję fizyczną. Zna-
lazłam też w Argentynie miejsce, gdzie 
codziennie wiało nawet 40 knotów. To 
był hardcore, taklowałam żagle nie 
większe niż 3,7 m kw. Treningi w takich 
warunkach są bardzo przydatne. Poza 
tym startowałam w zawodach slalomo-
wych organizowanych przez Professio-
nal Windsurfers Association (PWA). 

Nie ujmując niczego olimpijskiej desce 
klasy RS:X, przyznać trzeba, że praw-
dziwy windsurfing jest właśnie na za-
wodach PWA. Zawodnicy rywalizują 
w konkurencjach wave, freestyle i sla-
lom. Korzystają z trzech desek i sześciu 
żagli różnej wielkości. Dzięki temu mo-
głam w slalomie doskonalić szybką jaz-
dę w ślizgu. Być może dlatego prędkość 
jest teraz moim sprzymierzeńcem.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

sport

nie jesteśmy robotami
rozmowa z zofią noceti-Klepacką, złotą medalistką regat przedolimpijskich

Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków

LONDYN 2012
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Królowa prędkości Zofia Noceti-Klepacka.
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W Pucku rozegrano regaty Pu-
charu Europy w klasie Laser. Ry-
walizowało ponad stu zawodni-
ków z siedmiu państw. Głównym 
sponsorem był Kredyt Bank.

Puchar Europy w klasie Laser to cykl 
12 imprez rozgrywanych od marca do 
grudnia. Każde regaty odbywają się 
w innym kraju. W tym sezonie pierw-
sze wyścigi rozegrano we włoskim 

Torbole nad jeziorem Garda. Ostatnie 
odbędą się w chorwackim Hwarze. 
Ta impreza zakończy się w sylwestra, 
więc uroczyste zakończenie zapewne 
będzie wybuchowe.

W Pucku rywalizowało 104 zawodni-
ków z siedmiu państw – Polski, Ukra-
iny, Białorusi, Łotwy, Rosji, Czech 
i Niemiec. W klasie Laser Standard 
wygrał Jonasz Stelmaszyk, tegoroczny 
wicemistrz Europy. Drugi był Kacper 

Ziemiński, a trzeci Filip Kobielski. 
– Był to mój pierwszy start od lipco-
wych mistrzostw kontynentu. Jeszcze 
nie wszystko grało tak, jak bym chciał. 
Regaty w Pucku traktowałem jako etap 
przygotowań do mistrzostw świata, 
które odbędą się w grudniu w australij-
skim Perth – powiedział Stelmaszyk.

W klasie Laser Radial zwycięży-
ła Tatiana Drozdovskaya z Białorusi. 
Drugie miejsce zajął Mateusz Hanke, 

a trzecie Maxim Nikolaev z Rosji. 
Drugą kobietą w stawce była Katarzy-
na Deberny (czwarta lokata w klasyfi-
kacji generalnej).

W klasie Laser 4.7 zwyciężył Jakub 
Rosłoń. Drugie miejsce wywalczył 
Stepan Novotny z Czech, a trzecie Ma-
ciej Figiel.

W sobotę, trzeciego dnia regat, ro-
zegrano krótkie wyścigi specjalne 
o nagrodę prezesa Kredyt Banku. 
Kwalifikację do tych widowiskowych 
i emocjonujących biegów uzyskało 
pięciu najlepszych sterników z każdej 
klasy. Trasę wytyczono w pobliżu pu-
ckiej plaży. Komentatorem był Paweł 
Pochwała, dziennikarz telewizyjny 
i uczestnik Pucharu Europy w klasie 
Laser Radial. Zwycięzcy udzielali 
wywiadów i opisywali walkę z rywa-
lami. Nagrodę prezesa Kredyt Banku 
zdobyli Agata Barwińska (Laser 4.7 
dziewcząt), Maciej Figiel (Laser 4.7 
chłopców), Mateusz Hanke (Laser 
Radial mężczyzn), Natalia Szymczyk 
(Laser Radial kobiet) i Jonasz Stelma-
szyk (Laser Standard).

W Pucku żeglowali również zawod-
nicy w wieku powyżej 35 lat. W gru-
pie masterów klasy Laser zwyciężył 
Dariusz Lubiak, a klasy Laser Radial 
– Dariusz Szarek.

Na zakończeniu regat zwycięzcy 
otrzymali nagrody. Wśród trenerów roz-
losowano dwa radiotelefony ufundowa-
ne przez Kredyt Bank. Sylwia i Henryk 
Płoski, właściciele znanej i lubianej przez 
żeglarzy restauracji „Mistral” (najlepsze 
ryby w mieście!) ufundowali dwa rowe-
ry. Zostały rozlosowane wśród uczestni-
ków obecnych na zakończeniu regat.

Puchar europy klasy laser w Pucku

Miłosz Wojewski na fali. Fot. studio.b5.pl

Jonasz Stelmaszyk na mecie mistrzostw Europy.   Fot. Patrick Forsblom

srebro i brąz polskich finnistów
Miłosz Wojewski (SEJK Pogoń 

Szczecin) zdobył srebro, a Artur 
Ponieczyński (Spójnia Warsza-
wa) brąz, w mistrzostwach świa-
ta juniorów w klasie Finn (Silver 
Cup). Regaty rozegrano w Rosji.

Miłosz zaczął pechowo (DNF 
w pierwszym biegu). Później mimo 
trudnych, słabych wiatrów kończył 
wyścigi w pierwszej dziesiątce. Na fi-
niszu regat miał doskonałe dwa biegi, 
które pozwoliły mu wywalczyć srebr-

ny medal (2 i 3 pozycja). Artur Ponie-
czyński także pływał bardzo równo 
i niezagrożony zajął trzecią pozycję.

Przed ostatnim wyścigiem Polacy 
mieli sporą stratę do prowadzącego 
w regatach reprezentanta gospodarzy. 
Posiadali także dość bezpieczną prze-
wagę nad resztą zawodników. Dlatego 
finałowy bieg mógł być polską roz-
grywką o srebro. Próbę sił i nerwów 
lepiej przeszedł Miłosz Wojewski, 
który w ostatnim biegu odrobił stra-
tę do kolegi z drużyny i zajął drugie 
miejsce.

Mistrzem świata został reprezentant 
gospodarzy, Arkadiy Kistanov. W re-
gatach startowało 37 zawodników z 12 
państw.

Miłosz Wojewski dla magazynu 
„Wiatr”: Ścigaliśmy się na wyczarte-
rowanych od Rosjan łódkach. Z Polski 
zabrałem tylko własny żagiel. Regaty 
rozegrano na bardzo nietypowym 
akwenie. Był długi i wąski. Wyglą-
dał jak kanał łączący dwa jeziora. Na 
nieco szersze rozlewisko, na którym 
ustawiano trasę, żeglowaliśmy go-
dzinę. W tym samym miejscu roze-
grano mistrzostwa świata seniorów 

w 2005 roku. Wygrał wówczas Bry-
tyjczyk Ben Ainslie.

Podczas biegów musieliśmy żeglo-
wać bardzo czujnie wykorzystując 
każdą zmianę siły i kierunku wiatru. 
Po dwóch pierwszych startach zre-
zygnowałem z wybierania stron na 
halsówce, bo było to zbyt ryzykow-
ne. Zawodnik płynący w prawo lub 
w lewo mógł minąć boję „jedynkę” na 
pierwszym miejscu, ale też na ostat-
nim. Dlatego postanowiłem żeglować 
środkiem. Starałem się trzymać czo-
łówki. Później sporo nadrabiałem na 
kursach pełnych.

Srebro wywalczone w Rosji to mój 
pierwszy medal w klasie Finn. Wcześ-
niej dwukrotnie zajmowałem czwar-
te miejsce w mistrzostwach Europy. 
Minionej zimy zdobyłem złoto na mi-
strzostwach świata i Europy juniorów 
w bojerowej klasie DN. Ostatnie mie-
siące są więc dla mnie bardzo udane. 
Teraz przygotowuję się do mistrzostw 
Polski, które rozegrane zostaną w trzeci 
weekend września. Później planuję ko-
lejne zagraniczne treningi w okresie je-
siennym, a zimą znów zakładam płozy 
i szukam lodu, by polatać na bojerach.
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W Sopocie pachniało wiel-
kim światem. Na molo 
kibice, w powietrzu śmi-

głowiec, a na wodzie mistrzowie 
match racingu. Pierre Antoine 
Morvan wygrał regaty Sopot Match 
Race 2011. W finale Francuz poko-
nał 3-1 ekipę Karola Jabłońskiego. 
W walce o trzecie miejsce Szwaj-
car Eric Monnin wygrał 2-0 z zało-
gą Przemysława Tarnackiego.

Rundę eliminacyjną (round robin) 
wygrał Karol Jabłoński (11 zwycięstw). 
Na drugim miejscu był faworyt imprezy 
Pierre Antoine Morvan (10 zwycięstw), 
a na trzecim, z taką samą ilością wy-
granych wyścigów co ekipa francuska, 
team Przemysława Tarnackiego.

Jabłoński i Tarnacki spotkali się 
w półfinale. Po dwóch wyścigach był 
remis. W trzecim decydującym biegu 
start wygrała załoga Tarnackiego. Jed-
nak po chwili popełniła błąd, który na-
tychmiast wykorzystał Karol Jabłoński. 
To był decydujący moment rywalizacji 
Polaków. Wyścig wygrał Jabłoński 
i awansował do finału. Przemysław 
Tarnacki w walce o trzecie miejsce uległ 
Szwajcarskiej załodze dowodzonej 
przez Eric’a Monnin’a. Finał rozgrywa-
ny był do trzech zwycięstw. Zwyciężyli 

bardziej zgrani Francuzi. Pierre Antoine 
Morvan pokonał Jabłońskiego 3-1.

Po regatach Karol Jabłoński napisał na 
swojej stronie internetowej: „Ścigałem 
się z nową załogą, z chłopakami którzy 
wcześniej ze sobą nie żeglowali (Marek 
Stańczyk, Dominik Niśkiewicz i Paweł 
Górski). Dwa dni treningów z ekipą 
Przemka Tarnackiego pomogły nam 
się zgrać i opanować jacht, ale sporo 
brakowało do perfekcji. By ją uzyskać, 
potrzebne są lata wspólnych startów. 
Zabrakło nam także zwierzęcej siły po-
trzebnej do wykonywania precyzyjnych 
manewrów w trudnych warunkach”.

WYNiKi
1. Pierre Antoine Morvan, Francja
2. Karol Jabłoński, Polska 
3. Eric Monnin, Szwajcaria
4. Przemysław Tarnacki, Polska 
5. Keith Swinton, Australia
6. Reuben Corbett, Nowa Zelandia 
7. Simone Ferrarese, Włochy 
8. Karol Górski, Polska
9. Andriey Arbuzov, Rosja

Całe podium  
dla Skandynawii

Załoga Tarnacki Yacht Racing zaję-
ła dziewiąte miejsce w mistrzostwach 

Europy w match racingu rozegranych 
na Alandach. Wygrali Szwedzi (skip-
per Björn Hansen). Drugie miejsce 
dla Duńczyków (skipper Mads Ebler). 
Brązowy medal zdobyli Finowie (Staf-
fan Lindberg). Zdobywcy trzeciego 
miejsca pokonali francuską załogę, 
która zwyciężyła w sopockich raga-
tach (Pierre-Antoine Morvan).

Załogi ścigały się w centrum mia-
sta Mariehamn. Regaty zaliczane 
były do klasyfikacji Pucharu Świata 
(grade 2). Mistrzostwa rozgrywano 
na czteroosobowych jachtach klasy 
J-95. Polską załogę tworzyli: Prze-
mysław Tarnacki (skipper), Łukasz 
Wosiński, Marcin Banaszek, Prze-
mysław Płóciennik.

zabrakło zwierzęcej siły
Jabłoński i Tarnacki w czołówce regat sopot match race 2011

Tańczący z żaglami załogant ekipy szwajcarskiej.    Fot. Robert Hajduk

Załoga Przemysława Tarnackiego zajęła w Sopocie czwarte miejsce.
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Jacht Klub Wielkopolski zor-
ganizował po raz kolejny regaty 
Srebrny Żagiel Optimista, które 
w tym roku były trzecią i ostat-
nią eliminacją do olimpiady mło-
dzieży. Na starcie stanęło 297 
zawodników z całego kraju. To 
rekordowa frekwencja w 34-let-
niej historii tych regat. 

Komisja sędziowska pod dowódz-
twem Barbary Grabarz przeprowa-
dziła sześć wyścigów. W niedzielę, 
trzeciego dnia imprezy, zabrakło wia-
tru. Udało się rozegrać jedynie bieg 
finałowy o nagrodę główną, w którym 
startuje trzech najlepszych sterników 
z grupy A i trzech najlepszych z gru-
py B. Żagiel i rury do Optimista wy-
walczył Damian Kosmalski z CHKŻ 
Chojnice.

W grupie B (młodsi zawodnicy) ry-
walizowało 172 żeglarzy. Zwyciężył 
Szymon Urzędowski z klubu Wiaterni 
Nowy Targ. Drugie miejsce zajął Ma-
ciej Abramowicz, a trzecie – Maria 
Granica (oboje z klubu MOS SSW Iła-
wa). W pierwszej ósemce klasyfikacji 
generalnej znalazło się aż pięciu sterni-
ków z Iławy. – To bardzo mocna ekipa, 
za rok wszyscy przechodzą do grupy A 
– powiedział trener Marek Karbowski.

W grupie A na Srebrnym Żaglu Op-
timista ścigało się 125 zawodników. 
Wygrał Damian Kosmalski z CHKŻ 
Chojnice. Drugie miejsce wywalczył 
Paweł Roszkowski z Bazy Mrągowo, 
a trzecie Agnieszka Łapińska z WTW 
Warszawa.

W trakcie regat organizatorzy przepro-
wadzili także wyścig oldbojów. Wystar-
towało 20 trenerów i rodziców. Wygrała 
Daria Abramowicz przed Mariuszem 
Sołtysiakiem i Dawidem Zbroją. F
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Dobiega końca jubileu-
szowy, dziesiąty sezon 
projektu Nivea Błękitne 

Żagle. W sierpniu po raz pierw-
szy jedną z głównych imprez 
tego programu zorganizował 
Jacht Klub Wielkopolski. Ry-
walizowało 98 najmłodszych 
sterników klasy Optimist. 

Pogoda podczas regat była wakacyj-
na. Ciepło i słońce sprzyjały zabawom 
na lądzie (dzieciom zapewniono mię-
dzy innymi park linowy). Na wodzie, 
mimo kapryśnych wiatrów, udało się 
rozegrać cztery biegi, w tym wyścig 

o Błękitną Wstęgę. W organizację 
regat zaangażowali się rodzice kier-
skich żeglarzy, którzy przygotowali 
dla uczestników pyszne ciasta domo-
wej roboty. 

W grupie zawodników do lat dzie-
więciu najlepiej żeglował Patryk 
Kosmalski (UKS KET Charzykowy). 
Wśród starszych sterników (do lat 11) 
zwyciężył Philip Zubel (ŻMKS Po-
znań). Pełną listę wyników znajdzie-
cie na stronie internetowej programu 
www.nbz.pl. Ostatnie zawody pod-
sumowujące sezon Błękitnych Żagli 
zaplanowano na początek września 
(Nieporęt, Zalew Zegrzyński).

Nivea Błękitne Żagle to program, 
jakiego nie ma w żadnym innym kra-
ju. Realizowany jest we współpracy 
z Polskim Związkiem Żeglarskim oraz 
Narodowym Stowarzyszeniem Klasy 
Optimist (NSKO). Skierowany jest do 
najmłodszych żeglarzy (do 11 lat). Obej-
muje 35 klubów, które otrzymują wspar-
cie finansowe oraz sprzęt. Do tej pory 
w programie wzięło udział ponad 7 tys. 
chłopców i dziewcząt. Zorganizowano 
ponad 100 regat i pikników. Wydano 7 
mln zł. Przez dekadę liczba polskich op-
timiściarzy uprawiających żeglarstwo 
wzrosła z 350 do 2500. Błękitne Żagle 
mają w tym sukcesie spory udział.

wielki błękit na małym jeziorze

Uczestnicy poznańskich regat Nivea Błękitne Żagle.

Na Mistrzostwa Polski 
Skiff & Dinghy by Nauti-
ca Nord zaprasza Yacht 

Klub Stal Gdynia (1 – 2 paź-
dziernika). W regatach wezmą 
udział załogi z klas Nautica 
450, Hornet, 505, Laser 5000 
i Devoti One. Organizatorzy li-
czą też na załogi omeg, finnów, 
470 i innych łódek mieczo-
wych. Impreza będzie towarzy-
szyć Błękitnej Wstędze Zatoki 
Gdańskiej. To już 60. edycja 
tego wyścigu.

Żeglowanie na jachtach mieczowych 
po zatokach i wodach przybrzeżnych 
jest w Polsce coraz popularniejsze. 
Małe łódki są stosunkowo tanie i ła-

twe w transporcie. Można je wrzucić 
na dach auta lub na małą przyczepę. 
Poza tym gwarantują emocje podczas 
pływania.

Miłośnicy takich jachtów z Gdyni 
postanowili połączyć siły, by zinte-
grować środowisko oraz organizować 
wspólne treningi i regaty. Założyli 
stronę na Facebooku o nazwie „Gdy-
nia Skiff & Dinghy Park”. W czerwcu 
zorganizowali pierwsze treningowe 
regaty. Kolejne zaplanowano na 24 
września (środa, 17.00). Październiko-
we wyścigi będą pierwszymi mistrzo-
stwami kraju jachtów mieczowych 
w formule przelicznikowej (wszystkie 
klasy startują razem).

W sobotę, 1 października, rozegra-
ne zostaną dwa krótkie wyścigi. Póź-
niej załogi mieczówek wezmą udział 
w Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej 
(wyścig na trasie Gdynia – Gdańsk – 
Gdynia). Następnego dnia uczestnicy 

mistrzostw rozegrają kolejne trzy bie-
gi. Wpisowe wynosi 100 zł od jachtu.

Błękitna Wstęga  
Zatoki Gdańskiej

Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej to 
najstarsza cykliczna gdyńska impreza 
sportowa (rozgrywana jest od 1952 r.). 
W regatach może wziąć udział każda 
konstrukcja, która unosi się na wodzie 
i ma żagiel. Startują nie tylko jachty 
kabinowe i mieczówki, ale także deski 
windsurfingowe. Przed rokiem zgłosi-
ło się 450 żeglarzy. Do mety dotarło 76 
jednostek. Regaty kończą się uroczy-
stym rozdaniem nagród i tradycyjnym 
sailors party organizowanym w hanga-
rze Yacht Klubu Stal Gdynia.

mieczówką po horyzont
Pierwsze mistrzostwa kraju jachtów mieczowych odbędą się w gdyni

300 łódek 
w Kiekrzu

http://www.nbz.pl/
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359 młodych zawod-
ników walczyło 
na Zalewie Ze-

grzyńskim o medale Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Że-
glarstwie. Regaty rozegrano 
w dwóch terminach i dziesięciu 
konkurencjach. W klasyfikacji 
województw najwięcej punktów 
zdobyli zawodnicy z Pomorskie-
go. Na drugim miejscu uplaso-
wały się Warmia i Mazury, a na 
trzecim Mazowsze.

W pierwszej części olimpiady rywa-
lizowali zawodnicy z klasy Laser 4.7 
oraz deskarze (Techno 293). Wiatr do-
pisał, komisja przeprowadziła wszyst-
kie zaplanowane wyścigi. Ale warunki 
na wodzie nie były łatwe.

W czołówce Lasera chłopców do-
minowali gospodarze. Zwyciężył Lew 
Cezary Gołda (MKS Dwójka Warsza-
wa). Wśród dziewcząt złoto wywal-
czyła Agata Barwińska (MOS SSW 
Iława). W pierwszej dziesiątce klasyfi-
kacji generalnej ponad połowa miejsc 
przypadła sterniczkom w Poznania. 
W konkurencji Laser 4.7 Open (do lat 
15) zwyciężył Sebastian Kalafarski 
(MOS SSW Iława).

W rywalizacji deskarzy liczyli się za-
wodnicy tylko dwóch klubów: DKŻ Do-
brzyń i SKŻ Hestia Sopot. Zajęli pierw-
szych dziewięć miejsc. Na najwyższym 
podium stanął Radosław Furmański 
(DKŻ Dobrzyń). Wśród dziewcząt naj-
silniejszą ekipę miała Baza Mrągowo 
(zawodniczki tego klubu zajęły pierw-
sze, drugie, czwarte i piąte miejsce). 
Wygrała Klaudia Szablińska.

W drugiej części olimpiady do wal-
ki stanęły załogi Cadetów, łódek klasy 

L’Equipe oraz sternicy Optimistów – 
w sumie 218 żeglarzy. Tym razem, nie-
stety, wiatr płatał figle. Przez pierwsze 
dwa dni regat nie rozegrano ani jedne-
go wyścigu. Zawodnicy zabijali czas 
na brzegu, a trenerzy i sędziowie z nie-
pokojem spoglądali na prognozy pogo-
dy. W końcu udało się rozegrać sześć 
z dziesięciu zaplanowanych biegów. 
Wiatry były zmienne i bardzo słabe. 

W konkurencji Optimist chłopców 
dominowali doświadczeni sternicy 
drobnej postury. Wygrał Marcin Ur-
bański (CHKŻ Chojnice), były mistrz 

Polski w kategorii do lat 11. Najwięcej 
punktów w klasyfikacji województw 
zdobyli zawodnicy z Pomorskiego. 
Wśród dziewcząt z dużą przewagą 
zwyciężyła Martyna Mik z klubu MOS 
Ełk.

Na Cadecie złote medale wywalczy-
ły załogi ŻLKS Kiekrz – wśród chłop-
ców Dawid Kania i Kacper Madoń, 
a wśród dziewcząt Natalia Wierzbicka 
i Zuzanna Skibicka.

W dwuosobowej klasie L’Equipe 
całe podium zajęły załogi z klubu 
Spójnia Warszawa. Złoto wywalczyli 

Olimpiada młodzieży 2011
w żeglarstwie sportowym dzieci i młodzieży prym wiodą trzy województwa

Jachty klasy L’Equipe tuż po starcie.    Fot. Monika Jabłecka

Michał Skrzypkiewicz i Przemysław 
Marczak. Nie była to niespodzianka, 
ponieważ kilka dni wcześniej Michał 
i Przemek wygrali mistrzostwa Euro-
py klasy L’Equipe w Hiszpanii.

L’Equipe to monotypowa klasa dla 
dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Jej kon-
struktorem jest Marc Laurent, trener 
oraz były mistrz świata w olimpijskiej 
klasie 470. Znakiem klasy jest nazwa 
słynnego francuskiego dziennika 
sportowego, który wspiera rozwój tej 
konkurencji. Łódka posiada trapez dla 
załoganta oraz spinaker. W krajowym 
systemie rywalizacji sportowej regaty 
łodzi L’Equipe rozgrywane są w for-
mule open (załogę mogą tworzyć chło-
piec i dziewczynka). 

Olimpiada była dobrze zorganizowa-
na. Rodziców i trenerów bardzo ucie-
szyła strona internetowa regat (www.
regaty-zegrze.pl), na której na bieżąco 
pojawiały się wyniki zawodów. Rodzi-
ce z całej Polski znali rezultaty swoich 
dzieci wcześniej niż trenerzy na Zale-
wie Zegrzyńskim.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 
WOJEWÓDZTW

  1. pomorskie 169
  2. warmińsko-mazurskie 133
  3. mazowieckie 127
  4. wielkopolskie 78
  5. zachodniopomorskie 50
  6. kujawsko-pomorskie 44
  7. podlaskie 30
  8. śląskie 23
  9. dolnośląskie 8
10. małopolskie 8
11. opolskie 4 
12. świętokrzyskie 3
13. lubuskie 1

żeglarze kontra piraci
Organizatorzy regat Volvo Oce-

an Race 2011-2012 postanowili 
zmienić trasę wyścigu i częścio-
wo ją utajnili, by… chronić żegla-
rzy przed piratami na Oceanie 
Indyjskim.

Po zasięgnięciu opinii ekspertów 
do spraw bezpieczeństwa zmieniono 
i utajniono przebieg trasy drugiego 
i trzeciego etapu (z Kapsztadu do Abu 
Zabi w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i z Abu Zabi do chińskiego 
miasta Sanya). Załogi w drugim etapie 
mają zawinąć do bezpiecznego portu, 
którego nazwa nie jest podawana do 
publicznej wiadomości. Stamtąd zo-
staną przetransportowane w pobliże 
Abu Zabi. Podobna operacja zostanie 
przeprowadzona w trzecim etapie. 
Meta będzie w „bezpiecznym porcie”, 
a start według planu – w Chinach. – To 

bardzo dobre rozwiązanie – powie-
dział Franck Cammas z teamu Groupa-
ma. – W pełni popieramy decyzję or-
ganizatorów – dodał Mike Sanderson 
z zespołu Sanya. – Bezpieczeństwo 
jest priorytetem dla wszystkich – po-
wiedział Kenny Read z teamu Puma 
Ocean Racing.

Regaty Volvo Ocean Race rozpoczną 
się 29 października. Siedem załóg za-
mierza pokonać 39 000 mil morskich 
i odwiedzić 10 portów. Rejs zakończy się 
w irlandzkim Galway w lipcu 2012 r.

Regaty Volvo Ocean Race 2011-2012 
będą jedenastą edycją imprezy, która 
pierwszy raz odbyła się na przełomie 
1973 i 1974 r. pod nazwą The Whit-
bread Round World Race. Podczas 
pierwszych regat Volvo Ocean Race 
zawodnicy rozpoczynali i kończyli wy-
ścig w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. 
Dopiero w XXI w. postanowiono, że 

załogi będą finiszować w innym porcie 
niż startowały. W ostatniej edycji re-
gat, która odbyła się na przełomie 2008 
i 2009 r., triumfował Ericsson Racing 
Team ze Szwecji. W tegorocznych wy-
startuje po raz pierwszy chińska załoga. 
Skipperem będzie Mike Sanderson.

Najdłuższy odcinek z nowozelandz-
kiego Auckland do Itajaí w Brazylii 
liczy 6705 mil. To prawie 20 dni na 
oceanie bez zawijania do portu. Z kolei 
najkrótszy etap z francuskiego Lorient 
do Galway w zachodniej Irlandii liczy 
485 mil morskich.

Po raz pierwszy w historii regat 
w miastach etapowych na załogi będą 
czekać młodzi żeglarze, którzy uczą 
się i trenują pod okiem wykwalifiko-
wanych szkoleniowców w akademii 
Volvo Ocean Race. Więcej informacji 
na temat wyścigu na stronie interneto-
wej www.VolvoOceanRace.com.

http://www.regaty-zegrze.pl/
http://www.regaty-zegrze.pl/
http://www.VolvoOceanRace.com/
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Żeglarze w kaskach, łódki 
ze skrzydłami, kamery 
na śmigłowcach i wyści-

gi pokazywane na brzegu na 
wielkim ekranie. Oto żeglar-
stwo przyszłości. U wybrzeży 
portugalskiego Cascais roze-
grano pierwsze regaty z cyklu 
America’s Cup World Series 
Championship.

Regaty rozegrano na katamaranach 
klasy AC 45, które zamiast tradycyj-
nych grotów mają skrzydła. Rywalizo-
wało dziewięć ekip przygotowujących 
się do regat o Puchar Ameryki. Do Ca-
scais przyjechali najlepsi żeglarze na 
świecie. Dwie załogi wystawił Oracle. 
Jedną dowodził Russell Coutts, a dru-
gą James Spithill. Dean Barker pływał 
w ekipie Nowej Zelandii. Terry Hut-
chison kierował jachtem Szwedów. 
Francja miała dwa silne zespoły: kata-
maran drużyny Aleph prowadził Alain 
Gautier, a załodze Energy przewodził 
Loick Peyron. Chińczyków wzmocnił 
Mitch Booth, natomiast w ekipie kore-
ańskiej żeglował Chris Draper.

Wśród załóg nie było ani jednej, 
która miałby charakter narodowy. 
W hiszpańskim zespole Green Comm 

Racing nie było ani jednego Hiszpana. 
W skandynawskiej ekipie Artemis Ra-
cing jedynym Szwedem jest szef tea-
mu, który w ogóle nie wsiada na jacht. 
Tylko ekipy z Francji i Nowej Zelandii 
złożone były w większości z żeglarzy 
pochodzących z tych krajów.

Na jachtach AC 45 żegluje zaledwie 
5 osób, co pozwala szefom zespołów 
obniżyć koszty treningów i startów. 
Ponadto na pokład można zabrać ob-

serwatora, który z bliska śledzi zma-
gania na wodzie. W Cascais korzystali 
z tego dziennikarze akredytowani 
przy regatach, a także szefowie tea-
mów, którzy na co dzień zza biurek 
lub z brzegu obserwują przygotowania 
i rywalizację.

Regaty w Portugalii były żeglarskim 
świętem i dużym medialnym wydarze-
niem. Akcje rozgrywane na wodzie po-
kazywano na telebimie. Nie trzeba było 

opuszczać kawiarni, by śledzić wyścigi. 
Przekaz telewizyjny był na najwyższym 
poziomie. Zmagania rejestrowały ka-
mery zainstalowane na katamaranach 
biorących udział w regatach, na szyb-
kich łodziach motorowych, a także na 
śmigłowcach. Dzięki temu realizatorzy 
w studiu, które zbudowano na potrzeby 
imprezy, mogli urozmaicać przekaz, 
a kibice na brzegu widzieli więcej niż 
dziennikarze w łodziach prasowych. 
Wywiady z żeglarzami przeprowadza-
no tuż za linią mety. Animacje ułatwiały 
zrozumienie regat żeglarskich wszyst-
kim widzom. Były zbliżenia i powtórki 
z fachowym komentarzem. Objaśniano 
nawet zawiłości taktyki regatowej i tłu-
maczono, dlaczego zawodnicy pływają 
w kaskach.

W marinie wyrosło miasteczko 
namiotowe z barami, sklepami z pa-
miątkami związanymi z imprezą 
i Pucharem Ameryki. Własne stoiska 
informacyjne miały zespoły. Kibice 
mogli otrzymać materiały związane 
z żeglarzami i obejrzeć filmy z przy-
gotowań do regat. Każdego wieczoru 
odbywały się spotkania z gośćmi, 
wśród których nie brakowało sław że-
glarstwa i gwiazd poprzednich edycji 
Pucharu Ameryki.

nowa era Pucharu ameryki
Pierwsze starcie gigantów w Portugalii. nowa zelandia wraca na szczyt

Pierwsze regaty America’s Cup World Series Championship wygrała załoga Nowej Zelandii.

Kibice na jachtach licznie obstawili trasę regat.
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Formuła rywalizacji na wodzie 
była dość oryginalna. Do klasyfika-
cji generalnej liczono punkty zdobyte 
w wyścigach flotowych oraz w match 
racingu. Takie zasady premiują żegla-
rzy wszechstronnych i mających wy-
jątkowe umiejętności. Dzięki temu nie 
było wyścigów o nic lub choćby mniej 
ważnych. Każdy punkt mógł zadecy-
dować o końcowym wyniku, zatem 
wszystkie załogi walczyły do końca, 
bez kalkulacji.

Już pierwszy dzień pokazał, kto się 
będzie liczył w walce o zwycięstwo, 
a kto tylko aspiruje do wysokich lo-
kat. Regaty flotowe wygrali Nowoze-
landczycy z Emirates Team New Ze-
aland, którzy wprawdzie nie wygrali 
żadnego wyścigu, ale pływali naj-
równiej. Byli trzykrotnie drudzy i raz 
trzeci. Rywale może żeglowali szyb-
ciej, ale mieli wpadki (piąte miejsce 
zespołu Oracle Russella Couttsa czy 
siódme teamu Artemis Racing). W tej 
fazie regat zaskakująco dobrze popły-
nęli żeglarze Artemis Racing, na któ-
rych przed startem stawiało niewielu 
obserwatorów. Zawiedli natomiast 
Francuzi z Energy Team. Uplasowa-
li się na siódmym miejscu, choć za 
sterem stał Loick Peyron, jeden z naj-
lepszych fachowców od żeglugi na 
katamaranach. Po regatach wyjaśniła 
się przyczyna ich słabszego występu; 
żeglarze zatruli się hotelowym jedze-
niem i nie mieli pewności, czy w ogó-
le pojawią się na starcie. Miejsce ósme 
zajął drugi francuski zespół (Aleph), 
dowodzony przez Alaina Gautiera.

W półfinałach regat meczowych 
zespół Oracle Jamesa Spithilla poko-
nał ekipę Artemis Racing, a Emirates 
Team New Zealand zwyciężył Team 
Korea. Wcześniej niespodzianką było 
wyeliminowanie załogi Oracle Rus-
sella Couttsa przez Koreańczyków. 

W finale Nowozelandczycy musieli 
uznać przewagę zespołu Oracle Jame-
sa Spithilla. 

Ostatniego dnia przeprowadzono 
dłuższy flotowy wyścig finałowy, 
który mógł jeszcze zmienić wyniki. 
Po ostrej walce zwyciężyli Nowoze-
landczycy z Deanem Barkerem za ste-
rem, którzy o 21 sekund wyprzedzili 
Tery’ego Hutchinsona z Artemis Ra-
cing i dwie załogi Oracle Team.

Po zakończeniu wyścigów zawod-
nicy rozjechali się na kolejne regaty. 
Na dywanik został wezwany skipper 
zespołu chińskiego Mitch Booth. 
Amerykanin nie uzyskał dobrej oce-
ny swoich szefów i został zwolniony. 
To pierwsza ofiara Pucharu Ameryki 
nowej ery.

Marek Słodownik

America’s Cup World Series Cham-
pionship to cykl regat będący poligo-
nem dla sprzętu i załóg przed „dużym” 
Pucharem Ameryki zaplanowanym na 
rok 2013 (te regaty rozegrane zostaną 
na większych katamaranach nowej kla-
sy AC72, gospodarzem imprezy będzie 
San Francisco).
Katamaran AC45 został zbudowany 
z włókna węglowego. Może żeglować 
bardzo szybko (do 30 węzłów) i stosun-
kowo blisko brzegu. Łódź można łatwo 
demontować i taklować, a złożony kad-
łub mieści się w 40-stopowych konte-
nerach, co ułatwia transport sprzętu. 
Puchar Ameryki to najstarsze regaty 
świata, a wiktoriański dzban o wadze 
3 kilogramów jest najstarszą nagrodą 
w nowożytnym sporcie i najcenniejszym 
trofeum w żeglarstwie. 32. edycję regat 

rozegrano na jednokadłubowych jach-
tach klasy ACC. W lutym 2010 r. – w 33. 
edycji America’s Cup – doszło do nie-
równej walki szwajcarskiego katamara-
nu „Alinghi” ze znacznie szybszym ame-
rykańskim trimaranem „BMW Oracle”, 
który w miejscu grota miał gigantyczne 
skrzydło. Już po pierwszym wyścigu 
było jasne, że te dwa jachty nie powin-
ny rywalizować z sobą w regatach me-
czowych. Amerykanie żeglowali ostrzej 
na wiatr, z dużą swobodą i lekkością, 
prawie przez cały czas utrzymując na-
wietrzny pływak ponad wodą.
By wyrównać szanse i uatrakcyjnić 
rywalizację, postanowiono stworzyć 
nową klasę AC72. Katamarany o jed-
nakowych parametrach sprawią, że 
walka o Puchar Ameryki znów będzie 
się toczyć burta w burtę.

sport

Puchar Ameryki czyli prędkość i dynamiczne akcje na katamaranach ze skrzydłami.

Kamery śledziły zawodników z powietrza i z wody.

Wyniki końcowe
1. Emirates Team New Zealand
2. Artemis Racing
3. Oracle James Spithill
4. Oracle Russell Coutts
5. Green Comm Racing
6. Aleph
7. Team Korea
8. Energy Team
9. China Team

Wyniki regat meczowych
1. Oracle James Spithill
2. Emirates Team New Zealand
3. Artemis Racing
4. Team Korea
5. Oracle Russell Coutts
6. Team Energy
7. Green Comm Racing
8. Aleph
9. China Team

Wyniki próby prędkości na dystansie 
500 metrów (w km/h)

1. Emirates Team New Zealand 42,35 
2. Team Korea  39,28 
3. China Team 37,43 
4. Oracle James Spithill 37,16 
5. Artemis Racing  35,10
6. Aleph  35,02 
7. Oracle Russell Coutts  34,05
8. Energy Team  30,99
9. Green Comm Racing  24,77
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Jednym dotknięciem 
ułatwisz sobie życie.
Najbardziej satysfakcjonującym  aspektem mojej pracy  
jest projektowanie produktów, które czynią życie  
łatwiejszym i przyjemniejszym takich jak nasze  
nowe dotykowe urządzenie NSS Sport.
To urządzenie zawiera wbudowaną kartografię, jest mocne i szybkie, 
wyposażone w NMEA 2000 z funkcjami sieciowymi i niezwykle wyrazisty 
wyświetlacz , aby umożliwić pełną kontrolę i integrację z  łodzią.   
Przy tym wszystkim jest niezwykle proste w obsłudze. Dlaczego? Ponieważ 
spędziliśmy mnóstwo czasu na projektowanie interfejsu. Wystarczy wybrać 
się do lokalnego dealera, aby doświadczyć naszej nowej dotykowej 
technologii Touch Sensible. 

–  Aaron Coleman, 
Główny Inżynier Projektu
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