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Brąz na wagę złota

PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI

Walka wciąż trwa

53. Międzynarodowe Targi Łodzi w Hamburgu

27 października–4 listopada 2012 r.
Codziennie w godzinach 10–18, w środy w godzinach 10–20
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Podczas targów hanseboot 2012 odbędzie się premiera
najnowszych łodzi. Odkrywaj, doświadczaj i przeżywaj.
Czekają na Ciebie ważne innowacje, uznani eksperci oraz
fascynujący program ramowy. Wejdź na pokład!
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PORT

RESTAURACJA

• wolne miejsce portowe!
• organizacja imprez
• czarter jachtów Delphia 21
i szkoleń
• rejsy katamaranem
• szkolenia żeglarskie

DOMY

REKREACJA

• domy na sprzedaż
(w stanie deweloperskim
lub wykończone
„pod klucz”)
• domy do wynajęcia

• korty tenisowe
• wypożyczalnia sprzętu

Sprzeda¿ domów, restauracja, szkolenia/imprezy, port/czarter
Miasteczko ¯eglarskie „WROTA MAZUR”, Imionek 7, 12-200 Pisz

tel. 605 614 979
www.wrotamazur.com
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Regaty aktorów na Mazurach
Wrota Mazur Cup 2012
Dorota Kamińska, Tomasz Stockinger, Sebastian Świerszcz,
Andrzej Ferenc, Tomasz Sobczak i dwudziestu innych aktorów stawi się w porcie Wrota Mazur w Piszu, by rywalizować w X
Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aktorów. Początek imprezy
8 września. Honorowym komandorem jest Kazimierz Kaczor,
a patronat nad wydarzeniem objął magazyn „Wiatr”.

Sprzedam lub wydzierżawię
jacht typu Bruceo
posiadający aktualną kartę bezpieczeństwa
na żeglugę oceaniczną.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.

602 745 805
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Dla żeglarzy przygotowano 150 miejsc
postojowych (docelowo będzie ich
300). Na gości czeka też 30 jachtów do
czarterów i szkoleń.
Po ukończeniu inwestycji na osiedlu Wrota Mazur będzie 80 domów
(dotychczas powstały 33). Budynki są dwupoziomowe. Każdy stoi

na działce o powierzchni od 300 do
600 m kw. Restauracja, wyposażona
w nowoczesną salę wykładową, pomieści 200 osób. Niedawno powstała
tawerna na 200 osób z grillem, piecem chlebowym i wędzarnią. Więcej
informacji o porcie na stronie:
www.wrotamazur.com.

Miarczyński żeglarzem sierpnia
W internetowym głosowaniu czytelnicy „Wiatru” wybrali żeglarza
miesiąca. Przemysław Miarczyński (52,27 proc. głosów) nieznacznie
wyprzedził Zofię Noceti-Klepacką (47,73 proc.). Wybór był wyjątkowo
trudny, bo nasi olimpijczycy solidarnie wywalczyli dla Polski brązowe
medale igrzysk w windsurfingowej klasie RS:X. Pod koniec sierpnia
Przemek dorzucił brąz mistrzostw świata Formuły Windsurfing.
Dzięki Zośce i Przemkowi polskie żeglarstwo podwoiło swój olimpijski dorobek,
dotychczas mieliśmy w kolekcji dwa medale Mateusza Kusznierewicza wywalczone w klasie Finn. Deskarze podreperowali także londyńską zdobycz całej naszej
olimpijskiej kadry. Brązowe krążki zostały wywalczone w niezwykle trudnych regatach i w dość dramatycznych okolicznościach, wszystko rozstrzygnęło się dopiero
w ostatnim wyścigu medalowym, a właściwie na ostatnich metrach. Nie rozstrzygamy, który polski brąz jest cenniejszy, bo oba są dla nas i dla polskiego sportu bezcenne, ale chcieliśmy przy waszej pomocy wybrać żeglarza miesiąca – osobę, której
droga do zdobycia medalu budziła największe emocje. Żeglarza, który mógłby być
wzorem dla młodszych zawodników przygotowujących się do kolejnych igrzysk.
Rozmowa z Przemysławem Miarczyńskim na str. 24.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Zdjęcie na okładce: Przemysław Miarczyński podczas regat olimpijskich Londyn 2012. Fot. onEdition

Aktorzy wracają na Mazury po
trzech latach nieobecności na regatowej trasie. Na sobotę (8 września) zaplanowano eliminacje, a na niedzielę
(9 września) finały. Wystartuje 25
załóg. Reguły są takie, że załoga może

liczyć trzy lub cztery osoby, ale sternikiem każdej ekipy musi być zawodowy
aktor. Wyścigi rozegrane zostaną na
jachtach typu Delphia 21 z floty ośrodka Wrota Mazur.
Związek Zawodowy Aktorów Polskich (www.zzap.aktorzy.org), instytucja
wspierająca środowisko aktorskie i organizator regat, całą kwotę pochodzącą
z wpisowego do imprezy przeznaczy na
Fundusz Pomocy Wzajemnej działający
przy zarządzie głównym ZZAP.
Wrota Mazur to marina z bogatym
zapleczem i nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaż i wynajem.
Port znajduje się sześć kilometrów od
Pisza, w pobliżu południowego krańca
Kanału Jeglińskiego (łączącego jezioro Roś z jeziorami Seksty i Śniardwy).
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Mazurskie przekręty
Jak nieuczciwe firmy niszczą mazurski rynek czarterowy
Rozmowa magazynu „Wiatr”
Elegancko ubrani panowie wysiadają
z biało-zielonych busów. Podchodzą do
wybranych załóg i proszą o przedstawienie umów czarterowych. A później
sprawdzają, czy osoba, która wynajęła
jacht, ma zarejestrowaną działalność
i odprowadza podatki. Ale częstotliwość
takich kontroli w porównaniu ze skalą
zjawiska jest zdecydowanie zbyt mała,
dlatego czarterowa szara strefa ma się
dobrze. A potem ludzie się dziwią, że
jachty, którymi pływają, niedobalastowane „garażówki”, wywracają się i idą
na dno podczas mazurskich szkwałów.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Czy mazurski rynek czarterowy potrzebuje koła ratunkowego?

O

kryzysie w mazurskim
biznesie czarterowym
rozmawiamy z Michałem Szafrańskim, sprzedawcą
i producentem jachtów żaglowych i motorowych, który do
niedawna wynajmował klientom duże i dobrze wyposażone
łodzie.
„Wiatr”: Kilkanaście lat prowadził pan działalność czarterową na
Mazurach. Czy wynajmowanie jachtów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przestało się opłacać?
Michał Szafrański: Zrezygnowałem
z czarterów, bo nie chciałem walczyć
z nieuczciwą konkurencją, która konsekwentnie niszczy mazurski biznes
żeglarski.
Ale przecież wydaje się, że turystyka żeglarka na Mazurach kwitnie.
Firm czarterowych jest coraz więcej.
Jachtów mamy setki. A w portach
i przystaniach tłok jak na Marszałkowskiej. Skoro tyle osób zajmuje się
czarterowaniem łodzi, to chyba muszą być zadowoleni z tego, jak działa
ten rynek.
Rynek został kompletnie rozregulowany. Dziś czarterowaniem jachtów na
Mazurach trudnią się osoby różnych
profesji, często bardzo odległych od
żeglarstwa i wodnej turystyki. Wynajmowanie jachtów stało się sposobem
na dorobienie do pensji. Czasem mam
wrażenie, że każdy mieszkaniec Ma-
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zur jest armatorem, a każdy garaż to
stocznia jachtowa.
Co w tym złego?
Nic. Pod warunkiem, że jacht przeznaczony do czarteru zostaje zbudowany zgodnie ze sztuką i przepisami. Czyli firma działa legalnie, płaci
podatki, zachowuje reżim technologiczny, dba o środowisko podczas
produkcji i nie sprzedaje jachtów bez
rachunków lub po zaniżonych cenach.
Rzeczywistość jest jednak inna. Często osoba, która chce wynajmować
jachty żeglarzom, kupuje u producenta
same laminaty. Zwykle część wydatków na skorupy znajduje się na fakturze, a reszta pieniędzy przekazywana
jest pod stołem. Później jacht wykańczany jest własnymi siłami i oddawany
w czarter. Dlatego wiele mazurskich
podmiotów wypożycza klientom łodzie po niezwykle atrakcyjnych cenach. Jacht, który według rynkowych
realiów i rzetelnych kalkulacji powinien kosztować około 600 zł za dobę,
można wynająć za 300 zł. I jak na
takim rynku uczciwie konkurować?
Kiedy przy kei stoją dwa prawie identyczne jachty, tak samo wyposażone,
a ich cena różni się o 40 lub 50 proc., to
znaczy, że coś jest nie tak.
I dlatego zarzucił pan czarterową
działalność?
Nie tylko dlatego. Proszę sobie wyobrazić, że wynajmem łodzi zajmują
się osoby, które nawet nie prowadzą legalnej działalności gospodarczej, czyli
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funkcjonują w szarej strefie. Ogłaszają
się w internecie, często podając jedynie telefon komórkowy. Posługują się
nazwami fikcyjnych firm, a na kei
podpisują z żeglarzami umowy, w których stronami są osoby prywatne.
Zresztą treści umów są zwykle ściągane ze stron internetowych znanych i renomowanych firm. A jeśli taka osoba
ma więcej niż jeden jacht, może także
oszukiwać na ubezpieczeniach. Wykupuje polisę tylko dla jednej jednostki,
a w razie szkody na drugim jachcie
(bliźniaczym) podmieniane są dokumenty. Po prostu hulaj dusza – piekła
nie ma. Bardzo powszechny jest także
proceder wyłudzania od producentów
faktur proforma, których często wymagają firmy leasingowe finansujące
zakupy łodzi. Armator na podstawie tego dokumentu rejestruje jacht
w okręgowym związku żeglarskim.
Następnie idzie do banku i pod zastaw
dowodu rejestracyjnego nieistniejącej
łodzi bierze kredyt. A potem znajduje
producenta, który „na lewo” sprzeda
dwa jachty w cenie jednego. Szacuję,
że prawie połowa jachtów oferowanych na Mazurach pochodzi od osób
omijających przepisy. Dlatego sporo
firm rezygnuje z czarterowego biznesu, bo nie jest w stanie utrzymać się na
takim rynku.
Czy ktoś próbuje z tym walczyć?
Czasem widzę w mazurskich portach pracowników Urzędu Kontroli
Skarbowej (z Olsztyna i Białegostoku).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie czarteru jachtów, podobnie jak podmioty gospodarcze z innych sektorów, są sprawdzane
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. W sezonie letnim, w ramach
akcji „Weź paragon”, pracownicy UKS
odwiedzają miejscowości turystyczne,
by sprawdzić prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych oraz legalność
prowadzonej działalności. Oprócz
punktów gastronomicznych i handlowych sprawdzamy również armatorów
świadczących usługi zarobkowego
przewozu osób, statki pasażerskie,
a także punkty, gdzie czarterowany
jest sprzęt pływający. W tym celu kontrola skarbowa prowadzi działania na
akwenach województwa. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości,
które mogłyby świadczyć, że jest to
branża podwyższonego ryzyka.
Przychody uzyskiwane z wynajmu
łodzi mogą zostać zakwalifikowane
jako przychody z działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów z najmu. Bez względu na to, czy
podatnik osiąga przychody z wynajmu
jako osoba fizyczna, czy też w ramach
prowadzonej, niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
stanowią one źródło przychodów podlegające opodatkowaniu. Organy kontroli
skarbowej mają szerokie uprawnienia
do zbadania wszystkich otrzymywanych funduszy. Osoba, która zamierza
rozpocząć działalność gospodarczą,
musi wiedzieć, że podejmując się prowadzenia firmy przed uzyskaniem
wpisu do stosownej ewidencji lub bez
uzyskania takiego wpisu, naraża się na
odpowiedzialność karną.

www.magazynwiatr.pl

Fot. Shutterstock.com

Mirosława Torenc,
rzecznik prasowy
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Olsztynie:
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Samotnicy na Bałtyku
Maciej Karpiński zdobył dwa najcenniejsze trofea regat „Poloneza”

Najszybszy jacht regat „Poloneza”, czyli Dehler 31 („Papillon”) zbudowany w 1988 roku.		

M

aciej Karpiński, płynący na jachcie „Papillon”, zdobył puchar „Poloneza” za zwycięstwo w grupie KWR oraz Puchar Klubu Żeglarzy Samotników – nagrodę dla sternika
jachtu, który pierwszy przecina linię mety. W trzynastej edycji
Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” rywalizowało 40 sterników.

Regaty „Poloneza” to jeden z najtrudniejszych, najdłuższych i z pewnością
najbardziej prestiżowych bałtyckich
wyścigów. Ich tegoroczna edycja była
pierwszą polską imprezą żeglarską,
podczas której kibice mogli śledzić
jachty w internetowym serwisie znanej firmy Yellowbrick, obsługującej
takie wydarzenia, jak Velux 5 Oceans,

Rolex Fastnet Race, Atlantic Rally for
Cruisiers (ARC) czy Barcelona World
Race. Specjalnie dla regat „Poloneza”
stworzono stronę. Mogliśmy obserwować, kto halsuje na wschód, a kto
na zachód. Kto okrąża Bornholm od
zachodniej strony, a kto wycofuje się
z wyścigu i wraca do Świnoujścia. –
Kibice i rodziny samotnych żeglarzy

Dziennikarz Kuba Strzyczkowski ukończył regaty na jachcie „Delphia Trójka”.
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Fot. www.portalzeglarski.com

spędzali wiele godzin przed komputerami, często czuwając w środku nocy.
Emocji nie brakowało. Tym bardziej
że warunki na morzu były w tym roku
trudne – mówi Krzysztof Krygier, organizator imprezy. Tracking będzie
dostępny na stronie regat przez rok,
więc kibice i uczestnicy mogą do woli
analizować przebieg wyścigu.
Pod Bornholmem wiało od 4 do 5
stopni w skali Beauforta. To idealne warunki do szybkiej żeglugi, ale, niestety,
sternikom przeszkadzała dość wysoka
fala napierająca z północnego wschodu.
W tych warunkach na wielu jachtach
posłuszeństwa odmówiły autopiloty.
Tuż przed Bornholmem z powodu awarii wycofał się Andrzej Glebow (jacht
„Stocznia Ustka”), który przed rokiem
był zdecydowanie najszybszy i także
teraz płynął na czele stawki. W nocy
rozwiało się do 6 stopni Beauforta.
Sternicy zmagali się z coraz większym
zmęczeniem. Niektórzy walczyli z morzem i słabościami przez wiele godzin
i poddali się dopiero przed samą metą
w Świnoujściu, uruchamiając silnik.
Pierwszy grupę wysp Christiansø minął Jerzy Jankowski na jachcie „Eljacht”.
Prowadził również przez większą część
trasy powrotnej. Przed metą wyprzedził
go Maciej Karpiński. Ponieważ na trasie nie było już szybkiej łodzi „Stocznia Ustka”, okazało się, że „Papillon”
zdobywa dwa najbardziej prestiżowe
trofea. – To wydarzenie dość niezwykłe,

podejrzewam, że podobna sytuacja nie
zdarzy się przez wiele następnych lat –
mówi Krzysztof Krygier.
Tegoroczny wyścig miał swoich cichych bohaterów. Kiedy większość
uczestników brała udział w uroczystym
zakończeniu regat, na linię mety wpływały dwa ostatnie jachty: „Eternity”, za
którego sterami stał Jacek Guzowski,
oraz „Lilla My” Szymona Kuczyńskiego, pięciometrowy sklejkowy jacht typu
Setka, najmniejszy, jaki kiedykolwiek
wystartował w regatach „Poloneza”.
Najszybszy jacht pokonał trasę w 36
godzin i 40 minut, a mała „Lilla My”
dotarła do mety niemal po 107 godzinach. Dla dwóch ostatnich jachtów
organizatorzy postanowili przedłużyć
pracę i nie zamykać linii mety.
Jacek Guzowski miał na Bałtyku
wiele przygód, spotkał foki, a nawet
łódź podwodną, która wynurzyła się
na powierzchnię w pobliżu jachtu.
Szymon Kuczyński przetestował swoją
łajbę, którą wspólnie z Dobrochną Nowak wybudował kilka tygodni przed
regatami. Start na trasie Świnoujście
– Christiansø – Świnoujście był pierwszym sprawdzianem dla jachtu i sternika przed atlantyckim wyścigiem samotników „Setką przez Atlantyk”.
W regatach „Poloneza” wziął także
udział Kuba Strzyczkowski, dziennikarz radiowej Trójki, który przygotowuje się do samotnego rejsu przez
Atlantyk z okazji 50-lecia Programu
Trzeciego Polskiego Radia (start na
przełomie listopada i grudnia). Podobnie jak wielu innych uczestników regat, z powodu awarii samosteru Kuba
prawie przez cały wyścig sterował
ręcznie. – Było ciężko, ale było warto
– powiedział po dotarciu do mariny.
Na trasie wyścigu, niestety, zabrakło
Joanny Pajkowskiej, która miała płynąć na jachcie „Polska Miedź”, oraz
Romana Paszke („Gemini 4”). Oboje
w ostatniej chwili zrezygnowali ze
startu z powodów osobistych.
Podczas uroczystości zakończenia
regat żeglarze otrzymali szklane statuetki jachtu i żeglarza samotnika.
W tym roku były one w kolorze czerwonym, na wzór jachtu „Karfi” – dla
podkreślenia 40. rocznicy narodzin
jachtu, który startował w pierwszej
edycji wyścigu i trzykrotnie zdobywał
puchar „Poloneza”.
Zwycięzcy regat
KWR: Maciej Karpiński („Papillon”)
Delphia 40: Jerzy Jankowski („Eljacht”)
Open 1: Edward Stachoń („Artotina”)
Open 2: Radosław Kowalczyk („Calbud”)
Carter 30 - Teliga 89: Rafał Dmochowski („Bonito”)

www.magazynwiatr.pl

Fot. Krzysztof Krygier / www.portalzeglarski.com

Polski klasyk Świnoujście – Christiansø – Świnoujście
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Tu się robi biznes
Ponad 100 łodzi i jachtów zaprezentowano na targach w Gdyni
Wiatr i Woda na wodzie 2012

M

Keja luksusowych jachtów motorowych. Jedna rufa piękniejsza od drugiej.
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Targi odwiedzili nie tylko miłośnicy
sportów wodnych, ale i gwiazdy polskiego żeglarstwa. Obecny był Tomasz
Cichocki z jachtem „Polska Miedź”.
Ciekawą prezentację windsurfingu
zorganizował Piotr Myszka. Do mariny wpadł także Roman Paszke.
Tuż przy wejściu na wystawę znajdowało się stoisko z siedmioma jachtami
motorowymi firmy Power Boats Poland.
Prezentowano łodzie marek Sundancer
i Sea Ray. Nam wpadła w oko bardzo
zgrabna łajba dla wędkarzy z wysoką
kabiną – Beneteau Antares 7.80 (20,5
tys. euro bez silnika). Przy głównej kei
najwięcej miejsca zajęła stocznia Galeon. Wzdłuż czerwonego dywanu, który
witał gości niczym gwiazdy na festiwalu filmowym, zacumowały małe łodzie
z linii Galia oraz aż pięć dużych luksusowych jachtów motorowych, na czele
z modelem Raptor 700.
Bardzo bogata była oferta importerów jachtów żaglowych znanych marek.
Szczecińska firma Marina Hotele zaprezentowała luksusowy jacht z Austrii
Sunbeam 36.1 (970 tys. zł). Sopocka firma Yachts & Yachting promowała konstrukcje z Niemiec i Francji: żaglową
Bavarię 32 Cruiser z dwoma kabinami
i dużą łazienką (cena po rabacie targowym: 70,8 tys. euro) oraz motorową
Bavarię Sport 34 HT, która cieszyła się
sporym zainteresowaniem zwiedzających. Cena targowa tego jachtu (166,9
tys. euro) zawierała koszty zakupu,
transportu do Gdyni, rocznego ubezpieczenia, wodowania i pierwszego serwisu. Francuski jacht żaglowy Dufour
375 (w bogatej wersji) oferowany był na
targach za 155,7 tys. euro.
Szczecińska firma Horyzont, importująca do Polski łodzie motorowe
z Finlandii i niemieckie jachty żaglowe, zaprezentowała motorówki Aquador 23 HT (83 tys. euro) i Flipper 670
DC (42,9 tys. euro) oraz znane niemieckie jachty Hanse 400 (149 tys. euro)
i Hanse 385 (99,9 tys. euro).
Firma Dobre Jachty przedstawiła
okazały katamaran Lagoon 450. Bogato
wyposażona wersja pokazana na targach
była droższa od standardowej o 100 tys.
euro i kosztowała 480 tys. euro. Obok
stał jacht Sun Odyssey 42 DS za 150 tys.
euro; to jeden z ostatnich egzemplarzy 

www.magazynwiatr.pl

Fot. Krzysztof Olejnik (4)

ałe łódki motorowe i wielkie luksusowe jachty podziwialiśmy w sierpniu
w gdyńskiej marinie. Łodzi było
w tym roku tak dużo, że ledwo pomieściły się przy zachodniej kei.

nieruchomości nad wodą

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

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

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

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

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

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

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

reklama
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Międzynarodowe towarzystwo: jachty ze stoczni Bavaria, Dufour i Galeon.

tego modelu wyprodukowany przez
stocznię Jeanneau (w przyszłym roku
zostanie zastąpiony nowym). W pobliżu
zacumowano też małe motorówki Merry
Fisher z linii Marlin.
Pięknie prezentowały się także luksusowe jachty motorowe ze znanej angielskiej stoczni Sealine, które promowała
gdyńska firma Skeiron Boats. Sealine
SC 35 to łódź za 183,9 tys. funtów, a Sealine F42 wyceniono na 367,9 tys. funtów (najnowszy model z tej linii – F48 –
przedstawiamy w obszernym materiale
na stronach działu Playboat).
Delphia Yachts, największy polski
producent łodzi, zaprezentował dwie
flagowe konstrukcje ze swojej floty
żaglowej: Delphię 47 (198,4 tys euro)
i Delphię 46cc, luksusową łódź armatorską z centralnym kokpitem i wyniesio-

Tomasz Cichocki na jachcie Delphia 40.3 „Polska Miedź” przypłynął na targi wraz z żoną.

„Mały Miś”, czyli Janmor 33, zbudowany przez stocznię Janmor i firmę Janukowicz Jacht.
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nym ku górze salonem (298 tys. euro).
Obok jachtów żaglowych stocznia z Olecka przedstawiła dwie motorowe łodzie
spacerowe z linii Nautika – najmniejszą
Nautikę 830 (120 tys. zł) oraz największą
Nautikę Escape 1350 (384,4 tys. zł).
Uwagę zwiedzających przyciągał
jacht „Mały Miś”, czyli Janmor 33, zbudowany wspólnymi siłami przez stocznię Janmor i firmę Janukowicz Jacht.
To piękna konstrukcja łącząca nowoczesność i tradycyjny design. W wersji
podstawowej łódź kosztuje 80 tys. euro,
a bogato wyposażony model pokazany na wystawie wyceniono na 130 tys.
euro. Balt Yacht promował jachty żaglowe Balt 23 i nową konstrukcję Balt
27, a stocznia Ślepsk motorówkę Byliner 175 GT i łódź z aluminiowym dnem
Drive Open 46 (44 tys. zł brutto). Natomiast stocznia Cobrey zaprezentowała
swą konstrukcję Cobrey 260 SC, którą
przedstawiliśmy w sierpniowym wydaniu. Targowy egzemplarz wraz z silnikiem 225 KM kosztował 159,5 tys. zł.
W trakcie wystawy do mariny dostojnie zawinął katamaran „Sta Maria”, który obszernie prezentowaliśmy
w majowym numerze „Wiatru”. Dopłynęła też firmowa jednostka firmy
Eljacht (Delphia 40.3), uczestnik wielu
bałtyckich regat. Firma Parker Poland
zacumowała w Gdyni swoje wielkie
łodzie typu RIB oraz zgrabne, wszechstronne jachty motorowe Parker 660
Weekend i Parker 660 Pilothouse.
Prezentowano także łódź Quicksilver
Activ 535 (cena bez silnika: 8,8 tys.
euro brutto, w pakiecie z silnikiem
Mercury 90 ELPT Optimax: 16 tys.
euro brutto) oraz mniejszy i tańszy
model Activ 470 (cena bez silnika: 6,5
tys. euro brutto, a w pakiecie z silnikiem Mercury F50 ELPT EFI – 12,5
tys. euro brutto). Stocznia Bond Yachts
wystawiała niezwykle ciekawe konstrukcje – motorowy katamaran MC
30X oraz składany trimaran żaglowy
TNT 34, nominowany do prestiżowej
nagrody European Yacht of the Year
2012/2013.
Podczas wieczoru wystawców uroczyście wręczono nominacje do trzeciej edycji konkursu miesięcznika
„Żagle” – Jacht Roku w Polsce. Oto
nominowane konstrukcje: kategoria
Jachty Żaglowe do długości 7,5 m – Laguna 16 Classic (stocznia Sułkowski),
Variante 18 (firma Horyzont), Aquatic
25 (Yacht Yard), kategoria Jachty Żaglowe o długości przekraczającej 7,5 m
– Delphia 31 (stocznia Delphia Yachts),
Dufour 375 Grand Large (firma Yacht
& Yachting), Sun Odyssey 379 (firma
Dobre Jachty), kategoria Jachty Żaglowe Specjalne – Lagoon 450 (Dobre
Jachty), Haker 530 (Fiber Studio), Mariner 19 (Mariner Yachts), kategoria
Jachty Motorowe Open – Jeanneau
Cap Camarat 8.5 WA (Dobre Jachty),
Flipper 670 DC (firma Horyzont), Galia 635 crs (stocznia Galeon), kategoria Jachty Motorowe Cruiser – Merry
Fisher 755 (Dobre Jachty), Regal 28
Express (firma Astex), Galeon 420 Fly
(stocznia Galeon), kategoria Jachty
Motorowe Wypornościowe – Nautika
830 (stocznia Delphia Yachts), Inlander Canalboats (stocznia La Mare),
Nexus 850 (Northman).
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jachtów (w tym
22
niemieckie)
stanęło na starcie XII Regat Unity Line. Na
trasie Świnoujście – Kröslin –
Świnoujście rywalizowało 403
żeglarzy. Pogoda sprzyjała,
wiało od 3 do 5 stopni w skali
Beauforta.

z Klubu Żeglarzy Samotników Szczecin. Po regatach kapitan Wojciechowski zapowiedział, że jego jacht kończy
w tym roku starty w regatach. To jeden
z najstarszych i najbardziej znanych polskich jachtów morskich. Za zasługi należy mu się teraz spokojniejsza żegluga.
W grupie VIII bez pomiarów najlepszy był jacht „Calbud” (Radosław Kowalczyk) z Klubu Żeglarzy Samotników
Szczecin oraz YKP Świnoujście. Ubie-

głoroczny uczestnik atlantyckich regat
Transat 650 potwierdził swoje umiejętności. W grupie IX bez pomiarów
triumfował jacht „Aphrodite” (Norbert
Stocker) z Yacht Clubu Ueckermünde,
a w grupie X bez pomiarów jacht „Ella
Pie” (Klaus Detlef) z Monkenbuder Segelverein. W grupie XI, czyli w gronie
jachtów regatowych bez pomiarów, zwyciężył jacht „Black Magic” (Danny Stöcker) z Yacht Clubu Ueckermünde.

Żeglarze bardzo dobrze zostali
przyjęci w niemieckim porcie etapowym Kröslin, więc w przyszłym
roku regaty zapewne znów rozegrane
zostaną na tej samej trasie. Pokazuje
ona polskim żeglarzom kierunek ich
ewentualnych rejsów. Akweny niemieckie są rozległe, linia brzegowa
urozmaicona, a oznakowanie nawigacyjne bardzo dobre.
Piotr Stelmarczyk

Morze meduz w Bałtyku
Na wodach Zatoki Gdańskiej
dryfują całe stada chełbi (Aurelia aurita). Pojawiły się jak
co roku pod koniec lata i będą
na naszych wodach gościć do
późnej jesieni.
Chełbia modra jest gatunkiem nie
zagrażającym w żaden sposób człowiekowi. Jej parzydła wydzielają zbyt
słaby jad, aby mogły wyrządzić nam
krzywdę. Służą jedynie do paraliżowania planktonu, który jest jej pożywieniem. Chełbia zamieszkuje oceany
od 70 st. szerokości N do 40 st. szerokości S. Jak to się dzieje, że spotykamy ją na Bałtyku? Aurelia aurita jest

stworzeniem aktywnie pływającym,
ale w ograniczonym zakresie. Często
musi poddawać się morskim prądom
i przemieszczać razem z ruchem dużych mas wody. W sierpniu chełbie pojawiają się licznie u naszych brzegów.
– Taki jest cykl biologiczny. W czerwcu mamy truskawki, a pod koniec
lata meduzy – tłumaczy żartobliwie
prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra.
Obecnie młode osobniki będą powoli
dojrzewać. Jest ich dużo, ponieważ
nasze morze stwarza im odpowiednie warunki. – Bierze się to stąd, że
sukcesywnie „użyźniamy” Bałtyk, na
przykład wlewając spory ładunek biogenów z pól i naszych domostw. Stwa-

rza to dogodne warunki do produkcji
planktonu, który z kolei jest pożywieniem dla chełbi – dodaje prof. Skóra.
Dopiero zimą prądy przynoszą nad
polskie wybrzeże bełtwę włosiennik
(Cyanea capillata). Ten gatunek żyje
w wodach głębinowych. Zimą wiatry
wiejące od brzegu powodują wynurzanie się wody głębinowej i wraz
z nią bełtwy. Jest to największa z meduz. Średnica ciała arktycznej meduzy może dochodzić do 2 metrów,
a długość czułków do 30 metrów.
Poparzenia ich parzydłami są bolesne
i powodują zaczerwienienia skóry. Nie
zagrażają jednak życiu człowieka.
Kamila Ostrowska

reklama

W grupie I KWR zwyciężył jacht
„Nefretiti” (skipper Aleksander Mikołajów) z Jacht Klubu 4 Wiatry Świnoujście, w grupie II KWR – jacht „Orson”
(skipper Andrzej Sokołowski) z Jacht
Klubu AZS Szczecin, a w grupie III
KWR – jacht „Exocet” (Michał Jabłoński). Wśród żeglarzy samotnych z pomiarem KWR pierwsze miejsce zajął
jacht „Seba” (Ralf Pritzkow) z Jacht
Klubu VWG Berlin. To wielki sukces tego niepełnosprawnego żeglarza,
który na lądzie porusza się na wózku.
Ralf pokonał Marka Lewensteina na
„Kiwi” (ubiegłorocznego zwycięzcę
regat o puchar „Poloneza”).
W grupie ORC bezkonkurencyjny
okazał się jacht „Ruden” (Kati Roloff)
z Yachtclub Ueckermünde. Niemiecka
żeglarka dowiodła, że wygrywać można
nawet na starszej konstrukcji. W grupie VI, czyli żeglarzy samotników bez
pomiarów, wygrał jacht „Exodus 3”
(Zbigniew Andruszkiewicz) z Jacht
Klubu AZS Szczecin. Ten doświadczony żeglarz pokazał, że mimo upływu
lat jego umiejętności wciąż są wysokie.
W grupie VII, oldtimerów, zwyciężył
jacht „Karfi” (Andrzej Wojciechowski)

Regaty Unity Line
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Mazury po zmroku
Czy możemy żeglować nocą po mazurskich jeziorach?

K

to nie lubi widoku białych
żagli w świetle księżyca.
Nocna żegluga jest magiczna, pozwala sprawdzić umiejętności i spojrzeć na znane miejsca z innej perspektywy. Ale jest
także wymagająca. Coraz krótszy dzień we wrześniu sprzyja
pływaniu po zmroku, jednak zanim ruszymy w nocny rejs po Mazurach, warto poznać przepisy.
Przepisy nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości – nie ma zakazu żeglugi po zmroku po mazurskich jeziorach.
Jednak szlaki nie są do tego dostatecznie przygotowane. Stan oznakowania
dróg wodnych sprawdza Urząd Żeglugi
Śródlądowej. Ale samym przygotowaniem znaków zajmuje się Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. To właśnie ta instytucja co roku
ogłasza otwarcie i zamknięcie sezonu
nawigacyjnego. Na stronie internetowej
urzędu można znaleźć komunikat: „Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dniem 30 kwietnia 2012
roku wznawia żeglugę na drogach wodnych w porze dziennej”. Tym samym
należy rozumieć, że pora nocna została
wyłączona z żeglugi w tym sezonie. Co
to dokładnie oznacza? – Przepisy nie
zabraniają żeglugi po zmroku, ale szlak
nie jest przygotowany do pływania nocą
– tłumaczy Tadeusz Zdanowicz, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku. – Innymi słowy, żeglarz, który
decyduje się płynąć później niż godzinę
po zachodzie słońca oraz wcześniej niż
godzinę przed wschodem, robi to na
własną odpowiedzialność – dodaje.

Jeśli już wybierzemy się w rejs po
zmroku musimy pamiętać o przepisach, które mówią, że w porze nocnej,
czyli od zachodu do wschodu słońca,
jacht musi nieść zapalone światła nawigacyjne. Na lewej burcie czerwone,
na prawej zielone oraz jasne lub białe
na rufie. Jednostki motorowodne dodatkowo powinny mieć światło masztowe białe, umieszczone powyżej
świateł burtowych lub w jednej linii
z nimi, ale w odległości co najmniej
metra przed nimi. Złamanie tych przepisów jest karane.
Zbigniew Kurowicki, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, był świadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji, a także
wypadków spowodowanych brawurą

wypłynęła w nocy bez odpowiedniego
oświetlenia, spożywając przy tym alkohol. Na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych jacht się wywrócił. Ponieważ jeden z załogantów został
uwięziony pod jachtem, sternik zdjął
ubranie i zanurkował pod wodę. Udało
mu się uratować żeglarza. Dryfowali na
przewróconym jachcie aż do rana. Niestety, z powodu wyziębienia sternik nad
ranem zmarł – opowiada Kurowicki.
W ostatnich trzech sezonach pracownicy RZGW przygotowali poszczególne szlaki wodne do żeglowania nocą.
Na bojach i kardynałkach pojawiły
się znaki odblaskowe. Tak oznaczono
jeziora Kisajno, Niegocin, Tałty, Mikołajskie, a nawet Śniardwy. Dlaczego
więc w tym roku zrezygnowano z ofi-

Przepisy są jasne – nie ma zakazu żeglugi
po zmroku po mazurskich jeziorach. Jednak
szlaki nie są do tego dostatecznie przygotowane.
i nieznajomością przepisów. – Płynęliśmy naszą motorówką z dużą prędkością na pilne wezwanie. Było ciemno.
Cudem minęliśmy, dosłownie o centymetry, nieoświetloną jednostkę.
W nocy łódki bez świateł po prostu nie
widać – mówi Kurowicki.
Prezes MOPR nie miał kiedyś nic
przeciwko żeglowaniu po zachodzie
słońca. Niestety, doświadczenie zebrane podczas ostatnich lat pracy zmusiło
go do zmiany zdania. Problemem jest
nie tylko brak umiejętności żeglowania
po zmroku, ale też spożywanie dużej
ilości alkoholu. – Grupa młodych ludzi

cjalnego udostępniania dróg wodnych
do nocnej żeglugi? Przyczyną jest brak
możliwości połączenia szlaków w całość. Przykładem może być Jezioro
Mikołajskie. Płynąc z południa na północ (lub w przeciwną stronę), mijamy
trzy mosty (kolejowy, drogowy i kładkę). Ich filary powinny być oznaczone,
by jachty mogły bezpiecznie przepływać po zmierzchu. Niestety, zamontowanie świateł w tych miejscach nie
leży w gestii Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie ani
Urzędu Żeglugi Śródlądowej, tylko
w gestii władz miasta. Pływanie nocą

Hamburg promuje północ
Zapraszamy na targi do Niemiec
53. edycja targów Hamburg
International Boat Show rozpocznie się 27 października i potrwa aż do 4 listopada. Działania promujące tegoroczną
imprezę w Hamburgu mają na
celu przyciągnięcie wystawców
z północnej Europy, przede
wszystkim z krajów bałtyckich.
Stąd nowy slogan niemieckich
targów: Northern Waters –
Northern Lifestyle.
Organizator spodziewa się w tym
roku około 700 wystawców z 30 krajów, którzy zaprezentują swoje łodzie, sprzęt i usługi, a także trendy
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w branży sportów wodnych. Zapowiedziano między innymi obecność
narodowych pawilonów z Finlandii,
Estonii i Polski. Wystawa zajmie
dziewięć hal targowych.
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Z powodu prac remontowych na
terenie portu w Hamburgu, nie będzie w tym roku wystawy na wodzie.
Wystawcy zainteresowani tą częścią
imprezy otrzymają do dyspozycji pawilony A4 i B6, gdzie będzie można
prezentować nawet bardzo duże jachty. Niektóre z nich zacumują w porcie
Hamburg Sporthafen. – Zauważyliśmy, że nasi targowi goście wykazują
szczególne zainteresowanie czarterami i ofertą dla szkół. Dlatego zorganizujemy specjalny obszar dla tego typu
usług – powiedział Heike Schlimbach,
dyrektor targów hamburskich.
Więcej o imprezie na stronie internetowej www.hanseboot.de.

przypomina żeglowanie poza sezonem. Każdy, kto pływał po Mazurach
wczesną wiosną lub późną jesienią,
wie, co to oznacza. Znikają wszystkie
boje. Nie ma znaków kardynalnych
wskazujących mielizny lub kamienie.
Trzeba żeglować na pamięć.
Jakie zalety ma nocne pływanie?
Możemy żeglować dłużej. Nie musimy
ścigać się z gromadą innych jachtów
do ostatnich wolnych miejsc postojowych. Wieczorem, podobnie jak wtedy, gdy kończą się wakacje, na wodzie
robi się pusto i cicho. Jeśli trafimy na
księżyc w pełni – noc będzie jasna,
a widoki niezapomniane. Żeby móc
je w spokoju podziwiać, trzeba jednak
pamiętać o kilku rzeczach.
Należy mieć na pokładzie dokładną
mapę z siatką pozwalająca na odczytanie pozycji geograficznej. Przyda się
też GPS z mapą jezior przedstawiającą głębokości. Mapę batymetryczną
(z głębokościami) jeziora Śniardwy
wydała Pracownia Kartografii Cyfrowej Digikart (2006). Na stronie internetowej Katedry Geodezji Satelitarnej
i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest też
dostępna mapa cyfrowa Śniardw na
odbiornik firmy Garmin. Aby pobrać mapę, wystarczy zarejestrować
się na portalu. Istnieją również mapy
elektroniczne obejmujące całą Krainę
Wielkich Jezior Mazurskich, ale za te
trzeba już zapłacić.
Poza oświetleniem nawigacyjnym
warto mieć mocną latarkę, najlepiej tak zwany szperacz. Przyda się
do odnajdywania boi z odblaskami
oraz w trakcie cumowania. Nie ma
co liczyć na to, że dobrze widoczne
w dzień pomarańczowe lub zielone
boje z łatwością odszukamy także po
zachodzie słońca. Trzeba też pamiętać, że w ciemności trudniej ocenić
odległość. Kształty pojawiające się na
horyzoncie są trudne do zidentyfikowania. Nawet jeśli dobrze znamy linię
brzegu, z jej cyplami i zatokami, nocą
możemy tych miejsc nie rozpoznać.
Jesienią pamiętajmy, że w nocy może
być dość zimno, więc przyda się ciepłe ubranie. Pływając w maju nocą po
Śniardwach, miałam na sobie morski
sztormiak (spodnie i kurtkę) i wcale
nie było mi ciepło.
Jest sporo doświadczonych żeglarzy,
którzy lubią pływać w nocy po Mazurach. Na forach internetowych ten
wątek jest poruszany przez wiele osób.
Przeważnie są to żeglarze posiadający
własne jachty. Czarterowane jednostki
zazwyczaj nie są wyposażone w światła nawigacyjne, a ich właściciele niechętnie godzą się, by klienci pływali
po zmierzchu.
Kamila Ostrowska
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35 lat „Biegnącej po falach”
Jubileusz mazurskiego żaglowca

M

ocno związana z krajobrazem Mazur brygantyna „Biegnąca po
falach” kończy 35 lat. Pomysł
jej budowy zrodził się w Yacht
Klubie Polski Lublin jesienią
1975 roku.
W tamtych czasach w klubie organizowane były rejsy po mazurskich
jeziorach i spływy po rzekach. Wielu
żeglarzy z utęsknieniem spoglądało
w stronę słonych wód. Ale aby pływać
po morzu, trzeba było pokonać wiele
trudności i ograniczeń. Na zakwalifikowanie się na rejs morski czekaliśmy
czasem nawet kilka lat. W związku
z tym powstał pomysł budowy dużego
jachtu na Mazury.

„Biegnąca po falach”
Długość

19,52 m

Długość kadłuba

14,62 m

Szerokość

3m

Zanurzenie bez miecza

1m

Zanurzenie z mieczem

2,1 m

Żagle

128 m kw.

Załoga

12 osób

Głównym projektantem „Biegnącej” jest Adam Glegoła. W latach 70.
był zafascynowany jachtem „Varua”
z książki Williama Alberta Robinsona „Na Wielki Ocean Południowy”,
ale taki żaglowiec raczej nie był dobrą
konstrukcją na Mazury. Powstał więc
pomysł budowy brygantyny. Osta-

tecznie do stworzenia takiego jachtu
przekonał kapitan Ziemowit Barański:
„Czy wiesz, bracie, proszę ciebie, jak
będą brzmiały komendy przy zwrotach? Fok i marsel dookoła!” – powiedział. Wtedy tylko na „Darze Pomorza” można było usłyszeć podobne
polecenia (później to właśnie Barański
wydawał pierwsze komendy na „Biegnącej po falach”).
Klubowicze rozpoczęli budowę jachtu, jakiego jeszcze w Polsce nie było.
Prace prowadzono w blokowisku,
przy domu kultury. Trwały 17 miesięcy. „Biegnąca” powstała na przekór
wszystkim problemom, mimo braku
pieniędzy, wyłącznie dzięki uporowi
ludzi, którzy chcąc spełnić marzenie, z oddaniem heblowali każdą deskę. W lipcu 1977 roku kadłub został
przewieziony do Giżycka pociągiem
i zwodowany. Matką chrzestną została
Aleksandra Młotkowska.
Od momentu powstania wygląd jachtu zmieniał się wielokrotnie. Doskonalone były właściwości nautyczne i sylwetka. Kilkakrotnie zmieniano kształt
i ciężar balastu, raz nawet zainstalowano boczne miecze, zastąpione później
skrzynią mieczową z mieczem centralnym. Zamontowano trzecią reję, zabudowano rufę, najnowszym nabytkiem
jest zamontowany w zeszłym roku
nowy silnik Janmar. Starania o wygląd
i stan techniczny „Biegnącej” przejął
w latach 90. Wojtek Sadowski.
„Biegnąca po falach” jest żaglowcem zbudowanym z myślą o mazurskich rejsach szkoleniowych i turystycznych. Miała umożliwić przeżycie

„Brygaśka” na Mazurach		

Fot. Tomasz Gawdzik

na śródlądziu przygody z żaglami
widywanymi wcześniej wyłącznie na
morzu. Miała uczyć pływania w dużym zespole. Dwunastu członków
załogi, duża liczba stanowisk manewrowych oraz wielkość jachtu wymuszały podział na wachty i zadania.
Przez 35 lat „Biegnąca” gościła setki
żeglarzy. Wielu swe pierwsze żeglarskie kroki stawiało właśnie na jej pokładzie, gdzie nabywali i doskonalili
umiejętności.
Brygantyna przenosi nas w świat odmienny od współczesnego żeglarstwa.
Jednocześnie jest to jacht wygodny.
Duża przestrzeń, wydzielony kambuz

i mesa sprawiają, że brygantyna jest
komfortowym miejscem wypoczynku
dla 3, 4 rodzin. Armatorem „Biegnącej” od początku jest YKP Lublin. Z roku na rok poszerza się oferta
czarterowa, więc dziś jacht nie służy
wyłącznie żeglarzom z Lublina. Organizowane są na nim zielone szkoły.
Często korzystają z niego firmy organizujące na pokładzie imprezy integracyjne. „Brygaśka” bywa też statkiem
komisji sędziowskich i sceną zespołów
szantowych.
Więcej o żaglowcu na stronie internetowej: www.biegnacapofalach.pl.
Arkadiusz Kośka

Ratownicy podjęli 30 osób
Kolejna burza zaskoczyła żeglarzy na mazurskich jeziorach
W niedzielę, 29 lipca, wiatr
o sile do 10 stopni w skali Beauforta przewrócił na Mazurach
dziewięć jachtów, cztery z nich
zatonęły.
Ratownicy
podjęli
z wody 30 osób – na szczęście,
tym razem nie było ofiar.
Gwałtowna burza przetoczyła się od
Jeziora Nidzkiego, przez Śniardwy,
po Mamry. Nie miała nic wspólnego
z białym szkwałem, który charakteryzuje się między innymi tym, że nie
da się go przewidzieć. Zjawia się niespodziewanie i przy ładnej pogodzie.
W ostatnią niedzielę lipca od rana wiał
mocny wiatr. Żeglarze mogli zobaczyć
gromadzące się chmury. Przed burzą
zadziałał system sygnalizacji ostrzegawczej – na masztach rozmieszczo-
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nych na całym szlaku błyskały ostrzegawcze światła. Funkcjonował również
system ostrzegania przez SMS. Mimo
to wiele łódek pozostało na wodzie.
Bardzo szybko zbudowała się fala.
Na Niegocinie osiągnęła 1,5 metra.
Jachty ustawione burtą do wiatru
przechylały się i nabierały wody. Zbigniew Kurowicki, prezes Mazurskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR), miał dyżur, gdy przyszły
pierwsze wezwania. – Nasza akcja
trwała 15 minut. Dzięki tak sprawnie
przeprowadzonej pomocy nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń – mówi
Kurowicki. – Na samym Niegocinie
podjęliśmy z wody osiem osób z dwóch
jachtów, które utonęły. Na całym szlaku podjęto z wody 30 osób. Żadna nie
miała na sobie kamizelki ratunkowej.

Ani dorośli, ani dzieci. Co więcej, powywracane jachty miały postawione
żagle, czyli żeglarze nie zareagowali
w porę na ostrzeżenia. Szczęśliwie tylko jedna osoba lekko ranna trafiła do
szpitala.
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe odebrało tego dnia 21 wezwań. Do akcji ruszyło 10 jednostek.
Szybkie udzielenie pomocy jest możliwe dzięki rozmieszczeniu baz MOPR
na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Każda baza obejmuje swoim
zasięgiem kilka akwenów. Ratownicy stacjonują w Giżycku, w osadzie
Harsz, w Mikołajkach i w Piszu.
Ale nawet najlepiej zorganizowana pomoc i systemy ostrzegania nie
zastąpią zdrowego rozsądku, rozwagi i nawyku korzystania z kamizelek

ratunkowych. Zbigniew Kurowicki
przypomina, że burze na Mazurach nie
trwają długo, ale są „skuteczne”. – Jeśli
ktoś znajdzie się w wodzie bez kamizelki ratunkowej, a fala ma wysokość 1,5
metra, zagrożenie życia jest bardzo duże
(każdy ratownik, nawet w trakcie rutynowych ćwiczeń, ma na sobie kamizelkę
lub kombinezon wypornościowy). Ważne jest także zabezpieczenie telefonu
komórkowego przed wodą. Schowany
w szczelnym etui nie zamoknie i pozwoli wezwać pomoc – mówi Kurowicki.
W 2007 roku nad Mazurami przetoczyła się nawałnica z wiatrem, który
miejscami osiągnął prędkość 35 m/s.
Temperatura w bardzo krótkim czasie spadła o 10 stopni Celsjusza. Padał
deszcz i grad. Zginęło wówczas 12 osób.
Kamila Ostrowska
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Gotland Jerzego Kulińskiego
Nakładem wydawnictwa Nowator ukazał się przewodnik dla żeglarzy „Gotland”
autorstwa Jerzego Kulińskiego. To nowe wydanie tego tytułu – uaktualnione
i wzbogacone o nowe porty. Znany i lubiany autor, niezłomny propagator żeglugi bałtyckiej, przedstawia 28 przystani największej wyspy Morza Bałtyckiego
będącej dla żeglarzy „kluczem do szkierów Sztokholmu i słynnego archipelagu
Alandów”. Na kartach przewodnika znajdziecie zdjęcia przystani i atrakcyjnych
miejsc, ciekawe opisy oraz unikatowe mapki portów (często są to pierwsze plany,
jakich doczekały się gotlandzkie mariny). „Chcę wam pokazać kilka atrakcyjnych
przystani, których planów nigdzie nie znajdziecie. Nie mieli ich dotychczas nawet
gospodarze. Teraz już mają, bo im wysłałem” – pisze Jerzy Kuliński.
Dlaczego Gotland? W krótkim wstępie autor tak charakteryzuje bałtycką wyspę:
„Gotland nie jest w czołówce zmian. Tu jakby czas płynął wolniej. Gospodarze
portów słusznie nie ulegają zbytnio modzie, nie próbują gości oczarować nowoczesnością, bo zazwyczaj goście od tej nowoczesności właśnie na Gotland uciekają. Dlatego w gotlandzkich portach nie oczekujcie wypolerowanej stali nierdzewnej, aluminium, hektarów przeszklonych powierzchni, polerowanego marmuru
i tandetnego plastiku. Oczekujcie porządku, schludności, drewnianych, starannie
pomalowanych pawilonów, żwirowych alejek, drewnianych pomostów i dachów
krytych gontami. (…) Oczekujcie surowego piękna przyrody, nieobecności łobuzów, hałasu, czyli głośnikowej muzyki.”
Przewodnik dostępny jest w sklepach żeglarskich (także internetowych). Cena 69 zł.
Źródło: www.kulinski.navsim.pl

Prawie jak optimist
Podczas poznańskich regat Srebrny Żagiel Optimista zaprezentowano łódkę Optilene produkowaną przez francuską firmę Erplast (tę
samą, która wytwarza jachty Fugu – klasowe optimisty bardzo popularne we Francji). Optilene to konstrukcja dla szkółek żeglarskich
i najmłodszych sterników, stawiających pierwsze kroki na wodzie.
Została tak zaprojektowana, by do minimum ograniczyć obsługę
techniczną. Z daleka przypomina optimista, ale z bliska widać, że to
zupełnie inna łódź. Kadłub został wykonany z polipropylenu, który jest materiałem bardzo trwałym. Zwróciliśmy uwagę na odpływy w kokpicie (dzieciaki nie muszą używać czerpaków), na rączki
w dziobowej części przydatne podczas wodowania, ławeczki w kokpicie ułatwiające siedzenie podczas słabych wiatrów, unoszoną do
góry płetwę sterową oraz na prosty czterobrytowy żagiel firmy Gaastra bez krawatów (nakładany na maszt jak w laserze). Żagiel ma
powierzchnię czterech metrów kwadratowych i jest przystosowany
do refowania. Importerem tych łódek jest firma Halsuj.pl, polski
przedstawiciel francuskiego producenta sportowych i rekreacyjnych
łódek mieczowych. Optilene kosztuje 6,5 tys. zł brutto.
Źródło: www.halsuj.pl

Karaiby dla żeglarzy
Nakładem wydawnictwa Charter.pl z Bielska-Białej ukazał się przewodnik Piotra Kowalskiego „Karaiby dla żeglarzy – poradnik subiektywny”. Przedstawiono w nim między
innymi wyspy St. Martin, Barbuda, Antiqua, Gwadelupa, Les Saints, Dominika, Martynika, St. Lucia i St. Vincent. Obok licznych ilustracji i informacji praktycznych autor
proponuje czytelnikom trasy turystycznych rejsów (tygodniowych i dwutygodniowych).
Poradnik można nabyć w cenie 55 zł w księgarni internetowej www.ksiegarniamorska.pl

Tissot Sailing Touch Lady
Tissot Sailing Touch Lady nie tylko odmierza
czas, ale także umożliwia prognozowanie pogody
na podstawie zapisów zmian ciśnienia z ostatnich
sześciu godzin, jest również wyposażony w kompas, kalkulator pływów, prędkościomierz i timer
regatowy. Posiada dotykowe szkło – wystarczy
delikatne muśnięcie, by wybrać poszukiwaną
funkcję. Sailing Touch ma szwajcarski mechanizm kwarcowy, odporne na zarysowania szkło
szafirowe z powłoką antyrefleksyjną, kopertę ze
stali szlachetnej z błękitnymi detalami i 18 brylantami, pasek z białego silikonu oraz lakierowaną tarczę. Cena: 3590 zł. Źródło: www.tissot.ch

Buty White Leather
Męskie mokasyny w żeglarskim stylu
wykonane z naturalnej skóry to doskonałe obuwie na lato. Można je zakładać na bose stopy. Dobrze wyglądają
zarówno z krótszymi spodniami, jak
i jeansami. Buty mają antypoślizgową
podeszwę z kauczuku. Jasna kolorystyka nadaje modelowi lekkiego, wakacyjnego charakteru.
Źródło: www.apia.pl

Kamizelka asekuracyjna Viper
Wykonana z miękkiej pianki PVC. Piankowe panele chronią wrażliwe części ciała, a duże wycięcia w okolicy ramion zapewniają swobodę ruchu.
Model posiada zaczep na linkę bezpieczeństwa,
dwa pasy zapinające i siateczkową powłokę ułatwiającą suszenie. Kamizelka doskonale pasuje
do pianki Viper. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL,
XXXL. Cena: 415 zł.
Źródło: www.jobe.com.pl
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ostęp na morzu do dobrej
prognozy meteo to skarb,
bo ułatwia zaplanowanie
spokojnego i przyjemnego rejsu. Przedstawiamy wam GRIB-y,
czyli niewielkie pliki komputerowe zawierające prognozę dla wybranego akwenu. Jak je zdobyć
i jak z nich korzystać, opowiada
Wojciech Maleika.
Kiedyś po prognozę biegaliśmy do
bosmana tuż przed wypłynięciem,
a potem na morzu (o godz. 21.05) nasłuchiwaliśmy niemieckich komunikatów nadawanych na częstotliwości
177 kHz. „Südwest 4 bis 5, zunehmend
5 bis 6, schauerböen...” – większość
bałtyckich żeglarzy dobrze zna te sformułowania. Dziś na jachtach mamy
nowoczesną elektronikę, między innymi Navtex, urządzenie w sposób
automatyczny odczytujące różne komunikaty, w tym prognozy pogody.
Jeżeli posiadamy coś takiego przy
stole nawigacyjnym, sprawa wydaje
się dość prosta. Codziennie otrzymujemy tekstowy komunikat meteo wraz
z ewentualnymi ostrzeżeniami przed
sztormem. Wydawać by się mogło, że
nic więcej nam nie potrzeba.

Co to jest GRIB?
W porcie i na morzu, na małej łódce lub żaglowcu, niezwykle przydatna
może być prognoza pogody w formacie
GRIB (z angielskiego grid in binary).
Jest to format Światowej Organizacji
Meteorologicznej, który umożliwia opis,
kompresję i przesyłanie danych meteo.
Inaczej mówiąc, GRIB-y to niewielkie
pliki komputerowe zawierające prognozę
pogody dla danego akwenu. Dokonując
jej szczegółowej analizy (w czym pomagają programy komputerowe), możemy
nie tylko żeglować bezpiecznie, ale też
wyliczyć optymalny kurs, uwzględniając
warunki meteorologiczne i pływowe. To
naprawdę prosty, przyjazny i bardzo bogaty w informacje plik danych.

Co zawiera GRIB?
Prognoza GRIB to po prostu plik
(najczęściej z rozszerzeniem grb). Do
jego odczytania potrzebujemy specjalnych programów, zatem pracujemy z wykorzystaniem komputera. Nie
będziemy tu pisać o budowie samego
pliku. Ta wiedza niezbędna jest wyłącznie programistom przy tworzeniu
odpowiedniego oprogramowania. Dla
nas ważne jest to, że format GRIB
to określony standard, zatem nie jest
istotne, skąd pobieramy dane ani jakiego oprogramowania używamy –
wszystko powinno prawidłowo z sobą
współpracować.
Nas, żeglarzy, interesuje przede
wszystkim to, jakie informacje zawiera GRIB. Tak naprawdę sami o tym decydujemy, bo podczas pobierania pliku
z internetu wybieramy odpowiednie
składowe prognozy. Najważniejsze to
rozkład ciśnienia, siła i kierunek wiatru, temperatura przy powierzchni,
ilość opadów i zafalowanie. Otrzymując prognozę pogody, dostajemy wartości poszczególnych parametrów roz-
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Pogoda na zamówienie
Numeryczne prognozy, czyli aktualna i pełna informacja meteo
Jak korzystać z prognoz zapisanych w plikach GRIB
mieszczone w siatce (najczęściej co pół
stopnia). Dane wyświetlane są graficznie, co umożliwia łatwą, szybką i dość
dokładną analizę warunków meteo.

Jak powstają pliki GRIB
GRIB-y opracowywane są w centrach
obliczeniowych na podstawie ogromnej
liczby danych meteo oraz analizy zdjęć
satelitarnych. Tworzy się cyfrowy model pogody, który następnie używany
jest do przewidywania warunków na
najbliższe godziny lub dni. Wszystkie
parametry prognozy oblicza się dla wybranych punktów na Ziemi. Najczęściej
spotykane w sieci GRIB-y oparte są na
modelu pogody GFS, opracowywanego
dla całego świata przez amerykański
ośrodek prognoz. Możemy też spotkać
modele ECMWF, RAMS, MMP i inne.
Właściwie nie ma znaczenia, z jakiego
modelu korzystamy, bowiem są one porównywalne, różnią się czasami gęstością siatki, stosowanymi algorytmami, no
i są opracowywane przez różne ośrodki
badawcze.
Pamiętajmy, że GRIB-y przygotowywane są na podstawie algorytmów
komputerowych i numerycznych modeli pogody, zatem nie są weryfikowane
przez meteorologów, a co za tym idzie,
mogą nie zawierać informacji o anomaliach czy nagłych zjawiskach. Dlatego
prognozowanie na okres dłuższy niż 48
godzin obarczone jest dużą niepewnością, ale dotyczy to właściwie wszystkich
prognoz, nie tylko komputerowych.
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Jak odczytać prognozę
Pliki w formacie GRIB odczytują
specjalne programy, które wizualizują
zapisane w nich informacje. W sieci możemy znaleźć wiele takich programów,
także darmowych. Te najprostsze po
prostu wyświetlają prognozę. Możemy
wybrać sposób wyświetlania informacji,
na przykład za pomocą izolinii, wypełnienia obszarów kolorem albo strzałek
wskazujących kierunek i siłę wiatru.
Ważny jest wybór zjawiska, które chcemy analizować, gdyż wyświetlenie
wszystkich dostępnych informacji jednocześnie może utrudnić ich odczyt.
Moduł odczytu i wizualizacji danych
zapisanych w plikach GRIB często posiadają programy nawigacyjne. Na przykład
powszechnie dostępny darmowy pro-
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gram OpenCPN wczytuje i pokazuje na
mapie informacje o sile i kierunku wiatru, ciśnieniu i innych parametrach. Wiele bardziej zaawansowanych programów
nie ogranicza się do wyświetlania dodatkowej warstwy informacyjnej, ale także
uwzględnia wczytaną prognozę w różnego rodzaju analizach i wyliczeniach.
Na przykład program MaxSea pozwala
wytyczyć optymalną trasę, uwzględniając wykres kołowy prędkości łódki oraz
pogodę zapisaną w pliku GRIB. Tego
typu moduły mogą być przydatne podczas długodystansowych regat.

Jak uzyskać prognozę
Gdy już mamy odpowiednie oprogramowanie, należy się zastanowić,
w jaki sposób pozyskiwać pliki z aktualną prognozą. Sposobów jest wiele.
Przede wszystkim możemy wysyłać
e-mail, a następnie otrzymać wiadomość zwrotną z prognozą. Możemy też
łączyć się z serwisami internetowymi.
Nie bez znaczenia jest sposób uzyskania połączenia. Najłatwiej uzyskamy
go na lądzie, wystarczy wykorzystać
Wi-Fi, GSM lub choćby odwiedzić
kafejkę internetową. Na morzu, gdy
jesteśmy jeszcze w zasięgu sieci GSM,
możemy użyć telefonu komórkowego
(podobno wkrótce pobieranie danych
w roamingu ma być tańsze). Na dale-

kim morzu łączność z internetem zapewnią telefon satelitarny lub radiostacja pośredniofalowa.

Prognoza na e-mail
W sieci jest kilka serwisów oferujących wysyłanie prognoz na wskazany e-mail. Możemy na przykład
skorzystać z serwisu saildocs.com.
Prognozę zamawiamy, wysyłając przygotowaną wiadomość na adres query@
saildocs.com. Jej treść wygląda na
przykład tak: GFS:47N,35N,002E,016E|-0.5,0.5|0,3..168|WIND,SFCTMP,WA
VES,RAIN. Podajemy kolejno model
prognozy (GFS), granice obszaru, gęstość siatki (tu co pół stopnia), odstępy
czasowe oraz typ danych (siła i kierunek
wiatru, temperatura przy powierzchni, zafalowanie i opady). Po krótkiej
chwili od wysłania maila możemy odebrać wiadomość z załączonym plikiem
GRIB. Pływając po niewielkim akwenie (na przykład po Bałtyku), wystarczy
za każdym razem wysyłać dokładnie
ten sam e-mail, by otrzymać aktualną
prognozę. Nieco trudności może sprawić stworzenie prawidłowej treści wiadomości, ale i tu możemy sobie łatwo
poradzić, korzystając z odpowiedniego
oprogramowania, na przykład z programu AirMail, który posiada moduł do zamawiania prognozy w formacie GRIB,

Program AirMail do pobierania GRIB-ów przez e-mail – http://siriuscyber.net/sailmail/
Program do wizualizacji prognoz oraz pobierania GRIB-ów przez stronę WWW – http://www.grib.us/
Prognozy w postaci plików GRIB na akweny całego świata – http://www.globalmarinenet.com/grib_downloads.php#Download
Strona, na której opisano wiele serwisów udostępniających GRIB-y – http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/Free-Grib-Services
Darmowy program Expedition do przeglądania plików GRIB – http://www.tasmanbaynav.co.nz/download.htm
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wysyłania i odbierania wiadomości
e-mail oraz wizualizacji. Ten jeden darmowy program umożliwia pracę z elektronicznymi prognozami pogody.

Prognoza ze strony WWW
Istnieje wiele serwisów umożliwiających pobranie prognozy. Na internetowej
stronie znajdujemy mapę. Zaznaczamy
na niej interesujący nas obszar oraz wpisujemy dane, jakie chcemy otrzymać. Po
wypełnieniu formularza klikamy w odpowiedni przycisk i otrzymujemy plik
z prognozą. Zaletą tej metody jest prostota całego procesu. Jeżeli jednak korzystamy z drogiego łącza internetowego
(GSM w roamingu lub łącze satelitarne),
rosną koszty pozyskania prognozy.
Pliki z numeryczną prognozą pogody
zapewniają aktualną i pełną informację o przewidywanych warunkach na
akwenie, po którym żeglujemy. Ostrzeżeń o nadchodzącym sztormie nie musimy już szukać na barometrze czy na
niebie. GRIB-y pozwalają wcześniej
zauważyć nadchodzące zjawiska i podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia sztormowania (najbezpieczniej
sztormuje się w porcie przy kei). Miejmy nadzieję, że koszty łączności będą
maleć, a coraz więcej jachtów będzie
wyposażanych w aparaturę zapewniającą łączność internetową, także daleko
w morzu. Pamiętajmy również, że prognoza to tylko przewidywanie tego, co
może nas spotkać na morzu. Nie zawsze
się sprawdza i nawet najświeższy GRIB
nie powinien uśpić naszej czujności.
Wojciech Maleika
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Po pierwsze, jakość
Dążenie do doskonałości to filozofia Sunbeam Yachts. Niestety, doskonałość kosztuje
Test jachtu Sunbeam 36.1

Sunbeam 36.1 ma klasyczną piękną linię. W kadłubie na pierwszy rzut oka nie dostrzeżemy żadnych ekstrawagancji.

A

ustria nie ma morza, ale
ma stocznię, która słynie
z budowy niezwykłych
morskich jachtów. Zapraszamy na przejażdżkę 11-metrową
limuzyną o klasycznych kształtach i sportowym charakterze.
Naprawdę warto pomarzyć...
Zmierzając do Szczecina, gdzie czekał na nas Sunbeam 36.1, wiedzieliśmy,
że to łódka wyjątkowej urody. Jacht
wpadł nam w oko już w marcu, na warszawskich targach Wiatr i Woda. Kilka
miesięcy później, podczas sierpniowej
wystawy w Gdyni, urodę austriackiej
łodzi docenili członkowie jury przyznający nagrodę za najpiękniejszy
jacht prezentowany na targach (Gdynia Yacht Design). Ale wiedzieliśmy
także, że Sunbeam 36.1 to konstrukcja
dość droga. I tu musi paść najważniejsze pytanie: czy nie za droga na polski
rynek? Spójrzmy na chwilę w cenniki
innych stoczni oferujących łodzie po-
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dobnej długości (podajemy ceny netto).
Katalogowa cena polskiej Delphii 37.3
to 92,6 tys. euro. Niemiecka łódź Hanse
385 kosztuje 99,9 tys. euro. Francuski
Dufour 375 Grand Large wyceniany
jest na 111 tys. euro. A austriacki Sunbeam 36.1 kosztuje 185 tys. euro. Warto
więc sprawdzić, czy ta łajba rzeczywiście jest tyle warta.
Jacht czekał na nas na przystani firmy Marina Hotele (Szczecin,
ul. Przestrzenna 7). To najdroższa
marina w Polsce – roczna opłata za
postój jachtu o długości od 10 do 11
metrów wynosi 8,5 tys. zł. Sporo się
tu dzieje. Na przystani cumują jachty
żaglowe i ekskluzywne motorówki.
Na brzegu działa hotel z restauracją
znaną z pięknego widoku na port i jezioro Dąbie. Firma zapewnia armatorom monitoring, całodobową ochronę
(także zimą), a obsługa dogląda jachtów i chroni je podczas dynamicznych
zjawisk pogodowych i podwyższonych
stanów wody. W wielkim hangarze po

magazyn dla żeglarzy  wrzesień 2012

drugiej stronie zatoki remontowane
są drewniane oldtimery. W tej chwili
w części obiektu powstają hale do gry
w squasha i ricocheta, a nawet ścianka
wspinaczkowa. Szefem i animatorem
portu oraz polskim przedstawicielem
Sunbeam Yachts jest Marcin Raubo,
znany między innymi z zamiłowania
do ratowania starych drewnianych łodzi. Jesienią ubiegłego roku pisaliśmy
o ocalonym przez Marcina „Rozpiórze”, drewnianym jachcie klasy Star
zbudowanym w niemieckiej stoczni
Abeking & Rasmussen w 1935 roku.
Teraz w hangarze Mariny Hotele trwają prace remontowe przy bliźniaczym
kadłubie. Niedawno sprowadzono stary jacht typu Vega. Dziś jest w opłakanym stanie, ale za kilka miesięcy
z pewnością zacznie nabierać blasku.
Dlaczego szef Mariny Hotele postanowił sprzedawać luksusowe austriackie łodzie? – Szukałem marki będącej
dopełnieniem naszej oferty. Podróżowałem z targów na targi. Kiedy w 2010

roku wróciłem z wystawy w Hamburgu, uświadomiłem sobie, że łódź ze
stoczni Sunbeam jest jedyną, którą
zapamiętałem na długo. Austriacy
produkują jachty dla doświadczonych
żeglarzy, pływających od lat, wiedzących, czego chcą i potrafiących docenić
zalety tych konstrukcji. Na każdy model producent udziela siedmiu lat gwarancji antyosmozowej i 10 lat gwarancji
na szczelność oraz łączenia w kadłubie
(pierwszemu właścicielowi). Na wtórnym rynku łodzie Sunbeam bardzo
długo utrzymują wysoką cenę.

Stocznia z krainy Mozarta
Stocznia Sunbeam Yachts to rodzinna firma budująca łodzie od ponad
dwóch pokoleń. Siedzibą przedsiębiorstwa jest niewielka miejscowość Mattsee nad jeziorem Obertrumer leżącym
na północ od Salzburga. Przed laty
rodzina Schöchl miała fabrykę mebli. W 1951 roku zaczęła remontować
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i produkować łodzie ze sklejki. Sześć
lat później fabrykę mebli przekształcono w stocznię jachtową i wkrótce hale
opuściły pierwsze jachty wytwarzane
w technologii poliestrowej. Przez lata
członkowie rodziny Schöchl odnosili sukcesy w żeglarstwie regatowym,
a firma systematycznie rozwijała produkcję. Obecnie Sunbeam Yachts oferuje kilka modeli o długościach od 24
do 53 stóp. Turystyczne jachty armatorskie budowane są pod hasłem: The
Sports Luxury Cruiser.
Wielu producentów turystycznych
łodzi uczestniczy w swoistym wyścigu. Kto wymyśli bardziej nowatorski
kształt kadłuba, kto zaplanuje pod
pokładem więcej toalet i kabin, kto
ma dwa koła sterowe, wyższy maszt
lub większy salon. Austriacki producent lekceważy sobie tę konkurencję.
Stoi z boku, nie daje się ponieść walce
o masowego klienta, chętnie montuje
w swoich mniejszych jachtach klasyczne rumple zamiast kół sterowych
i wypuszcza na rynek zaledwie 60 łodzi rocznie (najczęściej zamawiają je
armatorzy z Niemiec).

Pochwała konserwatyzmu
Model Sunbeam 36.1 ma klasyczną
piękną linię. W kadłubie na pierwszy
rzut oka nie dostrzeżemy żadnych
ekstrawagancji. W środkowej części
burty, w pobliżu linii wodnej, są dwa
małe okna. Znacznie więcej przeszklonych powierzchni, także otwieranych,
mamy w nadbudówce – w suficie i na
bocznych ściankach. Jeszcze przed
wejściem na jacht naszą uwagę przyciąga bardzo zgrabna rufa oraz niezwykła konstrukcja pawęży. Jej środkowa
część wykonana jest z przezroczystej
przyciemnianej pleksi. Tylne siedzisko
możemy w sekundę obniżyć do poziomu podłogi w kokpicie. Wówczas staje
się stopniem ułatwiającym wejście na
jacht (przezroczysta pleksi chowa się
pod podłogą). To dość prosty, ale niezwykły patent, raczej niespotykany na
innych łodziach tej wielkości.
Jacht zbudowano z materiałów najwyższej jakości. Producent sporo powierzchni pokrył drewnem tekowym.
Znajduje się ono na niewielkiej platformie kąpielowej, na siedziskach w kokpicie, na podłodze, półpokładach oraz
na dziobie jachtu. Uwagę zwracają
bardzo solidne i doskonale wykonane
knagi ze stali nierdzewnej – właściwie
przypominają bardziej małe dzieła
sztuki niż jachtowe okucia. Pośrodku
kokpitu stoi rozkładany stół z litego

Sunbeam 36.1
Długość
11,02 m
Szerokość
3,42 m
Zanurzenie
1,94 / 1,52 m
Wyporność
6,25 t
Balast
2,05 t
Zbiornik wody
305 l
Zbiornik paliwa
145 l
Silnik
21 kw
Grot
32 m kw.
Genua
28 m kw.
Kategoria projektowa
A
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Sprawnie działający autopilot pozwala delektować się żeglugą w każdym miejscu na pokładzie.
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Łódź żegluje bardzo lekko, reaguje na silniejsze podmuchy natychmiastowym przyspieszeniem i lekkim przechyłem.

drewna zbudowany na bardzo solidnej konstrukcji z nierdzewnej stali. Po
opuszczeniu jego skrzydeł ukazuje się
kilka uchwytów na napoje – przydadzą się podczas rejsu. Sporo miejsca
zajmuje pokaźnych rozmiarów koło
sterowe obszyte delikatnym zamszem.

Krótki spacer po pokładzie
Okucia pokładowe to przede wszystkim osprzęt firm Spinlock i Harken.
W kolumnie sterowniczej jest mały ploter map Raymarine z serii HybridTouch, słuchawka radiotelefonu UKF, joystick steru strumieniowego i urządzenie

sterujące autopilotem. Wyświetlacze
prezentujące dane z urządzeń pokładowych znajdują się przy obu stanowiskach sternika (na lewej i prawej burcie)
oraz pośrodku panelu znajdującego się
tuż nad zejściówką. W tym miejscu zamontowano także dwa głośniki.
W kokpicie znajduje się jedna bakista (na prawej burcie), ale jest ona tak
ogromna, że można by w niej ukryć małego słonia. Dla wygody i łatwiejszego
utrzymania porządku w tym gigantycznym schowku warto pomyśleć o podzieleniu przestrzeni na mniejsze boksy
lub zamontowaniu półki na podręczne
drobiazgi, na przykład cumy lub bosak.

Przedni żagiel jest oczywiście zwijany na rolerze. Grot ma na tylnym liku
listwy usztywniające zamontowane
pionowo – dzięki temu bez przeszkód
chowa się w profilu masztu. Zwijanie
i rozwijanie głównego żagla najlepiej
powierzyć elektrycznemu kabestanowi zamontowanemu na prawo od zejściówki (drugi, obsługiwany ręcznie,
znajduje się po lewej stronie).

Zejściówka, schody
i wnętrze jachtu
Tuż przed zejściówką znajduje się
sprytny stopień kryjący pod drewnia-

nym przykryciem mały schowek na
końcówki fałów (koniec z bałaganem
w przedniej części kokpitu). Suwklama otwiera się lekko i bezszelestnie.
Sztorcklapa, złożona z trzech elementów, chowa się w podłodze (takie proste, a jak rzadko spotykane!). W zejściówce obok stalowych uchwytów
mamy także małe drewniane poręcze.
Pod stopniami pięknie wykonanych
w drewnie profilowanych schodów zamontowano oświetlenie.
W salonie stół nawigacyjny zaplanowano na prawej burcie, a kambuz na lewej. Rozkładany stół w osi jachtu otaczają dwie burtowe kanapy dla sześciu
osób. W stole znajduje się skrytka na
wina. Na burtowych ścianach pełno
jest szafek z drewnianymi drzwiami
zamykanymi na ukryte zatrzaski. Ciekawe jest to, że właściwie nie ma na
jachcie głębokich jaskółek, każdą wolną przestrzeń wykorzystano na szafki.
Sporo schowków i szuflad jest także
pod stołem nawigacyjnym oraz w zabudowie kuchni. Oparcia kanap unoszone są na zawiasach – dzięki temu
łatwiej dostać się do bakist ukrytych
pod siedziskami. W ścianę oddzielającą salon od dziobówki wbudowano
niewielki telewizor Sony Bravia, który
podłączono do konsoli Playstation.
W kabinie dziobowej zamykanej
na przesuwane drzwi znajduje się podwójna koja w kształcie trójkąta. Tu,
podobnie jak w salonie, na ścianach
zbudowano szafki. Nic nie będzie fruwać w trakcie przechyłów, a bielizna
nie pomiesza się ze skarpetkami. Na
rufie mamy większą podwójną kabinę
(z klasycznymi drzwiami na zawiasach). Na prawej burcie zbudowano
dość sporą łazienkę. Rozsuwane drzwi
nie zabierają miejsca tuż obok schodów, czyli w centralnym punkcie komunikacyjnym. Po wejściu do łazienki najpierw znajdujemy się w kabinie
prysznicowej, która stanowi przedsionek toalety wyposażonej w elektryczną ubikację, umywalkę i szafkę z dwoma lustrami. Prysznic można brać na
siedząco, gdyż po stronie burty znajduje się szeroka ławka z laminatu.
Wnętrze jachtu jest ogrzewane urządzeniem firmy Webasto, które w cieplejsze dni zapewni także skuteczną
wentylację. System audio oparto na
doskonałym radiu Fusion oraz na stacji dokującej urządzenia firmy Apple.

Płyniemy, czyli załoga
robi co chce

Boczne okna mają w sobie odrobinę drapieżności. Szerokie półpokłady pokryto drewnem tekowym.
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Test przeprowadzamy na szczecińskim jeziorze Dąbie, na szlaku prowadzącym w kierunku Lubczyny. Żagle
stawiamy tuż po wyjściu z Regalicy
i minięciu sieci licznie rozstawionych
w południowej części tego akwenu.
Rozwijanie grota ułatwia nie tylko
elektryczny kabestan, ale także szyna prowadząca fał zamontowana na
górnej części bomu. Wiatr: od dwóch
do trzech stopni Beauforta. W tych
warunkach, na dość płaskiej wodzie,
Sunbeam natychmiast rozpędza się
do prędkości 6,5 węzła. Łódź żegluje bardzo lekko, reaguje na silniejsze
podmuchy natychmiastowym przyspieszeniem i lekkim przechyłem. Na
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Uwagę przyciąga środkowa część pawęży z przezroczystej pleksi. Tylne siedzisko możemy w sekundę obniżyć do poziomu podłogi w kokpicie.

lewej burcie, a prawy na prawej. Takie
rozwiązanie ułatwia sternikowi trymowanie głównego żagla i pracę podczas manewrów, szczególnie w czasie
samotnej żeglugi.
Sunbeam 36.1 z pewnością jest jachtem zjawiskowym – nie tylko z powodu

swego alpejskiego pochodzenia i ceny,
ale także właściwości nautycznych, jakości wykonania, doboru materiałów
i dbałości o szczegóły. Czy to małe
arcydzieło znajdzie w Polsce armatora? Jeśli ktoś nie znosi kompromisów
i nie toleruje półśrodków, raczej nie

dba o koszty zakupu, bo szuka jachtu
niemal doskonałego, z charakterem
i z najwyższej półki, wówczas Sunbeam 36.1 mógłby być jednym z pierwszych kandydatów.
Krzysztof Olejnik
Zdjęcia Marek Wilczek

reklama

sterze nie czujemy nawet najmniejszych oporów lub luzów, koło chodzi
bardzo lekko i niezwykle precyzyjnie.
Czasem można zapomnieć, że płyniemy morskim jachtem turystycznym
o długości 11 metrów.
Dość duże koło sterowe sprawia,
że sternik może bardzo wygodnie
rozsiąść się na nawietrznej lub zawietrznej burcie i obserwować pracę
żagli. Już po kilku minutach żeglugi
wierzymy zapewnieniom, że jacht
Sunbeam jest doskonałą konstrukcją
dla samotnych żeglarzy lub sterników pływających z osobami najlepiej
czującymi się w roli pasażerów. Szoty przedniego żagla wybieramy na
kabestanie znajdującym się tuż pod
ręką sternika, a szoty grota knagujemy obok w bardzo sprawnej knadze
firmy Spinlock. Zresztą prowadzenie szotów grota zasługuje na osobny
akapit.
Na jachtach tego typu lub większych szoty głównego żagla najczęściej prowadzone są po pokładzie
i knagowane do okuć zamontowanych
po lewej lub prawej stronie zejściówki. Przy każdym manewrze sternik
musi wydać komendę: luzuj lub wybieraj. Na austriackim jachcie szoty
poprowadzone są do szyny znajdującej się tuż przed zejściówką. Jest tu
aż dziewięć przełożeń na harkenowskich blokach policzkowych. Oba
końce szota ukryte są w nadbudówce
i w oparciach siedzisk w kokpicie. Na
zewnątrz wyprowadzone są tuż pod
ręką sternika – lewy koniec szota na
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11,
tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11,
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99,
tel. (91) 46 44 855

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

Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1,
tel. (94) 375 54 54
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Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1,
tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2,
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie,
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/U16, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87,
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1,
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo,
tel. 500 696 588
Sail Service, Gdańsk, Sienna 45, tel. (58) 3 222 800
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8,
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60,
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych,
Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22

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

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

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

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

Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15,
tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50,
tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6,
tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16,
tel. (22) 243 29 10
Sklep Musto, Warszawa, Aleja Prymasa 1000-Lecia 76 E,
tel. (22) 883 00 48
Sklep Centrum Jachtingu, Warszawa,
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 57 77
Klub Mila, Zegrzynek, Szaniawskiego 56,
tel. (22) 782 73 02
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2,
tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2,
tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a,
tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5,
tel. (22) 633 71 82
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91,
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265,
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
Przystań na Zalewie Włocławskim, Płocka 187,
tel. (54) 444 06 40
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
KŻ Pasat, Słubice, ul. 1 Maja 1, tel. (95) 758 24 39

ŁÓDZKIE

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

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

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

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

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30,
tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel. (17) 862 02 39
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Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
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Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147,
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LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
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Korsarska brać
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klasy Korsarz
Niemiecka precyzja kontra polska fantazja

P

o rozegraniu w Chojnicach pierwszych Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w klasie Korsarz przypomniała nam się sentencja wypowiedziana przed laty przez
Gary’ego Linekera: „futbol to
taka gra, w której 22 mężczyzn
biega za piłką, a na końcu i tak
wygrywają Niemcy”.

Na Jeziorze Charzykowskim rywalizowało 14 załóg (trzy niemieckie
i 11 polskich). Wszystkie miejsca na
podium zajęli goście zza Odry, którzy
podczas naszych regat mogli zdobyć
punkty do rankingu Pucharu Niemiec.
Trudno było się spodziewać innego
wyniku. W Niemczech jest około 5
tys. zarejestrowanych łódek tej klasy,
a polska flota liczy niespełna 20 jachtów. Poza tym jeszcze przed pierwszym wyścigiem, kiedy załogi przygotowywały sprzęt, na pierwszy rzut oka
widać było, kto tu przyjechał po medale, a kto po naukę. Różnice w osprzęcie i trymie między łódkami z Niemiec
i z Polski były bardzo wyraźne. Dlatego, gdy przebrzmiał pierwszy sygnał
startowy, na wodzie doszło do konfrontacji niemieckiej precyzji z polską
fantazją.
Podczas regat nie brakowało wiatru.
Czasem było go aż za dużo i słabsze
załogi miały problemy z wybalastowaniem łodzi. Przypomnijmy, że regaty
odbyły się w połowie lipca, w czasie,
gdy okoliczne Bory Tucholskie nawiedziły potężne burze i tornada.
Pierwszego dnia rozegrano cztery
wyścigi. Siła wiatru rosła z godziny
na godzinę, a na wodzie ubywało łódek. Największą bolączką debiutantów
(oprócz braku solidnego regatowego
opływania) był sprzęt, który zawodził
w trudnych warunkach. W trzecim wyścigu okucia steru wyrwały się z pawęży na dwóch jachtach. Pierwszych sześć
załóg prawie w każdym wyścigu dopływało do mety w tej samej kolejności.
Zwyciężyła załoga Uti Thieme
i Frank Thieme. Drugie miejsce wywalczyli Simon Torsten i Wolf Drechsel, a trzecie Dierk Conrad i Gert Keppler. Czwartą pozycję zajęła załoga
Bogdana Knittera, animatora rozwoju
klasy Korsarz w Polsce, na co dzień
mieszkającego i trenującego w Bonn.
W drugim wyścigu zabłysnęła debiutująca para Maciej Czarnecki i Kacper
Czarnota (AZS Politechnika Poznań).
Niestety, chwilę później awaria masztu
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Na Jeziorze Charzykowskim rywalizowało 14 załóg (trzy niemieckie i 11 polskich). 		

wyrwała im pokaźny fragment pokładu i musieli się wycofać z regat.
Warto wspomnieć o jeszcze jednej
ekipie. Ewa Szyfter i Kacper Kaczmarek z Poznania wystartowali na łódce,
która – delikatnie mówiąc – najlepsze
lata ma już za sobą. Korsarz z pękniętym mieczem i niewymiarowym,
zbyt małym fokiem trzymał się raczej

końca stawki. Kiedy druga załoga
z Poznania nie mogła kontynuować żeglugi, Ewa i Kacper otrzymali od nich
pełnowymiarowy fok i pokazali klasę
w niedzielę, zajmując bez spinakera
wysoką pozycję. Obie poznańskie ekipy pokazały spore umiejętności, jeśli
popracują przy sprzęcie, za rok mogą
walczyć nawet o miejsca na podium.

Fot. Zbigniew Kruczyński

Na koniec regat najlepsi zawodnicy
otrzymali nowe żagle regatowe uszyte
i podarowane przez żaglownię Narwal
– głównego sponsora imprezy. Warto
dodać, że na żaglach z tej pracowni pływa cała czołówka polskich korsarzy.
Paweł Prus
Więcej o klasie Korsarz na stronie
internetowej www.korsar.pl.
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Brąz na wagę złota
Tomasz Chamera, dyrektor sportowy w PZŻ, podsumowuje olimpijski start polskich żeglarzy

Londyn 2012

D

wa brązowe medale –
Zofii Noceti-Klepackiej
i Przemysława Miarczyńskiego – to łupy polskich żeglarzy wywalczone na olimpijskim
akwenie w Weymouth. Pozostali zawodnicy pływali w kratkę.
Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki (Star) zajęli ósme
miejsce. Agnieszka Skrzypulec
i Jolanta Ogar (470) – 12., Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er) – 13. Piotr Kula
(Finn) – 16. Kacper Ziemiński
(Laser) – 17. A Anna Weinzieher (Laser Radial) – 22. Ocenę
naszego startu na igrzyskach
przedstawia Tomasz Chamera.

Zofia Klepacka mówi o sobie: „zwykły dzieciak z szarego podwórka”. 		
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„Wiatr”: Polscy żeglarze zdobyli
dwa medale igrzysk olimpijskich.
Czy w tej sytuacji wypada pytać,
który występ naszych kadrowiczów
przyniósł największe rozczarowanie?
Tomasz Chamera: Nie sądzę, by
ktoś mógł czuć się rozczarowany. No,
może trochę lepszego miejsca oczekiwaliśmy od załogi klasy Star. Mateusz
i Dominik marzyli o medalach, a zajęli ósme miejsce. Pamiętajmy jednak,
z kim przyszło im rywalizować. Na
starcie tej konkurencji stanęło dziewięciu medalistów mistrzostw świata i sześciu medalistów olimpijskich.
Brytyjczycy Iain Percy i Andrew
Simpson oraz Brazylijczycy Robert
Scheidt i Bruno Prada (zdobywcy srebra i brązu) byli raczej poza zasięgiem
– ci zawodnicy w ostatnich miesiącach
dominowali w tej konkurencji dość
wyraźnie. A Szwedzi Fredrik Lööf
i Max Salminen, którzy zdobyli złoty
medal, byli podczas igrzysk w życiowej formie. Nasi wrócili bez medalu,
ale trudno mówić o rozczarowaniu.
Najwyżej o pewnej goryczy porażki.
A pozostali olimpijczycy?
Cieszy mnie to, że polskie załogi
walczyły z całych sił i do końca. W poprzednich edycjach igrzysk olimpijskich bywało tak, że niektórzy nasi
reprezentanci jeszcze przed startem
sami siebie skazywali na porażkę i nie
podejmowali walki. Spełnieniem ich
ambicji był udział w olimpijskich regatach. Teraz tego nie było. Tym razem
zabrakło doświadczenia, by walczyć
o wyższe lokaty.
Zofia Noceti-Klepacka pomyliła w jednym z wyścigów trasę. Jak
można popełnić taki błąd podczas
regat tej rangi?
Nie wiem. Zapewne zadecydowały
wielkie emocje, napięcie, jakie towarzyszyło walce o medal. Zofia nie mia-
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sport
ła łatwego zadania, bo była jedną z faworytek. A dla wielu nawet głównym
faworytem do zwycięstwa. Gdyby nie
popełniła tego błędu, miałaby niemal
pewny srebrny medal i ogromne szanse na złoto. Regaty potoczyłyby się zupełnie inaczej.
Zosia i Przemek Miarczyński wyrwali swoje medale niemal z paszczy lwa. Walka trwała do końca,
o wszystkim decydowały wyścigi
medalowe kończące regaty...
To prawda. Ważne jest to, że nasi
zawodnicy mimo kłopotów potrafili
zaatakować z dalszych pozycji. Kiedy
wszystko idzie po naszej myśli, łatwiej
walczy się o miejsce na podium. Ale
gdy szczęście nie sprzyja, trzeba się
wznieść na wyżyny umiejętności, by
awansować i wywalczyć medal. Granica między złotym medalem a brązowym jest bardzo cienka, często to
zaledwie kilka punktów, jeden lepszy
lub gorszy wyścig. To samo dotyczy na
przykład trzeciego i czwartego miejsca. A przecież różnica w odbiorze
społecznym między brązowym medalem a czwartą lokatą jest kolosalna.
Zdobywca trzeciego miejsca osiąga
sukces, być może najważniejszy w życiu, a o zawodnikach z dalszych pozycji wkrótce nikt nie będzie pamiętał.
Taki jest sport i nic tego nie zmieni.
Dlatego nasi deskarze pokazali nie tylko żeglarski kunszt, ale też niezwykłą
odporność psychiczną. Bo przecież
w polskim sporcie przeważnie bywa
tak, że gdy się nie układa, zawodnicy
bezpowrotnie tracą szanse na sukces.
Dlatego można powiedzieć, że każdy
z tych brązowych medali jest na wagę
złota. Zarówno dla zawodników, trenerów, działaczy, jak i dla całego polskiego żeglarstwa sportowego.
Podczas jednych regat polskie żeglarstwo podwoiło swój olimpijski
dorobek (dotychczas mieliśmy dwa
medale Mateusza Kusznierewicza
w klasie Finn). Ale ważniejsze jest
chyba to, że zdobyliśmy 20 proc.
krążków wywalczonych przez całą
polską reprezentację olimpijską –
od badmintonistów po zapaśników.
Zawodnicy reprezentujący trudny,
drogi i dość elitarny sport wyrobili 20 proc. olimpijskiej normy. Czy
teraz dostaniemy od rządu 20 proc.
pieniędzy przeznaczonych na przygotowania do kolejnych igrzysk?
Przy obecnych uwarunkowaniach
administracyjnych mielibyśmy kłopoty z wydaniem takich dużych funduszy. Na razie nie wiemy, jak będą
finansowane przygotowania do kolejnych igrzysk. Nie znamy kwot ani
planów ministerstwa. Wiemy jedynie,
że potrafimy przygotować naszych zawodników do najważniejszych regat.
W kilku konkurencjach możemy rywalizować z reprezentantami krajów
mających większe tradycje żeglarskie
i fundusze. Polacy wydali na czteroletnie przygotowania do igrzysk około 23 mln zł. Brytyjczycy w tym samym czasie wydali 24 mln funtów. To
ogromna różnica. Nie wiem, czy zdobycie dwóch brązowych medali przez
żeglarzy przyczyni się do poprawy
naszej sytuacji finansowej. Mam nadzieję, że pieniędzy nie będzie mniej.
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Przemek i Zośka z brązowymi medalami igrzysk. Marzenia się spełniają. 		

Mam też nadzieję, że sport i sportowcy
podczas kolejnej kampanii olimpijskiej
będą oczkiem w głowie działaczy Polskiego Związku Żeglarskiego.
A może władza pomyśli tak: damy
im mniej, bo przecież zdobyli medale
w konkurencji, która wypadła z programu igrzysk. Czyli w kontekście
przygotowań do Rio de Janeiro te medale nie mają wielkiego znaczenia...
Po pierwsze, nie wszystko jest przesądzone. Ostateczna decyzja w sprawie
przyszłości windsurfingu zapadnie
w listopadzie. Jeszcze wiele może się
wydarzyć. Walka toczyć się będzie także o klasę Star i match racing. Sytuacja
tych trzech konkurencji nie jest dobra,
ale broń jeszcze nie została złożona. Po
drugie, jeśli nową konkurencją będzie
kitesurfing, jestem przekonany, że nasi
zawodnicy, przede wszystkim ci z kadry windsurfingu, szybko dołączą do

Fot. onEdition

światowej czołówki. Michał Majewski
już trenuje na kite. Nie tylko nie rozpacza z powodu zmiany dyscypliny, ale
nawet upatruje w tym szansy dla siebie.
Regaty olimpijskie słabo rozpoczął
Piotr Kula z klasy Finn. Agnieszka
Skrzypulec i Jolanta Ogra (470) zabłysnęły dopiero w połowie regat. Podobnie Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er). A Kacper Ziemiński
tylko raz przebił się do pierwszej
dziesiątki. Czego zabrakło?
Nasi zawodnicy mieli problemy
z utrzymaniem wysokich pozycji na
trasie. Na górnych bojach walczyli
w czołówce, a później często tracili pozycje. Gdyby dziewczyny z klasy 470
potrafiły obronić wywalczone miejsce,
byłyby prawdopodobnie na koniec na
ósmej pozycji. Przybytek i Kołodziński mieliby spore szanse nawet na piątą
lokatę. A Kacper Ziemiński wziąłby

udział w wyścigu medalowym. Naszym młodym zawodnikom zabrakło
doświadczenia, opływania w tak wyrównanej stawce i zimnej krwi. Na
szczęście, zawodnicy, którzy mieli kłopoty, potrafili się zmobilizować i poprawić żeglugę. Piotr Kula chyba zbyt
wysoko postawił sobie poprzeczkę. Na
początku popełniał błędy i czasem żeglował wbrew logice, za wszelką cenę
chciał się ścigać z najlepszymi i podejmował bardzo ryzykowne decyzje. Później zaczął pływać spokojniej i zbliżał
się do pierwszej dziesiątki. Pamiętajmy
jednak, że mieliśmy na igrzyskach bardzo młodą reprezentację, średnią wieku
zawyżało tylko trzech żeglarzy: Mateusz Kusznierewicz, Dominik Życki
i Przemek Miarczyński. Pozostali, poza
Zosią Noceti-Klepacką, to debiutanci.
Kolejne igrzyska przed nimi.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar z klasy 470 zajęły 12. miejsce. 		

Fot. onEdition
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Walka wciąż trwa
Miarczyński: wierzę, że najlepsi deskarze i zawodnicy z kite’a stworzą silny team
Rozmowa z medalistą olimpijskim

Z

Przemysławem Miarczyńskim rozmawiamy o powrocie z igrzysk, o brązowym medalu mistrzostw świata
Formuły
Windsurfing
oraz
o przyszłości i kitesurfingu.
„Wiatr”: Przemek, po powrocie
z igrzysk olimpijskich wciąż gdzieś
biegasz. Byłeś w domu choć kilka dni?
Przemysław Miarczyński: Byłem tydzień. Później zabrałem żonę i dzieci
(trzyletnią Ewę i rocznego Patryka) na
mistrzostwa świata w klasie Formuła
Windsurfing, które rozegrano na Łotwie. Sprzęt pożyczyłem od Witka Dudzińskiego, lekarza kadry. Kiedyś pływałem na tym zestawie, więc znam go
doskonale. Chciałem trochę odpocząć
od deski RS:X, zobaczyć, jak rozwija
się Formuła Windsurfing, sprawdzić,
czy zawodnicy robią postępy i na co
mnie stać w tej konkurencji. Niejako
z marszu zdobyłem brązowy medal.
Czyli walka wciąż trwa. A gdzie
wizyty w zakładach pracy, wywiady,
autografy? Nie za szybko po sukcesie olimpijskim wróciłeś na regatową
trasę?

Jak oceniasz sytuację w Formule
Windsurfing?
Ta dyscyplina żyje swoim życiem,
nie bardzo przejmując się tym, że windsurfing na razie przestał być dyscypliną olimpijską. Zawodnicy trenują,
firmy co sezon wypuszczają na rynek
nowe żagle i deski (czasem lepsze,
a czasem gorsze). Jakoś to się kręci.
Rozpoczynasz już treningi na kitesurfingu?
Właśnie wróciłem z półwyspu.
Wziąłem lekcję u zaprzyjaźnionego
instruktora. Na razie na mniejszym
latawcu, bo trochę wiało, i na symetrycznej desce typu twin-tip. Dopiero
gdy poczuję się pewniej, przesiądę się
na większą deskę do konkurencji course racing (trochę przypominającą deskę do windsurfingu). Ale już podczas
moich ostatnich halsów poczułem, że
panuję nad latawcem na tyle dobrze, by
wyczuć zmianę wiatru i zmienić hals.
Doskonałe czucie wiatru, które mają
zawodnicy z klasy RS:X, z pewnością
przyda się w nowej konkurencji. Być
może jesienią wyjadę popływać na kite
gdzieś w Egipcie, może nawet pierwsze zgrupowanie zagraniczne zorgani-

Można zdobyć wszystko na mistrzostwach świata i Europy, ale dopiero po sukcesie na igrzyskach zaczynasz
zauważać, że coś naprawdę zmienia się wokół ciebie.

Miarczyński: „Niesamowita jest siła olimpijskiego sukcesu”.
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Już przed igrzyskami planowałem
start na Łotwie. Na spotkania z kibicami i autografy też było trochę czasu.
Zauważyłem, że po zdobyciu olimpijskiego medalu stałem się rozpoznawalną osobą, ludzie zaczepiają mnie
w Sopocie na Monciaku i gratulują.
Niesamowita jest siła olimpijskiego
sukcesu. Można zdobyć wszystko na
mistrzostwach świata i Europy, ale
dopiero po wywalczeniu olimpijskiego
krążka zaczynasz zauważać, że coś naprawdę zmienia się wokół ciebie. Nawet
mój menadżer mówi, że teraz rozmowy
z potencjalnymi sponsorami idą lepiej.
Myślisz, że na listopadowym posiedzeniu ISAF windsurfing może
zostać przywrócony do programu
igrzysk? Niektórzy twierdzą, że
to całkiem realne. Federacja klasy
RS:X, domagając się zmiany decyzji, rozpoczęła nawet batalię przed
londyńskim sądem.
To chyba nie jest najlepszy ruch. Takie wojny w sądach mogą tylko zrazić
działaczy ISAF do naszej konkurencji.
Nam, zawodnikom, nie pozostaje nic
innego, jak tyko czekać na ostateczne
rozstrzygnięcia.

zuje PZŻ i wyruszymy na ciepłe wody
większą ekipą.
Jak was przywitają kitesurferzy,
którzy trenują z latawcami od lat?
Będziecie dla nich wsparciem czy
raczej konkurencją?
Błażej Ożóg, mistrz Polski w course
racingu, chętnie dzieli się swoimi uwagami. Wierzę, że najlepsi deskarze i zawodnicy z kite’a mogą stworzyć niezły
team. Oczywiście, są też tacy, którzy widzą w nas przede wszystkim przyszłych
rywali, z którymi trzeba będzie walczyć
o miejsca w kadrze i stypendia sportowe.
Którzy zawodnicy z klasy RS:X spróbują swych sił w nowej konkurencji?
Z pewnością Michał Majewski, Piotr
Myszka, Łukasz Grodzicki i Paweł
Tarnowski. Broni na pewno nie złoży
Zośka Klepacka. W trudniejszej sytuacji są inne dziewczyny, nieco słabsze
fizycznie. One chyba wciąż liczą, że
windsurfing zostanie przywrócony do
programu igrzysk. Słyszałem, że pojawił się taki pomysł, by kitesurfing był
konkurencją dla mężczyzn, a deska
z żaglem dla pań. Takie rozwiązanie
byłoby chyba całkiem dobre.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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Toniemy albo wygrywamy
Franck Cammas, zwycięzca regat Volvo Ocean Race, dla magazynu „Wiatr”
Rozmawia Marek Słodownik

Franck Cammas: „Program naszego startu w regatach pochłonął 30 milionów euro”.		

F

rancuski skipper Franck
Cammas wygrał wraz z załogą jachtu „Groupama”
okołoziemskie regaty etapowe
Volvo Ocean Race. Krótko po
powrocie do domu słynny francuski żeglarz opowiedział nam
o kulisach swej oceanicznej walki oraz o planach na przyszłość.
„Wiatr”: Rozmawiamy tydzień po
regatach. Zdążyłeś już odpocząć po
wyścigu i świętowaniu sukcesu?
Franck Cammas: Tak, jestem w domu
i przestawiam się na lądowy tryb życia.
Spędzam dużo czasu z rodziną. Pierwsze dni były trudne, bo niełatwo szybko
zmienić skórę, ale w końcu się udało.
Długo potrwa ten urlop?
Niedługo, mam w planach kolejne
przedsięwzięcia, oczywiście nieco
mniejszego kalibru. Jest też sporo
obowiązków związanych z promocją.
Odpoczywam po regatach, cieszę się
życiem rodzinnym, lecz myślę już
o kolejnych wyzwaniach.
Nie masz na razie dość żeglarstwa?
Nie, wciąż jeszcze jestem głodny
pływania. Choć, oczywiście, teraz doskonale sypiam w swoim łóżku.
Wielu wywiadów udzieliłeś po
zwycięstwie?
Pierwszych udzielałem jeszcze na
wodzie, w drodze do Galway. Później
było ich tak dużo, że po pięćdziesiątym
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przestałem liczyć. Teraz fala opada, ale
dziennikarze wciąż dzwonią. To bardzo
miłe, ale bywa także męczące. Rozumiem jednak, że to cena zwycięstwa.
Czujesz się najlepszym żeglarzem
na świecie?
(Śmiech) Nie, nie, ale to miłe, co mówisz. Wygrałem regaty Volvo Ocean
Race w pierwszym starcie. Byliśmy
dobrze przygotowani. Po prostu zrobiłem to, co do mnie należało.
Czy te regaty były przełomem
w twojej karierze?
Chyba nie. Pływam już wiele lat
i sukcesów trochę się nazbierało. Na
pewno są ważnym doświadczeniem,
bo rozegrane zostały na jednokadłubowcach, co stanowiło dla mnie pewną
nowość. Była to także bardzo pouczająca lekcja. Ale to nie znaczy, że teraz
porzucę katamarany czy trimarany
i zacznę się ścigać tylko na takich jachtach jak z regat Volvo.
Ze swym sponsorem, firmą ubezpieczeniową Groupama, związany
jesteś kontraktem od 1998 roku czyli
już 14 lat. To chyba światowy rekord
w sporcie?
To rzeczywiście bardzo długa współpraca, być może nawet rekordowo długa. We Francji jednak wieloletnie umowy sponsorskie nie są czymś rzadkim.
Takimi wiernymi mecenasami żeglarstwa są także firmy Fleury Michon, Sodebo, Banque Populaire czy Fujicolor.
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Fot. Ian Roman / Volvo Ocean Race

Mój kontrakt trwa długo, więc należy
sądzić, że obie strony wypełniają należycie swoje zobowiązania i są zadowolone z rezultatów współpracy.
W jaki sposób przygotowywaliście
się do Volvo Ocean Race?
Wkrótce po zakończeniu poprzednich
regat kupiliśmy zwycięski jacht, „Ericsson 4”, który po remoncie został przemalowany i nazwany „Groupama 70”.
Podpisaliśmy kontrakt z konstruktorem
Juanem Kouyoumdijanem, powołaliśmy
szybko sztab techniczny i zabraliśmy się
do pracy. Dwa lata trenowaliśmy w różnych miejscach na świecie, koncentrując
się na ustawieniu jachtu w rozmaitych
warunkach pogodowych i doborze najlepszych żagli. Jacht tej klasy to skomplikowana maszyna i opanowanie jej
wymaga czasu i spokoju. Po zwodowaniu nowego jachtu, na którym popłynęliśmy w regatach, testowaliśmy szybkość
nowej konstrukcji. Ten czas był bardzo
twórczy i dał nam wiele do myślenia.
Nie chciałbym się wdawać w szczegóły,
ale wiele się wtedy nauczyłem. Ponadto
sporo uwagi poświęcaliśmy na wybranie
najlepszych ludzi i zgranie zespołu.
Wielu było chętnych do tej pracy?
Sporo. Oczywiście wybraliśmy najlepszych.
Ile osób tworzy zespół?
Przy projekcie zatrudnionych było 70
osób, w tym 20 pracowników stoczni.
Pozostała pięćdziesiątka to fachowcy

z różnych dziedzin. Załogę startującą
w wyścigu często rekrutuje się spośród
tej grupy, ale to nie jest regułą. Każdy
członek ekipy jest wysokiej klasy specjalistą, nie tylko od ścigania. Są ludzie
od takielunku, od żagli, układów hydraulicznych, kompozytów, sterowania,
żywienia i wielu innych elementów,
które dopiero powiązane z sobą tworzą
sprawny mechanizm. Oczywiście, nie
można powiedzieć, że na pokład biorę
inżynierów i uczę ich żeglarstwa podczas regat, ale nie mogę też zabrać samych regatowców, znających się jedynie
na trymowaniu i sterowaniu, bo to nie
gwarantuje sukcesu. Największą sztuką
jest właśnie dobranie załogi spośród wyśmienitych żeglarzy i świetnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy do tego
pasują do siebie charakterologicznie. To
trudne zadanie, ale się udało.
Na pokładzie miałeś załogantów
z pięciu krajów: Francji, Nowej Zelandii, Australii, Szwecji i Irlandii.
Nie było problemów z komunikacją?
Żadnych. To zawodowcy od lat przyzwyczajeni do takich warunków pracy i budowania międzykulturowych
relacji. To stały element zawodowego
żeglarstwa.
Czy po pierwszym etapie, do Kapsztadu, w którym przypłynęliście na
trzecim, ale zarazem ostatnim miejscu (pozostałe załogi musiały się wycofać z tego biegu), miałeś nadzieję
na zwycięstwo?
To były dla nas trudne chwile. Wskutek błędów mieliśmy dużą stratę do liderów i nastroje członków załogi były
umiarkowane. Ale podnieśliśmy się
z tego w kolejnych etapach, wyciągnęliśmy wnioski z porażki i później było
coraz lepiej.
Po etapie czwartym, do Auckland,
który wygraliście, myślałeś, że możesz wygrać?
Wówczas nie byłem nawet pewny,
czy zdołamy ocalić przeciekający
jacht. Mówiliśmy, że albo zatoniemy,
albo wygramy. Wygraliśmy. Pojawiła
się wtedy realna szansa na zwycięstwo, choć chyba nikt głośno o tym nie
mówił. Później, kiedy na pokład spadał
maszt podczas piątego etapu do Itajai,
znów straciliśmy nadzieję. Dobrze, że
na krótko. To był bardzo pechowy etap,
a zarazem popis woli walki załogi „Telefoniki”, która nie poddawała się do
końca pomimo sporych problemów.
Jak reagują członkowie załogi na
taką huśtawkę nastrojów?
To zależy od ekipy. My prędko pozbieraliśmy się po porażce. Później
mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że
maszt złamał się niedaleko urugwaj-
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skiego brzegu. Szybko zrobiliśmy, co
trzeba i popłynęliśmy na metę po kolejne 20 punktów.
Po etapie do Lizbony wyszliście na
pierwsze miejsce. Uwierzyłeś wtedy
w końcowy sukces?
Tak, wtedy już myślałem, że będzie
dobrze. Ale przed nami były jeszcze dwa
trudne sprinterskie etapy, na których
wiele mogło się zdarzyć. Nam zależało, aby wygrać w Lorient, gdzie mamy
bazę. Chcieliśmy w ten sposób podziękować naszym kibicom. Wygraliśmy,
ale nie było łatwo. Zwyciężyliśmy wskutek awarii na jachcie „Telefonica” – walka była naprawdę wyczerpująca.
Co byś zmienił w regatach Volvo
Ocean Race?
To regaty bez słabych stron. No,
może trwają trochę zbyt długo. Ale to
naprawdę wspaniała impreza, perfekcyjnie przygotowana, z bogatą tradycją
i wspaniałą atmosferą.
Czy oderwanie się na osiem miesięcy od rodziny to trudna próba?
Jasne! Ale rodziny na szczęście odwiedzają nas w portach etapowych. Jest więc
namiastka kontaktu, choć pożegnania
bywają czasem trudne. Teraz bardzo cieszę się z tego, że mam czas dla rodziny.
Ile kosztował udział jachtu
„Groupama” w Volvo Ocean Race?

Na ten temat mówi się sporo i padają
bardzo różne kwoty...
Program pochłonął 30 milionów
euro. Z tego niecała jedna trzecia przeznaczona została na jacht. Resztę wydaliśmy na logistykę, zaplecze techniczne
i pracę osób wspierających projekt.
Czy to był wystarczający budżet?
W żeglarstwie zawsze budżet jest za
mały. Zawsze można wydać więcej. My
jestem usatysfakcjonowani warunkami,
jakie mieliśmy podczas przygotowań.
W twoim kontrakcie znalazł się
zapis, że wystartujesz w dwóch edycjach Volvo Ocean Race. Czy po
zmianie reguł gry i wprowadzeniu
klasy one-design, nic się nie zmieni
w twoich planach?
Nie, nic się nie zmieni. Mogę potwierdzić, że wezmę udział w kolejnej
edycji tych regat. Cieszę się, myśląc
o starcie na monotypach. To będzie
prawdziwa próba dla ludzi i pełna weryfikacja ich umiejętności.
Musimy pamiętać, że sytuacja ekonomiczna na świecie nie jest dobra,
kryzys daje się we znaki i trzeba
szukać oszczędności. A regaty Volvo
Ocean Race rozgrywane na jachtach
monotypowych to właśnie krok w kierunku zmniejszenia budżetów startujących ekip. Choć równocześnie, mam

nadzieję, że łodzie one-design to nie
jest jedyny kierunek rozwoju regatowego żeglarstwa oceanicznego.
Wolisz żeglować z załogą czy samotnie?
Ostatnio oczywiście załogowo, wszak
wygraliśmy ważne regaty. Ale dobrze
odnajduję się w każdym rodzaju żeglowania. Ważne, by projekt był dobrze
przygotowany.
Nie masz jeszcze czterdziestki,
a za sobą zwycięstwa we wszystkich
regatach. Jakie masz plany na życie
po zakończeniu kariery?
Na razie pływam i nie czuję się tym
znudzony. W przyszłości na pewno będę
robił coś innego, ale to mgliste plany.
Czy pływasz czasami po prostu dla
przyjemności?
Tak, ale problem polega na tym, że nie
mogę spokojnie usiedzieć na pokładzie.
Zaraz zabieram się do trymowania, ustawiania żagli, przymierzam się do innych
jachtów. Jeśli ktoś mnie wyprzedza, staram się zwiększyć prędkość i wyjść na
prowadzenie, nawet jeśli jesteśmy w rejsie rekreacyjnym. Taka choroba zawodowa, już chyba się od niej nie uwolnię.
Czasem jesteś porównywany do
Erica Tabarly’ego, który także słynął z perfekcyjnego przygotowania
jachtów do regat...

Tak, czasami. Pamiętajmy jednak,
że mówimy o legendzie. We Francji
wszyscy żeglarze traktują Erica jak
patrona, ojca sukcesów, który pozwolił
zmienić postrzeganie żeglarstwa. Proste porównanie mojej osoby do niego
byłoby nietaktem.
Jaki jest jacht twoich marzeń?
Ostatnio jest nim 72-stopowy katamaran przygotowywany do startu
w Pucharze Ameryki. Chciałbym wystartować w tych regatach, ale jeszcze
nie w najbliższej edycji. To jeden z wariantów rozwoju mojej kariery żeglarskiej. Na razie jednak nie chciałbym
dłużej rozmawiać na ten temat, bo
jeszcze nie prowadzę konkretnych rozmów, więc nie ma sensu spekulować.
Stworzysz własny syndykat oparty
na współpracy z Groupamą?
Przecież miałem nic nie mówić! To
na razie tylko pomysł, a wiadomo, że
nie każdy udaje się zrealizować na wodzie. Myślę jednak, że nadchodzi czas,
bym spróbował sił w takich regatach...
Rozmawiał Marek Słodownik
Dziękujemy Justynie Szafraniec z firmy Proama Polska oraz Solene Rennuit
z agencji Welcome on Board za pomoc,
dzięki której mogliśmy przeprowadzić
rozmowę z Franckiem Cammasem.

Jabłoński trzeci w Sopot Match Race
Regatowe święto na żeglarskim stadionie narodowym

K

arol Jabłoński zajął trzecie miejsce w 9. edycji
regat Sopot Match Race
(zawody o najwyższym współczynniku – grade 1, zaliczane
do klasyfikacji Pucharu Świata). Przemysław Tarnacki tym
razem na 8. pozycji. Tak jak
przed rokiem zwyciężył Francuz Pierre Antoine Morvan.
Karol Jabłoński wystąpił gościnnie
na zaproszenie organizującego regaty Przemysława Tarnackiego. „Moje
przygotowania ograniczyły się do
sparingu z załogą Przemka trzy dni
przed rozpoczęciem regat. Z Markiem Stańczykiem i Dominikem Niśkiewiczem żeglowałem wspólnie rok
temu, a z Michałem Szmulem po raz
pierwszy” – napisał Karol Jabłoński
na swojej stronie internetowej (www.
karoljablonski.pl).
W Sopocie były tłumy kibiców na
molo, w marinie i na pobliskiej plaży.
Jachty walczyły niemal na wyciągnięcie ręki – w żadnym innym miejscu
w Polsce nie ma tak doskonałych warunków do organizacji morskich regat
meczowych. Dlatego nazwaliśmy molo
żeglarskim stadionem narodowym.
W tym roku sopockie regaty miały
rekordowo silną obsadę. Na starcie
stanęły trzy zespoły z pierwszej dziesiątki ISAF World Match Racing i pięć
ekip z drugiej dziesiątki (w tym załoga
Przemysława Tarnackiego, zajmująca
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13. miejsce w tym zestawieniu). Poziom regat był więc bardzo wysoki.
Tarnacki
zakończył
zmagania
w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym zwycięzcą regat. Karol
Jabłoński awansował do półfinału
po zwycięstwie 3:1 nad duńską ekipą Madsa Eblera. W półfinale spot-

kał się z nowozelandzkim zespołem,
w którym sternikiem jest Laurie Jury.
Walka była mordercza. Pierwszy wyścig wygrali Polacy. W drugim rywale odebrali naszej ekipie prowadzenie
tuż przed metą. Nowa Zelandia wygrała też trzeci bieg i objęła prowadzenie 2:1. W kolejnym starcie karty

rozdawał wiatr. Więcej szczęścia mieli rywale Karola Jabłońskiego i to oni
awansowali do finału. W walce o brąz
Polacy pewnie pokonali Szwajcarów
żeglujących pod dowództwem Erica
Monina. W przyszłym roku zapraszamy na jubileuszową, 10. edycję Sopot
Match Race.

Sopot Match Race, czyli odlotowa żegluga w niezwykłym miejscu. 		

Fot. Robert Hajduk
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sport

Skiff &
dinghy
w Gdyni
Rozegrano drugie Mistrzostwa Polski Skiff and Dinghy
– regaty, podczas których rywalizują z sobą załogi jachtów
mieczowych różnych klas. Jest
to możliwe dzięki popularnej
w Anglii formule przelicznikowej
Portsmouth Yardstick.

Fot. Krzysztof Olejnik

Debiut klasy D-One
N

a poznańskim Jeziorze
Kierskim, w trakcie Otwartych Mistrzostw Miasta Poznania zorganizowanych
przez KŻ Mewa, rozegrano
pierwsze w Polsce regaty nowoczesnej klasy D-One.
Jachty D-One produkuje firma Devoti
Sailing, mająca zakład w Dzierżoniowie
koło Wałbrzycha, gdzie powstają także jachty klas Nautica 450, Finn i Melges 24. W regatach D-One startowało
siedem jachtów. Przy umiarkowanych

wiatrach, które (jak to w Kiekrzu) często zmieniały kierunek, rozegrano pięć
wyścigów. Wygrał reprezentant Niemiec
Eberhard Biedepitz. Drugie miejsce zajął
Michał Korneszczuk (YK Stal Gdynia),
a trzecie Sebastian Zarzeczański (ŻLKS
Poznań). Eberhard Biedepitz prowadził
już po pierwszych startach. W drugiej
części regat, przy odrobinę silniejszym
wietrze, Michał Korneszczuk wygrał
dwa wyścigi, ale to nie wystarczyło do
zajęcia pierwszego miejsca. W rywalizacji o trzecią lokatę Sebastian Zarzeczański pokonał Pawła Wałeckiego

357 łódek w Kiekrzu
Regaty Srebrny Żagiel Optimista, które co roku w połowie
wakacji organizuje Jacht Klub
Wielkopolski, miały w tym roku
rekordową obsadę. Startowało
357 młodych sterników z klasy
Optimist – 159 w grupie A (starsi zawodnicy) i 198 w grupie B.
Była to jubileuszowa 35. edycja
poznańskiej imprezy.
Niestety, nie dopisał wiatr. Po regatach w Łebie i Gdyni była to kolejna
w tym roku impreza z kalendarza
NSKO rozgrywana w kapryśnej aurze. Dlatego w grupie B przeprowadzono zaledwie dwa biegi. Nieco
więcej szczęścia mieli zawodnicy
z grupy A, którzy trzykrotnie stanęli
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na starcie i dzięki temu dla tej kategorii regaty zostały zaliczone. Zwyciężył Mikołaj Staniul z YKP Gdynia,
drugie miejsce zajęła Joanna Trejter
z JKW Poznań, a trzecie Julia Szmit
z MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko.
Sporo zamieszania na przystani
JKW wywołała wieczorna burza, zerwał się tak silny wiatr, że wywracał
łódki stojące na brzegu na stojakach
i wózkach slipowych. Dynamiczna sytuacja była także podczas posiedzenia
zarządu Narodowego Stowarzyszenia
Klasy Optimist. Odwołano prezydenta Piotra Winkowskiego, który pełnił
tę funkcję przez 12 lat. Do czasu wyboru nowego szefa obowiązki Piotra
Winkowskiego przejął wiceprezydent
NSKO Tomasz Figlerowicz.
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Informacje o produktach Devoti Sailing na stronie: www.devotisailing.com.
Informacje o klasie D-One w Polsce:
www.d-one.sails.pl.

Olimpiada młodzieży 2012
Tegoroczne wyścigi Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozegrano na dwóch różnych akwenach. Starsi ścigali się w Zatoce
Puckiej, a młodsi w górach na
Jeziorze Czorsztyńskim. W klasyfikacji województw na pierwszym miejscu znalazło się pomorskie (208 punktów), na drugim
warmińsko-mazurskie (137), a na
trzecim mazowieckie (121).
Regaty w klasach Optimist i Cadet
rozegrano w miejscowość Frydman.
Konkurencje starszych zawodników
(Laser 4.7, Techno 293 i L’Equipe) przeniesiono do Pucka. W XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach
letnich Małopolska 2012 rywalizowało
386 młodych żeglarzy. W klasyfikacji
klubów na pierwszym miejscu ex aequo
CHKŻ Chojnice i Baza Mrągowo, a na
trzecim MKS Dwójka Warszawa.
W dwóch konkurencjach klasy Optimist (chłopcy i dziewczęta) najwięcej
miejsc w czołówce zajęli żeglarze z klubów YK Stal Gdynia i CHKŻ Chojnice.
W klasie Cadet dziewcząt w pierwszej
piątce klasyfikacji końcowej były aż
cztery załogi z Dwójki Warszawa. Niezwykły sukces odnieśli zawodnicy UKS

FIR Warszawa. W klasie Laser 4.7 chłopców do lat 17 zawodnicy z tego klubu
zajęli całe podium. Dwa medale (srebro
i brąz) w klasie Laser 4.7 dziewcząt do
lat 15 zdobyły zawodniczki z Poznania
(z klubów AZS i ŻMKS). Dwa pierwsze
miejsca w klasie L’Equipe wywalczyły
załogi ze Spójni Warszawa.
Zwycięzcy: klasa Optimist dziewcząt
– Julia Szmit (Niegocin Giżycko), Optimist chłopców – Adam Głogowski (Stal
Gdynia), klasa Cadet dziewcząt – Anna
Oczkowska i Patrycja Gałązka (Dwójka
Warszawa), Cadet chłopców – Dawid
Kania i Katarzyna Pochylska (ŻLKS
Poznań), Techno 239 chłopców – Adam
Sosnowski (SKŻ Hestia Sopot), Techno
239 dziewcząt – Zuzanna Czuryło (AZS
Poznań), klasa L’Equipe – Michał Rola-Janicki i Mateusz Niemyjski (Spójnia
Warszawa), klasa Laser 4.7 chłopców
do lat 17 – Mateusz Kuder (FIR Warszawa), Laser 4.7 dziewcząt do lat 17 –
Julia Stefaniak (Kuźnia Rybnik), klasa
Laser 4.7 chłopców do lat 15 – Jakub
Olejnik (SEJK Pogoń Szczecin), Laser
4.7 dziewcząt do lat 15 – Magda Kwaśna (CHKŻ Chojnice). Pełne wyniki
znajdziecie na stronach internetowych
MOKSiR Puck oraz KS Wiaterni Nowy
Targ – www.nowotarski.home.pl.
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Zdjęcie na okładce działu Playboat: Arek Rejs

Klasa D-One, czyli mały finn z genakerem i skrzydłami do balastowania. 		

Na linii startu stanęły jachty klas
505, Nautica 450, Laser 5000 i D-One.
Podczas dwóch słonecznych dni, przy
wietrze o sile od 2 do 3 stopni w skali
Beauforta, rozegrano siedem wyścigów. Regaty wygrała załoga Michał
Korneszczuk i Marcin Mikulski ze Stali
Gdynia, startująca na łódce klasy Timberland Nautica 450 Race (wygrali sześć
z siedmiu wyścigów). Zacięta walka toczyła się o kolejne lokaty. Drugie miejsce wywalczyli Jarosław Wróbel i Rafał Lewandowski z Green-Up Sailing
Team na Nautice 450 Fun, a trzecie Michał Baduin i Agata Czarmińska z AZS
Gdańsk startujący na Laserze 5000.
W prowadzonej oddzielnie klasyfikacji klasy Timberland Nautica
450 zwyciężyli Michał Korneszczuk
i Marcin Mikulski. Na drugim miejscu regaty ukończyli Jarosław Wróbel
i Rafał Lewandowski, a na trzecim
Paweł Nawrocki i Mateusz Żmudziński ze Spójni Warszawa. Łódź klasy
D-One dołączyła do regat w ostatnich
wyścigach – nie mogła zająć wysokiej
lokaty, ale pokazała swe możliwości.

numer 9

Królestwo Przestrzeni
Sealine F48. Nowy jacht z brytyjskiej stoczni

świat jachtów motorowych

Królestwo przestrzeni
Komfort i bezpieczeństwo, czyli Sealine F48, nowy jacht z brytyjskiej stoczni
Testowy rejs magazynu „Wiatr”

Maksymalna prędkość, jaką udało nam się osiągnąć podczas testu, to 28,7 węzła (przy obrotach 3400 rpm).

S

ealine to jedna z trzech
największych i najbardziej
znanych brytyjskich stoczni jachtowych. Buduje łodzie
o długościach od 35 do 60 stóp.
Na wrześniowych targach w Cannes i Southampton po raz pierwszy zostanie zaprezentowana
publicznie nowa konstrukcja tej
firmy, motorowy jacht z górnym
pokładem – Sealine F48. Test tej
jednostki przeprowadziliśmy pod
koniec lipca w pobliżu Southampton, w porcie Hamble, gdzie znajduje się nowy salon sprzedaży
Sealine.

Trzy lata temu Sealine zwodowała
model F46, jacht z flybridge, którego
sylwetka wywołała wiele dyskusji.
Cała nadbudówka miała bardzo proste linie, była wysoka, przez co linia
jachtu przypominała trochę autobus.
Ogromną zaletą tej łodzi był bardzo
jasny, przestronny salon i niespotykanych rozmiarów górny pokład. Dzisiaj
F46 już nie szokuje, a stocznia swymi
kolejnymi projektami udowadnia, że
odważne pomysły mogą zyskać spore
uznanie.
Konstrukcja F48 została oparta na
sprawdzonym kadłubie popularnej
łodzi Sealine SC47, którą zwodowa-

Fot. Arek Rejs

no w 2008 roku. Wyraźnie nawiązuje
także do sylwetki F46. Górny pokład
wsparty jest na dwóch solidnych filarach w rufowej części łodzi – to największy flybridge na łodziach tej klasy.
Nadbudówka jest tak wysoka, że kiedy patrzymy na nią od strony dziobu,
mamy wrażenie, że pokład dziobowy
jest nieproporcjonalnie mały. To jednak
tylko złudzenie. Na dziobie mieści się
szeroki dwuosobowy materac słoneczny i jest tam równie dużo miejsca, jak na
innych łodziach tej wielkości. Kadłub
jest dosyć jednolity, nie ma tu dużych
okien w burtach. Ale to nie znaczy, że
wnętrze jachtu jest pozbawione naturalnego światła. Przeciwnie. Kabiny Sealine F48 są bardzo dobrze doświetlone.

Od platformy kąpielowej
po dziób

Stanowisko dla sternika i pilota – wygoda i bogate wyposażenie.
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Fot. Arek Rejs

Na rufie jachtu znajduje się duża
platforma kąpielowa pokryta drzewem
tekowym. Na specjalne zamówienie
stocznia może ją powiększyć i wyposażyć w system hydraulicznego opuszczania i podnoszenia. Wówczas rufa
jachtu może się stać pomostem dla
skutera lub małego tendera.
Z platformy kąpielowej do kokpitu prowadzą małe drzwi ze stali
nierdzewnej znajdujące się po lewej
stronie rufowej ściany. Po wejściu do
kokpitu widzimy podświetlane schody prowadzące na górny pokład oraz

trzyosobową kanapę po prawej stronie, na rufowej ścianie. Na prawej
burcie mamy barek z grillem, zlewozmywakiem, lodówką i kostkarką
lodu. Wszystko ukryte jest w szafce
i przykryte blatem unoszonym na hydraulicznych siłownikach. Cały kokpit
znajduje się w cieniu górnego pokładu,
który sięga aż do platformy kąpielowej. Jeśli chcemy korzystać ze słońca,
przechodzimy półpokładami wokół
nadbudówki na pokład dziobowy lub
wspinamy się po szerokich schodach
na flybridge.
Stocznia Sealine znana jest z dbałości o bezpieczeństwo. Krawędzie
wszystkich mebli są zaokrąglone.
Wokół nadbudówki, na górnym pokładzie, a także w części mieszkalnej
nowego F48 możemy czuć się pewnie
i bezpiecznie. Na zewnątrz są wysokie
relingi i poręcze, a w środku solidne
drewniane uchwyty.
W testowanej łodzi rufową część
górnego pokładu wypełniało ogromne
składane łóżko do opalania, na którym
wypoczywać mogą cztery dorosłe osoby. Centralną część flybrdige zajmowała kanapa dla ośmiu osób w kształcie litery U, otaczająca składany stół
z drewna tekowego. Z lewej strony
zaplanowano dwuosobowe stanowisko sterowania, a w przedniej części
jeszcze jedno, mniejsze łóżko słoneczne i dwa schowki. Na rufie można
umieścić zewnętrzny aneks kuchenny
(zamiast większego łóżka), w którym
znajdziemy grill, lodówkę, zlewozmywak, kostkarkę i wygodny blat do przygotowania letnich posiłków i napojów.
Większe łóżko znajdzie się wtedy bliżej dziobu. Nad tylną częścią flybridge
góruje maszt niosący światła i wszystkie anteny systemów nawigacyjnych.
Nawet przy sporych falach flybridge
i dziób łodzi są całkowicie suche.
Widoczność zza steru na górnym pokładzie jest dobra. Jedynie przy manewrach wstecz w ciasnych marinach
będziemy musieli operować w pozycji
stojącej, aby widzieć, co dzieje się tuż
za rufą (górny pokład sięga tak daleko, że siedząc, nie widzimy dokładnie
końca jachtu). Podczas rejsu testowego
pogoda, niestety, nie sprzyjała podróży na górnym pokładzie. Wiał dokuczliwy wiatr i zacinał drobny przenikliwy deszcz.

Salon i kabiny mieszkalne
Przez szklane przesuwane drzwi
wchodzimy z kokpitu do salonu otoczonego panoramicznymi oknami.
Stocznia proponuje dwie wersje aranżacji wnętrza. Testowana łódź została

www.magazynwiatr.pl

świat jachtów motorowych
zamówiona przez armatora z USA.
Wybrał on opcję bez dodatkowej jadalni, za to z dwoma wygodnymi fotelami
obok stanowiska sternika i z typowym
dla amerykańskich jachtów wystrojem
na wysoki połysk. Do tej pory jachty
ze stoczni Sealine, którymi pływałem,
były wykończone matowym drewnem,
bez zbędnego przepychu i w stonowanych kolorach. W łodzi F48 mamy
meble, w których można się przeglądać jak w lustrze, drewno w kilku kolorach i bogatą tapicerkę (oczywiście
każdy armator sam wybiera materiały
wykończeniowe).
W salonie, po prawej stronie, ustawiono kawowy stolik otoczony wygodną szeroką kanapą. Na przeciwnej
burcie całą ścianę do linii okien zajmuje komoda z szafkami i szufladami.
Kryje ona także duży monitor telewizora, który wysuwa się po naciśnięciu
guzika na pilocie. Komoda zakończona jest z przodu stołem nawigacyjnym.
Na prawej burcie mamy dwuosobowe
stanowisko sterowania z dwoma regulowanymi fotelami dla sternika i nawigatora. Otaczają nas ogromne okna,
więc widoczność jest doskonała. Łódź
wyposażono w urządzenia nawigacyjne z pełną kontrolą systemów mechanicznych i elektrycznych. Mamy też
system automatycznego trymu, który
podczas żeglugi sprawuje się bardzo
dobrze.
W osi łodzi znajduje się zejściówka do
pomieszczeń mieszkalnych. Na naszej
jednostce znajdowały się dwie kabiny:
gościnna na dziobie i armatorska na

W łodzi były meble, w których można się przeglądać jak w lustrze, ale oczywiście każdy armator sam wybiera materiały wykończeniowe.

śródokręciu (jacht może mieć także trzy
kabiny). Stół jadalni na prawej burcie po
opuszczeniu zamieniał się w dwuosobowe łóżko. To miejsce mogliśmy oddzielić ukrytą składaną ścianą, dzięki której
powstawała trzecia sypialnia. Stocznia
oferuje też stworzenie pomieszczenia
pełniącego funkcję biura, z dwuosobową sofą i dużym biurkiem.

Dobrze doświetlony kambuz znajduje się na lewej burcie. Mamy tu
dużą lodówkę z zamrażarką, dwukomorowy zlewozmywak, piekarnik
z grillem, płytę grzewczą z trzema
palnikami i zmywarkę ukrytą w szufladzie pod sofą. Jest także szafa,
w której zainstalowano pralkę. Poza
szaf kami i szufladami wyposażo-

nymi w system lekkiego zamykania
pod podłogą kambuza (nad systemem pomp zenzowych) znajduje się
spiżarnia.
Centralne miejsce w gościnnej kabinie dziobowej zajmuje łóżko. Toaleta
na prawej burcie dostępna jest zarówno z kabiny, jak i dla pozostałych gości
jachtu, jednak duża, wygodna kabina 

SKEIRON BOATS

wyłączny dystrybutor
brytyjskiej stoczni
SEALINE w Polsce
Port Jachtowy Marina Gdynia
• Al. Jana Pawła II 11A
• tel. (58) 622 14 44
• kom.(48) 601 997 951
• e-mail: biuro@skeiron.pl

w ofercie również:

www.skeiron.pl
www.magazynwiatr.pl

SEALINE F42
Klasa sama w sobie

Sealine T60 Aura

Sealine SC 35
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Fot. Stocznia Sealine (3)

Sealine C48
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Sealine F48
Długość

15,55 m

Szerokość

4,48 m

Zanurzenie

1,15 m

Wyporność

21 600 kg

Zbiorniki paliwa

1500 l

Zbiorniki wody

505 l

Kategoria projektowa

B (do 12 osób
na pokładzie)

Silniki: 2 x Cummins MerCruiser Diesel QSB 5.9l, 480 KM Zeus pod drive,
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSc
600KM Zeus pod drive

Jacht Sealine F48 ma kabiny godne nocy poślubnej.

prysznicowa jest wyłącznie do użytku
lokatorów dziobówki. Do kabiny armatora prowadzi krótki korytarz, z którego możemy wejść do toalety znajdującej się po jego prawej stronie. Jest ona
połączona z dużą kabiną prysznicową
(drzwi po przeciwnej stronie kryją jedną z trzech dużych szaf). W kabinie
armatorskiej mamy poczucie dużej prywatności, a poza tym jest z niej łatwy
dostęp do kambuza i znajdującej się tuż
za drzwiami dużej lodówki.

silnika na najwyższych obrotach (3410
rpm) nie miała wpływu na osiągi jachtu. Zużycie paliwa wyniosło wtedy 192
litry na godzinę (na oba motory). Jeżeli

chcemy pływać bardziej oszczędnie,
prędkość musi zostać zredukowana
do 24 węzłów. Wtedy zużycie paliwa
będzie wynosiło 144 litry na godzinę,

Stabilna jazda
z prędkością 28 węzłów
Czas ruszyć w morze. Testowany
Sealine F48 napędzany był standardowymi dla tej jednostki dwoma silnikami Cummins MerCruiser Diesel QSB
5.9l z napędem Zeus, zapewniającymi
łącznie moc 960 KM. System Zeus, podobnie jak IPS Volvo, daje możliwość
precyzyjnego manewrowania jachtem
za pomocą joysticka, co zdecydowanie ułatwia manewry w ciasnych marinach. F48 standardowo wyposażony
jest w joystick na obu stanowiskach
sterowania. Dodatkowo mamy system
Skyhook, który za pomocą jednego
klawisza umożliwia utrzymanie łodzi
w żądanej pozycji, niezależnie od siły
wiatru czy zafalowania.
Maksymalna prędkość, jaką udało
nam się osiągnąć podczas testu, to 28,7
węzła (przy obrotach 3400 rpm). Praca
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Zejście do pomieszczeń mieszkalnych znajduje się w osi jachtu.

Obroty
silnika
(rpm)

Prędkość
(węzły)

Spalanie
(l/h)

Zasięg
(mile
morskie)

Zasięg (km)

Fot. Arek Rejs

Hałas
(dB)

600

3,9

6,1

767

1 421

50

1 000

6,4

13,4

573

1 061

54

1 500

9,2

28,4

389

720

60

2 000

10,6

63

202

374

62

2 500

14,6

107

164

303

65

3 000

24

144

200

370

68
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a zasięg jednostki wzrośnie do 200 mil
morskich. Możemy oczywiście płynąć
znacznie wolniej, spalając na przykład
13,4 litry na godzinę przy prędkości
6,4 węzła, ale myślę, że armatorzy lubiący podróżować w ten sposób pomyślą raczej o innym jachcie.
Hałas na Sealine F48 jest niemal
niezauważalny. Przy maksymalnej
prędkości nasze urządzenie pomiarowe wskazało w salonie 68 dB, mogliśmy więc normalnie rozmawiać.
Oczywiście odczyt wzrasta, jeśli pomiarów dokonujemy w kokpicie lub
na górnym pokładzie, ale pamiętajmy,
że tam mamy również odgłosy wiatru
i szum fal. Do osiągnięcia maksymalnej prędkości potrzebowaliśmy około
40 sekund, a do wprowadzenia jachtu
w ślizg – 20 sekund. Nie są to osiągi, którymi F48 może konkurować
z łodziami sportowymi, ale przecież
płyniemy jednostką przeznaczoną
do rodzinnego komfortowego wypoczynku. Jacht prowadzi się tak łatwo
i przyjemnie, że można zapomnieć,
iż znajdujemy się na rozkołysanym
morzu i zapaść w drzemkę w wygodnym fotelu sternika. F48 płynie jak po
szynach, ale mimo stabilności kręci
łuki z lekką zadziornością sportowej
łodzi.
Kupując jedną z nowych łodzi Sealine, armator może być pewny, że będzie się wyróżniać w marinie. F48 jest
idealną jednostką na rodzinne podróże
z dziećmi lub grupą przyjaciół. Kryje
w sobie ogromną przestrzeń, a standardowe wyposażenie jest tak bogate,
że po zakupie łodzi będziemy musieli
jedynie uzupełnić spiżarnię. Na pewno
nie jest to jacht dla yuppies, ale raczej
dla dojrzałych osób ceniących wygodę
i bezpieczeństwo.
Arek Rejs
Podczas testu zbiorniki paliwa były
wypełnione w 75 procentach, a zbiorniki wody były pełne. Na pokładzie
znajdowały się dwie dorosłe osoby.
Temperatura powietrza: 22 stopnie
Celsjusza. Morze zafalowane. Wiatr
od 4 do 5 stopni Beauforta. Zasięg
podany w tabeli wyliczony został na
podstawie standardowych zbiorników
paliwa (1500 l) z zachowaniem rezerwy w wysokości 20 procent. Zatem do
obliczeń przyjęto 1200 l paliwa. Osiągi
łodzi są zależne od stanu i czystości
podwodnej części kadłuba, stanu śrub
napędowych, ładunku, liczby osób na
pokładzie, temperatury powietrza
i wody oraz stanu morza.

www.magazynwiatr.pl
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Marszałek szybszy niż samolot
metrów z taką prędkością, że tylko
nielicznym udało się złapać jego cień
w obiektywach aparatów. Kłopot mógł
mu sprawić jedynie nawrót w punkcie
zwrotnym. Samolot musi zakreślić
duży łuk, a samochód i łódź zawracają
niemal w miejscu.
Kiedy samolot przekroczył linię
mostu, Bartłomiej Marszałek odpalił
motor bolidu i ruszył ku boi zwrotnej.
Maciej Oleksowicz w bolidzie WRC
spóźnił się ze startem. Wyścig wygrał
Marszałek. Okazało się, że szerokość
łuku, jaki musi zatoczyć samolot, aby

Zamów BEZPŁATNY katalog

bezpiecznie zawrócić, jest na tyle
duża, że na tak krótkim dystansie nie
ma szansy na zwycięstwo. W związku z opóźnionym startem samochodu
Bartek i Maciej postanowili rozegrać
dogrywkę. Na sygnał oba bolidy zerwały się do startu. Oba pojazdy szły
równo. Wszystko miało się wyjaśnić
w punkcie nawrotu. Mimo awarii systemu wspomagania steru, Marszałek
zdołał bardzo ciasno zawrócić swoim
bolidem F1 i ponownie pierwszy przekroczył metę. Bartek powiedział, że
mimo podwójnego zwycięstwa, prędkość i zwrotność rajdowego subaru
bardzo go zaskoczyła i cieszy się, że
był to tak wyrównany wyścig.
Konfrontacja żywiołów była rozgrzewką przed wyścigiem Necko Endurance, który wyłonił tegorocznych
mistrzów świata motorowodnych wyścigów łodzi wytrzymałościowych.
W tym wyścigu załoga Marszałka, niestety, nie miała szczęścia. W pierwszej
godzinie łódź zespołu Balt-Yacht uległa awarii. Na drugim miejscu podium
stanęła natomiast załoga wystawiona
przez stocznię J.W. Ślepsk, startująca
w klasie najmniejszych łodzi C1. Podobnie jak przed rokiem, w Augustowie triumfowały załogi z Francji, które
zajęły pierwsze miejsca we wszystkich
trzech klasach.
Arek Rejs

reklama

reklama

bakista.pl

Zawodnicy rywalizowali na odcinku kilometra (z nawrotem po 500
metrach). Trasa wiodła bulwarami
płynącej przez centrum miasta rzeki
Netta. Bartek swoją boję zwrotną miał
na środku rzeki w odległości około
500 metrów od restauracji „Pod Jabłoniami”, która wyznaczała linię startu.
W tej samej odległości znajdował się
znak nawrotu dla Macieja Oleksowicza kierującego samochodem Subaru
Impreza STi Spec C. 500 metrów od
linii startu znajdował się także punkt
nawrotu dla Jarosława Kontańczaka,
siedzącego za sterami samolotu Piper
PA 28-181 Archer II. Dwusuwowy silnik Mercury zamontowany w bolidzie
Marszałka ma moc ponad 400 KM.
Rywale byli zdecydowanie słabsi – 300
KM miał samochód i 180 KM samolot,

ale przecież w takim wyścigu moc to
nie wszystko. Liczy się refleks, technika jazdy i oczywiście warunki atmosferyczne, które tego dnia były wprost
idealne dla wszystkich startujących
zawodników.
Sygnałem do startu dla łodzi i samochodu było przekroczenie linii mostu
przez nadlatujący znad jeziora Necko samolot. Po pierwszych próbnych
przejazdach zgromadzona wzdłuż
rzeki publiczność nie miała wątpliwości, kto będzie zwycięzcą. Nisko przelatujący samolot pokonał dystans 500

na: www.

W

Augustowie odbył się
niezwykły wyścig między rajdowym samochodem WRC, awionetką i bolidem motorowodnej Formuły 1.
Pomysłodawcą i organizatorem
wydarzenia był Bartłomiej Marszałek,
jedyny
reprezentant
Polski startujący w wyścigach
motorowodnej Formuły 1, który
w ubiegłym roku ustanowił polski rekord prędkości na wodzie
– 211 km/h.

www.magazynwiatr.pl
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Podchody w zatoce
Jak zorganizować krótki, ale ekscytujący rejs motorowodny

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy
Czartery jachtów

Flota jachtów motorowych Jeanneau zmierza w kierunku Zatoki Puckiej. 		

P

ływanie jachtem motorowym w pojedynkę, bez
flotylli zaprzyjaźnionych
jednostek, to jak taniec na pustym parkiecie – niby wszystko gra, ale czegoś brakuje. Jak
się bawić w kilka jachtów? Jak
zorganizować motorowodny rajd
w zatoce lub na zalewie?

bre Jachty, a scenariusz wydarzenia
napisał Maciej Biechowski ze szkoły
żeglarskiej Akademia Jachtingu, która
swoją bazę ma w Jastarni. W dwudniowym rejsie wzięło udział pięć motorówek Merry Fisher i jeden luksusowy
jacht Prestige 500. Uczestnicy musieli
podążać szlakiem wyznaczanym przez
kolejne zadania nawigacyjne, które
organizator rozdawał na odprawach
sterników. Ostatnim było odnalezienie
zakorkowanej butelki z listem zdradzającym miejsce, gdzie zaplanowano
metę rajdu. Znalezienie butelki było

możliwe tylko po dokładnym wykonaniu wszystkich wcześniejszych zadań.
Podczas zabawy załogi musiały się
wykazać znajomością znaków nawigacyjnych i locji. Na zwycięzców czekał
puchar, a na wszystkich uczestników –
zasłużony poczęstunek zorganizowany
na Rybitwiej Mieliźnie, zwanej także
Mewią Rewą. To pas mielizn i płycizn
ciągnący się od Rewy po Kuźnicę na
Mierzei Helskiej. Mielizna oddziela
wewnętrzną Zatokę Pucką (Zalew Pucki) od zewnętrznej Zatoki Puckiej.
Jedynym miejscem umożliwiającym

Łodzie wysztrandowały na brzeg piaszczystej łachy i rozpoczęła się krótka biesiada. 		

Fot. Arek Rejs

W sierpniu uczestniczyłem w morskim rajdzie na orientację. Zabawę
w motorowodne podchody zorganizowała w Zatoce Gdańskiej firma Do-
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Fot. Arek Rejs
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bezpieczną żeglugę do portu w Pucku
jest wykonany w 1918 roku przekop
(Głębinka), w najgłębszym miejscu
mający około 5 metrów głębokości.
Głębinka jest stale pogłębiana i oznakowana znakami nawigacyjnymi. Poza
tym jednym miejscem mielizna jest
tak płytka, że można pieszo przejść
między Rewą a Kuźnicą. Co roku organizowany jest tutaj Marsz Śledzia,
który wiedzie z Kuźnicy na Cypel
Rewski. Przez wiele lat pas mielizn był
wojskowym poligonem, dlatego ciągle
można tu spotkać wraki wystających
z wody zniszczonych barek i okrętu
podwodnego (ORP „Kujawiak”).
Szlak naszego rajdu wiódł z dala od
tych obiektów, wprost na tzw. wyspę Radzia, wąski skrawek suchego lądu o długości około sześciu kilometrów. Wszystkie łódki z flotylli, poza Prestige 500
i największym Merry Fisher 855, wysztrandowały na brzeg piaszczystej łachy i rozpoczęła się krótka biesiada. Dla
wielu uczestników widok tego skrawka
lądu na środku zatoki był sporym zaskoczeniem, mimo że na co dzień trzymają
swoje łódki w Gdyni, Gdańsku lub w Sopocie. To dowód, jak słabo znamy nasze
wybrzeże. Turyści pływający po Zatoce
Gdańskiej raczej rzadko zapuszczają się
na zachód od Gdyni.
Po odpoczynku i obowiązkowej sesji fotograficznej flotylla popłynęła
do Jastarni, gdzie zostaliśmy na noc.
Następnego dnia czekał nas wyścig na
odległość mili i obowiązkowa wizyta
w helskiej tawernie słynącej ze świetnie przyrządzanych szprotek.
Pływanie w kilka łodzi jest nie tylko
przyjemne i ciekawe, ale też bezpieczne. W taki rejs możemy zabrać nawet
mniej doświadczonych sterników i załogantów. Pływajmy więc razem i dzielmy się doświadczeniami, by wspólnie
odkrywać nowe zakamarki polskiego
wybrzeża.
Arek Rejs

www.magazynwiatr.pl
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“

ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

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

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

”

George & Joanna Wilson
Żeglarze

www.Simrad-Yachting.com
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