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Nowa era podróżowania w przestrzeni.
Nowa Klasa V. Życie jest wielkie.  

Odkryj nowy wymiar wolności: nowa Klasa V to pełna dowolność konfiguracji przestrzeni, układ siedzeń dla nawet 
ośmiu osób, skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS, nastrojowe oświetlenie Ambiente, układ jezdny AGILITY CONTROL 
z selektywnym systemem amortyzacji oraz niezwykle ekonomiczne silniki. Dowiedz się więcej u najbliższego  
dealera Mercedes-Benz lub na stronie internetowej www.klasav.pl.
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Zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 7,7-6,3/5,6-5,0/6,1-5,7 l/100 km; emisja CO2 średnio: 159-149 g/km;  
klasa wydajności: A.
Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 
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Szkoła na morzu uczy czegoś więcej

10 553 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„wiatru”. na tabletach szukajcie aplikacji  

w apple store i Google Play, a na komputerach  
i smartfonach – plików Pdf.
www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania Vi 2014, Vii 2014, Viii 2014).

n ie dziwię się rodzicom, którzy po spotkaniu i rozmowie 
z markiem muszyńskim, dyrektorem niebieskiej szko-
ły na „fryderyku chopinie”, gotowi są wziąć kredyt, by 

ich pociechy mogły popłynąć na wyprawę i spędzić dwa miesiące 
roku szkolnego na oceanie. Z lekcjami fizyki na pokładzie, z wodą 
po horyzont ze wszystkich stron i z niezapomnianymi chwilami 
spędzonymi w egzotycznych miejscach. dyrektora muszyńskiego 
spotkałem na targach wiatr i woda w Gdyni. wcieliłem się w rolę 
rodzica mającego sporo obaw i wątpliwości, ale po godzinie roz-
mowy przepadłem – świat marka i jego szkoły na żaglowcu jest 
porywający. to po prostu szkoła nie z tej ziemi, dyrektor, jakie-
go nie znacie i nauczyciel, którego chcielibyście dla swoich dzieci 
w każdej lądowej klasie. 

ale o co właściwie chodzi? Przecież szkoła na lądzie jakoś daje radę, 
a na karaiby lub morze Śródziemne można pojechać na wakacje z ro-
dzicami... to prawda. tylko że żadna lądowa placówka edukacyjna 
nie zapewni takich przeżyć i takiej szkoły życia jak „chopin”, a żadne 
wakacje z rodzicami nie mogą się równać z żeglugą przez ocean, na-
wigacją, wachtami oraz z odpowiedzialnością za rejs i stalowy bryg 
– jeden z największych na świecie. młodzież uczy się na „chopinie” 
funkcjonowania w grupie. muszą sobie ufać i polegać na sobie. Poko-
nują słabości i lęki – z rejsów zwykle wracają odmienieni. są dojrzalsi, 
bardziej zgrani, trzymają się razem długo po zejściu na ląd. są też sil-
niejsi psychiczne. Po wszystkich wspólnych przeżyciach w kambuzie, 
na pokładzie czy na rejach, łatwiej radzą sobie z codziennymi sprawa-

mi. Z perspektywy żaglowca 
lądowe problemy wydają nie-
warte nerwów i łez.

w tym numerze „wiatru” 
marek muszyński opowiada 
o tym, jakie są warunki życia 
na „chopinie”, jak szkoła re-
krutuje wychowawców i w jaki 
sposób ustalany jest plan pracy. 
Zwraca też uwagę na niezwy-
kłą rolę nauczycieli z „chopi-
na”: „są ze swymi podopiecz-
nymi przez całą dobę. razem 
z nimi pracują na wachtach, 
ciągną liny i tak samo jak oni 
walczą z chorobą morską. Po kilku dniach na oceanie nauczyciel scho-
dzi z piedestału, staje się przyjacielem i powiernikiem sekretów. ta 
niezwykła więź wyzwala w uczniach dodatkową mobilizację do nauki. 
Z zapałem poprawiają klasówki, dopytują po godzinach o rzeczy, które 
budzą ich wątpliwości. Śmiem twierdzić, że nauka na żaglowcu jest 
o wiele ciekawsza i bardziej efektywna niż w zwykłej klasie”.

czy w pierwszych dniach wrześniowej nauki, gdy aura za okna-
mi zaczyna malować liście na żółto, można sobie wymarzyć pięk-
niejszą i ciekawszą szkołę?

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny
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w piętnastej edycji regat „Po-
loneza”, rozegranych na tra-
dycyjnej trasie Świnoujście 

– christiansø – Świnoujście, rywalizowały 
74 jachty – samotnicy i załogi dwuosobowe. 
bazę imprezy zorganizowano w świnoujskiej 
marinie. w tym roku gościem honorowym 
był krzysztof baranowski, który na pokła-
dzie „Poloneza” miał wystartować dokładnie 
w czterdziestą rocznicę swego poprzedniego 
udziału w tych regatach. jacht budził duże 
zainteresowanie, a kapitana pozdrawiali na 
brzegu zarówno uczestnicy wyścigu, jak i ki-
bice. dla niektórych jednak udział „Poloneza” 
był zawodem, gdyż na pokładzie sternikowi 
towarzyszyła ekipa telewizyjna, a godzinę po 
starcie kapitan wracał już do portu.

drugą jednostką budzącą ogromne zain-
teresowanie była „energa”, na której wy-
startowali Zbigniew Gutkowski i maciej 
marczewski. Podziwiano rozmiary jachtu 
i nowoczesne rozwiązania techniczne, ale 
sam start tej załogi wywołał wśród uczest-
ników mieszane uczucia. wielu twierdzi-
ło, że udział bolidu klasy imoca odbiera 
zwykłym żeglarzom ochotę do rywalizacji. 
Po co się ścigać, skoro wszystko jest roz-
strzygnięte przed pierwszym sygnałem? 
niektórzy twierdzą wręcz, że zawodowi 
żeglarze nie powinni brać udziału w rega-
tach amatorów. nie ulega jednak wątpli-
wości, że zgłoszenie „Gutka” to doskonały 
ruch marketingowy. Poza tym krzysztof 
krygier, organizator imprezy, podkreśla, 

że zależy mu na ściąganiu na start dużych 
jachtów, także zagranicznych, bo to podno-
si rangę imprezy i rozwija regaty w wymia-
rze sportowym.

Po starcie, kto mógł, postawił spinaker 
lub genaker i mknął baksztagiem w kierun-
ku christiansø. Prognoza pogody nie była 
optymistyczna: kręcący wiatr, opady desz-
czu i burze – jednym słowem, miało być 
trudno i mokro. Gdy jachty przeszły born-
holm, tracking dostępny w internecie oraz 
w namiocie biura regat pokazywał strategię, 
jaką obrali żeglarze. jedni zdecydowali się 
na zjazd na południe w kierunku polskie-
go wybrzeża, aby jak najszybciej znaleźć 
się pod wpływem zapowiadanego wiatru 
z południowego wschodu. inni płynęli na 
zachód, licząc na rychłą odkrętkę. niezde-
cydowani żeglowali prosto na Świnoujście, 
wykonując halsy częściej niż pozostali. 
oczekiwana zmiana przyszła dopiero wte-
dy, gdy większość jednostek stała już w por-
cie – w tej sytuacji wygrała strategia kom-
promisu i trzymania się środka trasy.

Zbigniew Gutkowski i maciej marczew-
ski krótko po starcie zniknęli za horyzontem. 
do christiansø dotarli po sześciu godzinach 
halsowania baksztagami. na mecie zamel-
dowali się po 17 godzinach, 24 minutach i 16 

„eljacht” najszybszy, „Johanna” z pucharem

Piotr Parzy, kapitan jachtu „Johanna”, zdobywca pucharu „Poloneza”.Jerzy Jankowski, kapitan „Eljachtu”. Najszybszy z samotników.

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

jacht typu BRUCEO 
posiadający aktualną kartę bezpieczeństwa na żeglugę oceaniczną.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.

 602 745 805
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sekundach. drugi do Świnoujścia zawinął 
„fujimo” płynący na trajslu i genule. mariusz 
kowalski i tomasz kosobódzki mieli nowiut-
ki maszt, do którego nie pasowały pełzacze 
grota. wystartowali więc na trajslu. ich jed-
nostka znakomicie spisywała się na kursach 
ostrych, ale do obsłużenia skomplikowanej 
maszyny brakowało rąk na pokładzie. 

najszybszym samotnikiem był jerzy jan-
kowski na „eljachcie” (delphia 40). do-
świadczony kapitan wyprzedził ubiegłorocz-
nego zwycięzcę Piotra falka („bluesina”), 
andrzeja kopytkę („Polska miedź”), za rufą 
został też kuba strzyczkowski („delphia 
xii”) żeglujący na jednostce dłuższej o sie-
dem stóp. jerzy jankowski wygrał także po 
przeliczeniu według formuły orc. 

Pokaz dobrej żeglugi dała węgierska zało-
ga jachtu „Zerge” (ośmiometrowa klasa one 
design popularna na balatonie i w austrii). 
jednotonowa jednostka żeglowała bardzo 
szybko, a przez niską kabinę przelewały się 
kolejne fale. mimo to zapał do regat w załodze 
nie gasł. na uwagę zasługuje start anity i Pio-
tra chylareckich („aquarella”). ich 25-letni 
jacht typu beneteau first class sprawnie po-
konywał kolejne mile, a załoga prezentowała 
doskonałe przygotowanie taktyczne – zawsze 
była tam, gdzie trzeba i z dużą intuicją wyko-
rzystywała kolejne podmuchy wiatru. Świet-
nie żeglowali marek lewenstein i andrzej 
sokołowski na 28-stopowym laserze „asso” 
– dzięki dobrej taktyce ich niewielki jacht 
cały czas płynął w czołówce.

Po przeliczeniu według formuły kwr 
zwyciężyli dominik stolarczyk i dawid 
Penier na jachcie typu hanse 325 („mr d”). 
klasę open ii wygrali węgrzy („Zerge”). 
najważniejsze trofeum, puchar „Poloneza”, 
zdobył Piotr Parzy płynący na „johannie” – 
pokonał poprzednich zdobywców trofeum: 
macieja karpińskiego na „Papillonie” (deh-

ler 31) i Piotra falka na „bluesinie” (han-
se 331). Piotr Parzy dopłynął na metę jako 
10. samotnik, ale przelicznik zrobił swoje.

na starcie pojawiły się cztery jachty typu 
setka, w tym „lilla my” szymona kuczyń-
skiego (ta jednostka była obsadzona przez 
dwuosobową załogę). trzech samotników 

sprawdzało swoje nowe setki w bałtyckiej 
próbie i zdobywało doświadczenie przed pla-
nowanymi na 2016 rok regatami setką przez 
atlantyk. „atom” Piotra czarnieckiego, 
„mona” kuby raszowskiego i „tinef” Pio-
tra dobrowolskiego wystartowały bez kom-
pleksów wobec większych rywali. Pierwszy 
wycofał się „tinef”, który po kolizji na linii 
startu z jachtem niemieckim miał poluzowaną 
wantę. w nocy wycofała się „mona”, której 
sternik nie sprostał wyzwaniu z powodu zmę-
czenia (jacht wykańczano w pośpiechu tuż 
przed regatami). do mety dotarł tylko „atom” 
Piotra czarnieckiego – świetnie wykonana 
i wyposażona setka żeglowała dzielnie i szyb-
ko, uzyskując prędkość do 11 węzłów.

Tekst i zdjęcia Marek Słodownik
Pełne wyniki regat „Poloneza” znajdziecie  
na stronie www.regaty-poloneza.pl

SPRZEDAM
PORT JACHTOWY

nad Odrą

www.uraz.pl/oferta.pdf

Setka „Atom” Piotra Czarnieckiego. Pięknie wykonana i dobrze wyposażona. Rozwijała prędkość do 11 węzłów.
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D o węgorzewa zmierzają załogi 
zgłoszone do dziewiątej edycji 
adwokackich mistrzostw Polski 

w Żeglarstwie. regaty zostaną rozegrane 
na jachtach typu twister 800 n. Zaplano-
wano osiem biegów, w tym wyścig długo-
dystansowy na trasie węgorzewo – trygort, 
wyścig o błękitną wstęgę jeziora mamry 
(trasa trygort – zatoka kal) oraz wyścig 
o błękitną wstęgę jeziora Święcajty (zatoka 
kal – ogonki). w mistrzostwach mogą brać 
udział także sternicy, którzy nie są prawni-
kami (będą klasyfikowani w grupie open).

komandorem i pomysłodawcą regat jest 
adwokat anisa Gnacikowska, a organiza-
torem – komisja integracji Środowiskowej, 
kultury, sportu i turystyki naczelnej rady 
adwokackiej. jej przewodniczący, adwokat 
stanisław estreich, sprawuje nad imprezą 

honorowy patronat. organizację powierzo-
no firmie sailing event karola Górskiego. 
Zadbano między innymi o multimedialne 
szkolenie z podstaw żeglarstwa regatowe-
go, uproszczony system flag startowych 
i zorganizowano łączność radiową uczest-
ników z sędzią głównym. spodziewamy się 
rekordowej frekwencji – w połowie sierp-
nia było już zgłoszonych 20 ekip.

w czwartek 4 września załogi odbiorą 
jachty w węgorzewie i spotkają się na wie-
czornym koncercie szantowym w tawernie 
„keja”. na piątek 5 września zaplanowano 
tam wieczór integracyjny. natomiast na sobo-
tę 6 września – grill w tawernie, uroczyste za-
kończenie regat oraz pożegnalne disco sailors 

party. bazą mistrzostw będzie trzygwiazd-
kowy hotel „ognisty Ptak” w ogonkach na 
wschodnim brzegu jeziora Święcajty. nazwa 
„ognisty Ptak” pochodzi od najsłynniejsze-
go bojera z czasów przedwojennych, który 
ustanowił rekordową prędkość. właśnie nad 
jeziorem Święcajty odbywały się słynne 
w całej europie bojerowe wyścigi. hotel zna-
ny jest między innymi z kameralnego portu 
i pięknej tawerny „karaka” z kominkiem 
w kształcie latarni morskiej, barem w kształ-
cie żaglowca i sceną na rufie statku. imprezę 
wspierają orange Polska, henri lloyd, code 
Zero, wolters kluwer Polska, rainmaker 
Yacht club i balkart. więcej o regatach na 
stronie www.regaty-amp.pl 

Adwokaci walczą na Mazurach
W połowie sierpnia do regat było już zgłoszonych 20 ekip.Adwokaci pływają na jachtach typu Twister 800 N.

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

SILNIKI 
ELEKTRYCZNE

w Giżycku rozegrano 13. edycję 
regat ratujmy dezety – mię-
dzynarodowe mistrzostwa Pol-

ski w klasie dZ. wystartowało 21 jachtów 
z załogami liczącymi od 7 do 12 żeglarzy. 
jednostki podzielono na trzy grupy: deze-
ta tradycyjna (dziewięć jachtów), klasyczna 
(dziewięć jachtów) oraz open (trzy jachty). 
to wyjątkowe regaty – żeglarze ścigają się 
na szalupach żaglowo-wiosłowych przez całą 
dobę, niezależnie od pogody. w przeszłości 
zdarzało się, że najwytrwalsi nawet 18 godzin 
pracowali przy wiosłach. w tegorocznych 
mistrzostwach udział wzięły także ekipy 
z litwy i łotwy. trasa wiodła przez północ-
ne jeziora – punkty kontrolne usytuowano na 
Gilmie (największa wyspa na jeziorze dob-
skim), w hotelu „ognisty Ptak” (ogonki nad 
jeziorem Święcajty) oraz w sztynorcie.

Zapowiadano wiatr i burze, ale progno-
za na szczęście się nie sprawdziła, wiało 

do czterech stopni beauforta, w porywach 
do szóstki. od startu prowadziła załoga 
dezety „bo warmia” rywalizująca z ekipą 
„rekina”. wśród łodzi klasycznych zwy-
ciężyła „Pierwsza szklanka”, a wśród dezet 
tradycyjnych prym wiodła „Zakara” z ab-
solwentami warszawskiej awf. ta jedy-
na w stawce załoga siedmioosobowa, od 
pierwszych regat dowodzona przez kubę 
krzepotę, zdobyła mistrzowski tytuł już po 
raz dwunasty. nocą kilka załóg miało prob-
lemy z orientacją na trasie, ale świt pozwo-
lił odnaleźć szlak. Po regatach uczestników 
zaproszono na bigos i grochówkę z kuchni 
polowej oraz na losowanie nagród (akce-
soria firmy musto). do grona sponsorów 
dołączył też producent odzieży żeglarskiej 
– firma hornet (zawodnicy losowali talony 
na sztormiaki, które będą uszyte na ich in-
dywidualne zamówienia).
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W Giżycku ratują dezety
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o twarte Żeglarskie mistrzostwa 
Polski dziennikarzy rozegrano 
w mikołajkach w drugi weekend 

sierpnia. w regatach wzięło udział 35 za-
łóg reprezentujących prasę, radio, telewizję 
i portale internetowe. dziennikarze ścigali 
się na łódkach klasy omega z floty wio-
ski Żeglarskiej. Po raz kolejny na starcie 
stanęła ekipa dziennikarzy z ukrainy. dla 
naszych kolegów po fachu zza wschodniej 
granicy największym wydarzeniem było 
pojawienie się na kei prezydenta bronisła-
wa komorowskiego. a właściwie nie sam 
fakt, że do mikołajek dotarł prezydent 
Polski, ale to, że przypłynął zwyczajną 
niewielką żaglówką, wysiadł, przywitał 
się z komandorem regat jerzym iwaszkie-
wiczem i porozmawiał z ludźmi na brzegu. 
członkowie załogi ukraińskiej obserwują-
cy to wydarzenie byli w szoku. Z niedowie-
rzaniem kręcili głowami, a kiedy ochłonęli, 
stwierdzili: „taki nasz wiktor janukowicz, 
były prezydent odsunięty od władzy pod-
czas wydarzeń na majdanie niepodległoś-
ci, to by przypłynął jachtem dziesięć razy 
większym. kadłub byłby ze złota. a pod 
wodą batalion nurków by ten jacht podtrzy-
mywał, aby nie zatonął”.

Pierwsze mistrzostwa dziennikarzy od-
były się w 1994 roku. dziś te zawody są 
największymi i najpoważniejszymi środo-
wiskowymi regatami żeglarskimi w Polsce. 
od dwudziestu lat odbywają się pod pa-
tronatem Polskiego Związku Żeglarskiego 
i mają stałe miejsce w kalendarzu imprez. 
komandorem i dobrym duchem regat jest 
znany dziennikarz jerzy iwaszkiewicz, 
który przyznaje, że impreza została wymy-
ślona, by nakłonić dziennikarzy nie tylko 
do pływania, ale także do pisania o że-
glarstwie i mazurach. mistrzostwa dzien-
nikarzy trwają dzięki wysiłkom i energii 
komandora iwaszkiewicza, wojtka ogro-
dzińskiego z radia olsztyn, Zbigniewa 
stosio z PZŻ i warmińsko-mazurskiego 
towarzystwa Żeglarskiego. impreza stwa-
rza przychylną atmosferę do promocji że-
glarstwa w mediach, czego nie sposób nie 
docenić. Zaś dziennikarze z roku na rok 
prezentują coraz większe umiejętności. 
walka na wodzie jest coraz bardziej zacięta 
i wyrównana. w tym roku podium zdomi-
nowały załogi z radia olsztyn. Pierwsze 
miejsce: radio olsztyn 2 (sternik tadeusz 
baryła). drugie miejsce: radio olsztyn 1 
(sternik wojciech ogrodziński). trzecie 
miejsce przypadło ekipie wirtualnej Polski 
(sternik jan kaliński). 

Pełne wyniki regat znajdziecie na stronie 
www.regatydziennikarzy.pl.

Katarzyna Skorska

dziennikarzom kibicował prezydent

Regaty rozegrano na omegach z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach.  Fot. Piotr Pajdowski (3)

Dżentelmeni, których łączy żeglarska pasja: prezydent Bronisław Komorowski, komandor Jerzy Iwaszkiewicz i se-
kretarz generalny PZŻ Zbigniew Stosio.  Fot. Janusz Wierzyński

Załoga autorki – I miejsce wśród pań. Załoga Wojciecha Ogrodzińskiego – srebrny medal.

http://www.regatydziennikarzy.pl/
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k apitan cichocki oprowadził nas 
po jednostce, która na targach 
wiatr i woda w Gdyni budziła 

spore zainteresowanie zwiedzających. nie 
jest to zwykły seryjny jacht. widać to już 
w kokpicie. nad zejściówką zamontowano 
solidną półkolistą osłonę wzorowaną na 
oceanicznych regatowych jachtach klasy 
imoca. osłona ma chronić „cichego” 
przed falami wdzierającymi się na pokład 
od dziobu. wycięto w niej prostokątne 
okna – zostały przykryte przezroczystymi 
plandekami przypinanymi na zatrzaski. – 
mam kilka kompletów takich plandek, na 
wypadek gdyby niespodziewana fala wy-
rwała je z zatrzasków i wyrzuciła za burtę 
– mówi tomek cichocki.

Poza tym jacht wyposażono w dwie płe-
twy sterowe, dwa generatory prądu oraz 
dwa hydrogeneratory. maszt wykonano 
z jednego długiego profilu (został osadzony 
na stępce). Podtrzymują go solidne wan-

ty strunowe. w dziobowej części kadłuba 
znajduje się gródź zderzeniowa. na prawej 
burcie jest przedział techniczny – zamonto-
wano tam między innymi odsalarkę i małą 
pralkę. między stołem w mesie a schodami 
zejściówki zbudowano spory słup z panelem 
instalacji elektrycznej. natomiast pośrodku 
kuchni stoi gruba stalowa rura, która ma 
ułatwić prace kambuzowe podczas żeglu-
gi na wzburzonym morzu. tomek zabiera 

Nowy jacht Cichockiego
Tomasz Cichocki wypłynął na początku sierpnia do Francji.  

Wkrótce rozpocznie drugi samotny rejs dookoła świata. Zanim opuścił Polskę,  
zaprezentował jacht „Indykpol” – nową łódź typu Delphia 47.

Na burcie jachtu, obok logotypów sponsorów, Tomasz Cichocki umieścił nazwiska tych, którym chciał podziękować 
za pomoc w przygotowaniach do rejsu.

Centralny postument z elektroniką. Odsalarka i pralka. Rura pośrodku kambuza. Zdjęcie rodziny i kamizelka z grupą krwi.

Nad zejściówką zamontowano półkolistą osłonę wzo-
rowaną na oceanicznych jachtach klasy IMOCA.



9www.magazynwiatr.pl

WYzWANIA PerysKOP

f
o

t
. k

r
Z

Y
s

Z
t

o
f

 o
l

e
jn

ik
 (5

),
 b

a
r

t
o

s
Z

 m
o

d
e

l
s

k
i 

/ d
e

l
P

h
ia

 Y
a

c
h

t
s

 (
2)

„Polska Miedź” w dobrych rękach
stary jacht, na którym tomasz cichocki popłynął w swój pierwszy wokółziemski rejs, 

będzie żeglował po ciepłych morzach południa. nowym armatorem jednostki zostanie 
krzysztof kosiński, znany żeglarz, właściciel mazurskiego statku „chopin”.

– jesienią przeprowadzimy jacht na wyspy kanaryjskie, a wiosną na morze Śródziem-
ne. następną zimę być może jednostka spędzi na karaibach – powiedział nam krzysztof 
kosiński. – Żeglowanie „Polską miedzią” jest dla mnie sposobem na życie i pomysłem na 
przeczekanie martwego sezonu mazurskiego. kiedy mój statek „chopin” będzie zimował 
w mikołajkach przy hotelu „amax”, przez cztery miesiące będę mógł pływać po dalekich 
akwenach. łódkę znam bardzo dobrze, obserwowałem prace w stoczni podczas jej budo-
wy, poza tym jacht tej wielkości jest niejako skrojony na moje potrzeby – ma trzy kabiny, 
dwie łazienki, bez problemów obsłużę go samodzielnie, więc zapewne pokuszę się także 
o solowe rejsy.

w rejs specjalistyczną żywność liofilizowa-
ną, konserwy, trochę świeżych produktów 
na początek wyprawy oraz wszystko, co 
niezbędne do wypieku pieczywa.

Po targach wiatr i woda w Gdyni „cichy” 
obrał kurs na zachód. jacht testował w za-
łogowym rejsie do brestu. Zaplanował też 
kilka prób na wodach Zatoki biskajskiej. – 
Plan jest oczywisty. chcę zrobić to, co się 
nie udało za pierwszym razem, czyli opły-
nąć świat samotnie w rejsie non stop – mó-
wił nam tuż przed oddaniem cum. – mam 
teraz większy jacht, więc popłynę szybciej. 
w pierwszej próbie żeglowałem 312 dni, 
teraz zamierzam spędzić w morzu niewie-
le ponad 200 dni. będę pokonywał około 
150 mil na dobę ze średnią prędkością 6, 7 
węzłów. Zabieram trzy telefony satelitarne, 
więc tym razem zapewne nie stracę kon-
taktu ze światem. Poza tym będę przysyłał 
z trasy relacje oraz filmy i zdjęcia.

w maju 2012 roku cichocki ukończył 
pierwszy wokółziemski rejs. Płynął wów-
czas jachtem „Polska miedź” (delphia 40.3). 
Pokonał ponad 33 tysiące mil morskich. 
w trakcie rejsu schudł prawie 30 kilogra-
mów. Zmuszony był raz zawinąć do portu 
– po awarii steru na oceanie indyjskim po-

stanowił skierować jacht do Port elizabeth 
w rPa. Po niezbędnych naprawach dokoń-
czył wyprawę. teraz wraca na okołoziem-
ski szlak. Projekt nazwano cichocki Globe 
conqueror. – Podczas pierwszej próby ze-
brałem cenne doświadczenia, które teraz, 
mam nadzieję, pozwolą zamknąć pętlę bez 
zawijania do portu – mówi cichocki.

kapitan wyruszy z francuskiego brestu. 
Popłynie trasą z zachodu na wschód wokół 
trzech przylądków. choć cichocki nie wal-

czy o żaden rekord, rejs będzie monitorowa-
ny przez brytyjską organizację world sailing 
speed record council (wssrc). dotychczas 
tylko dwóch Polaków okrążyło świat samot-
nie i non stop – 33 lata temu henryk jaskuła 
odbył rejs z Gdyni do Gdyni trasą z zachodu 
na wschód, a sześć lat temu tomasz lewan-
dowski żeglował ze wschodu na zachód (roz-
począł i ukończył wyprawę w meksykańskim 
porcie ensenada, płynął wokół przylądka 
dobrej nadziei i hornu).                             KO

Maszt osadzono na stępce. Podtrzymują go solidne wanty strunowe.
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http://www.farbyjachtowe.pl
http://www.rejsy-po-karaibach.pl
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D obrochna nowak i katarzyna 
sałaban popłynęły na islandię 
z dziwnowa. w drodze powrot-

nej, w norwegii, kaśkę zastąpiła Zosia bo-
cheńska. dziewczyny zrealizowały wspól-
nie kolejną odsłonę projektu Zewu oceanu. 
Przez 46 dni przepłynęły ponad 3400 mil 
i odwiedziły sześć krajów. Żeglowały jach-
tem „atlantic Puffin” (typ maxus 22, dłu-
gość: 6,36 m). łódkę zbudowano w stoczni 
northman dla szymona kuczyńskiego, który 
wkrótce wyruszy w samotny rejs dookoła 
świata. to jedna z flagowych jednostek firmy 
wykonującej zarówno jachty czarterowe, jak 
i egzemplarze na indywidualne zamówienia. 
wyprawa dziewczyn była nie tylko wyzwa-

niem żeglarskim, ale także poważnym testem 
jachtu przed kolejną próbą.

„atlantic Puffin” wypłynął 17 maja. 
Pierwszym zagranicznym portem był Gö-
teborg. dalej dziewczyny popłynęły przez 
kristiansand w norwegii, lerwick –  naj-
większe miasto archipelagu szetlandów 
oraz thorshavn na wyspach owczych. na 
islandię zawinęły 12 czerwca. Zacumo-
wały w porcie djúpivogur na wschodnim 
wybrzeżu. w drodze powrotnej odwiedzi-
ły stavanger, skąd żeglowały już prosto do 
Polski, zatrzymując się tylko w kopenha-
dze. maxus powrócił do dziwnowa 4 lipca.

Podczas wyprawy dziewczyny zmagały się 
z wiatrem o sile do 11 stopni beauforta oraz 

niskimi temperaturami. jedną z najtrudniej-
szych chwil przeżyły podczas etapu przed 
islandią. wiało do 58 węzłów, a temperatura 
nie przekraczała siedmiu stopni. – najgorszy 
był przejmujący chłód. Pierwszy raz w życiu 
płakałam z zimna – opowiada brożka.

dziewczyny zabrały dużo ciepłych ubrań 
i po dwa komplety sztormiaków, w tym cie-
płe fladeny. wszystko przemokło w trakcie 
wacht za sterem. wilgoć z ubrań przenio-
sła się pod pokład. to był jedyny element 
uprzykrzający życie na jachcie. Poza tym 
łódka płynęła sucho i stabilnie. – Po żegludze 
na pięciometrowej setce wejście na „Puffina” 
było wręcz przeskokiem cywilizacyjnym – 
mówi dobrochna. – Pod pokładem jest cał-

Małym jachtem dopłynęły na Islandię. Niekiedy wiało  
do 58 węzłów, a temperatura nie przekraczała siedmiu stopni.  
– Przejmujący chłód był najgorszy – mówi Dobrochna Nowak.

Pierwszy raz płakałam z zimna

„Atlantic Puffin” na mecie w Dziwnowie. Grot jachtu wykonano z kilkoma rzędami remizek do refowania.

Wulkaniczna Islandia. Odległa,  
surowa i zimna, ale jakże piękna.  

Kobieca załoga popłynęła tam  
małym jachtem typu Maxus 22.
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kiem dużo miejsca, a w mesie można założyć 
spodnie prawie na stojąco – dodaje.

Przez pierwszy tydzień przyzwyczajały 
się do życia na pokładzie. Poznawały łód-
kę i jej mechanizmy. uczyły się, jak w po-
jedynkę refować żagle. Później mogły już 
być spokojne – jacht płynął szybko, poko-
nując do 140 mil na dobę. nawet w dużym 
przechyle radził sobie bardzo dobrze. broż-
ka i kaśka uważnie obserwowały „Puffi-
na” i notowały każdą rzecz, którą trzeba 
poprawić. były to jednak drobiazgi. 

dziewczyny poznawały także siebie na-
wzajem. Przed wyprawą pojawiły się głosy, 
że nawet jeśli poradzą sobie w tym trudnym 
rejsie, to na pewno się pokłócą. tymczasem 
one szybko się dogadały. brożka ma większe 
doświadczenie na małych łódkach, a kaśka 
w rejsach morskich. dzięki temu się uzupeł-
niały. okazało się, że mają podobne podej-
ście do żeglowania i dzięki temu nie musiały 
się sprzeczać o taktykę. nie wyznaczyły 

kapitana. wachty trwały po cztery godziny. 
osoba będąca za sterem była odpowiedzial-
na za wszystko i podejmowała decyzje. na 
damskie pogaduszki nie miały zbyt dużo 
czasu. widywały się przez piętnaście minut 
przy okazji zmiany wachty, gdy jedna kładła 
się spać, a druga stawała za sterem. ten tryb 
został wymuszony przez brak samosteru 
i awarię autopilota, który odmówił posłu-
szeństwa w rejonie szetlandów. – często 
potrzebowałyśmy trzech rąk: jedną do steru, 
drugą do trzymania się pokładu, a trzecią do 
jedzenia – mówi brożka.

dziewczyny przekonały się, że dobrze 
żeglować w damskiej załodze. wszędzie, 
gdzie dopływały, okazywano im dużą 
życzliwość. Proponowano pomoc, prysz-
nic, obiad... Gdy wpływały do portu na 
islandii, były opatulone ponad nosy, więc 
nawet nie było widać, że to kobieca zało-
ga. Później spotkały się z podziwem, że tak 
małą łódką przypłynęły aż z Polski. 

szymon kuczyński w trakcie rejsu dziew-
czyn na islandię płynął za nimi na setce 
„lilla my”. maxus jest sporo szybszy, ale 
szymonowi udawało się doganiać dziew-
czyny z pewnym opóźnieniem. w ten spo-
sób dopłynął za nimi aż na wyspy owcze. 
stamtąd wrócił do dziwnowa bez zawijania 
do portów – żegluga zajęła mu dwa tygodnie.

Gdy „atlantic Puffin” powrócił do Pol-
ski, szymon przesiadł się na niego, by wziąć 
udział w regatach „Poloneza”. Zajął szóste 
miejsce w grupie open ii i otrzymał nagrodę 
fair play za pomoc jachtowi „blekot” w trak-
cie wyścigu. Po zawodach rozpoczęły się 
ostatnie przygotowania do samotnej wypra-
wy dookoła świata – na przełomie sierpnia 
i września szymon rozpocznie pierwszą część 
ekspedycji – przeprawę na wyspy kanaryj-
skie. etap ten został podzielony na krótsze 
odcinki i jest otwarty dla wszystkich żegla-
rzy, którzy chcieliby popłynąć na „Puffinie”.

Kamila Ostrowska

Dobrochna Nowak trzyma kurs i walczy z chłodem.Dziewczyny miały po dwa komplety sztormiaków.
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P od koniec sierpnia polski zespół 
sfinalizował zakup używanego 
jachtu, a w pierwszych dniach 

września załoga wyruszyła do Panamy po 
jego odbiór. wybór padł na „hugo bossa” 
z 2007 roku, największą – ale równocześnie 
niełatwą w obsłudze – jednostkę w klasie 
imoca. Pod polską banderą jacht ma wy-
startować nie tylko w najbliższych regatach 
barcelona world race, ale także w przy-
szłorocznych regatach klasy imoca. Pla-
ny zespołu i sponsorów obejmują ponadto 
kolejną edycję okołoziemskich regat sa-
motników Vendée Globe (skipperem będzie 
robert janecki).

łódź zbudowano w nowozelandzkiej 
stoczni tP cookson. nosiła wówczas imię 
„Pindar”. jej twórcami są argentyński 
projektant juan kouyoumdjian oraz mike 
sanderson, który nadzorował budowę. 
Prace poprzedzono badaniami i testami. 
sprawdzano możliwości jednostek klasy 
imoca, ale wzorowano się także na kon-
strukcji Volvo 70 (sanderson zwyciężył rok 
wcześniej w regatach Volvo ocean race 
na jachcie „abn amro bank” projektu 
kouyoumdjiana).

„Pindar” od początku budził wielkie zain-
teresowanie, ponieważ różnił się od swych 
konkurentów. to najszerszy jacht w klasie 
(6,5 metra szerokości). ma też największą 

stateczność. Początkowo posiadał także naj-
wyższy maszt (31,5 metra). konsekwencją 
tych wymiarów była zwiększona masa. jacht 
ważył 10 ton – ponad tonę więcej niż najl-
żejszy wówczas konkurent. największa była 
także powierzchnia żagli: 430 m kw. na kur-
sach ostrych i 740 m kw. na kursach pełnych. 

aby ustabilizować wysoki węglowy 
maszt, zastosowano hydraulicznie regu-
lowane salingi pokładowe. wykonano też 
wzdłużne przetłoczenia w części rufowej 
kadłuba wpływające na stabilizację jach-
tu na kursach pełnych. te pomysły się nie 
sprawdziły, jacht dwukrotnie stracił maszt, 
więc w końcu wykonano niższy – z klasycz-
nym układem want i czterema salingami. 

„Pindar” wyruszył na regaty Vendée Glo-
be, a szefowie zespołu nie kryli apetytów 

na sukces. niestety jednostka nie spełniła 
oczekiwań, zajęła wprawdzie piąte miejsce, 
ale ze stratą dwóch tygodni do zwycięzcy. 
skipper brian thompson stwierdził, że 
jacht jest bardzo szybki, ale na pokładzie 
trzeba wykonać ogromną pracę, która dla 
samotnego żeglarza jest zadaniem na gra-
nicy możliwości fizycznych. 

Po sprzedaży w 2010 roku jacht został 
gruntownie przebudowany. Zmieniono 
część nadwodną, wnętrze i usytuowanie 
kół sterowych. Priorytetem stało się zwy-
cięstwo w regatach barcelona world race. 
niestety alex thomson kilka dni przed 
startem trafił do szpitala na operację wy-
rostka robaczkowego i nie mógł płynąć. 
Ściągnięto zastępcę, ale andy meikle-
john zajął dopiero siódme miejsce. udział 
w tych regatach nazwał później najcięż-
szym żeglarskim doświadczeniem w życiu.

Po zakupie „hugo bossa” przez zespół 
romana Paszke niewiele się zmieni na 
jachcie. choć do startu w wyścigu barce-
lona world race pozostały zaledwie cztery 
miesiące, a budżet jest ograniczony, zapla-
nowano między innymi wymianę olino-
wania stałego i zakup żagli. jednostka nie 
dotrze do Polski przed startem – wszystkie 
prace zostaną wykonane w anglii. na paź-
dziernik i listopad zaplanowano treningi 
z udziałem alexa thomsona i żeglarzy 
z jego zespołu. anglicy pomogą także 
w przygotowaniu jachtu do regat.

w przyszłym sezonie robert janecki, 
adam skomski i roman Paszke zamie-
rzają wziąć udział w kilku prestiżowych 
regatach, między innymi w rolex fastnet 
race. w wyścigach samotników skippe-
rem będzie robert janecki. nie ujawniono 
ceny jachtu, ale firma berthon oferowała 
jednostkę za 350 tysięcy funtów. robert ja-
necki podkreślił, że brano pod uwagę nie 
tylko cenę, ale także stan techniczny jed-
nostki, koszty przystosowania do żeglugi, 
gotowość dotychczasowego właściciela do 
pomocy przy poznawaniu jachtu oraz stan 
zaplecza technicznego.

udział w regatach barcelona world race 
planują także Zbigniew Gutkowski i maciej 
marczewski na jachcie „energa”. Gdyby 
oba zespoły stanęły na starcie tego presti-
żowego wyścigu, dla polskiego żeglarstwa 
byłoby to wydarzenie bez precedensu.

Marek Słodownik

Lotto Team wyruszy na oceany
Robert Janecki i Adam Skomski planują start w okołoziemskich  

regatach załóg dwuosobowych Barcelona World Race. Szefem teamu został  
Roman Paszke. Wyścig rozpocznie się w sylwestra. 

Żeglarze z Teamu Lotto zakupili jacht „Hugo Boss” z 2007 roku.  Fot. Chris Cameron / DPPI (2)

Największa jednostka w klasie IMOCA.
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Z anim doszło do tego uroczystego 
momentu, załoga odbyła rejs z lon-
dynu do Plymouth. niewątpliwą 

przyjemnością było wpłynięcie w słynną 
cieśninę solent w środku największych regat 
na wyspach brytyjskich (cowes week). dwa 
dni wśród setek większych i mniejszych re-
gatowych łodzi nastroiły wszystkich bojowo 
przed kolejną częścią rejsu. 

„Polonus” przybył do Plymouth wczes-
nym rankiem 6 sierpnia. ten dzień wyko-
rzystaliśmy na zwiedzanie miasta i przy-
gotowanie jachtu. nazajutrz gościliśmy na 
pokładzie wnuczkę podróżnika, alexan-
drę shackleton. wraz z nią przybył Paul 
davies, prezes devon & cornwall Polar 
society, stowarzyszenia koordynującego 
wszystkie uroczystości związane z setną 
rocznicą słynnej ekspedycji shackletona. 
a także john killingbeck, historyk, jeden 
z najsłynniejszych brytyjskich badaczy 
antarktyki wykorzystujący psie zaprzęgi.

usłyszeliśmy wiele historii związanych 
z bohaterem wyprawy. Pani alexandra, sym-
patyczna i uśmiechnięta, opowiadała m.in. 
o swoich podróżach. na wszystkich krańcach 
świata są ludzie, którym postać jej dziadka 
jest bardzo bliska, a wartości, którymi się 
kierował, uznają za swoje. wnuczka shackle-
tona ma zatem komu opowiadać rodzinne hi-
storie i tajemnice, z czego jest bardzo dumna.

w mesie „Polonusa” usłyszeliśmy między 
innymi o niedawnej wyprawie shackleton 
epic, podczas której sześciu ochotników 
żeglowało repliką łodzi shackletona na 
Georgię Południową. Podróżowali w stro-
jach z epoki i nawigowali za pomocą seks-
tantu. Przy okazji tej opowieści alexandra 
shackleton chwaliła załogę polskiej stacji 
badawczej arctowski, która pomogła że-
glarzom w trakcie ich wyprawy.

wesoła atmosfera sprzyjała żartom i opo-
wieściom. Piotr mikołajewski, z typowym 
dla siebie entuzjazmem, opowiadał o pomy-
śle polskiej wyprawy. mówił o próbach zor-
ganizowania większej flotylli płynącej ku 

czci shackletona. o przygotowaniach jachtu 
do rejsu, które trwały prawie dwa lata, oraz 
o tym, że w wyprawie weźmie udział około 
60 żeglarzy. dla słuchaczy bardzo ciekawa 
okazała się historia argentyńskiego mary-
narza felixa artuso, który poległ w czasie 
wojny o falklandy, a jego grób znajduje się 
kilkanaście metrów od mogiły shackletona. 
Polscy żeglarze zostali poproszeni o złoże-
nie pamiątkowego wieńca na jego grobie 
w imieniu irlandzkiego stowarzyszenia ro-
dzin Poległych marynarzy.

alexandra shackleton otrzymała od ar-
matora „Polonusa” wybity specjalnie dla 
niej medal wyprawy z dedykacją. na ko-

niec poprosiliśmy ją o życzenie, które mo-
glibyśmy spełnić na Georgii Południowej. 
usłyszeliśmy dwa: napiszcie wiersz, choć-
by po polsku, o shackletonie i wypijcie 
szklaneczkę dobrej irlandzkiej whisky nad 
grobem dziadka, trochę mu polewając.

wieczorem, podczas uroczystego spot-
kania w hotelu „duke of cornwall”, gdzie 
odbywały się oficjalne uroczystości, Piotr 
mikołajewski opowiedział o wyprawie 
gościom. Został nagrodzony gromkimi 
brawami. Powściągliwe angielskie towa-
rzystwo rozbawił szczególnie, gdy na pyta-
nie, dlaczego nie płynie na całą wyprawę, 
odpowiedział: „bo muszę na nią zarabiać”.

następnego dnia, 8 sierpnia, dokładnie 
100 lat po tym, gdy shackleton wypłynął 
na statku „endurance”, w atmosferze wiel-
kiego wydarzenia, żegnany okrzykami, 
brawami, szkocką muzyką i fajerwerkami, 
„Polonus” wypłynął z portu millbay dock 
w ślad za statkiem imitującym dawny okręt 
shackletona. tym samym rozpoczęła się 
oficjalna część wyprawy. 

brytyjczycy potrafią pielęgnować pa-
mięć o swoich bohaterach. Świadczyły 
o tym pełne sale wykładowe w hotelu, ze-
brane archiwalia, wystawy zdjęć z wypraw 
polarnych z początków xx wieku oraz 
setki osób zgromadzonych na nabrzeżu 
millbay dock w rocznicę wypłynięcia stat-
ku „endurance”. my, załoga „Polonusa”, 
czuliśmy dumę, że dokładamy swoją ce-
giełkę do tych uroczystości. nasz rejs zo-
stał zauważony przez brytyjczyków. Polski 
jacht był jedynym, który dokładnie 100 lat 
po shackletonie wyruszył jego śladem. 

więcej o wyprawie i wolnych kojach oraz 
zdjęcia na stronie www.shackleton2014.pl.

Tekst i zdjęcia Andrzej Minkiewicz

Wypijcie szklaneczkę nad grobem dziadka
Jacht „Polonus” płynie na uroczystości do Plymouth. Szalupa „ Alexandra Shackleton”.

Wyprawa Shackleton 2014 wyruszyła na południe pod patronatem 
Alexandry Shackleton, wnuczki wielkiego podróżnika. „Polonusa” 

żegnano na nabrzeżu Millbay Dock w Plymouth.

Piotr Mikołajewski i Alexandra Shackleton w mesie.

„Polonus” gotowy do drogi.

http://www.shackleton2014.pl/
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n a załogi z Polski i niemiec 
czekali gospodarze przystani 
w trzebieży, kamieniu Pomor-

skim, w wolinie, nowym warpnie oraz 
w stepnicy, Świnoujściu i dziwnowie. 
w większości z tych miejsc są porty zbu-
dowane lub zmodernizowane w ostatnich 
latach. to dzięki nim Pomorze Zachodnie 
stało się wizytówką polskiego wybrzeża 
i najdynamiczniej rozwijającym się regio-

nem południowego bałtyku. a regaty eta-
powe są jedyną taką imprezą w kraju.

w tym roku żeglarzom towarzyszyły 
silne wiatry – przez kilka dni głośno grały 
na wantach. Po uroczystym otwarciu regat 
jachty wyruszyły z trzebieży do Świnouj-
ścia. następnego dnia, ku uciesze plażowi-
czów, rozegrano wyścig o błękitną wstęgę 
Zatoki Pomorskiej. Zwyciężył cezary wol-
ski (jacht „sharki”), drugie miejsce zajął 

Zdzisław kos („low budget”), a trzecie – 
jacek romanowski („bryza 33”). 

na kolejny dzień zaplanowano etap mor-
ski – ze Świnoujścia do dziwnowa. nieste-
ty prognoza pogody zapowiadająca wiatry 
do 7 stopni w skali beauforta skłoniła orga-
nizatorów do zmiany planów. oznaczało to, 
że załogi nie dotrą tym razem do dziwno-
wa i kamienia Pomorskiego. Żeglarze bar-
dzo chcieli odwiedzić te dwa gościnne mia-
sta, ale bezpieczeństwo jest na pierwszym 
miejscu. kolejne prognozy zapowiadały 
wiatry o sile do 5 i do 6 stopni beauforta, 
więc podjęto decyzję o powrocie na Zalew 
szczeciński.

do kolejnego etapu jachty wystartowały 
w pobliżu wejścia do kanału Piastowskie-
go, skąd skierowały się na metę przy przej-
ściu przez wolińską mieliznę. wyścig był 
szybki i pełen emocji. Pierwszy na mecie 
zameldował się „sharki”, druga była „bry-
za 33”, a trzeci jacht „amajo” tomasza 
Żurawińskiego.

następny dzień uczestnicy regat spędzi-
li w marinie wolin. było spokojnie i cie-
pło, ale wiatr wciąż gwizdał na masztach. 
w prognozach pogody znowu dominowa-
ła prawie sztormowa aura. Gospodarze 
przyjęli załogi poczęstunkiem, a podczas 
spotkania z burmistrzem eugeniuszem ja-
siewiczem uhonorowano ponad osiemdzie-
sięcioletnich żeglarzy seniorów – henryka 
widerę i wolfganga oelschlaegela. Zespół 
muzyczny rozgrzał publiczność starymi 
przebojami, michał korneszczuk, przed-
stawiciel firmy north sails Polska, omówił 
problemy związane z trymowaniem żagli, 
a henryk widera dał koncert połączony 
z prezentacją filmu z samotnego rejsu do-
okoła europy.

kolejny szybki wyścig odbył się na trasie 
wolin – nowe warpno. rywalizacja była 
dość zacięta, na metę niemal jednocześnie 
wpływały nawet cztery jachty, co oznacza, 
że załogi dobrze wykorzystały znakomite 
warunki wietrzne (znów wygrał „sharki” 
cezarego wolskiego). wszyscy żeglarze 
z dużym uznaniem przyjęli zmiany w ma-
rinie nowe warpno. Zbudowano tu nowe 
pomosty, toalety, zainstalowano też słupki 
z prądem i wodą. marina jest dziś dobrym 
miejscem dla armatorów szukających portu 
na cały rok.

Z nowego warpna jachty wyruszyły do 
stepnicy, gdzie działają przystanie w kopi-

400 żeglarzy na zachodniopomorskim szlaku

łagodny wiatr i piękna pogoda towarzy-
szyły uczestnikom xiV regat unity line. 
bazą imprezy była nowa marina w dziw-
nowie – jedna z ciekawszych inwestycji na 
Zachodniopomorskim szlaku Żeglarskim. 
Port przyjął 55 zgłoszonych jachtów oraz 
17-metrowy statek komisji sędziowskiej 
„camelot”. urokliwa marina z kawiarnią 
przy kei sprzyjała integracji uczestników. 
o podniebienia żeglarzy dbał marcin Świ-
rzewski, który ze swojej mobilnej kuchni 
codziennie serwował śniadania i kolacje.

najszybszym jachtem regat był „toma-
hawk team bakista” ze Zbigniewem Zbroją. 
„asso” z markiem lewensteinem wygrał 
w grupie i kwr. „orson” z andrzejem 
sokołowskim zwyciężył w grupie ii kwr. 
„wisła” z adamem lisieckim triumfowała 
w grupie iii orc. „Polaris” z  ekhardem 
manteufelem był najlepszy w grupie iV bez 
pomiarów. jacht „aphrodite” z  norbertem 
stoeckerem wygrał w grupie V bez po-
miarów. „sharki” z cezarym wolskim był 
pierwszy w grypie Vi bez pomiarów, nato-

miast „loxa” z  władysławem chmielew-
skim – w grupie Vii żeglarzy samotnych.

warto wspomnieć o jerzym jankowskim 
(„eljacht”), uczestniku wielu tegorocznych 
regat na polskim wybrzeżu, który zajął 
czwarte miejsce w grupie orc i czwarte 
w grupie i kwr. startował też szymon 
kuczyński na „atlantic Puffin” (drugie 
miejsce w grupie samotników). 

doskonałą dokumentację fotograficz-
ną regat przygotowali tomasz turczyński 
(news Press), daria Pawęda oraz fotogra-
fowie uczestniczący w warsztatach fotogra-
ficznych jacka boneckiego, zaprawionego 
w fotografii ekstremalnej podczas rajdu 
dakar. fotoreporterzy korzystali z pontonu 
firmy Pantaenius – sponsora i współorga-
nizatora regat. jeden z fotografów przesiadł 
się nawet na boję, by móc ująć jachty w naj-
bardziej widowiskowych momentach.

Przyszłoroczne piętnaste regaty unity 
line odbędą się od 6 do 8 sierpnia na trasie 
Świnoujście – dziwnów – Świnoujście.

Olivia Pogonowska

Maxus 22 „Atlantic Puffin” Szymona Kuczyńskiego. Delphia 40 „Eljacht” Jerzego Jankowskiego.

regaty Unity Line w dziwnowie

50. Etapowe Regaty Turystyczne po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, sztandarowa  
impreza Pomorza Zachodniego przypominająca klimatem słynne oceaniczne rajdy dla turystów,  

przyciągnęły w tym roku około 400 uczestników żeglujących na 100 jachtach.
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Teraz 
żegluje się tutaj!

cach i Gąsierzynie, zmodernizowana mari-
na w kanale młyńskim, a także nowy port 
jachtowy obok basenu kolejowego. mała 
stepnica wyznacza standardy zmian – ma 
już około 400 miejsc postojowych dla jach-
tów, czyli więcej niż Gdynia. etap do step-
nicy rozpoczął się wyjątkowo spokojnie, 
w słabym wietrze. ale z godziny na godzi-
nę wiatr tężał i w końcu wzrósł do 5 stopni 
beauforta. Pierwszy na mecie zameldował 
się jacht „bryza 33”. andrzej wyganow-
ski, burmistrz miasta i gminy, udekorował 
kapitana jacka romanowskiego błękitną 
wstęgą Zalewu szczecińskiego. atrakcją 
pobytu w stepnicy była biesiada rybna zor-

ganizowana przez lokalną Grupę rybacką 
Zalew szczeciński.

ostatniego dnia uczestnicy wrócili do 
trzebieży. wyścig odbył się w letniej po-
godzie – słabe wiatry, dużo słońca i ciepło. 
na mecie załogi witał kajakarz aleksander 
doba, który wcielając się w neptuna, za-
prosił żeglarzy na trzebieskie neptunalia.

wielu uczestników tegorocznych regat to 
goście ze środkowej Polski, rzadko żeglu-
jący w prawdziwie morskich warunkach. 
Podczas 50. etapowych regat turystycz-
nych po Zachodniopomorskim szlaku Że-
glarskim nabrali doświadczenia, pewności 
siebie, poznali żeglugę w trudnych warun-

kach na Zalewie szczecińskim oraz wiele 
nowych przyjaznych portów, do których 
z pewnością będą wracać.

organizację regat wspierały firmy eljacht 
i Pantaenius. na uczestników czekało wiele 
wartościowych nagród, imienne grawer-
tony, pamiątkowe koszulki i proporczyki 
regat. Ponton Pantaeniusa czuwał nad bez-
pieczeństwem żeglarzy, udzielał pomocy, 
był także miejscem pracy fotografa marka 
wilczka. Pełne wyniki regat znajdziecie na 
portalu Zachodniopomorskiego szlaku Że-
glarskiego www.marinas.pl oraz na stronie 
www.regatyunityline.strefa.pl.

Piotr Stelmarczyk

W 50. Etapowych Regatach Turystycznych po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim uczestniczyło 100 jachtów.  Fot. Piotr Stelmarczyk

http://www.marinas.pl
http://www.marinas.pl/
http://www.regatyunityline.strefa.pl/
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t argom towarzyszyła gorąca ka-
raibska aura. wystawcy pokazali 
jednostki różnej wielkości i pra-

wie na każdą kieszeń. w pobliżu dużych 
luksusowych jachtów motorowych za kil-
kaset tysięcy euro zacumowały śródlądo-
we łupinki za kilkanaście tysięcy złotych, 
była nawet łódź napędzana elektrycznym 
silnikiem marki torqeedo. obok otwarto 
pokładowych żaglowych jednostek szko-
leniowych (delphia 16) kusiły najnowsze 
jachty kabinowe ze znanych europejskich 
stoczni. największy model (hanse 575) za-
prezentowała szczecińska firma horyzont. 

ta jednostka przebojem zdobywa światowe 
rynki – przez kilkanaście miesięcy od pre-
miery niemiecka stocznia sprzedała ponad 
sto tych jachtów. a na targach wiatr i woda 
łódź wyróżniono nagrodą prezydenta mia-
sta: „Gdynia Yacht design 2014”. dlatego 
zwiedzanie wystawy rozpoczęliśmy właś-
nie od tego modelu.

hanse 575 o długości 17 metrów zaska-
kuje ogromnym płaskim pokładem i asce-
tyczną elegancją. w rufowej części to 
prawie lotnisko – można tu urządzić małą 
dyskotekę. Po opuszczeniu platformy ką-
pielowej odsłania się pokaźny rufowy ga-

raż, który pomieści mały ponton (stocznia 
poleca rib marki williams z napędem 
strugowym). Platformę możemy zanurzyć 
w wodzie, co ułatwia wodowanie. hanse 
575 ma elektronikę marki b&G, elektrycz-
ne kabestany, krótki przedni żagiel na szy-
nie pokładowej, elektryczny roller grota 
w maszcie oraz elektrycznie opuszczane 
stoły w kokpicie, które po przykryciu ma-
teracami tworzą dwa duże plażowe łóżka. 
na dziobie znajduje się kabina skippera – 
można do niej wejść tylko przez luk pokła-
dowy (schodzimy po niewielkiej stalowej 
drabince – przedział mieści koję, toaletę, 
umywalkę i prysznic). Pionowa klapa zej-
ściówki chowa się w podłodze kokpitu. 
choć jacht ma płaski pokład, wnętrze jest 
obszerne i wysokie (2,2 metra). stanowisko 
nawigacyjne to właściwie biuro z wygod-
nym fotelem i pokaźnym biurkiem. model 
575 może mieć aż dziewięć miejsc do spa-
nia (nie licząc koi skippera i dodatkowych 
miejsc w mesie). Zwróciliśmy uwagę na 
szafę na sztormiaki z ociekaczem i wen-
tylacją. na podłogową piwniczkę, dwie 
zmywarki, telewizor chowany w centralnej 
przegrodzie oddzielającej kambuz od ja-
dalni oraz na ekspres do kawy zamykany 
w kuchennej szafce. jest także doskonałe 
oświetlenie – sztuczne oraz naturalnym 
światłem wpadającym do wnętrza przez 22 
luki (cena jachtu: 355 tys. euro netto).

w pobliżu łodzi hanse 575 zacumowa-
ła flagowa jednostka z oleckiej stoczni – 
delphia 46cc. stali bywalcy targów wiatr 
i woda znają ją doskonale. Porównanie tych 
dwóch najokazalszych jachtów żaglowych 
gdyńskiej imprezy pokazuje, jak różne mogą 
być koncepcje projektowania nowoczesnych 
cruiserów. delphia ma klasyczne kształty, 
zgrabną i elegancką nadbudówkę, centralny 
kokpit oraz ciekawe wygodne wnętrze. choć 

Gorące targi w Gdyni

Nowości firmy Parker Poland: łódź Parker 750 Day Cruiser oraz bliźniaczy Parker 750 Cabin Cruiser.

Firma Dobre Jachty prezentuje regatową maszynę Sun Fast 3600 (stocznia Jeanneau). Hanse 575 zaskakuje ogromnym płaskim pokładem i ascetyczną elegancją.

112 łodzi i jachtów z polskich i zagranicznych  
stoczni zaprezentowano w Gdyni podczas dziewiątych  

targów Wiatr i Woda na wodzie.
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ma już kilka lat, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że ta konstrukcja w ogóle się nie starzeje. co 
więcej, na tle coraz bardziej oszczędnych 
w formie projektów nabiera wyjątkowego 
stylu i charakteru.

jak co roku na gdyńskich targach sporo 
miejsca zajęły łodzie firmy Parker Poland. 
były jednostki typu rib, znane jachty tu-
rystyczno-wędkarskie, a także najnowsze 
projekty: Parker 750 cabin cruiser oraz 
bliźniaczy 750 day cruiser. obie łodzie zbu-
dowano na tym samym kadłubie o długości 
6,99 metra. dostępne są z tymi samymi sil-
nikami przyczepnymi (od 150 km do 300 
km). a w burtach obu modeli są takie same 
długie przyciemnione okna doświetlające 
kabinę armatorską. także kabina dziobowa 
na obu jednostkach, z dwuosobowym łóż-
kiem i toaletą, jest identyczna. jednak mimo 
tych podobieństw to zupełnie inne jachty.

750 cc to doskonała łódka rodzinna i węd-
karska na każdą pogodę. w przeszklonej 
kabinie jest jadalnia z wygodnym miej-
scem dla czterech osób. na prawej burcie, 
pod kanapą, ukryto mały kambuz z jedno-
palnikową kuchenką i zlewozmywakiem. 
Po obniżeniu stołu powstaje dodatkowe 
dwuosobowe miejsce do spania. łódka ma 
przestronny głęboki kokpit z rozkładanymi 
kanapami ukrytymi w burtach. natomiast 
otwarto pokładowy model 750 dc to jacht 
dla osób ceniących zupełnie inny styl wypo-
czynku na wodzie. Zalety tej łodzi docenią 
osoby chcące spędzić kilka godzin z grupą 
przyjaciół, na przykład na nartach wodnych.

duże zainteresowanie zwiedzających bu-
dził regatowy jacht sun fast 3600 zapre-
zentowany przez firmę dobre jachty, przed-
stawiciela stoczni jeanneau. o tej ciekawej 
jednostce obszernie pisaliśmy na łamach 
„wiatru” już kilka miesięcy temu, a teraz 
wreszcie mogliśmy zobaczyć, jak łódź pre-
zentuje się na wodzie. sun fast 3600 ma nieco 
ponad 11 metrów długości, 3,55 metra szero-
kości, bardzo duży kokpit i sporo regatowych 
systemów na pokładzie. to konstrukcja dla 
żeglarzy ze sportowymi ambicjami. wnę-
trze, choć proste, jest funkcjonalne i umoż-

liwia wygodny odpoczynek nawet podczas 
wielodniowych zmagań. ale oczywiście 
jego aranżacja, jak przystało na jednostkę 
regatową, jest dość skromna. Zamiast sza-
fek są głębokie jaskółki, a zamiast drzwi do 
kabin – materiałowe kotary zamykane na 
zamek błyskawiczny. nawet rzeczy osobiste 
załoga chowa w małych boksach z materiału 
– wszystko po to, by jacht był możliwie najl-
żejszy. na rufie mamy dwie dwuosobowe ka-
biny. na śródokręciu są dwie dodatkowe koje 
burtowe oraz rozkładany stół. natomiast na 
dziobie zaplanowano przedział magazynowy 
z toaletą i umywalką. jest także stanowisko 
nawigacyjne oraz kambuz z kuchenką.

firma dobre jachty zaprezentowała 
również pokaźną flotę mniejszych łodzi 
motorowych z linii cap camarat oraz po-
pularnych jednostek marki merry fisher. 
natomiast na stoisku znanej i cenionej mar-
ki Quicksilver oglądaliśmy między innymi 
łódź activ 705 – jednostkę nagrodzoną ty-
tułem motor boat of the Year. nie zabra-
kło też ciekawych jednostek spacerowych. 
stocznia delphia Yachts pokazała model 

nautika 1080 soley, natomiast stocznia 
northman – klasyczną łódź courier 970 
oraz nowatorskiego nexusa 850.

Załoga firmy Yachts & Yachting w pierw-
szej części targów zacumowała przy kei jacht 
bavaria 41, w drugiej mogliśmy oglądać nie-
co mniejszą bavarię 37. okazałą flotę jachtów 
motorowych zaprezentowała w Gdyni stocz-
nia Galeon. Przy kei z zielonym dywanem 
zobaczyliśmy modele 300, 420, 430 sky, 445 
hts, 550 oraz mniejsze jednostki z popular-
nej linii Galia. firma Princess Yachts Poland, 
dystrybutor łodzi renomowanej angielskiej 
firmy Princess Yachts international, poka-
zała modele V39, V48 oraz V52. natomiast 
firma Power boats Poland przedstawiła kilka 
jednostek motorowych marki cobalt, łodzie 
motorowe marki beneteau (Gran turismo 38 
i antares 36 flybridge), a także jachty żaglo-
we tej samej firmy z linii oceanis (modele 
34 i 45). warto było zwrócić uwagę na jacht 
beneteau monte carlo 5 za ponad pół miliona 
euro netto, który otrzymał nagrodę „Gdynia 
Yacht design 2014” w kategorii jednostek 
motorowych.             KO, AR

Stoisko stoczni Galeon i jej imponujące jachty motorowe. Stocznia Northman: Courier 970 i Nexus 850.

Firma Yachts & Yachting: Bavaria 41. Coś na skromniejsze łódki: silnik Torqeedo.
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o statnią edycję warszawskiej im-
prezy zorganizowano na sta-
dionie narodowym. wystawę 

odwiedziło ponad 40 000 osób. było to naj-
większe biznesowe wydarzenie w historii 
polskich sportów wodnych. mimo to, wsłu-
chując się w głosy wystawców, organizator 
postanowił zmienić halę i zaprosić firmy 
w przyszłym roku siedem tygodni wcześ-
niej, czyli w lutym (od 12.02 do 15.02). na 
zmianę miejsca wpływ miały niskie tem-
peratury, jakie podczas ostatnich targów 
panowały na płycie stadionu. natomiast 
wcześniejszy termin związany jest przede 
wszystkim z oczekiwaniami przedsiębior-
ców z branży oraz targowych gości. – nowe 
kontrakty lepiej zawierać przed sezonem 
– mówi jacek oryl, prezes murator expo, 
spółki organizującej warszawską imprezę. – 
wystawcom gwarantujemy atrakcyjne ceny, 
doskonałe warunki do promocji i sprzedaży, 
a także efektywną kampanię promocyjną.

centrum targowe przy ul. marsa należy 
do firmy międzynarodowe targi Polska. 
hala ma powierzchnię 10 tys. metrów kwa-
dratowych. jej wysokość użytkowa wynosi 
10 metrów, ale punktowo obiekt ma 14 me-
trów wysokości. Producenci i importerzy 
jachtów będą wprowadzać swe jednostki 

przez dwie duże bramy sterowane elek-
trycznie (szerokość: 4 metry, wysokość: 
5,5 metra). operator hali przygotuje także 
dodatkową dużą bramę o wymiarach 5,5 
metra na 5,5 metra, która pozwoli wprowa-
dzić największe jednostki (dla porównania: 
bramy na płytę stadionu narodowego mają 
4 metry szerokości i 4,20 metra wysoko-
ści). Poza tym obiekt przy ul. marsa ma 
jeszcze cztery mniejsze bramy (szerokość: 
2,5 metra, wysokość: 3 metry). 

hala posiada sale konferencyjne, biu-
ra, bezprzewodową sieć internetową, 1500 
miejsc parkingowych (w tym ponad 400 
w parkingu podziemnym) oraz obszerny 
teren, który przed targami wiatr i woda zo-
stanie w części wykorzystany na postawienie 
drugiej hali namiotowej. wokół obiektu za-
kończono już prace związane z poszerzeniem 
i przebudową pobliskich skrzyżowań, dzięki 
czemu znacznie poprawił się komfort dojaz-
du samochodem oraz autobusami. Poza tym 
w bliskim sąsiedztwie ul. marsa (około 650 

metrów) znajduje się stacja PkP, na której 
zatrzymują się między innymi pociągi war-
szawskiej szybkiej kolei miejskiej (skm). 

Podczas ostatniej imprezy targowej 
w gdyńskiej marinie wystawcy otrzymali 
pierwsze informacje o cenach, jakie będą 
obowiązywać w warszawie. Za metr kwa-
dratowy powierzchni na zewnątrz hali trze-
ba będzie zapłacić 100 zł. metr kwadrato-
wy pod jacht w hali wyceniono na 250 zł. 
natomiast metr powierzchni zabudowa-
nej w hali kosztuje 420 zł (ceny netto dla 
uczestników ostatnich targów na stadionie 
narodowym). warunkiem skorzystania z tej 
oferty jest zgłoszenie udziału oraz wpłata 
zaliczki do 24 listopada.

Targi Wiatr i Woda 2015

Nowa hala i nowy termin
Najbliższe warszawskie targi Wiatr i Woda będą gościć  

w hali przy ul. Marsa 56c. Zapowiedziano też zmianę terminu – 
wystawa odbędzie się w połowie lutego.

Hala przy ul. Marsa ma powierzchnię 10 tys. metrów kwadratowych.

Przeszklone główne wejście dla gości.
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b avaria 49 z 2003 roku o imieniu 
„miss melina” to jednostka dość 
dzielna i wygodna. ma pięć dwu-

osobowych koi, trzy łazienki i sporą mesę. 
w umiarkowanych warunkach żegluje się 
na niej przyjemnie i dość szybko. Przy nie-
wielkiej fali i wietrze 4, 5 stopni beauforta 
na kursie ostrym płyniemy z prędkością 5, 
6 węzłów. natomiast na kursie baksztago-
wym osiągamy prędkość ponad 8 węzłów. 
niestety lata świetności jacht ma za sobą. 
Przyjemność przebywania na pokładzie 
trochę psują niedziałające toalety, woda 
w zęzie i połamane knagi. nasz skipper 
z knagami radzi sobie za pomocą śrubokrę-
tu, zaś wodę z zęzy usuwa metodami trady-
cyjnymi, czyli używając wiadra i szmaty. 

Zapytacie, po co płynie z nami skipper? 
otóż wynajęcie jachtu ze skipperem okaza-
ło się korzystniejsze. firma Ponticus, bodaj 
jedyna (a z pewnością jedyna, jaką udało 
nam się znaleźć) dorzuca usługi skippera 
w cenie czarteru. należy go tylko wyżywić. 
wybierając samodzielną żeglugę, musie-
libyśmy dodatkowo wpłacić kaucję w wy-
sokości 1500 euro. dlatego młody skipper 
Georgi płynie z nami. Żałujemy tego tylko 
z dwóch powodów. otóż Georgi zapomniał 
paszportu, więc nie możemy przekroczyć 
granicy z rumunią, by dotrzeć do delty du-
naju. do tego traktuje nas trochę jak tury-
stów. upiera się przy samodzielnym obsłu-
giwaniu wszystkiego podczas manewrów 
na wodzie i w porcie. woli ustawić samoster 
niż oddać koło sterowe w nasze ręce. tłu-
maczy, że do takiej obsługi przyzwyczaił go 
rosjanin, właściciel podobnego jachtu, dla 
którego pracuje na co dzień. największym 
zaufaniem Georgi obdarzył marka, któremu 
pozwala pracować przy szotach foka.

ale pływanie w ten sposób ma też swo-
je zalety. chłopak niemal w każdym porcie 
ma znajomych, którzy rezerwują dla nas 
wygodne miejscówki przy kei. najbardziej 
przydatne okazuje się to w warnie. stoimy 
przy betonowym nabrzeżu jacht klubu, tuż 
przy przystani statków pasażerskich. co 
prawda ów klub wygląda jak żywcem wyjęty 
z czasów głębokiej komuny, ale jest przy tym 
bardzo malowniczy. wysoki płot i zamykana 
na noc brama sprawiają, że czujemy się nad-
zwyczaj bezpiecznie. Postój kosztuje tylko 27 
lewów, czyli około 58 zł (najmniej w trakcie 
rejsu). w tej cenie są toalety i prysznice z cie-

płą wodą. a do centrum miasta jest zaledwie 
dziesięć minut spacerkiem. możemy się za-
tem kąpać do woli bez dodatkowej opłaty, ale 
za to nie sposób uzupełnić zbiorników wody 
– długi betonowy pirs, przy którym większe 
jednostki cumują  burtą, jest zajęty przez 
kilka wycieczkowych statków i żaglowiec. 
Podobno w głębi Zatoki warneńskiej, tam, 
gdzie łączy się z jeziorem warneńskim, znaj-
duje się nowoczesna marina z prawdziwego 
zdarzenia, zresztą tuż za płotem jacht klubu 

powstaje nowy pływający pomost z dostępem 
do wody i elektryczności, ale cumują tam – 
podobnie jak w innych bułgarskich przysta-
niach – głównie jachty motorowe.

wróćmy jednak do początku naszej wy-
prawy. marina w sozopolu – największa 
w bułgarii – może przyjąć około 300 jed-
nostek. basen jachtowy składa się z pły-
wających pomostów, cumujemy za pomocą 
mooringów, rufą do nabrzeża. na kei jest 
prąd i woda. tuż obok rozłożył się duży 
parking (9 lewów, czyli niecałe 20 zł za 
dobę). są dźwigi i miejsca do slipowania, 
a nawet stacja benzynowa w postaci sta-
rej cysterny niedaleko główek portowych. 
w niewielkim budynku znajdują się zadba-
ne sanitariaty, do których dostajemy się za 
pomocą chipów.

sozopol leży na urokliwym i dość wą-
skim skalistym cyplu. marina usytuowana 
jest po jego północnej stronie, u nasady 
cypla, wzdłuż rozległej laguny – zaledwie 
kilkaset metrów od centralnej ulicy, któ-
ra do późnego wieczora tętni życiem. są 
tu stragany z owocami, stoiska z pamiąt-
kami, bary i knajpki serwujące smaczne 
i niedrogie jedzenie. natomiast od strony 
południowej, okalającej wysokim skalistym 
brzegiem malowniczą zatoczkę, królują 
restauracje i knajpki. można posmakować 
dań kuchni bułgarskiej, greckiej i oriental-
nej. od godzin popołudniowych do późnej 
nocy wąska uliczka wzdłuż brzegu wy-
pełnia się tupotem nóg setek turystów  

„Melina” na Morzu Czarnym
Na plażach bułgarskiego wybrzeża kłębią się tłumy turystów, ale na morzu królują  

delfiny, spokój i niewiarygodna wręcz pustka. W środku lipca było widać tylko jeden jacht  
podążający z Sozopolu na północ. To właśnie nasza czarterowa „Melina”.

Na kursie bułgarskie Monte Carlo, czyli kurort St. Vlas.

Rufa „Miss Meliny” (Bavaria 49 z 2003 roku).f
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spragnionych smakowitych potraw i głod-
nych fantastycznych widoków. sozopol 
jest jednym z nielicznych czarnomorskich 
miasteczek, gdzie można poczuć klimat 
starożytnej tracji, Grecji czy bizancjum. 
uchodzi za kulturalną stolicę bułgarskie-
go wybrzeża. latem odbywa się tu wiele 
koncertów i wystaw. stare miasto przecina 
gąszcz brukowanych uliczek, a większość 
domów to budynki zabytkowe.

nasyceni urokami sozopola oddajemy 
cumy i ruszamy w stronę nesebyru. Przed 
nami niewiele ponad 15 mil żeglugi w li-
nii prostej, ale czeka nas halsówka. właś-
nie, skoro o wiatrach mowa, w tym rejonie 
przeważnie wieje od północy i północnego 
zachodu, choć warto wiedzieć, że nad buł-
garskim wybrzeżem morza czarnego prze-
chodzą liczne i zmienne fronty, pojawiają się 
też, podobnie jak w chorwacji, dość silne 
i porywiste wiatry (typu bora) od strony lądu. 
ale na szczęście, wieje regularny wietrzyk, 
właściwie zefirek, który pozwala nam przez 
pięć godzin dotrzeć w rejon miasta (nesebyr 
jest rezerwatem archeologicznym i architek-
tonicznym wpisanym na listę unesco). 
najpierw stajemy na kąpiel niedaleko sun-
ny beach. do portu docieramy pod wieczór. 
Postój w niewielkiej przystani w pobliżu 
miasta kosztuje 30 lewów, czyli około 65 zł. 
Przystań składa się z pływającego pomostu 
(mooringi, prąd i woda). niestety, brakuje 
toalet. na szczęście nasz pomost wychodzi 
wprost na jedną z wielu knajpek. Zatem, jak 
to zwykliśmy mawiać, toaletę robimy w stylu 
greckim – razem z poranną kawą. Zaś co do 
knajpek, jedzenie serwują naprawdę znako-
mite. nesebyr raczy nas wspaniale przyrzą-
dzonymi mulami i wielką rybą, a wszystko 
popijamy doskonałym białym winem.

nesebyr to bajeczne miasto. Zwłaszcza 
gdy można go podziwiać zarówno z lądu, 
jaki i od strony wody. spędzamy tu wie-
czór, noc i następne przedpołudnie. Z pew-
nym ociąganiem oddajemy cumy około 
14.00 i ruszamy w stronę warny. niespełna 
40 mil pokonujemy w niecałe siedem go-
dzin. największą zaletą postoju w warneń-
skim jacht klubie jest niewielka odległość 
od szerokiej piaszczystej plaży i centrum 
miasta z imponującym kompleksem base-
nów. warto pospacerować wzdłuż bulwa-
rów, gdzie wśród drzew ukryte są militarne 
pamiątki: samoloty, okręty wojenne, łodzie 
podwodne i inne zabytki sztuki wojskowej. 
jedną z miejscowych atrakcji jest też del-
finarium, ale my mieliśmy na morzu pry-

watne i do tego całkiem darmowe pokazy 
tych pięknych ssaków. wielokrotnie towa-
rzyszyły nam w podróży, skore do zabawy 
i popisów wyskakiwały przed dziobem, 
pojawiały się to z prawej, to z lewej burty 
– niczym dzieci bawiące się w chowanego.

20 mil na północ od warny leży bałczik – 
kolejne malownicze miasteczko zbudowane 
w formie amfiteatru nad zatoką. Zwane jest 
białym miastem (ze względu na wapienne 
skały, na których powstało). Główną atrak-
cją jest pałacyk królowej rumunii marii 
koburg (w latach 1913 – 1940 miasto znaj-
dowało się w granicach rumunii). Pałacowy 
ogród znany jest z kolekcji kaktusów i nie-
zwykłych odmian róż. bałczik przytrzymu-
je nas w swych gościnnych objęciach przez 
dwie doby, ale też zaskakuje jak żadna inna 
bułgarska marina. otóż pierwszego wie-
czora na kei, tuż przy rufie naszej „meli-
ny”, pojawiają się dwaj wścibscy policjanci 
i strzelają serią dociekliwych pytań. a skąd 
płyniecie? a dokąd zmierzacie? a gdzie 
skipper? ile osób jest na pokładzie i dlacze-
go macie brytyjską banderę? nie wiemy, 
skąd takie zainteresowanie. może po trosze 
z ciekawości, a po części z nudów?

Pogoda się poprawia, więc ruszamy 
w drogę skoro świt z ambitnym planem po-
żeglowania najdalej, jak się uda. a że wieje 
solidna czwórka, już o 16.00, po przebyciu 
ponad 50 mil, wita nas bułgarskie monte 
carlo, czyli st. Vlas (sweti włas). już sam 
akt cumowania okazuje się doniosły. chyba 
nigdy dotychczas w żadnym porcie pilot na 
motorówce nie podawał mi mooringu. czy 
to z powodu brytyjskiej flagi powiewającej 
na achtersztagu? czy z racji braku innych 
obowiązków? a może po prostu taki lokal-
ny zwyczaj? faktem jest – cumujemy ele-
gancko przy betonowym nabrzeżu, frontem 
do nowoczesnego kompleksu hoteli, restau-
racji, apartamentowców, na wprost kasyna 
i luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu. 
widać wyrastające przed nami góry, nad-
morską promenadę i nowoczesne, ale na 
szczęście ładne i utrzymane w jednakowej 
stylistyce budynki. Po jednej i drugiej stro-
nie promenady znajdują się dobrze zagospo-
darowane plaże ze stylowymi parasolami, 
bujanymi leżakami pod baldachimem i ra-
townikami. natomiast wzdłuż nadmorskiej 
promenady lansują się wszyscy na wszel-
kie możliwe sposoby. mijają nas porsche, 
maserati, lambretty... eleganckie sklepy, 
eleganckie ciuchy, najmodniejsze restau-
racje, wysokie obcasy, drogie perfumy. 
Zdecydowanie zbyt intensywnie wszystko 
tu pachnie. nocleg w marinie okazuje się 
tyleż atrakcyjny, co męczący. krzyżują się 
dźwięki niezliczonych dyskotek, muzyki 
ludowej, błyskają światła, strzelają sztucz-
ne ognie. do tego dochodzi wycie wiatru, 
który pędząc w pośpiechu z gór, sprawia, 
że iwona w swej koi dziobowej czuje się 

Przystań w mieście Bałczik. Urokliwie i pusto.

re
kl

a
m

a

http://www.bakista.pl


21www.magazynwiatr.pl

bUłGArIA reJsy

jak w pudle rezonansowym. rzecz jasna za 
taki luksus trzeba zapłacić (70 lewów, czy-
li około 150 zł). ale dodajmy, że taka moc 
atrakcji, elektryczność i woda na kei, a na-
wet toalety i prysznice, muszą kosztować. 
Znam zresztą przystanie w mikołajkach, 
w których postój o wiele mniejszego jachtu 
wraz z załogą kosztuje około 140 zł. a ha-
łas jest jeszcze większy i znacznie bardziej 
dokuczliwy. 

diveni marina w st. Vlas to drugi co do 
wielkości port jachtowy w bułgarii. mia-
sto jest ośrodkiem bardzo popularnym 
wśród najbogatszych obywateli tego kraju, 

snobistycznym, hałaśliwym i rzecz jasna 
odpowiednio drogim. ale skoro o cenach 
mowa, warto zwrócić uwagę, że bułgaria 
jest (w porównaniu z Grecją czy chor-
wacją) naprawdę atrakcyjna cenowo dla 
żeglarzy. czarter 10-osobowej jednostki 
w środku sezonu kosztuje 1800 euro. ceny 
w marinach są niewygórowane, a jedzenie 
smaczne i niedrogie. do tego nie ma tłoku 
– ani na morzu, ani w marinach. linia brze-
gowa bułgarii ma 378 kilometrów i nie jest 
zbyt mocno rozwinięta. brakuje zatoczek 
i bezpiecznych zakamarków tak charak-
terystycznych dla chorwackiego wybrze-

ża adriatyku czy wysp morza jońskiego. 
Pod pewnymi względami brzeg bułgarii 
przypomina polskie wybrzeże – długie 
i proste odcinki, piaszczyste plaże i spore 
odległości pomiędzy portami (od 15 do 40 
mil). stawanie na noc na kotwicy jest do-
zwolone, lecz bywa ryzykowne w wypadku 
niespodziewanych i gwałtownych wiatrów 
od strony lądu. dla poszukiwaczy nowych 
kierunków, nowych wrażeń i wyzwań, dla 
smakoszy i amatorów wspaniałej architek-
tury bułgaria to fantastyczny i jeszcze nie-
odkryty kierunek żeglarskich wypraw.

Tekst i zdjęcia Katarzyna Skorska

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Lipcowa Bułgaria o zachodzie słońca. Kąpiel w słońcu. Wybrzeże jest podobne do naszego, ale temperatury – znacznie wyższe.

Marina Nesebyr. Pomost w Nesebyr jest szeroki prawie jak molo. No i sporo przy nim wolnych miejsc.

www.janmor.com.pl
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r egulamin niebieskiej szkoły 
mówi między innymi o pełnieniu 
służby wachtowej, kambuzowej, 

wykonywaniu prac bosmańskich, prze-
ciwstawianiu się przejawom wulgarności 
i brutalności, dbaniu o bezpieczeństwo 
jachtu, przestrzeganiu całkowitego zakazu 
spożywania alkoholu i palenia papierosów, 
a także o oszczędzaniu wody ze względu 
na jej ograniczony zapas. mówiąc krótko: 
nikt nikomu nie obiecuje wczasów w luksu-
sowym hotelu ani rejsu na wycieczkowcu. 
a mimo to młodzież garnie się na pokład. 
wielu ma duże wsparcie rodziców, którym 
niestraszne są ani dwumiesięczna rozłąka, 
ani długa nieobecność dziecka w tradycyj-
nej szkole. Zdarza się, że rodzice gotowi są 
wziąć kredyt w banku, by wysłać pociechę 
na „chopina”.

bo w tej przygodzie nie chodzi tylko o po-
stępy w nauce, ale o szkołę życia, której nie 
zapewni żadna lądowa placówka edukacyj-
na. młodzież uczy się funkcjonowania w 
grupie. muszą sobie ufać i polegać jeden 
na drugim. Z rejsów na „chopinie” wracają 
odmienieni. są dojrzalsi, bardziej zgrani, 
trzymają się razem długo po zejściu na ląd. 
są też silniejsi psychiczne. Po wszystkich 
wspólnych przeżyciach w kambuzie, na 
pokładzie czy na rejach łatwiej radzą so-
bie z codziennymi sprawami. Z perspek-
tywy żaglowca lądowe problemy wydają 

się łatwe – niewarte nerwów i łez. są też 
uczniowie, dla których rejs „chopinem” 
stanowi drogowskaz na resztę życia. jed-
na z podopiecznych po szkole na żaglowcu 
wyjechała do anglii. tam ukończyła szkołę 
morską i dziś pływa na statkach jako oficer.

ważnym elementem pobytu na jachcie 
jest także nauka żeglowania i nawigacji. 

Podstawowe umiejętności załoganci zdoby-
wają podczas krótkiego szkolenia w porcie, 
przed wypłynięciem. a praktyczne umie-
jętności zyskują na morzu.

„fryderyk chopin” to stalowy bryg (je-
den z największych na świecie). ma 55,5 m 
długości, 8,5 m szerokości, a jego maszty 
niosą żagle o powierzchni 1200 m kw. na 
każdym z masztów jest sześć rei. Pod ża-
glami „chopin” osiąga prędkość do 16 wę-
złów. na pokładzie mogą żeglować 53 oso-
by, z czego 8 osób to stała załoga. Pierwszy 
raz na morze żaglowiec wypłynął w 1992 
roku i wziął udział w atlantyckich regatach 
columbus, zajmując trzecie miejsce. Zimą 
2000 roku opłynął amerykę Południową, 
sprawdzając się w ekstremalnych warun-
kach. w 2010 roku stracił maszty w trakcie 
rejsu przez atlantyk. w 2011 roku „chopi-
na” kupiła firma 3oceans. nowy armator 
wyremontował jacht i powołał do życia 
niebieską szkołę. rozmawiamy z jej dy-
rektorem markiem muszyńskim.

Magazyn „Wiatr”: O co najczęściej py-
tają rodzice, zanim wyślą swoje pociechy 
w rejs Niebieskiej Szkoły?

Podróż w głąb siebie na „Chopinie”
Oto nauczyciel z waszych marzeń. Rozmawiamy z Markiem 
Muszyńskim z pokładu „Fryderyka Chopina”, dyrektorem 

Niebieskiej Szkoły.

Uczniowie z pokładu „Chopina” co roku 
wykonują pamiątkowe murale.
Jeden z ostatnich powstał na Mindelo 
w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka.

Fizyka z Markiem Muszyńskim. Ćwiczenia z hydrostatyki.
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marek muszyński: Przede wszystkim 
o warunki życia na statku. chcą się dowie-
dzieć, czy dziecko będzie mogło wyprać 
rzeczy osobiste, bo przecież trudno spako-
wać torbę na dwa miesiące. rzadziej nato-
miast pytają, czy jest prysznic, jakich wia-
trów można się spodziewać albo po prostu 
czy rejs będzie fajny i jakie porty odwie-
dzimy. Pranie w oczach wielu rodziców jest 
sprawą kluczową. oczywiście szybko roz-
wiewamy każdą wątpliwość. mówimy, że 
mamy dwie pralki i suszarkę. Zaznaczamy 
też, że zwykle korzystamy z tych urządzeń 
w portach, natomiast podczas rejsu można 
zrobić przepierkę w misce. młodzi bardzo 
dbają dziś o wygląd, szczególnie dziew-
czyny. jedne zabierają lokówki, a inne 
prostownice do włosów. jak się czasem od-
stawią na bóstwo i wyjdą na pokład, to się 
zastanawiam, czy to nasza uczennica, czy 
może ktoś obcy zabłądził na pokładzie.

Podczas spotkań z rodzicami i kandydata-
mi na rejs opowiadamy też o zwykłym ży-
ciu na „chopinie”. o tym, że uczeń w każ-
dej chwili może sobie zrobić herbatę lub 
kawę, że lodówka zawsze jest pełna i nikt 
jej nie zamyka na kłódkę. Że załoga nie ra-
cjonuje chleba oraz że chłopcy i dziewczęta 
mają oddzielne toalety i kabiny.

A co z nauką?
to osobny temat. bardzo ważny nie tylko 

dla rodziców, ale także dla nas – nauczycieli z 
„chopina”. Pytań zwykle pada mnóstwo. kto 
może popłynąć? kto uczy? w jaki sposób? 
które książki trzeba zabrać oraz skąd wiemy, 
jaki materiał należy przerobić z poszczegól-
nych przedmiotów? w rejsach niebieskiej 
szkoły uczestniczą uczniowie drugiej i trze-
ciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej 
klasy liceum. każdy uczestnik wyprawy dwa 
tygodnie przed zaokrętowaniem dostarcza 
zakres tematów na dwa miesiące przygotowa-
ny przez nauczycieli z lądowej szkoły. rozsy-
łamy te materiały do nauczycieli z „chopina”, 
a oni na ich podstawie opracowują plan pracy.

Ale jak można przerobić cały mate-
riał na morzu, skoro dochodzą obowiąz-
ki związane z prowadzeniem żaglowca, 
wachty, codzienne porządki, a na dodatek 
na młodych czyha choroba morska? Wy-
daje się, że szkoła na pokładzie nie ma 
szans w rywalizacji ze szkołą na lądzie...

te wątpliwości rozwiewamy w kilku 
słowach. Po pierwsze, na „chopinie” za-
miast 25 uczniów w klasie jest zaledwie 
kilku – sześciu, pięciu, a może się zdarzyć, 
że będzie to tylko jeden uczeń. mieliśmy 
już takie wypadki. w tak małej grupie 
nauczyciel sprawnie i na wysokim pozio-
mie zrealizuje materiał. nawet wtedy, gdy 
poszczególni uczniowie mają zadane inne 
zakresy materiału. często prowadzimy 
lekcje metodą symultaniczną, czyli w taki 
sposób, jakbyśmy grali w szachy z kilko-

ma przeciwnikami. ważne jest także to, że 
nauczyciele z „chopina” są ze swymi pod-
opiecznymi przez całą dobę. razem z nimi 
pracują na wachtach, ciągną liny i tak samo 
jak oni walczą z chorobą morską. Po kil-
ku dniach na oceanie nauczyciel schodzi 
z piedestału, staje się nawet przyjacielem, 
powiernikiem sekretów i psychologiem. je-
den z moich uczniów słuchał w milczeniu, 
co do niego mówię, aż w końcu się rozpła-
kał. Po chwili wyznał, że nikt wcześniej tak 
z nim nie rozmawiał... ta niezwykła więź, 
która zawiązuje się dość szybko, wyzwala 
w uczniach dodatkową mobilizację do na-
uki. Z zapałem poprawiają klasówki, do-
pytują „po godzinach” o rzeczy, które bu-
dzą ich wątpliwości. Śmiem twierdzić, że 
nauka na żaglowcu jest o wiele ciekawsza 
i bardziej efektywna niż w tradycyjnej  

Szaleństwo kolorów, czyli andrzejki na Barbadosie. Marek Muszyński prowadzi lądową wycieczkę na Cabo Verde.

Ćwiczenia na rejach „Chopina” w Lizbonie.
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klasie. oczywiście może się zdarzyć, że 
niektórzy uczniowie w pierwszych dniach 
rejsu będą powtarzać materiał przerobiony 
na lądzie. ale prawie zawsze po powrocie 
do tradycyjnej klasy żaglarze z „chopina” 
nie mają zaległości lub nawet wyprzedzają 
swoich kolegów. dostajemy sygnały, że po 
niebieskiej szkole nasi uczniowie zwykle 
powtarzają materiał przerobiony wcześniej 
na „chopinie”.

Jak rekrutujecie nauczycieli?
kandydaci przysyłają nam cV. wyrażają 

chęć pracy na pokładzie – z uczniami i pod-
czas wacht. na koniec sprawdzamy, czy na-
uczyciel jest otwarty na świat i pogodny, 
bo nie chcemy zabierać w dwumiesięczne 
wyprawy smutasów. Życie na żaglowcu jest 
wystarczająco trudne... nauczycieli rekru-
tujemy spośród pracowników szkół, dok-

torów z uczelni lub doktorantów. są tacy, 
którzy byli już na dwóch i będą płynęli na 
kolejne rejsy niebieskiej szkoły. 

Czy na żaglowcu prowadzone są dzien-
niki ocen?

oczywiście. mamy kartkówki, spraw-
dziany i wystawiamy oceny. na koniec 
rejsu uczestnik otrzymuje zaświadczenie 
niebieskiej szkoły zawierające wszystkie 
zdobyte stopnie. dostaje także prace pisem-
ne ocenione przez nauczycieli z „chopina”. 
na podstawie tych dokumentów wycho-
wawcy i nauczyciele z lądowej szkoły mogą 
ocenić poziom nauczania na żaglowcu oraz 
postępy ucznia. te materiały świadczą tak-
że o tym, że niebieska szkoła nie jest nie-
dzielną szkółką rozdającą oceny za piękne 
oczy na lewo i prawo. tu na wszystko trze-
ba solidnie zapracować. w innym wypadku 
edukacja pod żaglami nie miałaby sensu. 
szkoły lądowe prawie zawsze uznają stop-
nie zdobyte na pokładzie i przepisują oceny 

Na lądzie nie ma lekcji, więc uczniowie mogą poszaleć...

Pokładowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa. Gibraltar. Jakiś tubylec wskoczył mi na głowę. Na karaibskiej wyspie Marie-Galante.

Cabo Verde. Skoki na linie do oceanu. Złowili doradę. Będzie robota i wyżerka.

Martynika. Stragan z witaminami. Skarby wybrzeża na Marie-Galante.
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do swoich dzienników. w ten sposób uczeń 
wraca na stare tory.

Czy dyrektorzy tradycyjnych placówek 
patrzą na Niebieską Szkołę przychylnym 
okiem? Czy chętnie wspierają swoich 
podopiecznych w realizacji żeglarskich 
marzeń?

nie stawiają przeszkód i wspierają ucz-
niów. to są fachowcy, którzy doskonale 
wiedzą, że edukacja na morzu to nie tylko 
czas spędzony w ławce przymocowanej do 
podłogi (by nie odjechała w trakcie prze-
chyłu). to także nauka odpowiedzialności 
za siebie, przyjaciół i za jacht. Poznawanie 
świata i próba zrozumienia, co w życiu 
ważne, a z czego można zrezygnować. rejs 
„chopinem” to nasza wspólna podróż przez 
świat oraz podróż w głąb siebie – wszyscy 
odkrywamy na pokładzie naszą lepszą stro-
nę. w tak krótkim czasie nie zapewni tego 
żadna inna lądowa placówka edukacyjna. 
my po prostu bierzemy te dzieciaki i z dnia 
na dzień wrzucamy w świat odpowiedzial-
ności i dorosłego myślenia. ktoś powie, że 
to samo można zrobić na biwaku w górach 
albo w lesie podczas szkoły przetrwania. 

ale przecież tam zawsze można zadzwonić 
do domu i zrezygnować. u nas po oddaniu 
cum nie ma odwrotu. Przed dziobem tysiąc 
mil, za rufą jedynie horyzont, telefony ko-
mórkowe nie działają i nie ma internetu. 
mamy oczywiście telefoniczną łączność 
satelitarną, ale korzystamy z niej tylko 
w sytuacjach awaryjnych. rodzicie na-
szych uczniów wiedzą, że brak wiadomości 
to dobra wiadomość.

Z jakich środowisk wywodzą się uczest-
nicy rejsów?

Z różnych. ciekawe jest to, że aż 70 proc. 
uczniów nie miało wcześniej żadnych że-
glarskich doświadczeń. nie pływali nawet 
po mazurach. to właśnie na pokładzie 
„chopina” pierwszy raz zetknęli się z wia-
trem, falami, morzem, nawigacją i życiem 
z dala od lądu. to życie, życie na naszym 
żaglowcu, uzależnia. Po rejsach młodzież 
traktuje „chopina” jak swój statek. uczest-
niczą w kolejnych wyprawach, a nawet 
w pracach szkutniczych. Po prostu możemy 
na nich liczyć.

Dokąd szkoła wypływa w najbliższych 
miesiącach?

już 9 września „chopin” rozpocznie dwu-
miesięczny rejs dookoła europy, metę zapla-
nowano w hiszpańskiej maladze. następnie 
mamy wyprawę po morzu Śródziemnym, 
na karaiby oraz powrotny rejs do euro-
py. jest jeszcze trochę wolnych miejsc na 
pokładzie. 

informacje zamieszczamy na stronie www.
fryderykchopin.pl. Zapraszam też na stronę 
www.niebieskaszkola.pl.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Do 18 września trwa rekrutacja na pięć 
bezpłatnych miejsc na rejs Niebieskiej 
Szkoły na trasie Malaga – Martynika (od 
3 stycznia 2015 roku do 21 lutego 2015 
roku). Uczniowie mogą się zarejestro-
wać przez stronę internetową www.fry-
derykchopin.pl. Należy zrealizować pra-
ce w formie wolontariatu (160 godzin), 
rozwiązać online test z wiedzy ogólno-
szkolnej (25 pytań) i stworzyć autopre-
zentację zatytułowaną „Dlaczego powi-
nienem wziąć udział w rejsie Niebieskiej 
Szkoły” (forma dowolna).

STS FRYDERYK CHOPIN
• rejsy wolnego naboru

• czarter żaglowca 

• Niebieska Szkoła
dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną 

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

www.fryderykchopin.pl

Kolejna lekcja fizyki z Markiem Muszyńskim. Lekki przechył nie jest przeszkodą. Badanie wyporności wody słodkiej i słonej.

Jest czas na naukę i czas na wygłupy. Dyżur w kambuzie przy ziemniakach. Lekcja geometrii.

http://www.fryderykchopin.org.pl/
http://www.fryderykchopin.org.pl/
http://www.niebieskaszkola.pl/
http://www.fryderykchopin.org.pl/
http://www.fryderykchopin.org.pl/
http://www.fryderykchopin.pl
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k arol jabłoński zajął piąte miejsce 
w regatach sopot match race, 
które w tym roku były jedną 

z sześciu eliminacji alpari world match 
racing tour (meczowe mistrzostwa świata 
isaf). Zwyciężył brytyjczyk ian williams, 
czterokrotny mistrz świata. drugi z Pola-
ków, Przemysław tarnacki, był dziewiąty.

na starcie stanęło 12 załóg. w rundzie 
eliminacyjnej świetnie spisywał się taylor 
canfield. skipper z wysp dziewiczych na 
11 rozegranych pojedynków przegrał tyl-
ko raz. w gronie sześciu ćwierćfinalistów 
znalazł się także karol jabłoński, który 

do załogi zaprosił żeglarzy z teamu baki-
sta Patryka Zbroi. w kolejnych wyścigach 
Polacy od razu wpadli w szpony william-
sa. choć walka była zacięta, a różnice na 
trasie niewielkie – brytyjczyk trzykrotnie 
zwyciężył. 

w półfinale formę stracił aktualny mistrz 
świata taylor canfield, który przegrał 1:3 
z francuzem mathieu richardem. niezwy-
kła walka rozegrała się w drugim półfinale 
– Phil robertson wygrał dwa pierwsze me-
cze z williamsem, ale w trzech kolejnych 
musiał uznać wyższość brytyjczyka. w po-
jedynku o trzecie miejsce canfield pokonał 

2:1 robertsona, natomiast w wielkim finale 
williams zwyciężył 2:1 richarda.

Po regatach karol jabłoński napisał na 
swojej stronie internetowej (www.karoljab-
lonski.pl) między innymi: „Piąte miejsce 
w tak doborowym towarzystwie jest rewe-
lacyjnym wynikiem. to absolutny maks, 
który tutaj mogliśmy wywalczyć. wystar-
towałem w tych regatach z nową załogą, 
która na co dzień startuje z innym sterni-
kiem. trenowaliśmy wspólnie tylko dzień, 
a mimo to nasza konfrontacja z asami tego 
sportu wypadła bardzo pozytywnie. Po 11 
wyścigach, awansując do ćwierćfinałów, 
zajmowaliśmy wysokie czwarte miejsce. 
Później zmierzyliśmy się z załogą william-
sa. w trzech wyścigach rozegranych przy 
dużej fali i średnim wietrze ulegliśmy ry-
walowi po bardzo zaciętych i spektakular-
nych pojedynkach, w których często docho-
dziło do zmian lidera, a odległość między 
jachtami była bardzo mała. doświadczenie 
i zgranie załogi angielskiej miało decydu-
jące znaczenie. jestem bardzo zadowolony, 
że nawiązaliśmy równorzędną walkę z tak 
utytułowaną załogą żeglującą razem od 
wielu lat. naszym stylem i poziomem że-
glowania zdobyliśmy respekt rywali, wielu 
z nich nie wierzyło, że startujemy w tym 
składzie pierwszy raz i bez długich inten-
sywnych treningów. regaty sopot match 
race by samsung były zorganizowane 
perfekcyjnie, na najwyższym światowym 
poziomie. czterodniowe zmagania żegla-
rzy można było obserwować z sopockiego 
molo, jednego z największych »stadionów 
żeglarskich« na świecie”.

karol Jabłoński piąty w Sopocie

Karol Jabłoński zaprosił do załogi żeglarzy z teamu Patryka Zbroi. Fot. Robert Hajduk / AWMRT (2)

Regaty Sopot Match Race by Samsung zorganizowano perfekcyjnie. Fot. Robert Hajduk / AWMRT

Jachty przy molo na wyciągnięcie ręki.

Sopot. Żeglarski stadion narodowy.

http://www.karoljablonski.pl/
http://www.karoljablonski.pl/
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w sierpniu minął termin zgła-
szania zespołów do 35. edy-
cji regat o Puchar ameryki. 

każda ekipa musiała wydać milion dola-
rów na wpisowe, 25 tysięcy dolarów dla 
america’s cup Properties incorporated 
(właściciel znaku towarowego) oraz kolejne 
50 tysięcy dolarów na prowadzenie strony 
internetowej regat. Zadaniu sprostało pięć 
teamów: artemis racing (szwecja), luna 
rossa challenge (włochy), emirates team 
new Zealand, team france oraz ben ains-
lie racing (wielka brytania). szósty ze-
spół, obrońcy trofeum z oracle team usa, 
udział miał zagwarantowany.

szwedzi, którzy podczas poprzedniej 
edycji regat ponieśli klęskę, nie składają 
broni. w zespole jest już 61 osób, a nowe 
twarze to fredrik lööf i max salminen (zło-
ci medaliści z igrzysk w londynie w kla-
sie star) oraz rod davis, nowozelandzki 
trener, dla którego będzie to już dziewiąta 
bitwa o puchar. iain Percy, szef drużyny, 
zapowiedział, że artemis racing powalczy 
o zwycięstwo nie tylko w najbliższej edy-
cji, ale chce nawet dominować w Pucharze 
ameryki przez najbliższe 10 lat.

 włosi przygotowują się do walki bez 
rozgłosu pod dowództwem skippera maxa 
sireny. sporo zainteresowania budzą de-
biutanci z ekipy ben ainslie racing. bry-
tyjczycy startowali w cyklu america’s cup 
world series na mniejszych katamaranach 
45-stopowych, a sam ben ainslie zdoby-
wał doświadczenie w zespole oracle team 
usa, płynąc jako taktyk podczas ostatnie-
go pamiętnego finału. Zmienił wówczas 
johna kosteckiego przy stanie 1:8, by osta-

tecznie pokonać nową Zelandię 9:8. team 
new Zeland, który walczył o puchar nie-
przerwanie od 1987 roku i dwa razy zdo-
był trofeum, zgłosił się do regat w ostatniej 
chwili. Zespół nie ma jeszcze gwarancji fi-
nansowych na całą kampanię. na głównych 
stanowiskach na razie bez zmian – szefem 
pozostał Grant dalton, a skipperem będzie 
dean barker. na liście startowej jest także 
francja. franck cammas, michel desjoye-
aux i olivier de kersauson to skład, który 
z pewnością ma potencjał i musi budzić 
respekt.

Marek Słodownik

W kolejce po Puchar Ameryki

duńczycy w Volvo ocean race

Sześciu skipperów zgłosiło załogi do walki o Puchar Ameryki: James Spithill, Iain Percy, Ben Ainslie, Dean Barker, 
Max Sirena i Franck Cammas. Regaty zaplanowano na wiosnę 2017 roku. Wpisowe kosztowało milion dolarów.

do grona uczestników najbliższych re-
gat Volvo ocean race (start 4 październi-
ka w alicante) w ostatniej chwili dołączył 
duński team Vestas wind, powiększając 
listę startową do siedmiu jachtów.  to naj-
liczniejsza flota w regatach Volvo ocean 
race od 2002 roku. sponsorem duńskiej 
ekipy jest młoda firma z rynku elektro-
wni wiatrowych. skipperem został chris 
nicholson, który uczestniczył w wyścigu 
już cztery razy – w poprzedniej edycji do-
wodził załogą jachtu „camper” (emirates 
team new Zealand). w połowie sierpnia 
jacht nie był jeszcze gotowy – trwały prace 
wykończeniowe w stoczni. rejs kwalifi-
kacyjny (dwa tysiące mil) zaplanowano na 
wrzesień. Pozostałe zespoły zgłoszone do 

wyścigu to spanish team, team alvime-
dica, team brunel, dongfeng race team, 
abu dhabi ocean racing oraz kobieca za-
łoga team sca. 

MS

Jacht Duńczyków podczas testów.

dookoła Wielkiej brytanii
na regaty sevenstar round britain and ire-

land race kibice czekali z niecierpliwością, 
gdyż zapowiadała się pierwsza konfrontacja 
załóg przygotowujących się do Volvo ocean 
race. na starcie stanęły ekipy team sca, 
dongfeng race team, abu dhabi ocean ra-
cing, team alvimedica oraz spanish team. 
wystartowały też 23 inne jednostki, ale to 
właśnie na nowych maszynach klasy Volvo 
ocean 65 koncentrowała się uwaga kibiców.

Z powodu rozległego niżu start przeło-
żono o 21 godzin. o zwycięstwo w klasie 
Volvo ocean 65 od początku rywalizował 
abu dhabi ocean racing dowodzony przez 
iana walkera oraz hiszpanie kierowani 
przez ikera martíneza. walker lepiej wyko-
rzystywał zmiany wiatru i po trzeciej dobie 
miał 30 mil przewagi nad rywalem. Pozo-
stali nie liczyli się w walce o zwycięstwo.

wszystko rozegrało się na morzu celty-
ckim. słaby wiatr wzmógł się do 25 węzłów. 
jachty, które zdążyły złapać silne podmu-
chy, szybko odpłynęły rywalom. Świetny 
wynik uzyskał 70-stopowy trimaran „oman 
air – musandam” sidneya Gavigneta przy-
gotowywany do regat the route du rhum. 
Pokonał trasę w 46 godzin, ustanawiając 
nowy rekord. „artemis – team endeavour” 
klasy imoca 60, dowodzony przez briana 
thompsona, także ustanowił rekord w swo-
jej klasie, poprawiając poprzedni o ponad 
dobę (5 dni, 14 godzin, 54 sekundy). Zwy-
cięzcą po przeliczeniu został niemiecki jacht 
„Varuna” o długości 53 stóp.                   MS
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w dziwnowie rywalizowało 316 
zawodników z ponad 30 kra-
jów. Pomimo zmiennej i mo-

mentami kapryśnej pogody, mistrzostwa 
przebiegały sprawnie. Polska zdobyła dwa 
medale. w klasyfikacji mężczyzn złoto 
wywalczył jonasz stelmaszyk, który na te 
regaty przesiadł się z olimpijskiej klasy la-
ser standard. natomiast srebro zdobył mar-
cin rudawski, wielokrotny mistrz świata 
w tej konkurencji. dobre szóste miejsce za-
jął zawodnik młodszego pokolenia – tade-
usz kubiak (sklasyfikowano 76 sterników).

medale juniorów pojechały do hiszpanii, 
niemiec i holandii. najlepszy z Polaków 
– sebastian kalafarski – zajął 14. miejsce 
(startowało 159 zawodników). medale junio-
rek zdobyły sterniczki z finlandii, węgier 
i belgii. doskonałe czwarte miejsce wywal-
czyła magdalena kwaśna, która miała tyle 
samo punktów co trzecia belgijka maite 
carlier (rywalizowało 81 dziewcząt).

Robert Siluk,  
trener klasy Laser:

„Pomysł na organizację mistrzostw świata 
w dziwnowie zrodził się z potrzeby chwili. 
w terminie regat władze Gdyni postawi-
ły na wyścigi samolotów rozgrywane nad 
zatoką, więc zamknięto tamtejszy akwen. 
Zaczęliśmy szukać nowego miejsca. Po 
konsultacji z kazimierzem izdebskim, se-
kretarzem Polskiego stowarzyszenia klasy 

laser i członkiem zarządu PZŻ, pojecha-
łem do dziwnowa. obejrzałem nową ma-
rinę. sprawdziłem, gdzie można postawić 
slipy. w końcu udałem się do urzędu na 
rozmowę z burmistrzem Grzegorzem jóź-
wiakiem, który dość szybko dał się namó-
wić na organizację imprezy, jakiej w tym 

rejonie polskiego wybrzeża jeszcze nie 
było. w ten sposób odkryliśmy dla nasze-
go żeglarstwa nowy piękny akwen rega-
towy. być może najlepszy ze wszystkich, 
jakie mamy. w dziwnowie prawie cały 
czas wieje, czego nie można powiedzieć 
o Gdyni, Gdańsku, czy Pucku. na otwar-
tym morzu tworzą się dość wysokie fale 
– zwykle mają od dwóch do trzech lub na-
wet do czterech metrów wysokości. w tym 
miejscu już przy wietrze o sile trzech stopni 
beauforta mamy prawdziwie morskie wa-
runki żeglowania. dziwnów jest dziś do-
skonałym miastem nie tylko do organizacji 
regat najwyższej rangi, ale także do trenin-
gów i zgrupowań. Z moją grupą sterników 
zamierzam w kolejnych sezonach częściej 
odwiedzać to miejsce. miasto jest spokoj-
ne, baza noclegowa na wyciągnięcie ręki, 
a teren portu ogrodzony i bezpieczny. cze-
go można chcieć więcej?

Podczas ostatnich mistrzostw klasy la-
ser, dziwnów debiutował w regatowym 
świecie. ekipa pracująca przy organiza-
cji imprezy sprawdziła się bardzo dobrze. 
sprawnie wyprowadzano jachty z mariny 
i wprowadzano między portowe główki. 
nawet pojawienie się silniejszego prądu 
nie było dużą przeszkodą. Zdarzały się 
oczywiście pewne niedociągnięcia, ale sta-
raliśmy się szybko reagować i korygować 
błędy. jestem pewien, że uczestnicy będą 
dobrze wspominać pierwsze mistrzostwa 
świata w dziwnowie.”

Najlepszy akwen regatowy na wybrzeżu?

Trener Robert Siluk: „Odkryliśmy dla naszego żeglarstwa nowy piękny akwen regatowy”.

W Dziwnowie rozegrano mistrzostwa świata w klasie  
Laser Radial (mężczyzn, juniorów i juniorek). Polska zdobyła  

dwa medale i odkryła nowy piękny akwen regatowy.

młodzi zawodnicy zdobyli w tym sezonie 
sporo cennych medali. większość wyko-
rzystała okazję, by pokazać swe umiejęt-
ności na regatach rozgrywanych w Polsce. 
w Gdyni odbyły się mistrzostwa europy 
w klasie 420 oraz w klasie 470 juniorów, 
a także młodzieżowe mistrzostwa europy 
eurosaf. na regaty dwudziestek przy-
jechało wiele załóg zagranicznych. w sil-
nej stawce ewa romaniuk i katarzyna 
Góralska (brązowe medalistki młodzieżo-
wych mŚ isaf) zdobyły złoty medal me. 
udowodniły, że są mocne nie tylko w ry-
walizacji kobiet, ale potrafią też walczyć 
z męskimi załogami (w ogólnej klasyfikacji 
zajęły czwarte miejsce). na młodzieżowych 
mistrzostwach europy eurosaf Polki 
również zdobyły złoto. teraz trzymamy 
kciuki, by także w olimpijskiej klasie 470 
nasza utalentowana załoga szybko dołą-
czyła do europejskiej czołówki. Podczas 
tych samych regat w klasie laser radial 
srebro wywalczyła magdalena kwaśna. na-

sza sterniczka nie zdołała pokonać jedynie 
niemki hannah anderssohn. w konkuren-
cji panów sebastian kalafarski wywalczył 
złoty medal, uzyskując dwupunktową prze-
wagą nad włochem Gianmarco Planche-
stainerem. w regatach startowali również 
zawodnicy z windsurfingowej klasy rs:x. 
Zuzanna czuryło została drugą młodzieżo-
wą mistrzynią europy (Zuza wywalczyła 
trzecie miejsce). wśród mężczyzn najlepszy 
okazał się radosław furmański (brązowy 
medalista młodzieżowych mŚ isaf), który 
pokonał wszystkich swoich przeciwników.

Z kolei agata barwińska wystartowała 
w mistrzostwach świata klasy laser radial 
do 21 lat. Zawody rozegrano we francu-
skiej miejscowości douarnenez. Polka była 
bezkonkurencyjna, zdobyła mistrzostwo 
świata, pokonując holenderską sterniczkę 
z przewagą aż 33 punktów.

regatowy sezon 2014 jest dla polskiego że-
glarstwa sportowego bardzo udany. 

Kuba Olejnik

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

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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Z awody organizowane na jeziorze 
kierskim przez jacht klub wielko-
polski mają długą i bogatą tradycję. 

Po raz pierwszy srebrny Żagiel optimista 
odbył się w 1978 roku. Pomysłodawcami im-
prezy byli starsi zawodnicy klubu, a w szcze-
gólności bogdan kramer – ówczesny mistrz 
świata w bojerowej klasie dn oraz później-
szy olimpijczyk w klasie tornado. Pierwsze 
regaty wygrał jedenastoletni Paweł kowalski 
z jkw. Później jeden z najlepszych żegla-
rzy pływających na desce windsurfingowej, 
dziś trener kadry narodowej olimpijskiej 
konkurencji rs:x. w następnym sezonie na 
regatach pojawił się jarosław kaczorowski, 
obecnie znany żeglarz, uczestnik regat oce-
anicznych mini transat. kilka lat później 
dwukrotnie zwyciężał łukasz burczyński 
z aZs olsztyn, przyszły czołowy bojero-
wiec. w 1984 roku drugie miejsce wywalczył 
tomasz chamera, obecnie dyrektor sportowy 
w Polskim Związku Żeglarskim, a w 1987 
roku wśród uczestników był 12-letni mateusz 
kusznierewicz.

w tym roku regaty zgromadziły 220 
zawodników (w tym 58 w grupie a sku-
piającej starszych i bardziej doświadczo-
nych żeglarzy). od czwartku do niedzieli 
sternikom towarzyszyły tropikalne upa-
ły. na szczęście wiatr dopisał i rozegrano 

wszystkie zaplanowane biegi. Pierwsze-
go dnia, w piątek, jeden wyścig przy sła-
bym i zmiennym wietrze. drugiego dnia 
aż pięć kolejnych startów w dość dobrych 
warunkach. i na koniec, w niedzielę, trzy 
ostatnie wyścigi w nieco mocniejszych po-
dmuchach. aura zmieniała się dość szybko 
– regaty zakończyły się strugach ulewnego 
deszczu.

w grupie a zwyciężył adam Głogow-
ski (stal Gdynia), przed michaliną mani-
kowską (jkw) i sewerynem łangowskim 
(lks charzykowy). na koniec odbył się 
tradycyjny wyścig finałowy o nagrodę 
główną (żagiel i drzewce). rywalizowało 
trzech najlepszych zawodników z grupy a 
i trzech najlepszych z grupy b. nagroda 
nie wyjechała z kiekrza, gdyż wyścig wy-

grała zawodniczka gospodarzy – michali-
na manikowska.

Pierwszych czterdziestu najlepszych ster-
ników wyłonionych w sześciu regatach cyklu 
energa sailing cup wywalczyło kwalifikację 
do regat finałowych w sopocie. w tej grupie 
znalazło się aż 10 żeglarzy z YkP Gdynia, 
pięciu z mbsw/ukŻr Giżycko, po czte-
rech z mos ssw iława i mkŻ opti kamień 
Pomorski, po trzech ze stali Gdynia, jkw 
Poznań i chkŻ chojnice, po dwóch z aZs 
awfis Gdańsk i opty ustka oraz po jednym 
sterniku z lks charzykowy, Pttk beskid 
nowy sącz, opti cwm Gdynia i aZs Po-
znań. to zestawienie pokazuje, że coraz wię-
cej klubów włącza się do rywalizacji w kra-
jowej czołówce, ale prym nadal wiodą grupy 
regatowe z województwa pomorskiego.

energa Sailing na finiszu
Regaty Srebrny Żagiel Optimista były szóstą i ostatnią w tym roku eliminacją cyklu  

Energa Sailing Cup. Po wyścigach w Poznaniu wyłoniono czterdziestu najlepszych sterników,  
którzy w ostatnich dniach wakacji spotkali się na finałowych wyścigach w Sopocie.

...zawsze jest czas na zabawę.

Upał sprzyjał wodnym szaleństwom.Mój najwierniejszy kibic.

Po wyścigach...
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w kamieniu Pomorskim rozegra-
no w sierpniu mistrzostwa eu-
ropy w klasie snipe. w regatach 

wystartowało 61 załóg z 12 państw. była to 
największa impreza klasy słonka w Polsce 
i jedna z największych w europie. Zwycię-
żyli hiszpanie raul de Valenzuela santael-
la i antolin alejandre de ona. drudzy byli 
Portugalczycy tiago morais i tomas Pires 
de lima. trzecie miejsce zajęła druga hi-
szpańska załoga – jordi triay Pons i lluis 
mas barcelo. najlepsza nasza ekipa, łukasz 
sokołowski i Piotr sokołowski, wywalczyła 
25. miejsce, natomiast wielokrotny mistrz 
Polski Piotr mańczak oraz jego załogant 
Przemysław blaszka zakończyli mistrzo-
stwa na 30. pozycji. regaty zorganizowano 
z rozmachem, wiatry dopisały, był bardzo 
bogaty program imprez towarzyszących, 
a kamień Pomorski potwierdził swą silną 
pozycję w regatowym świecie.

końcówka regat była niezwykle emo-
cjonująca. dzień przed zakończeniem mi-
strzostw nastąpiła zmiana lidera, gdyż 
słabsze wiatry nie sprzyjały prowadzącej 
ekipie z brazylii (mistrz świata alexan-
dre tinoco i jego załogant bernardo low-
-beer). Po rozegraniu trzech piątkowych 
biegów na prowadzenie wyszli późniejsi 
zdobywcy srebrnych medali – Portugalczy-
cy tiago morais i tomas Pires de lima. 
wszystko miało się rozstrzygnąć w ostat-
nich startach, gdyż pierwszą załogę dzie-
liło od czwartej zaledwie pięć punktów. 
oznaczało to, że każdy z czołowych tea-
mów mógł liczyć na zwycięstwo. w fina-
łowych wyścigach najlepiej żeglowali raul 
i antolin, potwierdzając doskonałą formę 
zwycięstwem w ostatnim biegu. alexandre 
tinoco, który wygrał trzy pierwsze starty 
mistrzostw, zajął dopiero czwarte miejsce. 
to chyba największa niespodzianka impre-

zy. alexandre musiał się zadowolić zwycię-
stwem w memoriale o Piszczałkę de croya 
– ostatniego z dynastii Gryfitów, fundatora 
przepięknych kamieńskich organów baro-
kowych. Zdobył też Pastorał św. ottona (za 
zwycięstwo w biegu próbnym). 

Żeglarze pięciu najlepszych załóg otrzy-
mali ręcznie wykonane witraże przedsta-
wiające logo imprezy, nawiązujące do logo 
kamienia Pomorskiego. były też atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez sponsorów. 
Zwycięska ekipa z hiszpanii odebrała eu-
ropean championship trophy – wykonany 
ze srebra puchar przechodni, którego hi-
storia sięga lat pięćdziesiątych. są na nim 
tabliczki z nazwiskami wszystkich dotych-
czasowych mistrzów europy. 

kamieńskie regaty mogliśmy śledzić 
w internecie dzięki usłudze GPs tracking. 
Pełne wyniki oraz zdjęcia znajdziecie na 
stronie www.eurosnipe2014.com.

Mistrzostwa europy w klasie Snipe

Zwycięzcy ze srebrnym pucharem. Mańczak i Blaszka zajęli 30. miejsce. Raul i Antolin. Skuteczny atak na finiszu.

W mistrzostwach wystartowało 61 załóg z 12 państw. Była to największa impreza klasy Słonka w Polsce i jedna z największych w Europie.  Fot. Rafał Wołosiak / saillens.pl
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o lympus tough tG-3 na pierwszy 
rzut oka wygląda jak prosty aparat 
dla amatorów. jest na tyle mały, że 

mieści się w kieszeni kurtki, a nawet spodni. 
nie sprawia też wrażenia urządzenia wodo-
odpornego. jednak po dłuższym użytkowa-
niu odkrywamy wszystkie jego zalety.

masywna obudowa sprawia, że jest odpor-
ny na uderzenia. według producenta, nawet 
po upadku z 2,1 metra aparat zachowuje peł-
ną sprawność. tough tG-3 ma wodoodpor-
ne zabezpieczenia klapek na baterię, kartę 
pamięci oraz wejścia kabli (przed użyciem 
aparatu pod wodą należy zablokować klapki 
dodatkowym przełącznikiem). Zdjęcia mo-
żemy robić nawet na głębokości 15 metrów 
zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie. 
możemy śmiało powiedzieć, że tG-3 łączy 
możliwości aparatu dobrej jakości do foto-
grafowania krajobrazów, zabudowań i por-
tretów oraz sportowej kamery, którą robimy 
zdjęcia i filmy na przykład pod wodą. 

oczywiście możemy robić zdjęcia w try-
bie automatycznym, jednak mamy także do 

wyboru wiele ciekawych opcji, dzięki któ-
rym nawet początkujący fotoreporter będzie 
mógł zachwycić załogę i najbliższych. usta-
wiając aparat na tryb artystyczny, mamy 
do wyboru siedem funkcji. najciekawsze 
to dramatyczna tonacja wzmacniająca cie-
nie oraz pop art wzmacniający wyrazistość 
kolorów. Po przełączeniu urządzenia na 
tryb ręczny, sami ustawiamy aparat, może-
my też robić zdjęcia poklatkowe. olympus 
tough tG-3 wykonuje fotografie w wyso-
kiej rozdzielczości, ale jeśli nie macie takiej 
potrzeby lub chcecie później wysłać zdjęcia  
e-mailem, można zmienić ich rozmiar. 

Posiadaczy lustrzanek po jakimś czasie 
zwykle nudzi fotografowanie zwykłym 
obiektywem. Poszukują więc dość drogich 
zamiennych urządzeń optycznych. nato-
miast tough tG-3 bez dodatkowej optyki 
potrafi wykonywać zdjęcia w stylu rybie 
oko. Poza tym w trybie zmiany scen mo-
żemy wybrać szeroki kąt, zachód słońca, 

sport, dokumenty, funkcję do podwodnych 
zbliżeń i wiele innych. możecie też robić 
zdjęcia o dużym zbliżeniu w trybie mikro-
skop, gdzie również można stosować efek-
ty, a także zmianę obiektywu.

aparatem możemy nagrywać filmy 
w rozdzielczości 1080p w każdym z trybów 
pracy. urządzenie ma wbudowany moduł 
GPs. możemy ustawić zapisywanie trasy, 
a po podróży prześledzić przebytą drogę 
na komputerze. tG-3 połączymy ze smart-
fonem za pomocą wi-fi. aparat ma także 
kompas, barometr, a po zanurzeniu w wo-
dzie poda głębokość, na jakiej się znajduje. 

Po odkryciu wszystkich możliwości 
urządzenia będziecie bez końca cieszyć się 
zdjęciami i filmami o wysokiej rozdziel-
czości. tG-3 jest doskonałym narzędziem 
dla osób chcących w jednym niewielkim 
aparacie odnaleźć możliwości do robienia 
doskonałych fotografii.

Tekst i zdjęcia Kuba Olejnik

kompaktowy aparat dla fotoreportera
Podczas bałtyckiego rejsu sprawdzaliśmy  

możliwości aparatu Olympus Tough TG-3. Z każdym  
dniem zaskakiwał nas coraz bardziej.

Aparat wykonuje doskonałe zdjęcia o dużym zbliżeniu. Tonacja dramatyczna wzmacnia cienie.

Bałtycki morszczyn oświetlony słońcem. Między pokładem a morzem. Wakacyjne ujęcia na granicy dwóch światów.
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Z awody halowego Pucharu Świa-
ta w windsurfingu Professional 
windsurfers association, zaliczane 

do Pwa world tour, odbędą się w pierw-
szy weekend września na stadionie na-
rodowym. areną zmagań będzie basen 
o długości 90 metrów wypełniony trzema 
milionami litrów wody (pomieściłby 80 
tirów lub 20 myśliwców f16). wiatr wieją-
cy z prędkością prawie 70 km/h (8 stopni 
w skali beauforta) wyprodukują 34 wiatra-
ki. na stadionie pojawią się najlepsi surfe-
rzy z rankingu Professional windsurfers 
association, na czele z australijczykiem 
stevem allenem, dziewięciokrotnym mi-
strzem świata. – tego wydarzenia nie moż-
na porównać z żadnym innym. kiedyś zor-

ganizowano co prawda zawody na stade de 
france (w saint-denis na przedmieściach 
Paryża), ale było to dawno temu. Podobne 
imprezy w hali były znacznie mniejsze, 
więc jestem przekonany, że impreza na sta-
dionie narodowym będzie największym 
i najbardziej widowiskowym wydarzeniem 
w historii naszego sportu – powiedział ri-
chard Page, dyrektor zawodów Pwa.

Pierwszego dnia odbędą się treningi 
i eliminacje. na sobotę zaplanowano sześć 
finałów w trzech konkurencjach. a nie-
dziela to święto windsurfingu i sportów 
wodnych: będą halowe mistrzostwa w kla-
sie laser, pokazy skuterów wodnych, za-
wody wakeboardowe oraz bicie rekordu 
prędkości na desce windsurfingowej red 

bull speed challenge by björn dunkerbe-
ck. kibice lekkoatletyki mają usaina bolta, 
koszykówki – lebron jamesa, piłki nożnej 
– lionela messiego i cristiano ronaldo. 
a idolem fanów windsurfingu jest właśnie 
björn dunkerbeck, legenda tego sportu, 
41-krotny mistrz świata mający na koncie 
105 różnych tytułów Pwa. wiele razy bił 
na desce rekordy prędkości, zbliżając się do 
granicy 100 km/h. w warszawie björn nie 
tylko poprowadzi zawody red bull speed 
challenge, ale również zaprezentuje swe 
umiejętności podczas specjalnego pokazu. 
w zawodach dunkerbecka wezmą udział 
najlepsi polscy i zagraniczni windsurferzy.

windsurfing na stadionie narodowym to 
72 godziny emocji. Pojawią się najlepsi w ran-
kingu Professional windsurfers association, 
gwiazdami będą też Polacy: Zofia klepacka, 
Przemysław miarczyński i maciej rutkow-
ski. Zawody halowego Pucharu Świata Pwa 
(główna część imprezy) zostaną rozegrane 
w trzech konkurencjach: freestyle, wave & 
jump oraz slalom. każda jest wyjątkowa. 
freestyle to szybkie i dynamiczne tricki. sla-
lom to wyścig czterech zawodników rywa-
lizujących na trasie ósemki – wygrywa ten, 
kto pierwszy minie linię mety. najbardziej 
widowiskowa jest chyba konkurencja wave 
& jump. Zawodnicy najeżdżają na rampę, 
skaczą i wykonują spektakularne ewolucje 
(zwycięża ten, kto zyska największe uznanie 
sędziów). do tego dochodzi muzyka, doping 
i światła – taki show musi robić wrażenie.

historia zawodów windsurfingowych 
rozgrywanych pod dachem sięga przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 
Po raz pierwszy rywalizowano w paryskiej 
hali bercy. Zawodnicy gościli też w ma-
drycie i londynie. to właśnie tam, osiem 
lat temu, rywalizowano w hali po raz ostat-
ni. szczegóły na stronie internetowej www.
windsurfing2014.pl.

Windsurfing na Stadionie Narodowym

Konkurencja freestyle to szybkie i dynamiczne tricki oceniane przez sędziów.

Slalom to wyścig zawodników rywalizujących na trasie ósemki. Wiatraki wyprodukują wiatr o sile 8 stopni w skali Beauforta. f
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u wielbiamy samochody użytkowe 
dla aktywnych. możemy w nich 
podróżować, nocować, gotować, 

przyjmować gości i organizować odprawy 
przed regatami. możemy też oczywiście pa-
kować sprzęt i torby prawie bez umiaru – de-
ska na desce, żagiel na żaglu, rury do lasera, 
drzewce do optimista, stery i miecze w po-
krowcach, a także pianki i sztormiaki rozwie-
szone na wieszakach niczym w szafie. Po-
wiedzmy szczerze: w porównaniu z dobrym 
i pojemnym busem każde kombi to półśrodek 
– zwyczajne auto z trochę większą rufą. na-
wet nart nie wrzucicie do środka bez położe-
nia tylnych foteli. dlatego tak wielu żeglarzy, 
windsurferów, kitesurferów i kajakarzy ko-
rzysta z samochodów użytkowych. modelem 
caravelle marki Volkswagen podróżuje Zofia 
klepacka, medalistka olimpijska z londynu 
w windsurfingowej klasie rs:x. już na po-
czątku września, podczas eliminacji halo-
wego Pucharu Pwa w windsurfingu, które 
obędą się na stadionie narodowym, Zofia 
odbierze nowy model: Volkswagen california 
beach. w sierpniu odwiedziliśmy poznańską 
siedzibę firmy Volkswagen Group Polska, by 
zobaczyć, jakie cacko przygotowują tam dla 
naszej zawodniczki.

nowe auto Zośki to marzenie sportowca 
globtrotera. bus ma trzy rzędy siedzeń. Pierw-
szy to oczywiście wygodne podgrzewane fo-
tele kierowcy i pasażera. w drugim są dwa 
niezależne fotele przygotowane do demonta-
żu, składania oraz przesuwane na szynach do 
przodu i do tyłu. w trzecim zaś mamy ław-
kę z trzema miejscami. fotele wyposażono 
w regulowane dwustronne podłokietniki oraz 

regulację profilu oparcia w okolicy lędźwio-
wej. możemy je nie tylko przesuwać, ale także 
obracać (również fotele kierowcy i pasażera). 
dzięki temu podczas postoju szybko zamie-
niamy auto w salonik konferencyjny.

na wewnętrznej stronie przesuwanych 
drzwi zamontowano stolik. można go po-
stawić w przedziale pasażerskim między 
fotelami lub w dowolnym miejscu poza 
samochodem. w tylnej klapie znajdują się 
schowki kryjące dwa rozkładane krzesła 
kempingowe. Z prawej strony dachu zamon-
towano długą kasetę z markizą, dzięki której 
na kempingu, na plaży lub w porcie może-
my mieć prywatny zacieniony taras. lewy 
wewnętrzny bok volkswagena przypomina 
burtę jachtu w mesie – sporo w nim jaskółek 
na drobiazgi i miejsc na napoje. wszystkie 
okna, także duże w tylnej klapie, mają prze-
ciwsłoneczne żaluzje. Po lewej stronie prze-
strzeni pasażerskiej jest przesuwne okno. 
a drzwi i tylna klapa mają zabezpieczenia 
przed otwarciem – to ważne dla wszystkich 
podróżujących z rodziną i dziećmi.

a teraz prawdziwy hit! Podnoszony dach i 
ukryte w nim dwuosobowe łóżko o długości 
dwóch metrów i szerokości 120 centymetrów. 
w suficie przedziału kierowcy i pasażera 
odsuwamy żaluzję. odpinamy dwie solidne 
klamry i bez wysiłku, w mgnieniu oka, unosi-
my cały dach samochodu na bocznych siłow-

nikach. tylko bolek i lolek rozkładali swój 
namiot równie szybko. Zanim ułożymy się 
wygodnie i zapadniemy w sen, możemy pod-
nieść łóżko i wówczas stoimy wewnątrz wy-
prostowani jak w autobusie. mamy więc także 
świetną przebieralnię pozwalającą wygodnie 
włożyć piankę przed zejściem na wodę.

samochód Zośki wyposażono w silnik 2.0 
tdi 140 km (103 kw) z siedmiostopniową 
automatyczną skrzynią biegów (prędkość 
maksymalna: 172 km/h, zużycie paliwa 
w trasie: 6,5 litra). Zamontowano czujniki 
parkowania w przednim i tylnym zderzaku. 
Zewnętrzne lusterka są regulowane elek-
trycznie i ogrzewane. klimatyzacja ma dwa 
punkty sterowania – w desce rozdzielczej 
oraz w przedziale pasażerskim. o bezpie-
czeństwo zadbają poduszki powietrzne w ka-
binie kierowcy: przednie i boczne. jak się 
nie zgubić w drodze do kilonii lub hyères 
na regaty pucharu świata? to zadanie dla 
nawigacji satelitarnej z dużym kolorowym 
dotykowym wyświetlaczem. no i rzecz nie-
zbędna dla każdego żeglarza i windsurfera, 
czyli ogrzewanie postojowe z wyłącznikiem 
czasowym (sterowane pilotem). jeśli podczas 
jesiennych treningów Zośka klepacka ustawi 
ogrzewanie na odpowiednią godzinę, będzie 
schodzić z wody prosto do ciepłego auta. i za-
nim ruszy w trasę, z ośmiu głośników syste-
mu audio popłyną jej ulubione kawałki...  KO

Nowy volkswagen zofii klepackiej
Auto ma automatyczną skrzynię biegów, duży monitor z nawigacją i system audio.Na tylnej klapie zamontowano bagażnik na cztery rowery.

Ma piękny kolor, przytulne i funkcjonalne wnętrze, łóżko  
rozkładane w kilka sekund i sporo miejsca na sprzęt. Oto nowe  

auto medalistki olimpijskiej – są powody do zazdrości.

Odpinamy dwie klamry i bez wysiłku unosimy cały dach.Pod dachem znajduje się wygodne łóżko o szerokości 120 cm.
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t esty silników zorganizowano w iła-
wie, na jezioraku. do dyspozycji 
mieliśmy trzy najnowsze modele: 

suzuki df20a, który debiutował w ubie-
głym roku, oraz tegoroczne nowości: su-
zuki df25a i suzuki df30a. najsłabszy, 
dwudziestokonny silnik df20a zamonto-
wano na pawęży 3,5-metrowego pontonu 
suzumar z pompowaną podłogą. większy, 
25-konny df25a napędzał otwarto pokła-
dową łódź crescent c 465 trader o dłu-
gości 4,7 metra z konsolą sterowniczą na 
prawej burcie. najmocniejszy z silników, 
30-konny df30a, zamontowano na pawę-
ży łodzi crescent flexi, wędkarskiej jed-

nostce o długości 4,7 metra – bez konsoli 
sterowniczej, a więc lżejszej o około 50 kg 
i sterowanej za pomocą rumpla.

dwa najnowsze silniki są czterosuwowe 
i trzycylindrowe. df20a z kolei jest dwu-
cylindrowy i równocześnie najgłośniejszy 
ze wszystkich testowanych modeli, wpada 
też w najbardziej wyczuwalne wibracje. 
Przy maksymalnych obrotach poziom ha-
łasu podczas pracy df20a wynosił około 
94 db, pozostałe modele przy maksymal-
nych obrotach wytwarzały dźwięki docho-
dzące maksymalnie do 90 db. natężenie 
hałasu mierzyliśmy przy ławce na pawęży, 
ale należy też pamiętać o hałasie wywoły-

wanym przez wiatr i uderzającą o kadłub 
wodę. niezależnie od wskazania miernika 
głośność nie była dokuczliwa i nie utrud-
niała rozmowy na łodzi.

wszystkie testowane silniki dostępne są 
w kilku opcjach wyposażenia. Podstawowa 
to silnik z rumplem uruchamiany za pomo-
cą ręcznego rozrusznika. kolejna to silnik 
z rumplem i elektronicznym rozruchem – 
można ją wzbogacić o sterowany elektrycz-
nie power trim. najbogatsze wersje trzech 
silników pozwalają operować nimi za po-
mocą kierownicy i manetki. ważne jest 
to, że wszystkie opcje można dowolnie łą-
czyć, na przykład testowany model df30a 

Jaki silnik Suzuki wybrać?
Na tegorocznych targach Wiatr i Woda w Warszawie firma Suzuki zaprezentowała swoje  

dwa najnowsze silniki przyczepne o mocy 25 KM i 30 KM. Pod koniec sierpnia miałem okazję 
sprawdzić, jak te najnowsze motory japońskiego producenta sprawują się na wodzie.

Silnik DF20A rozpędził ponton do prędkości około 28 km/h. 30-konny silnik DF30A z rumplem.

Testowaliśmy trzy najnowsze modele silników Suzuki: DF20A, który debiutował w ubiegłym roku, oraz nowości: DF25A i DF30A.
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wyposażony był w elektroniczny rozruch 
z diodową kontrolą stanu pracy silnika 
i power trim, ale manewrowałem nim za 
pomocą rumpla, natomiast df25a nie miał 
funkcji power trim, ale łodzią sterowałem 
za pomocą kierownicy i manetki. df20a 
był natomiast wersją podstawową. wszyst-
ko zależy zatem od oczekiwań klienta oraz 
od łodzi, jaką dysponujemy.

nowe silniki suzuki wyposażono w wie-
le nowinek, które mają nie tylko poprawić 
osiągi, ale także ułatwić korzystanie z tych 
napędów. Zaskoczyła mnie na przykład 
łatwość ręcznego rozruchu. Producent 
wyposażył nowe silniki w bardzo lekki 
ręczny rozrusznik easy start, który w po-
łączeniu z wyjątkowo małym i lekkim 
układem wtrysku paliwa pozwala bez wy-
siłku i szybko uruchomić silnik. Zatem 
koniec z mozolnym szarpaniem linki! do 
uruchomienia df30a wystarczyło jedno 
delikatne pociągnięcie i silnik już działał 
(model wyposażono też w elektroniczny 
rozruch). kolejne udogodnienie to system 
umożliwiający łatwe przepłukiwanie ukła-
du chłodzenia zapobiegające osadzaniu się 
zanieczyszczeń i soli. docenią to szczegól-
nie armatorzy pływający po morzach. Ze-
wnętrzną powierzchnię silników pokryto 
warstwą powłoki antykorozyjnej, która 
chroni przed słoną wodą. testowane mo-
dele miały też układ sterowania spalaniem 
mieszanek ubogich suzuki lean burn con-
trol. korzystając ze wskazań czujników za-
instalowanych w kilku punktach silnika, 
układ określa ilość paliwa wymaganą do 
pracy w danych warunkach. dzięki temu 
silnik pracuje na bardziej wydajnej mie-
szance paliwowo-powietrznej, co z kolei 
zmniejsza zużycie paliwa. według testów 
przeprowadzonych przez suzuki, to spala-
nie może być niższe nawet o 16 proc. w no-
wych motorach zmieniono też pokrywę 
i bezpośredni układ dolotowy, co również 
wpływa na sprawność silnika. wszystkie te 
innowacje sprawiły, że napędy są łatwiejsze 
w eksploatacji, cichsze i wyjątkowo lekkie, 
bo 30-konny df30a waży tylko 65 kg.

test rozpocząłem od najmocniejszego 
df30a z rumplem. Początek nie był łatwy, 
bo nie pamiętam, kiedy ostatnio manewro-
wałem łodzią motorową za pomocą rumpla. 
szybko jednak udało się złapać rytm. Przy 
silniku znajdują się pokrętła, którymi może-
my regulować płynność manetki oraz skrę-
tu. 30-konny silnik łatwo rozpędził łódź 
do prędkości ponad 40 km/h. maksymalna 
prędkość wyniosła 44 km/h, a na wejście 
w ślizg potrzebowaliśmy zaledwie pięciu 
sekund. to bardzo dobry wynik dla silnika 
o tak niewielkiej mocy, zwłaszcza że na ło-
dzi znajdowały się trzy dorosłe osoby. Przy 
maksymalnej prędkości spalanie wyniosło 
9,7 litra na godzinę, ale wystarczyło lekko 
zmniejszyć obroty (do 4000 – 4500 rpm), 

by spalanie zatrzymywało się na poziomie 
5 litrów na godzinę. trochę obawiałem się 
sterować rumplem przy takiej prędkości, 
ale manewrowanie okazało się łatwe i przy-
jemne. Przydatną funkcją był także power 
trim, dzięki któremu nieco zwiększyliśmy 
prędkość maksymalną, a przy niższych ob-
rotach obniżyliśmy spalanie.

drugim testowanym silnikiem był mniej-
szy df25a. tu w końcu usiadłem za kie-
rownicą. sposób manewrowania był wy-
godniejszy, ale różnice w osiągach okazały 
się niemal niezauważalne. natężenie ha-
łasu było takie samo, delikatnie spadło 
przyspieszenie, nieznacznie zmniejszyła 
się także prędkość maksymalna (o około 
2 km/h). Gdybym miał wybierać między 
tymi dwoma silnikami, miałbym twardy 
orzech do zgryzienia. Postawić na df25a 

z bogatszym wyposażeniem czy raczej 
na motor mocniejszy o 5 km, ale w wer-
sji podstawowej? oba silniki mają bardzo 
podobne osiągi, są ekonomiczne i łatwe 
w obsłudze. wybór jest tym trudniejszy, 
że cena mniejszego silnika z bogatym wy-
posażeniem jest niemal identyczna z ceną 
30-konnego motoru w wersji podstawowej.

na zakończenie testowałem najmniej-
szy silnik df20a, który rozpędził ponton 
do prędkości około 28 km/h i zapewnił 
doskonałą zabawę na kilwaterach pozo-
stałych łodzi. jednak po dłuższej podró-
ży odczuwalne stały się wibracje rumpla. 
Gdybym miał wybierać między modelem 
df20a i df25a, moja decyzja byłaby pro-
sta – mocniejszy trzycylindrowy df25a 
wygrywa.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

Do uruchomienia DF30A wystarczyło jedno delikatne pociągnięcie i silnik już działał. 

25-konny DF25A napędzał łódź o długości 4,7 metra z konsolą sterowniczą. Osiągi silnika doskonałe.
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P iękna pogoda, błękitna woda, wy-
sepki z urokliwymi miasteczka-
mi i rybackie porty. do tego mili 

ludzie i doskonała kuchnia. tak w skrócie 
wygląda Grecja, która mimo swych uroków, 
ciągle przegrywa z obleganą przez polskich 
wodniaków chorwacją. dzięki gościnności 
firmy shark czarter (www.czartergrecja-
-tytan.com) kilka lipcowych dni spędziłem 
na wodach Zatoki sarońskiej. Pływałem 
niewielką ośmiometrową łodzią balt 818 ty-
tan. to spacerowa jednostka projektu firmy 
Yachts export Poland z Giżycka, budowana 
w stoczni balt Yacht z augustowa. tytan de-

biutował podczas wiosennych targów wiatr 
i woda w warszawie i krótko po tej premie-
rze był już dostępny w czarterze w Grecji 
i na mazurach. jacht zaprojektowano głów-
nie na wody śródlądowe i niewielkie zatoki, 
ale jak się okazuje, przy sprzyjających wa-
runkach sprawdza się także na morzu. tytan 
może mieć silnik wbudowany lub zewnętrz-
ny. druga wersja ma trochę więcej miej-
sca w kabinie, więc powinna się cieszyć 
większym zainteresowaniem firm czarte-
rowych. nasz grecki tytan ma sześć miejsc 
do spania, dwupalnikową kuchenkę gazo-
wą, szufladową lodówkę, toaletę i prysznic 

z ciepłą wodą. Został wyposażony w ze-
wnętrzny czterosuwowy silnik marki hon-
da o mocy 90 km. mamy jeszcze zapasowy 
napęd – silnik suzuki o mocy 10 km. na 
szczęście podczas podróży nie musieliśmy 
z niego korzystać.

Załoga

wyprawę rozpoczynam od kompletowa-
nia załogi. niestety znajomi wodniacy albo 
na urlopach, albo w biurach. niektórzy zna-
cząco pukają się w czoło na wieść o tym, 
że tak niewielką jednostką zamierzam wy-
ruszyć w morze. Przecież w Grecji potrafi 
solidnie przywiać. w końcu sam zaczynam 
mieć wątpliwości. czy nie porywam się na 
zbyt trudne zadanie? tym bardziej że w koń-
cu płyniemy tylko w troje: moja dziewczyna 
(trzy razy na jachcie), jej 11-letnia siostrze-
nica (pierwszy raz na łodzi), no i ja. Prawda, 
że to wyjątkowo doświadczona załoga?

Lotem bliżej

dość kosztowny okazał się lot do aten. li-
piec i sierpień to miesiące, w których Grecja 
jest bardzo popularnym kierunkiem waka-
cyjnych podróży, więc ceny biletów lotni-
czych mogą zaskoczyć. dlatego planując rejs, 
dobrze jest ustalić termin o wiele wcześniej 
i rezerwować bilety z wyprzedzeniem. nam 
udało się polecieć polskimi liniami lot za 
około 1500 zł od osoby. nieco tańsze bilety 
proponowały linie air serbia, ale wybraliśmy 
naszego przewoźnika, bo oferował bezpo-
średnie połączenie warszawa – ateny.

Tytan, czyli nowy pomysł na Grecję
Tego jeszcze nie było! Jedziemy do Grecji na motorowy jacht  

półślizgowy polskiej produkcji i pod polską banderą. W każdym porcie  
miejscowi i turyści robią na nasz widok wielkie oczy.

Tytan to spacerowa jednostka projektu firmy Yachts Export Poland z Giżycka, budowana w stoczni Balt Yacht z Augustowa.

Kurs na Poros. Muzyka, wiatr i błękit wody... Wyjątkowo ciasny port na wyspie Hydra.
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Nasze greckie zakupy

Gdy wylądowaliśmy w atenach o godz. 
3.00 nad ranem, temperatura dochodziła do 
25 stopni celsjusza. już wtedy wiedzieli-
śmy, że jedyne, co będziemy w stanie ugoto-
wać w tym klimacie, to woda na kawę. nikt 
z nas nie chciał spędzać czasu nad rozgrzaną 
patelnią w upale dochodzącym do 35 stop-
ni. dlatego podczas zakupów najważniejsze 
były napoje i drobne przekąski. andrzej, 
opiekun naszej jednostki, zabrał nas do po-
bliskiego marketu. Podpowiadał, co warto 
kupić i spróbować. mile zaskoczył nas wynik 
tych sklepowych szaleństw, bo za dwa pełne 
kosze zapłaciliśmy niewiele ponad 70 euro. 
to pierwsza niespodzianka w Grecji – byli-
śmy przygotowani na rachunek dwukrotnie 
wyższy. w pobliżu większych portów (na 
przykład w lavrio) zwykle znaleźć można 
duże sklepy spożywcze oferujące bezpłatny 
dowóz zakupów na jacht. w Grecji możemy 
też zamówić pranie odzieży, która również 
zostanie dostarczona na łódkę.

Kotwica w pułapce

Po zaształowaniu łodzi i poznaniu wszyst-
kich jej zakamarków (łącznie z listą usterek, 
które mogą się przytrafić podczas podró-
ży) żegnamy andrzeja i oddajemy cumy. 
nie odpływamy jednak daleko, bo nasza 
kotwica spoczywająca na dnie portu nawet 
nie chce drgnąć. to niestety częsty prob-
lem w greckich marinach. wracamy więc 
do kei i prosimy o pomoc bosmana, który 
z małej wiosłowej łódki za pomocą długiego 
bosaka uwalnia jacht z uwięzi. na opusz-
czenie mariny jest już za późno. Zrobiło się 
ciemno, więc postanawiamy zostać na noc 
w Glifadzie. Później dowiedzieliśmy się, że 
w wielu greckich portach są już mooringi 
i nie powinno się rzucać kotwicy. niestety 
miejscowi rzadko podają informację o tym 
udogodnieniu przy wejściach do portów. na-
sza kotwica była uwięziona właśnie na łań-
cuchu, do którego zamocowano mooringi.

Polski jacht budzi ciekawość

następnego dnia rano płyniemy do odległej 
o 10 km mariny alimos (kalamaki). chcemy 
sprawdzić, jak działa silnik oraz nawigacja 
na tablecie. krótko po opuszczeniu Glifady 
przy burcie pojawia się łódź hellenic coast 
Guard. Żądają dokumentów łodzi i patentu. 
wszystkie papiery mamy w porządku, więc 
po chwili możemy kontynuować podróż. 
w ogromnej marinie alimos nie ma ani jed-
nej spacerowej łodzi typu houseboat. Poza 
tym nasz jacht jest jednym z najmniejszych. 
w Grecji jest sporo jednostek motorowych, 
ale zazwyczaj są to luksusowe jachty, duże 
łodzie wędkarskie albo bardzo tu popularne 
łodzie typu rib. nigdzie nie widziałem jach-

tu, który choćby stylem przypominał naszego 
tytana. dlatego w kolejnych portach skupia-
my na sobie ciekawskie spojrzenia. jestem 
zasypywany pytaniami, jak łódź radzi sobie 
na wodzie. Greków dziwi także to, że mamy 
na rufie dość mały silnik, o mocy ledwie 90 
km. miejscowi są przyzwyczajeni, że na 
pawęży morskiej łodzi powinny być przynaj-
mniej dwa silniki o mocy 150 km.

Jak zdobyć miejsce w porcie?

Prognoza zapowiada deszcz. mimo to wy-
ruszamy w morze – od najbliższego portu na 
wyspie egina dzieli nas 25 km. Z prędkoś-
cią około 12 km/h, nie przekraczając 3000 
obrotów na minutę, niespiesznie zbliżamy 
się do wyspy. mamy delikatne zafalowanie 
i wiatr do trzech stopni beauforta. ale za 
plecami robi się coraz ciemniej. Gdy wyspa 
jest już niemal na wyciągnięcie ręki, wiatr 
cichnie, morze staje się płaskie i spostrze-
gam pierwszy błysk na niebie. manetka do 
przodu i szybko mkniemy do najbliższego 
portu. to niewielka rybacka miejscowość 
souvala na północnym wybrzeżu eginy. 

Zapasowa moc (dodatkowe 2000 obrotów 
na minutę) pozwala nam bezpiecznie ukryć 
się za falochronem. nie jesteśmy jedynymi, 
którzy w ostatniej chwili zdołali uciec przed 
burzą. na szczęście nawałnica przechodzi 
wzdłuż wybrzeża Pireusu, a nas jedynie 
chłodzi delikatny deszcz. Po chwili ruszamy 
w kierunku głównego portu wyspy. o godz. 
17.00 w eginie nie ma już ani jednego wol-
nego miejsca. na mapie wypatruję więc inną 
najbliżej położoną wyspę. Po kolejnej godzi-
nie docieramy do jednej z najpiękniejszych 
plaż, jakie odwiedziliśmy podczas rejsu. 
niewielki rybacki port na wyspie agistri, 
z typowym greckim kościołem, błękitną 
wodą i piaszczystą plażą jest miłą odmia-
ną od gwarnej eginy. niestety malownicza 
przystań również okazuje się za ciasna. 
Zaledwie 1,5 km dalej trafiamy do kolejnej 
mariny wypełnionej po brzegi. już chcemy 
odpływać i szukać kotwicowiska, ale z po-
mocą przychodzą nam rezydenci, którzy 
pozwalają zacumować burtą do łodzi ryba-
ckich. jedyny problem to dostęp do prądu 
i wody, ale akumulatory są jeszcze nałado-
wane, a zbiornik wody prawie pełny.          

Marina w Glifadzie. Przygotowania do podróży – zakupy już na pokładzie.

Poros. Tu życie toczy się nad wodą – tuż przy betonowej kei otaczającej miasto.
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Tankowanie i cumowanie

w większości marin znajdują się znaki 
z numerem telefonu do mobilnej stacji ben-
zynowej. wystarczy zadzwonić, podać na-
zwę portu, czasem także ilość potrzebnego 
paliwa, i za kilka minut pod łódź przyjeżdża 
mała cysterna. Pod każdym z numerów jest 
ktoś, kto mówi po angielsku. trzeba jedynie 
pamiętać, że za takie tankowanie zwykle 
płaci się gotówką (litr kosztuje około 2 euro). 
samo portowanie jest darmowe lub opłata 
jest niewielka. w eginie, w której w końcu 
udało nam się znaleźć miejsce, zapłaciliśmy 
1,5 euro plus 3,5 euro za 100 litrów wody.

Poros

Z eginy płyniemy na polecaną przez Gre-
ków wyspę Poros. do miasta o tej samej 
nazwie wciskamy się przez wąską cieśninę. 
Po jej minięciu zauważamy kotwicowiska 
i pojedyncze budynki, ale nie widać zapo-

wiadanego portu. dopiero za półwyspem 
ukazuje się położone na wzgórzu miasto. 
wzdłuż całego wybrzeża wyznaczone są 
miejsca dla promów, taksówek wodnych, 
jachtów żaglowych i motorowych. część 
kei jest w remoncie, ale nawet w takich wa-
runkach bez problemu znajdujemy wygod-
ne stanowisko przy pomoście.

cumowanie w Poros jest darmowe, płaci 
się jedynie za wodę i prąd. na całodobowy 
dostęp do wody wydajemy 3,5 euro. nieste-
ty nasz przewód elektryczny jest za krótki 
i znów musimy wierzyć w moc akumulato-
rów. w Poros bez problemu można zatan-
kować paliwo z cysterny, która cały czas 
krąży wzdłuż betonowej kei. Życie miasta 
toczy się przy morzu, wzdłuż wybrzeża 
sporo jest restauracji i sklepów. siedząc 
w tawernie, możemy niemal oprzeć nogi 
o burtę jachtu. nabrzeże jest patrolowane 
przez policję. nasz tytan wzbudza tu duże 
zainteresowanie, mamy gości z francji, 
holandii, a nawet z meksyku.

Hydra

wyruszamy na skalistą hydrę, słynną wy-
spę, na której obowiązuje zakaz poruszania 
się pojazdami spalinowymi. cały transport 
drogowy odbywa się konno lub na osłach, 
nawet rowery nie są dobrze widziane. jedy-
nie służby miejskie mogą korzystać z samo-
chodów. Port w stolicy jest niestety tak mały, 
że aby dotrzeć do kei, trzeba przejść przez 
pokłady trzech innych jednostek. większą 
część przystani zajmują łodzie rybackie 
i taksówki. jeżeli zdecydujecie się na cu-
mowanie w hydrze, bądźcie przygotowani 
na to, by rano zapłacić nurkom 50 euro za 
oswobodzenie kotwicy uwięzionej w torcie 
dziesiątek innych kotwic. Port w hydrze jest 
jedyną mariną na wyspie. jeżeli nie uda się 
w nim zacumować, pozostają kotwicowiska. 
tę noc spędzamy właśnie na kotwicy...

w nocy zrywa się silny wiatr. okazuje 
się, że nasza kotwica jest zbyt lekka na te 
warunki i zaczyna nas znosić. wiatr cichnie 
dopiero o 5.00 nad ranem. Postanawiam się 
zdrzemnąć po nieprzespanej nocy, ale szybko 
budzi mnie uderzanie fal o zupełnie innym 

dźwięku. otwieram oczy i widzę, że nasz 
jacht jest zaledwie 100 metrów od skalistego 
brzegu. na końcu kotwicznej cumy znajduję 
otwartą szeklę. lina tak mocno pracowała na 
fali przez całą noc, że w końcu szekla się ot-
worzyła – straciliśmy kotwicę i łańcuch. na 
szczęście silnik nie zawodzi i resztę nocy spę-
dzamy przy prywatnym pomoście.

Po odespaniu nocy ruszamy do hydry. 
na jachcie mamy stały dostęp do internetu. 
dzięki temu, na hydrze spotykam starych 
przyjaciół ze szwajcarii, którzy spędzają tu 
wakacje. Później płyniemy do dobrze nam 
znanego Poros. kolejnego dnia ponownie 
kierujemy się na agistri. Port znów pełen. 
Z pomocą ponownie przychodzą nam rezy-
denci. jeden z nich wysłał swego załoganta, 
aby zanurkował i zacumował nas do leżącej 
na dnie betonowej płyty. również znajomi 
rybacy chętnie witają nas przy swoich ło-
dziach. spędzamy z sąsiadami miły wieczór 
przy greckiej muzyce.

Powrót

Przed nami najdłuższa przeprawa – prawie 
80 km z agistri, przez eginę, do lavrio. ła-
dujemy akumulatory, uzupełniamy zbiorniki 
paliwa, sprawdzamy silnik, prognozę pogody 
i startujemy. Przez cały dzień jacht sprawuje 
się doskonale. Po południu wiatr przybiera na 
sile i pojawiają się białe grzywy. Po dwóch 
godzinach podmuchy słabną i bez problemów 
dopływamy do celu, mijając położone na 
wzgórzu ruiny antycznej świątyni Posejdona. 
w lavrio czeka andrzej i tu kończy się nasza 
pierwsza wycieczka po wodach Grecji.

Przyznaję, że z pewną obawą wypływa-
łem na morze na pokładzie tytana. dziś 
wiem, że przy wiatrach o sile do czterech 
stopni beauforta łódź sprawuje się na mo-
rzu bardzo dobrze. Gdybym znów mógł 
wybierać – czarter tytana na mazurach 
czy w Grecji, bez wahania wybiorę Gre-
cję. tylko zabiorę z sobą dłuższy przewód 
elektryczny, aby bez problemu sięgać do 
portowych gniazdek. no i może wybiorę 
termin w czerwcu lub we wrześniu, wtedy 
podobno w portach łatwiej znaleźć miejsce.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs
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Drugie oblicze greckiego kryzysu. Jacht „Elada” mijamy w pobliżu Lavrio. Hydra. Transport drogowy odbywa się tu konno lub na osłach.
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WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

Razem twoRzymy standaRdy.
system nawigacyjny zeus touch, pierwszy taki ploter stworzony dla żeglarzy.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy produkt, który sprawi,  
że żeglowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dotykowy ekran LED, możliwość  
rozbudowy o radar, autopilot, bezprzewodowe sterowanie GoFree i wiele więcej.  
Unikalny ekran SailSteer automatycznie obliczy punkty zwrotu oraz optymalny kurs, 
abyś mógł skupić się na tym co kochasz najbardziej- żeglowaniu.
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