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Wielkie katamarany na Puchar Ameryki szykują
obrońcy ze Szwajcarii i pretendenci z USA.
Topią miliony i szpiegują rywali. Tylko
czy kibice chcą, by walka o Stary
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Zamów prenumeratę

Prowadzisz sklep żeglarski, windsurfingowy, tawernę lub marinę i chcesz,
by Twoi goście otrzymywali darmowy
magazyn WIATR? Reprezentujesz klub
żeglarski lub szkołę jachtingu, firmę
czarterową lub stowarzyszenie związane ze sportami wodnymi? Zgłoszenie
z adresem korespondencyjnym wyślij na
adres: prenumerata@magazynwiatr.pl

Zamów reklamę

Chcesz zamówić reklamę? Wystarczy
zadzwonić lub napisać na adres:
reklama@magazynwiatr.pl
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Zofia Klepacka podczas igrzysk w Pekinie, gdzie zajęła 7 miejsce.

Najlepszy prezent na Święta

C

zasami trzeba zwolnić. Zwinąć żagiel i zamknąć hangar. Zosia Klepacka, nasza
reprezentantka z igrzysk w Pekinie, mistrzyni świata w windsurfingu z 2007 roku, odstawiła deskę
i czeka. W grudniu będzie mamą.
O swym odmiennym stanie zakomunikowała trenerowi podczas majowego
zgrupowania na Rodos. – Byłem zaskoczony, ale też wzruszony – mówi Paweł
Kowalski, trener kadry olimpijskiej.
– Nie planowałam tego, ale stało się i jestem szczęśliwa – przyznaje 23-letnia
Zosia. Ojcem jest Lucio Noceti, żeglarz
z Argentyny, zawodnik z klasy Laser
(dla znajomych z Polski po prostu Lutek). – Być może to był najlepszy moment? – zastanawia się Paweł Kowalski.
– Kiedy zawodniczki mają rodzić dzieci,
jak nie w sezonie poolimpijskim? Wierzę, że Zosia po porodzie szybko wróci
do sportu. W marcu chcę ją widzieć na

WIERSZ

wodzie! Kto jak kto, ale ona z pewnością da sobie radę.
Zosia była już na dłuższej wyprawie
u swojego chłopaka w Argentynie. Od
siedmiu miesięcy Lucio jest w Warszawie
i czeka na syna. Nawet nauczył się kilku
zdań po polsku, ale z narzeczoną nadal
najczęściej rozmawia po angielsku. – Lucio chce mi pomóc jak najszybciej wrócić
na deskę. Obiecał, że dużo czasu będzie
spędzać z małym – mówiła nam Zosia
Klepacka. – Mam nadzieję, że pomoże
nam również moja mama. Być może na
niektóre zgrupowania będę musiała zabrać
opiekunkę. Lekko nie będzie, ale wierzę,
że podołam. Już pod koniec stycznia całą
trójką chcemy wyjechać do Argentyny.
Tam zacznę żeglować. W marcu wystartuję w mistrzostwach świata w Formule
Windsurfing, a później ponownie stanę
na olimpijskiej desce RS:X. Cel jest jeden:
medal na igrzyskach w Londynie.
KO

Joanna Rafalska
Tylko słońce...
tylko słońce, tylko wiatr
dają radość przestrzeni
tylko słońce, tylko wiatr
porywają ku wolności
tylko słońce, tylko wiatr
unoszą ptakiem ponad fale
tylko słońce, tylko wiatr
morzem rzucają w żagiel
a burty nurzają w pianie

jestem w tym słońcu
wietrze
fali
i pianie
jestem po końce
moich włosów
aż do początku
istnienia
jestem

www.magazynwiatr.pl
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itajcie na pokładzie! Oddajemy w Wasze ręce pilotażowy numer nowego miesięcznika dla miłośników sportów
wodnych.
Miesiącami zastanawialiśmy się, jakie
pismo sprawiłoby przyjemność polskim
żeglarzom. Oczami wyobraźni widzieliśmy gazetę porywającą jak szkwał. Pełną
aktualnych wiadomości. Opisującą rejsy
naszych marzeń i przedstawiającą jachty
ze snów. Marzyliśmy o kolumnach z praktycznymi poradami dla turystów i tekstami pełniącymi rolę kieszonkowych przewodników. Chcieliśmy też, by nowe pismo
zgłębiało tajemnice świata sportu i żeglarskiego biznesu. Tak powstał WIATR.
Wierzymy, że dzięki Wam, przyszłym
czytelnikom, magazyn wkrótce będzie
trafiać do polskich żeglarzy co miesiąc.
WIATR to miesięcznik bezpłatny.
Znajdziecie go w dobrych sklepach żeglarskich, popularnych tawernach, najlepszych marinach i przystaniach. Co
miesiąc trafi do uczestników i gości najważniejszych regat żeglarskich i bojerowych w Polsce. Obecny będzie na imprezach turystycznych i zlotach żaglowców.
Na koncertach i festiwalach szantowych.
A także na wszystkich krajowych targach
związanych z wodą, żaglami i turystyką.
Czytelnicy, którzy zamówią prenumeratę
(wysyłając zgłoszenie na adres prenumerata@magazynwiatr.pl) otrzymają maila
z elektroniczną wersją magazynu w formacie PDF. Będzie ona dostępna także
na naszej stronie internetowej www.magazynwiatr.pl.
Chcemy tworzyć gazetę dla pasjonatów żeglarstwa. Dla wszystkich żeglarzy
młodych duchem. Wierzymy, że lektura
nowego pisma pozwoli odetchnąć, że będzie frajdą i jednocześnie inspiracją do
realizacji własnych marzeń.
W magazynie znajdziecie rubrykę
„Peryskop”, której autorzy podglądają
szalonych i nieziemsko ambitnych żeglarzy z kraju i ze świata. Ktoś pobił
rekord? Ktoś wymyślił dziwaczną konstrukcję? Ktoś inny wpadł na zabawny
pomysł? Nasz Peryskop z pewnością
tego nie przeoczy.

W magazynie znajdziecie też relacje
z niezwykłych rejsów. Najświeższe wieści z rynku czarterów krajowych i zagranicznych. Przewodniki po polskich
szlakach. Prezentacje nowości ze stoczni i desek kreślarskich najlepszych konstruktorów. Będzie też mnóstwo sportu.
Zapowiedzi i relacje z regat. Komentarze
i felietony oraz wywiady ze wschodzącymi gwiazdami. W każdym numerze
będziemy uważnie śledzić walkę o Pucharu Ameryki i inne morskie trofea. Na
łamach znajdziecie relacje z polskich regat meczowych. Będą też gorące informacje ze świata bojerów. A także coś dla
najmłodszych, ich rodziców, dziadków
i trenerów czyli blaski i cienie klasy Optimist. Miłośnicy szybkich kabinówek
rywalizujący o Puchar Polski Jachtów
Kabinowych znajdą w magazynie rubrykę „LakeHorse”. Ponadto w każdym
numerze wywiad z żeglarzem miesiąca.
A na deser wiersz żeglarki i poetki piszącej ujmujące strofy o rejsach naszych
marzeń.
WIATR to magazyn inny niż wszystkie, ponieważ jesteśmy pierwszym
bezpłatnym pismem żeglarskim. Naszą
gazetę redagujemy z pasją. Publikujemy teksty uznanych autorów. W dziale
„Giełda sprzętu” będziemy zamieszczać
darmowe ogłoszenia drobne. Wystarczy
na adres gielda@magazynwiatr.pl wysłać treść ogłoszenia i dołączyć zdjęcie.
Co miesiąc na łamach pisma przedstawimy raport z dystrybucji – rzetelną informację o tym, ile egzemplarzy WIATRU
trafiło do rąk polskich żeglarzy. W każdym numerze znajdziecie też przewodnik po miejscach dystrybucji magazynu
(adresy i telefony sklepów, tawern i portów w całym kraju).
Zapraszamy do współpracy zawodowych żeglarzy i amatorów. Tych, którzy
pływają od święta, i tych, którzy każdego
ranka zerkają na czubki drzew, by sprawdzić, jak mocno wieje wiatr. Czekamy
na głosy sportowców i turystów. Obieżyświatów i szuwarowców. Samotników
i pływających z rodziną. Piszcie o swoich
przygodach, pomysłach, o sprawach, które was cieszą lub denerwują. Czekamy na
telefony, maile i pocztę butelkową.
Krzysztof Olejnik
redaktor naczelny
tel. 609 190 160
olejnik@magazynwiatr.pl

peryskop
Kogo kapitan
Paszke zabiera w rejs?
Miał bić rekord w samotnej żegludze
dookoła świata, ale opuścił go sponsor.
Miał okrążyć Ziemię ze wschodu na zachód, żeglując pod wiatr i fale, ale nie
zdobył na ten śmiały projekt funduszy.
Dziś kapitan Paszke przemalowuje
swój katamaran, nadaje mu nową nazwę
(Gemini 3 – w nawiązaniu do swych
słynnych jachtów sprzed lat) i zaprasza
na pokład turystów. Czy na zawsze zrezygnował z oceanicznych rekordów?

Kapitan Roman Paszke

Fot. Piotr Fotek/REPORTER, BOSS/materiały prasowe, materiały reklamowe

Jachty bez załóg
Microtransat Challenge to wyzwanie dla
inżynierów. Jak skonstruować jacht, który
bez sternika i załogi pokona Atlantyk? Regaty za kilka miesięcy zostaną rozegrane na
trasie Irlandia – Karaiby. Jachty mogą mieć
najwyżej cztery metry długości. Przez cały
wyścig (pond 2 miesiące) muszą same zadbać o ładowanie swych akumulatorów. Do
wyścigu przygotowuje się 12 zespołów.

Tato, na pomoc!
Zac Sunderland, 17-latek z USA, opłynął samotnie Ziemię. Żeglował na 36-stopowym jachcie Intrepid. Ale czy dokonałby tego wyczynu, gdyby nie wsparcie
bogatego taty? Kiedy Zac zawinął do

www.magazynwiatr.pl

Dwa lata temu Paszke zbudował
w szwedzkiej stoczni Marstrom nowoczesny katamaran. Ale zabrakło mu pieniędzy na lekki maszt, żagle i nowoczesne kabestany. A przede wszystkim na
przygotowanie sprzętu do niezwykłych
wyzwań. – Wiem, że ludzie się niecierpliwią. Opowiadają, że Paszke ma jacht,
a nie płynie. Obiecywał rekordy, a katamaran ciągle stoi w porcie. Ale bez pełnego finansowania nie sposób wyruszyć
po jakikolwiek rekord. To jest naprawdę
duży „statek”. Największy jacht wyścigowy jaki kiedykolwiek pływał pod polską banderą. Do wodowania tego kolosa
potrzebne są dwa dźwigi, a cała operacja
kosztuje 8 tys. euro. Łódź ma liny za 40
tys. euro, a same kabestany kosztują tyle
co kilka dobrych samochodów – mówił
nam Roman Paszke.
By wydostać się finansowych tarapatów polski kapitan zastawił mieszkanie,
negocjował z szefami szwedzkiej stoczni,
by ci pozwolili mu trzymać u siebie jacht
przez zimę, aż wreszcie wpadł na kolejny
pomysł. Paszke postanowił wynajmować
swój katamaran i udostępniać koje turystom. W planach jest nawet rejs przez Atlantyk, za który około 10-osobowa załoga
będzie musiała zapłacić przynajmniej 80
tys. euro. – To są pomysły nie tylko na
przeżycie i utrzymanie jachtu w trudnych
czasach – mówi Paszke. – Wierzę, że w ten
sposób uda się zebrać choć część pieniędzy
niezbędnych do rejsu dookoła świata.
Paszke nadal marzy o samotnym rejsie
trasą ze wschodu na zachód, trudniejszą, ale
niewymagającą tak szybkiej łodzi jakimi
dysponowali Ellen MacArthur i Francis Joyon bijąc swe rekordy na tradycyjnym szlaku
z zachodu na wschód. Pięć lat temu Francuz
Jean-Luc Van Den Heede pokonał drogę
o której myśli Paszke (nazywaną Global
Challenge) w 122 dni. Płynął jednokadłubowym jachtem Adrien. Dotąd tego wyniku
nikt nie poprawił. Nikt także nie próbował
tego dokonać na katamaranie.
MK

Puerto Vallarta, by dokonać napraw,
ojciec dowiózł części zamienne na pokładzie prywatnego samolotu. Innym
razem, gdy młody żeglarz natknął się na
łódź piratów, wezwał tatę przez satelitarny komunikator. Po chwili był już na pokładzie samolotu i groził spłoszonym piratom z broni zapobiegliwego ojca. Może
zatem wcale nie był to rejs samotny...

Katamaran gigant
One Fifty to największy katamaran
żaglowy na świecie. Powstaje w polskiej
stoczni Sunreef. Nadbudówka zajmuje
w tej konstrukcji szerokość całego jachtu. Dzięki temu wszystkie kabiny pasażerskie dla 12 gości znajdują się na tym
samym poziomie. Pokłady dolne zlokalizowane w pływakach pomieściły kabiny
9-osobowej załogi, kuchnię oraz mesę.
Bom jachtu służy także za żuraw do
podnoszenia pontonu motorowego ukrytego w ładowni pod powierzchnią pokładu otwartego na rufie. Kokpit znajdziecie
w przedniej części jachtu. Aby umożliwić
załodze wygodne przemieszczanie się po
jachcie bez naruszania intymności gości
powstały dwa wejścia. Dostęp dla gości
odbywa się poprzez szklane drzwi na
rufie, a dla załogi przez trap wysuwany
bezpośrednio z boku kadłuba.

Zielony ptak pędził 200 km/h
Do takiej właśnie prędkości brytyjski inżynier Richard Jenkins rozpędził swój kosmiczny
bojer „GreenBird”. To rekord prędkości pojazdu napędzanego wiatrem na lądzie. Próba została podjęta przy wietrze wiejącym z prędkością 39 węzłów. W szkwałach podmuchy osiągały 70 węzłów. Rekord został ustanowiony na wyschniętym jeziorze Ivanpah w USA.

Spacer po kilu
Piłkarze ściągają koszulki, bokserzy malują reklamy na gołych plecach, a alpiniści wspinają się na wieżowce bez asekuracji. Jak we współczesnym świecie może wyróżnić się
żeglarz? Alex Thomson, skipper jachtu klasy Open 60, ubrał się w garnitur swojego sponsora i w trakcie żeglugi wyszedł na kil. Balansował jak cyrkowiec na linie, aż w końcu
wskoczył do wody. Strach pomyśleć co wpadnie mu do głowy następnym razem.

Zamień mieszkanie na barkę
Masz dość sąsiadów? Dość klatek schodowych? Szukasz wolności jak słynny
pisarz William Wharton, który przez
lata mieszkał na barce na Sekwanie? Już
możesz pakować walizki. W Spale zwodowano łódź jak dom. Ma 15 metrów długości i 3,5 metra szerokości. Niewielkie
zanurzenie (45 cm) pozwoli Twojej nowej
posiadłości pływać po wodach o bardzo
niskim stanie. Ta mała willa produkowana
przez firmę z Tomaszowa Mazowieckiego posiada zbiornik wody pitnej, szambo
i instalację elektryczną. Porusza się dzięki
silnikowi diesla o mocy 47 koni.

No tak, tylko co powie Twoja druga
połowa na taką przeprowadzkę? Powiedz
jej, że będzie mieć salon z aneksem kuchennym, gabinet, sypialnię i łazienkę.
A jak zechce dopłacić to nawet kominek.
O domowe ciepło zadba specjalna turbina na gaz lub ropę. No i najważniejsze:
mamusię będzie mogła zaprosić na spory
drewniany taras, a koleżanki na pokład do
opalania.
Ile kosztuje takie pływadło? Jak zapewnia producent mniej niż mieszkanie o podobnej wielkości i standardzie
w Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku.
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rejsy naszych marzeñ

Wyspy Dziewicze
S

koro żeglarskiego Disneylandu nie zbudowano w Orlando
na Florydzie, należało go wymyślić. Został więc urządzony na
Brytyjskich Wyspach Dziewiczych,
gdzie miłośnicy żeglarstwa otrzymają wspaniałe jachty, umiarkowaną bryzę, sporo słońca, odrobinę
deszczu i dzikie, piaszczyste plaże.
Jest jak w piosence króla reggae Boba
Marleya: Sun is shining, the weather is
sweet. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, podobnie jak całe Karaiby, pulsują rytmiczną
muzyką. Nawet z jachtowego odbiornika
dochodzi reklama najpopularniejszej lokalnej stacji radiowej: „Reggae haven, reggae
97,3”. Najlepsza muzyka rozbrzmiewa jednak w każdy piątek i sobotę w Cane Garden
Bay, dlatego trudno wtedy znaleźć tu wolne
miejsce. Wieczorami miejscowa młodzież
razem z żeglarzami i spragnionymi wrażeń
turystkami bawi się na plażowym reggae
party. Następnego dnia spora część floty
przenosi się na Jost Van Dyke, gdzie swoją
restaurację ma legendarny pieśniarz Foxy.
Aby jednak trafić do tego żeglarskiego Disneylandu, przygotowania trzeba rozpocząć
kilka miesięcy przed wyjazdem. Turyści
z Polski muszą zdobyć wizę USA, gdyż
najlepsza trasa wiedzie przez Nowy Jork
i Puerto Rico. Muszą też wykupić wizę
Brytyjskich Wysp Dziewiczych wydawaną
przez angielską ambasadę. Najważniejsza
decyzja dotyczy jednak firmy czarterowej,
która zarezerwuje jacht i zamówi bilety nie
tylko na lot przez ocean, ale też na mały
samolot dostarczający turystów na miejsce
przeznaczenia.
Wynajęcie na dwa tygodnie jedenastometrowego jachtu dla sześciu osób kosztuje we francuskiej firmie Stardust ponad
20 tys. zł. Bilety lotnicze dla jednej osoby
to 4 tys. zł, a pozwolenie na rejs, mające charakter opłaty klimatycznej – dwa
dolary za dzień. Kaucja za jacht i drobne
wyposażenie (od czajnika z gwizdkiem
po kotwicę i koło ratunkowe) – 1,5 tys.
USD. Łączny koszt wyprawy sięga więc
aż 50 tys. zł. Podróż trzema samolotami
z Warszawy na Beef Island (sąsiadującą
z największą wyspą archipelagu Tortolą)
trwa prawie 36 godzin. Turystów wita
najpierw taksówkarz, później szef floty, objaśniający zasady żeglowania wokół wysp, a w mesie wynajętego jachtu
– oszroniona butelka szampana.
Łodzie firm czarterowych projektowane
są według prostego przepisu: maksimum
wygody i bezpieczeństwa. Dwie ubikacje
z umywalkami, dwie lodówki, trzy obszerne koje, kuchnia gazowa, zlewozmywak,
stół nawigacyjny, radio, telefon satelitarny
i krótkofalówka. Oba żagle można obsługiwać z bezpiecznego kokpitu, przedni fok
zwija się w kilkanaście sekund, większy
grot zaś chowa się wewnątrz masztu. Jeśli
mimo to turysta nie czuje się na siłach, aby
samemu żeglować, może za 120 dolarów na
dobę wynająć zawodowego skippera.
Brytyjskie Wyspy Dziewicze to 60 górzystych wysepek, odkrytych przez Kolumba w 1493 r., podczas drugiej podróży
do Nowego Świata. Kolonia nadal funkcjonuje bez budek z hamburgerami, koszy
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Czyż to nie bajka? Tak wygląda zima na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

na śmieci, hałaśliwych targowisk, alejek
ze sklepikami i tłumu turystów. Część
wysepek jest nawet prywatną własnością.
Na przykład Sandy Cay, na której nie ma
nic prócz białego piasku, palm i położonej nieopodal rafy koralowej, należy do
Laurence’a Rockefellera. Stąd najlepiej widać brytyjską i amerykańską część archipelagu. Gdyby z takiej „pocztówki” wymazać morze, panorama przypominałaby
trochę Beskidy.

Wszyscy żeglarze muszą przestrzegać
ścisłych reguł: nie wolno żeglować w nocy
ani nurkować samemu. Obowiązuje tu
również zakaz wyrzucania odpadków do
wody – jedzenie może przyciągać rekiny
(z tego powodu nie wolno także pływać
i nurkować z biżuterią). W eleganckich
tawernach żeglarze swobodnie mogą się
ubierać tylko do śniadania. Udając się
na kolację (na przykład homary grilla
lub krewetki w kokosach), trzeba włożyć

Wody otoczone zewsząd wyspami pozwalają na bezpieczną żeglugę.
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koszulę z kołnierzykiem, długie spodnie oraz zakryte buty (dress code). Jeśli
ktoś woli spożywać posiłki na jachcie,
może zamówić całodzienne wyżywienie
w cenie 115 USD plus 17 proc. opłaty za
dostarczenie potraw na pokład. Żeglarze cumują bowiem łodzie kilkadziesiąt
metrów od brzegu na specjalnych bojach.
Doba przy boi kosztuje 20 USD. Jedynie w
ekskluzywnej marinie na Peter Island żąda
się 35 USD za miejsce przy boi i od 60 USD
za nieco wygodniejszy nocleg przy kei. Co
gospodarze oferują w zamian? Niewiele:
rachunek z adnotacją, że parkujemy na
własne ryzyko. Do każdej łodzi codziennie rano podpływa jednak sklep, którego
obsługa zachwala koszulki, drewniane
żółwie i żywność. Można też oddać śmieci
(dwa dolary za worek). Za spory kawał lodu
do jachtowej lodówki płaci się trzy dolary,
a za duży blok – cztery. Jedynie w macierzystym porcie turyści otrzymują wszystko za darmo: od słodkiej wody i paliwa po
świeże ręczniki i pościel na wymianę.
Najlepszy okres do żeglowania po
Wyspach Dziewiczych rozpoczyna się
w grudniu i kończy w kwietniu. Wtedy jest
spokojnie, słońce nie pali, a przeciętna temperatura wynosi 26-30°C. Nie warto planować podróży latem – trudno wytrzymać
pod pokładem, gdy temperatura powietrza
przekracza 40°C, a wilgotność sięga nawet
stu procent. Omijać trzeba też jesień, gdyż
wówczas szaleje tu huragan. Ponad rok
temu na sąsiednich Antylach Holenderskich zniszczył wyspę St. Maarten. Woda
przelewała się przez lotnisko do zamkniętej wewnątrz zatoki, gdzie schowały się
prawie wszystkie jachty. Prądy i silne podmuchy uszkodziły ok. 150 jednostek.
Aby uchronić się przed żywiołem, żeglarz Piotr Rutkowski obrał kurs na spokojne wody Wysp Dziewiczych. Rutkowski jest wrocławianinem, który w 1973 r.
wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam
wpadł na pomysł kupowania upadających
firm budowlanych, dokonywania ich sanacji, a następnie odsprzedawania dobrze
już funkcjonującego przedsiębiorstwa
z zyskiem. Interes okazał się dochodowy
i pozwolił na zrealizowanie marzeń.
W nowozelandzkiej stoczni na zlecenie polskiego biznesmena zbudowano jacht. Nosi imię “Girasol”, co po
hiszpańsku znaczy “słonecznik” albo
“podążać ku słońcu”. Był to ukłon wobec żony Hiszpanki, która uczestniczy
we wszystkich podróżach morskich. Na
nowoczesnej i doskonale wyposażonej
łodzi Rutkowscy pływają sześć miesięcy
w roku. Jacht został tak zaprojektowany,
aby nawet w trakcie podróży przez Atlantyk poradziły sobie z nim dwie osoby.
Przed taką wyprawą Rutkowscy odwiedzają z reguły spokojne Wyspy Dziewicze, gdzie szybują pelikany, z wody
wyskakują latające ryby, a obok łodzi
przepływają żółwie morskie. – Żeglarze
odwiedzający te wyspy nie są zwykłymi
Amerykanami. Jedni są tak bogaci, że
stać ich nawet na zbudowanie tu własnej
posiadłości, dla innych są to wakacje życia, na które oszczędzali latami - mówi
Piotr Rutkowski.
Maciej Łuczak
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Fot. Johnathan Smith

Gdzie fale kołysz¹ w rytmie reggae

abc czarterów

Za grosze lub za fortunę
Jak zorganizować swój pierwszy zagraniczny rejs na ciepłe wody?

C

odziennie inny port, nowa tawerna i nowi sąsiedzi na kei.
Odrobina adrenaliny w trakcie rejsu, nauki w czasie nawigacji
i prawdziwej przygody. Jak zorganizować swój pierwszy rejs?

W całym kraju działa kilkadziesiąt firm
oferujących czartery łodzi za granicą; od
tanich kilkuletnich jednostek za 850 euro
na tydzień po nowe, piętnastometrowe jachty dla 10 osób za 4,5-5 tys. euro. Pośrednicy
twierdzą, że co roku wakacje na jachtach
spędza kilkanaście tysięcy Polaków. Rynek
się rozwija mimo kryzysu, bo w ślad za żeglarzami podążają nad Adriatyk zwykli turyści, którzy chcą posmakować żeglarstwa.

Jednak nawet tak dobrze wyposażonymi jachtami nie mogą sterować osoby
bez uprawnień, a raczej bez praktyki. Bo
o ile w Polsce dla morskich urzędników
ważne są papiery i pieczątki, dla armatorów w Grecji i Chorwacji liczą się umiejętności. Choć na każdym jachcie teoretycznie powinno być dwóch żeglarzy
z patentami sternika morskiego, często
w morze wyruszyć mogą osoby bez tych
dokumentów.
W Grecji wystarczy pokazać książeczkę żeglarską z wpisanymi rejsami. Można
przedstawić zaświadczenie z klubu. Liczy
się nawet własnoręcznie sporządzone pismo, w którym poświadczamy naszą żeglarską wiedzę. Często praktykowany jest tzw.

Voditelj Brodice. Egzamin za 75 euro trwa
15 minut. I bardzo trudno go oblać.
Jak zabrać się za organizację własnego
rejsu? Pierwszy krok to skompletowanie
załogi. Drugi – wybór kraju i akwenu.
W Grecji jachty są o około 20 proc. tańsze
niż w Chorwacji, ale do Aten lub na którąś
z greckich wysp trudno dojechać autem,
więc koszty wyprawy wzrastają o ceny
biletów lotniczych (około 800 zł na osobę).
Nad chorwackie wybrzeże można dojechać
samochodem lub autobusem (bilet w obie
strony dla jednej osoby – także dla dziecka
- kosztuje 400 zł, jedzie się ponad dobę).
U wybranego pośrednika w Polsce wybieramy jacht, podpisujemy umowę i wpłacamy zaliczkę – 30 lub 50 proc. ceny czarteru.

Za wynajęcie 6-osobowego jachtu
na tydzień w Chorwacji lub Grecji
zapłacimy poza szczytem sezonu
od 950 do 1400 euro.

Prawie każdy, kto radzi sobie z dużym
jachtem na Mazurach, nie powinien mieć
kłopotów z kierowaniem dziesięciometrową łodzią na Adriatyku. Na pokładzie
prawie nie trzeba ruszać się z bezpiecznego kokpitu. Genua zwija się wokół sztagu.
Grot w kilka sekund chowa się wewnątrz
grubego masztu; wystarczy pociągnąć
odpowiednią linę. Jachty wyposażone są
w silnik i kotwicę sterowaną pilotem oraz
w ponton, który pozwala podpłynąć pod
dziki brzeg. Pod pokładem znajdziecie
wygodne koje z pościelą, ubikacje z prysznicem, lodówkę, kuchnię gazową, komplet
garnków i talerzy, mapy i przybory nawigacyjne, GPS, radio oraz odtwarzacz CD.
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test kompetencyjny,
w którym przedstawiciel armatora
osobiście sprawdza
umiejętności klienta. W ostateczności
początkująca załoga
może wynająć skippera (za 80-100 euro
dziennie). Niekiedy morscy nowicjusze,
którzy pół życia spędzili na Mazurach,
kierowani ostrożnością biorą skippera na
pierwsze dwa dni rejsu. Zdarza się, że po
kilku godzinach żeglugi skipper mówi:
„Panowie, odstawcie mnie do portu, bo jestem niepotrzebny”.
Firmy chorwackie oprócz patentu sternika oczekują od żeglarzy licencji radiooperatora UKF. Jak twierdzą polscy pośrednicy, często ta licencja jest ważniejsza niż
patent żeglarski. Ale oczywiście Chorwaci
nie mogą sobie pozwolić na to, by stracić
klientów, więc organizują przyspieszone
kursy, po których można otrzymać stopień
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Nie warto szukać jachtu na własną rękę, bo
nawet jeśli zjawimy się osobiście w chorwackim porcie, to większość firm każe
nam załatwiać formalności przez swego
polskiego agenta. Resztę opłaty czarterowej uiszczamy najpóźniej cztery tygodnie
przed wejściem na pokład.
Stali klienci lub osoby, które zamawiają
jacht 4-5 miesięcy przed wyjazdem, otrzymują 5 proc. zniżki. Za wynajęcie jachtu na
dwa tygodnie zapłacimy mniej o 10 proc.
Na rynku pojawiają się też oferty last minute; można wówczas wytargować upust
nawet do 30 proc. Zdarza się, że wczesną
wiosną lub późną jesienią firma szuka załogi, która przeprowadzi jacht z jednego
portu do drugiego; wówczas można żeglować nawet za połowę ceny (ale prawie
zawsze pod wiatr; na przykład ze Splitu do
Dubrownika lub z wyspy Rodos do Aten).
Uwaga: armatorzy i ich pośrednicy niechętnie zwracają wpłaconą zaliczkę, nawet jeśli załoga zrezygnuje z wyprawy z powodu

nagłej choroby. Gdy wycofamy się wcześniej, niż dwa miesiące przed rejsem, stracimy 30 proc. wartości czarteru. Jeżeli rozmyślimy się na niecałe dwa miesiące przed
wakacjami – armator potrąci połowę. Gdy
zmienimy plany na niecały miesiąc przed
startem – stracimy wszystkie pieniądze.
Nawet solidni armatorzy nie oddają wpłaconych kwot, ale ci przynajmniej rezerwują jacht na przyszły sezon i dzięki temu
pieniądze nie przepadają.
Rodzinny rejs nie musi być drogi. Za wynajęcie 6-8-osobowego jachtu na tydzień
w Chorwacji lub Grecji zapłacimy poza
szczytem sezonu od 950 do 1400 euro. Wakacje na jachcie są więc tańsze niż wczasy
nad Costa Brava lub na Majorce. Ale jeśli
ktoś może zaszaleć – takich możliwości jak
na jachtach nie znajdzie nigdzie.
Dobry pośrednik znajdzie dla Was na
Seszelach 60-metrowy jacht stylizowany
na starą brygantynę z 14 żaglami. Może zabrać na pokład 32 osoby, każda płaci tysiąc
dolarów za tydzień. Można zarezerwować
odrestaurowany szkuner z 1902 roku. Zabiera turystów w rejsy po wodach Indonezji; dwutygodniowa wyprawa kosztuje 4,2
tys. dolarów. Brygantyna Soren Larsen żegluje na Karaibach i południowym Pacyfiku. Jej goście podziwiają wulkany, odwiedzają zagubione wioski w buszu i poznają
tańce plemienne (130 dolarów dziennie).
Obsługa żaglowca Duen zaprasza na ekspedycje w świat natury do Kolumbii Brytyjskiej i południowej Alaski (12 dni za
2,1 tys. dolarów). Szkuner Victory wyrusza na dalekie południe; odwiedza rejony
zlodowaceń i fiordów Przylądka Horn,
a jego obsługa proponuje zwiedzanie stacji
naukowych na Antarktydzie, wspinaczkę
na lodowcach i nurkowanie pod lodem (od
195 do 300 dolarów za dzień). Bark Picton
Castle, o długości 54 metrów, zabiera 38
osób w podróż dookoła świata. Po drodze
odwiedza 47 portów w 22 krajach (tydzień
kosztuje 700 dolarów, podróż można rozpocząć w dowolnym porcie). Nic tylko
pakować worek.
Krzysztof Olejnik
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Fot. Sunsail

Spokojne zatoki, skaliste brzegi i lazurowa woda
– fotografie z wakacji na ciepłych wodach
zazwyczaj wyglądają jak pocztówki.

dziennik pokładowy

Dwa tygodnie na Morzu Egejskim
Wszystko o czym warto pamiętać podczas rejsu na Cyklady

D

o Grecji nie ma sensu wyruszać na jeden tydzień. Szkoda czasu, nerwów i pieniędzy. Nawet w Chorwacji tydzień to
mało, a co dopiero w Grecji, gdzie
nie tylko wysp jest więcej, ale też
odległości między nimi znacznie
poważniejsze.

Samolot leci
dwie godziny. Ląduje na lotnisku
Eleftherios Venizelos w Spacie, 27 km
na wschód od centrum. Tu przesiadka na
autobus E96, który za 2,90 euro zawozi
pasażerów do Kalamaki. To nadmorskie
przedmieścia stolicy (uwaga: podróż
trwa 45 min, zakupiony bilet jest ważny
przez całą dobę na wszystkie pozostałe
środki komunikacji w Atenach!).
Gdy już zataszczycie wasze torby na
keję nie warto się rozleniwiać. Jest sobota, więc pobliski supermarket – najlepsze

Słynna Mała Wenecja, dzielnica artystów i kolorowych balkonów, zawieszonych nad wodą.

i najtańsze miejsce na większe zakupy
– czynny jest tylko do godz. 18. Dlatego
część załogi niech odbierała jacht, a reszta niech w tym czasie buszuje między
półkami. Bo na wyspach prawie wszystko będzie droższe.
Jeśli jednak dotrzecie do mariny później i będziecie musieli zrobić zakupy dopiero rano – nie szukajcie czynnego sklepu w okolicy, bo raczej nie znajdziecie.
I nie zamawiajcie niczego u miejscowych
cwaniaczków szwendających się po kei,
którzy chętnie przywiozą co tylko dusza
zapragnie, ale później zażądają zapłaty,
która uderzy po kieszeni mocniej, niż
kolacja w ekskluzywnej knajpie. Lepiej
zostawić Ateny za rufą i obrać kurs na
niedaleką wyspę Egina (i do miasta o tej
samej nazwie). Tam nawet w niedzielę czynne są małe sklepy i stragany na

drewnianych kutrach, pełne pomidorów
i winogron. A w poniedziałek skoro świt
otwierają piekarnię i niewielki, ale dobrze zaopatrzony market.
Ta wyspa to nie tylko dobre miejsce na
pierwsze zaopatrzenie kambuza, przeczekanie silnych wiatrów lub flauty, ale
też ciekawy przystanek dla tych wszystkich, którzy żeglują, by zwiedzać świat,
a nie wyłącznie po to, by zaliczać mile.
Egina należy do Wysp Agro-Sarońskich.
W osiemnastym wieku została pierwszą
stolicą niepodległej Grecji. Wzdłuż kei
knajpka za knajpką. Z małych sklepów
w bocznych uliczkach dochodzi zapach
orzechów pistacjowych. Gdzieniegdzie
wiszą suszone ośmiornice.
W pobliżu jest ciekawy kościół Agia
Triada, a idąc trzy kilometry w głąb lądu
znajdziecie nową, wielką katedrę Agia
Nektarios.

Najciekawsze
miejsce na całej wyspie

W porcie na wyspie Egina znajdziecie stragany na drewnianych kutrach.
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ukrywa się na jej wschodnim brzegu.
Wystarczy opłynąć Eginę od północy lub
południa (ten drugi wariant jest znacznie
ciekawszy), zawinąć do zatoczki u stóp
sennego letniska Agia Marina, rzucić
kotwicę, dopłynąć do brzegu pontonem
i w pół godziny wdrapać się na wzgórze.
Czekają tu ruiny Świątyni Afai z 490 r.
p.n.e. To jeden z najlepiej zachowanych
zabytków starożytnej Grecji.
Z Eginy pora gnać na wschód. Droga
na wyspę Kithnos, która zazwyczaj bywa
pierwszym przystankiem na Cykladach,
to ponad 46 mil. Port Merichas, jedyne
miejsce w okolicy jako tako przygotowane na przyjęcie turystów, schowany jest
na końcu wąskiej i górzystej zatoki. Przy
wejściu trzeba uważać na duża skałę po
prawej stronie, a przy kei na promy, które zjawiają się co wieczór i robią spore

zamieszanie (konieczne solidne szpringi
dziobowe i odbijacze na rufie).
Opuszczając Kithnos aż się prosi żeglować

z wiatrem na południe.
Można wybrać spacerowy, krótki odcinek na Serifos, gdzie z nadbrzeżnej osady Livadi stromymi schodami dotrzecie
do Chóry. Wyjątkowej, bo uznawanej
za najbardziej malowniczą wioskę na
Cykladach. Fragmenty murów starego
zamku wtopione są w ściany domów
białych jak śnieg, a na szczycie stoją ruiny weneckiego kastro z XV wieku. Ale
można też od razu przeskoczyć na Milos
(43 mile), wulkaniczną wyspę, której nie
sposób porównać z żadną inną.
Jachty wpływają tu do wąskiej i długiej
zatoki powstałej po wybuchu wulkanu.
Żeglują dostojnie wśród wysokich, stromych skał i Niedźwiedzi – strzelistych
kamieni wystających z wody. Po kilkudziesięciu minutach, za kolejną ścianą,
wyłania się port Adamantas – bezpieczny,
ale ciasny i miejscami dość płytki. Niecałe sto metrów od kei można wsiąść do
autobusu, który po kwadransie dociera do
Plaki – uroczego miasta na wzgórzu. Choć
Milos to surowa wyspa, plan zwiedzania
może być napięty. Jest tu muzeum z kopią słynnej rzeźby Wenus z Milo (oryginał znajduje się w paryskim Luwrze), są
chrześcijańskie katakumby z I wieku n.e.,
pumeksowe wybrzeże Sarakiniko przypominające scenografię z filmu science
fiction oraz gorące źródła.
Z Milos trzeba choć na chwilę popłynąć na Sifnos. Dzięki swemu urokowi ta
wyspa jest w sezonie bardzo popularnym
letniskiem. Ale już we wrześniu i październiku można tu odsapnąć. Chcąc
być bliżej cywilizacji najlepiej zawinąć
do Kamares. Chcąc zapomnieć o bożym
świecie warto wybrać zatokę garncarzy
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Fot. Paweł Albrecht

Do mariny dotrzecie w sobotę wieczorem, na morze wypłyniecie najwcześniej w nocy lub w niedzielę rano. A już
w najbliższy piątek trzeba się meldować
z powrotem, by do godz. 10 następnego
dnia oddać jacht. W najlepszym wypadku wyjdzie sześć dni pływania! Trochę
mało jak na tak daleką podróż. Dlatego
lepiej żeglować rzadziej, ale dłużej - dwa
tygodnie to rozsądny wybór.
Ale nawet przez 14 dni trudno dotrzeć
wszędzie tam, gdzie warto. Dlatego dobrym pomysłem jest podzielenie Cyklad
i zawężenie obszaru żeglugi. Zachodnia
i północna część – od Aten po Milos, Paros i Mykonos – to zazwyczaj wystarczająca porcja jak na jeden urlop. A Santorini, Amorgos i resztę wysp z południowej
i wschodniej części archipelagu – bez
żalu można zostawić na następny raz.
Bo na Cyklady z pewnością będziecie
wracać.
Do Aten najlepiej podróżować samolotem. Jest szybko i wygodnie. A z tanimi
liniami lotniczymi nawet niedrogo. Bilety trzeba kupić na kilka tygodni przed
rejsem. Z Berlina można wyruszyć liniami easyJet. Samoloty firmy WizzAir
startują z Katowic. Bilet kosztuje niecałe
800 zł.

dziennik pokładowy
Vathi – jedną z najbardziej urokliwych
w okolicy. Przy kei koło małej kaplicy są
miejsca dla trzech jachtów. Raczej o niezbyt dużym zanurzeniu. Reszta załóg
musi stanąć na kotwicy. Na brzegu, tuż
przy plaży, czekają ciche, często rodzinne restauracje serwujące doskonale przyrządzone ryby dorado.
Po nocy w rajskiej zatoce można wrócić na ziemię. Żeglując

28 mil na północny wschód
jachty docierają do miejscowości Paroikia na wyspie Paros. Podejście wymaga
czujności. Co kilka minut z wody wyłania
się skała lub kamienna ostroga. W porcie
goście cumują na zewnątrz basenu. Po
zejściu na ląd szybko można spostrzec,
że to jedno z najważniejszych miast na
Cykladach. Z keją sąsiadują dość duże,
świetnie zaopatrzone markety, spore
sklepy z pamiątkami, jest też mała kafejka internetowa (15 minut za 1 euro).
Oczywiście nikt rozsądny nie wpada tu
tylko na zakupy. Wystarczy krótki spacer
w głąb miasta, by Paroikia zaczęła czarować. Labiryntem wąskich uliczek, kafejkami schowanymi w zaułkach, jaśminowymi kaskadami opadającymi z domów,
starym wiatrakiem na rondzie koło
przystani promowej, a przede wszystkim
kościołem Matki Boskiej od Stu Bram
z XVI wieku, najbardziej ekscytującym
na całym Morzu Egejskim. Składa się
z trzech mniejszych kościołów. Otoczony
jest wielkim murem, który miał chronić
cenne ikony przed piratami. W pobliżu
znajdziecie ciekawe muzeum z antyczną
kolekcją, której perłą jest figurka skrzydlatej Nike z V wieku.
Z Paros najbliżej jest do Naksos, ale
można też od razu obrać kurs na północ,
ku słynnej wyspie Mykonos. To zaledwie 28 mil, więc znów będzie czas, by
pożeglować i pozwiedzać. Na Mykonos
jachty nie cumują w porcie miejskim, ale
w nowej marinie zbudowanej na północ
od miasta (postój za darmo, jak wszędzie
na Cykladach). Spod przystani promowej
odchodzą autobusy do centrum. A tam

Z Delos wystarczy przepłynąć kilka
mil, by starożytne miejsce kultu zamienić
na współczesne. Na niedalekiej wyspie
Tinos jest wielki kościół Panagia Ewangelistria. Zbudowano go na wzniesieniu,
w miejscu gdzie 82 lata temu miejscowa
zakonnica znalazła cudowną ikonę. Dziś
pielgrzymi wierzą, że zarówno ikona, jak
i woda z bijącego w kościele źródła, mają
uzdrowicielską moc. Dlatego na wyspę
ściągają pielgrzymi, turyści i żeglarze.
Ale niewielu – śladem najbardziej bogobojnych Greków – decyduje się zdobyć
kościelne wzniesienie idąc po kolanach.
Pielgrzymkowa turystyka dociera powoli także do wyspy Siros i miasta Ermupoli. To

stolica całego archipelagu.
Góruje nad nią piękny kościół Anastasi. Warto się tam wspiąć, bo widok w
dół na miasto i port jest niezwykły. Na
sąsiednim wzgórzu schowana jest starożytna dzielnica Ano Siros, miejsce z kilkoma kościołami, katedrą i klasztorem.
Okoliczna zabudowa przypomina skansen, małe domy i wąskie uliczki tworzą
wyjątkowy chaos, a biegnący czas zdaje
się tu nie mieć ani wartości, ani sensu.
Zupełnie inaczej niż na wyspie Kea
– w zacienionym mieście Korissia, czy
też w sąsiednim, rozgrzanym słońcem
porcie Vourkari. Tu czas to pieniądz. Na
dobijające jachty polują kelnerzy o hinduskich rysach z pobliskich knajp. Ochoczo
pracują przy rufowych cumach, polecają
swoje menu, oferują nawet prysznic – to
wszystko dość wyjątkowe jak na Cyklady.
Atmosfera tego miejsca nie pozwala zapomnieć, że kontynent i Ateny coraz bliżej.
Dlatego na Keę nie warto się spieszyć.
Lepiej poszwędać się jachtem wzdłuż

reklama

reklama

jej wysokich brzegów na północnym lub
południowym cyplu, gdzie można poczuć
się jak w zalanym wodą kanionie.
Wracając na zachód wypada na koniec
odwiedzić zatokę koło przylądka Sounion. Lub choćby podpłynąć na odległość
strzału z obiektywu do tego najbardziej
na południe wysuniętego skrawka kontynentu. Na jego szczycie dumnie stoją
ruiny świątyni Posejdona. A później już
prosto do Aten.

Żeglując po Cykladach bez pośpiechu,
prawie wyłącznie w dzień, rezerwując
sporo czasu na lądowe wycieczki, można
przez dwa tygodnie odwiedzić nawet 10
wysp i pokonać około 350 mil. To oferta
dla załóg bez sportowych ambicji i dla
rodzin żeglujących z dziećmi. W tym
samym czasie można oczywiście zaorać
morze od Aten po Rodos i z powrotem.
Tylko po co?
Krzysztof Olejnik

10 przykazań dla czarterujących jachty w Grecji
1. Odbierając jacht postaraj się nie robić tego w pośpiechu. Nawet jeśli przedstawiciel
armatora pogania, bo mu się spieszy.
2. Dokładnie sprawdź oba żagle, szczególnie liki i rogi. A także usztywniacze grota.
3. W stole nawigacyjnym powinieneś znaleźć protokół podpisany przez uprawnionego nurka, który po ostatnim rejsie sprawdzał dno jachtu. Zwróć uwagę na datę. Jeśli
jest zbyt odległa zapytaj kiedy sprawdzano dno po raz ostatni i czy od tego czasu
ktokolwiek żeglował tym jachtem.
4. Uważnie sprawdź działanie windy kotwicznej, silnika, koła sterowego, autopilota,
a także spłuczek w toaletach.
5. Na rufie jachtu możesz znaleźć składany trap (gangway). Naucz się go rozkładać
i chować. To na pozór proste, ale w rzeczywistości wymaga odrobiny wprawy. Pod
trapem czasem znajduje się rufowe światło jachtu. Jeśli nieumiejętnie rozstawiany
trap spadnie – uderzy prosto w klosz lampy.
6. Sprawdź, czy jacht ma pełny zbiornik paliwa. Po powrocie trzeba go uzupełnić.
7. W trakcie rejsu zwróć uwagę na urządzenia służące do wentylacji jachtu. Znajdują
się między zejściówką, a masztem. Często wykonane są z delikatnego materiału.
Dlatego każde nadepnięcie – np. podczas składania lub refowania grota – może
skończyć się ich uszkodzeniem.
8. Żeglując i żyjąc na jachcie uważaj na te elementy, które giną lub psują się najczęściej, a które przy zdawaniu jachtu zawsze są dokładnie sprawdzane. To korby do
kabestanów, odbijacze, klucze do jachtu, drewniane klapki podtrzymujące rozkładany stół w mesie, a także prysznice w toaletach.
9. Cumując na kotwicy rufą do nadbrzeża zawsze zabezpiecz tył jachtu odbijaczami.
Szczególnie starannie wówczas, gdy w pobliżu cumują lub manewrują promy.
10. Kiedy po rejsie będziesz uzupełniać paliwo w jachcie, na keję wjedzie mała
cysterna na kółkach. Jej obsługa wszystko zrobi za Ciebie. Ale zanim zacznie
tankować poproś, by wyzerowano licznik.
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kurort jak z pocztówek.
Z jednej strony portu rząd wiatraków,
w pobliżu słynny, stary kościół Paraportiani, w dole przy kei deptak pełen knajp,
turystów i pelikanów. Pijąc kawę tuż nad
wodą trzeba unosić nogi, gdy nadciąga
fala. Ale największe wrażenie robi Mała
Wenecja, kawałek innego świata na Cykladach, dzielnica artystów i kolorowych
balkonów zawieszonych niebezpiecznie
nad zatoką.
Przy zachodnim falochronie czekają
wodne taksówki, które zawożą pasażerów na wyspę Delos (codziennie rano
z wyjątkiem poniedziałków). Można tam
popłynąć własnym jachtem, ale nie można dobić do nabrzeża. Dlatego rejs spacerową łodzią to jedyny sposób na dokładne zwiedzenie świętej wyspy.
Starożytnemu światu ten niepozorny
skrawek ziemi dał potomków Zeusa i Latony – Artemidę i Apollina, najpiękniejszego z Bogów, patrona wszystkich muz,
Boga słońca, zdrowia, choroby, wróżb
i wyroczni. Choć to niewielka wyspa,
należy do najważniejszych dla historii
i współczesności całego archipelagu.
Nazwa „Cyklady” pochodzi od słowa
kyklos czyli koło. To koło ma oznaczać
krąg jakim sąsiednie wyspy otaczają
Delos. Święta wyspa jest dziś chętnie
odwiedzane przez turystów, którzy spędzają tu kilka godzin spacerując między
ruinami starego świata; od słynnej Alei
Lwów, przez pozostałości domów Dionizosa i Kleopatry, po teatr i Dom Masek.

www.magazynwiatr.pl

Producent odzieży dla aktywnych
w w w . h e n r i l l o y d . c o m . p l
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Delphia 47
Cruiser o sportowych rysach

T

Delphia 47 pod żaglami – dostojna i nowoczesna.

Przestronny salon dodatkowo rozjaśnia zabudowa wykonana w drewnie czereśniowym.

o największy polski jacht produkowany seryjnie. Ma ponad
14 m długości. Grota i genuę
o łącznej powierzchni przekraczającej 94 m kw. Jednostka zadebiutowała w marcu. Do dziś stocznia
Delphia Yachts z Olecka wyprodukowała osiem egzemplarzy, głównie na rynek skandynawski. Cena
katalogowa: 198 tys. euro netto.
Delphia 47 została nominowana do
prestiżowego tytułu „Yacht of the Year”
(kategoria Family Cruiser). Przedstawiciele 11 europejskich magazynów żeglarskich rozstrzygną konkurs w styczniu na
targach w Dusseldorfie. Ale zagraniczni
konkurenci mazurskiej stoczni już dziś
wiedzą, że nowy jacht z Olecka może
odebrać im klientów.
– Delphia 47 adresowana jest do firm
czarterowych i zamożnych armatorów,
którzy chcą żeglować wszędzie, nawet
przez oceany – mówi Andrzej Skrzat,
konstruktor jachtu. – Delphia jest cięższa (waży 13,5 tony), solidniej wykonana
i lepiej wyposażona, niż przeciętne jachty czarterowe z Chorwacji czy Grecji. Na
tamtych łódkach lepiej nie wystawiać
nosa poza Zatokę Sarońską i Cyklady. Na
Delphi 47 można popłynąć nawet dookoła świata – przekonuje Skrzat.
Jacht został tak zaprojektowany, że
może go obsługiwać nawet jedna osoba. Grot można w kilka sekund schować
w maszcie. Fok samohalsujący pozwala
wykonywać zwroty bez obsługi szotów
przedniego żagla - genua przechodzi na
drugą burtę na specjalnej szynie zamontowanej przed masztem. Część klientów
zamawia Delphię z klimatyzacją, a nawet
z ogrzewaniem firmy Webasto.
Stocznia z Olecka, jedna z najnowocześniejszych w Europie, każde zamówienie Delphi 47 potrafi zrealizować w cztery miesiące. Jak na okręt tej wielkości jest
to tempo co najmniej przyzwoite. Klient
otrzymuje jacht gotowy do żeglugi; wyposażony w silnik Volvo i żagle, kabestany,
kompasy, elektronikę, wszystkie niezbędne instalacje, zbiorniki na wodę i fekalia,
pompę zęzową, prysznic na rufie z ciepłą
i zimną wodą, kambuz, podwójny zlew,
kuchenkę trzypalnikową z piekarnikiem,

lodówkę, elektryczną windę kotwiczną oraz kosze rufowe i kosz dziobowy
ze światłami nawigacyjnymi typu LED.
W standardzie oferowane są dwa miejsca
sterowe w kokpicie. Tratwa ratunkowa
schowana jest w specjalnej bakiście na
rufowej platformie kąpielowej.
Jacht może mieć trzy lub pięć kabin. Trzy
lub cztery łazienki. Maksymalnie może
wziąć na pokład 12 osób. Taką czarterową
wersję łódki kupił w tym roku Wojciech
Ignatowicz, prawnik, właściciel zamku
krzyżackiego w Barcianach koło Kętrzyna. – Łódka pięknie radzi sobie z falami,
zarówno tymi z Morza Śródziemnego, jak
i naszymi bałtyckimi – opowiada o swoich
pierwszych wrażeniach. – Jest bezpieczna, łatwa w prowadzeniu i przestronna.
W moim prywatnym rankingu wygrywa
z niemieckimi Bavariami i francuskimi
Oceanisami. Podejmując decyzję o zakupie
brałem też pod uwagę cenę. Polska łódka
była tańsza o kilkadziesiąt tysięcy euro.
Ważny był także serwis czyli coś o czym
wielu klientów nie myśli w chwili wodowania swego wymarzonego jachtu. A dobry
serwis na tym rynku jest tak samo ważny,
jak na rynku motoryzacyjnym. A może nawet ważniejszy. Kiedy stałem w Barcelonie
zadzwoniłem do Olecka i zgłosiłem drobną
usterkę. Za dwa dni na kei pojawił się serwisant ze stoczni z walizką pełną narzędzi
i drobnych części – dodaje armator.
Wojciech Ignatowicz zwraca też uwagę
na ekonomiczną stronę swej inwestycji.
– Jacht będzie żeglował w czarterach prawie cały rok. Latem w Polsce, jesienią na
Kanarach, zimą na Karaibach, a wiosną na
Morzu Śródziemnym. Dzięki temu koszt
zakupu zwróci się po około trzech latach.
Kupowanie dobrych jachtów to dziś lepsza
inwestycja, niż kupowanie nieruchomości
– przekonuje.
Krzysztof Olejnik

Czarne maskownice okien nadbudówki w kształcie
tygrysich oczu nadają Delphi 47 drapieżny charakter.
Choć to jacht typowo turystyczny, kadłub ma sportowe rysy.
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Fot. Delphia Yachts

Delphia 47 w wersji z sześcioma kojami i trzema toaletami.
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Powrót klasy Star
Gwiazda zabłysła w Gdyni po 39 latach

K

ilka lat temu nikt nie marzył
o rozegraniu mistrzostw Polski w klasie Star – trudnej,
prestiżowej i drogiej konkurencji
olimpijskiej. Ale okazało się, że wystarczy zapał kilku marzycieli, by niemożliwe stało się faktem.
W pierwszych po 39 latach mistrzostwach
kraju w klasie Star zwyciężyli zdecydowani

Ile kosztuje Star?
Kompletna nowa łódka kosztuje nawet 60 tys. euro. Nie trzeba jednak od
razu kupować nowego Stara. Liczba
zarejestrowanych łódek zbliża się do
czterech tysięcy, więc rynek wtórny
jest dość bogaty. Mariusz Modrzyński
żeglował w Gdyni na jachcie z 1979
roku (trzy tygodnie później kupił Stara
młodszego o 11 lat). Arkadiusz Wierzbicki nabył swoją łódkę już cztery lata
temu. Za 10-letnią wówczas jednostkę
zapłacił 14 tys. euro. Dziś za 5-10 tys.
euro można znaleźć łódkę, na której
z powodzeniem można się ścigać.

faworyci: czwarta załoga igrzysk w Pekinie,
mistrzowie świata z 2008 roku – Mateusz
Kusznierewicz i Dominik Życki. Nikogo to
oczywiście nie zaskoczyło. Niespodzianką
było za to samo zorganizowanie regat. Przecież kiedy Mateusz z Dominikiem rozpoczynali na Starze przygotowania do igrzysk
w Pekinie, nikt rozsądny nie sądził, że po
kilku latach uda się zebrać kilka polskich
Starów w jednym miejscu. I przeprowadzić
prawdziwe mistrzostwa. Mistrzostwa kraju,
w którym jachtów klasy Star nie widziano
od epoki wczesnego Gierka. Dlatego chylimy głowy przed organizatorami.
W mistrzostwach ścigało się 7 jachtów,
w tym jedna jednostka z Rosji. Oprócz
Mateusza i Dominika oraz załogi Macieja
Grabowskiego, olimpijczyka z klasy Laser,
który stawia pierwsze kroki na nowej łódce,
pojawili się pasjonaci zakochani w Starze.
Tomasz Holc, olimpijczyk z Tallina, poprowadził prywatny jacht użyczony przez Mateusza Kusznierewicza. Byłem szczęśliwy
mogąc być jego załogantem podczas tych
niezwykłych regatach.
Sternicy Arkadiusz Wierzbicki, Mariusz
Modrzyński i Jerzy Sukow przyjechali
z własnym sprzętem. Został on wystawio-

Za sterem Tomasz Holc, dwukrotny olimpijczyk. Na balaście autor tekstu.

ny na ciężką próbę. Pierwszego dnia wiatr
osiągał w porywach prędkość 30 węzłów.
Jurek Sukow złamał maszt i nie dopłynął na
start. W ciągu trzech wyścigów pękły dwa
wytyki. Zrywały się także wanty, przez
co dwie jednostki musiały przedwcześnie
wrócić do portu. Następnego dnia maszt

Match Racing po polsku
Najlepszy sezon w historii

Fot. Łukasz Łapiński

A

ż 17 imprez w żeglarstwie meczowym zorganizowano w minionym sezonie na polskich
akwenach. To krajowy rekord.
Najwięcej, bo aż 12 regat, zaliczyli
uczestnicy cyklu Polish Match Tour. Trzy
imprezy zorganizowała konkurencja czyli
Polish Match Racing Tour. Jedną imprezę
firmowała ekipa z Sopot Match Racing
Center i jedną – mistrzostwa kraju – PZŻ.
Match Racing to coraz popularniejsza
formuła żeglarstwa regatowego. To także nowa konkurencja olimpijska dla pań,
która zadebiutuje na igrzyskach w Londynie (2012). W regatach jachty walczą
jeden na jednego. Podczas każdej imprezy
rozgrywanych jest kilkadziesiąt krótkich,
emocjonujących i pełnych dramaturgii
wyścigów.

Kto może się ścigać? Prawie każdy. Match racing przyciąga zawodników z klas
olimpijskich oraz żeglarzy z jachtów turystycznych, bez regatowej przeszłości.
Na przykład Kasia Pic, do niedawna czołowa zawodniczka z olimpijskiej klasy
Laser Radial, dziś z powodzeniem ściga
się w regatach meczowych. Tak samo jak
Rafał Sawicki, były zawodnik z klasy
470, nowy mistrz Polski w żeglarstwie
meczowym. Ale są też tacy jak Szymon
Szymik, który do match racingu trafił
z pokładu turystycznej kabinówki, zrobił
szybkie postępy i został liderem krajowego rankingu. Dzięki rozwojowi match
racingu na naszych akwenach na światowej liści mamy już siedmiu Polaków
w pierwszej setce. Trzy lata temu było
ich zaledwie dwóch.

Kto może organizować regaty meczowe? Też niemal każdy. Wystarczy
znaleźć fundusze, zdobyć kilka jednakowych jachtów i zgłosić imprezę do
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej
(ISAF). Regaty meczowe mogą mieć
sześć stopni. Najniższe rangą to imprezy grade 5. W Polsce organizowane
są regaty nieco wyższej rangi (grade 4
i grade 3). By przeprowadzić imprezę
o klasie grade 2 lub 1 trzeba mieć już
większa pulę nagród oraz międzynarodowych sędziów.
Ligą Mistrzów w żeglarstwie meczowym są regaty z cyklu Grand World Match Racing Tour, gdzie ściga się światowa elita, a pula nagród sięga 100 tys.
euro (www.worldmatchracingtour.com).
KO

złamał Mariusz Modrzyński. Zapasową
rurę pożyczył później od Mateusza i Dominika. Jak na pierwsze regaty od 39 lat
pogoda mogła być chyba nieco łaskawsza.
Przecież maszt do jachtu klasy Star kosztuje 3 tys. euro. A kiedy się łamie to niszczy
przy okazji także grota i olinowanie.
Co przyciąga nowe polskie załogi do Stara? – Na początku marzyliśmy, by wyjechać
na mistrzostwa Europy i stanąć w jednym
szeregu tuż obok prawdziwych gwiazd żeglarstwa. Udało się. W tym roku byliśmy na
mistrzostwach świata, gdzie żeglowaliśmy
burta w burtę z legendami największego
formatu. Tego nie zagwarantuje nam żadna inna klasa – mówi Wierzbicki. Czy jednak taki magnes wystarczy, by polski Star
rósł w siłę? Trudno powiedzieć. Mariusz
Modrzyński mówi, że jeszcze niedawno
opowiadając na spotkaniach klubowych
o swojej łódce, słyszał komentarze pełne
sceptycyzmu co do możliwości rozwoju
tej klasy w Polsce. Dziś coraz więcej osób
nastawia uszy, by dowiedzieć się co słychać
w świecie klasy Star. Jedno jest pewne:
International Star Class Yacht Association
dostrzega potencjał rozwoju Stara w Polsce. Chodzą słuchy, że w przyszłym roku
w Gdyni mają się odbyć Mistrzostwa Półkuli Wschodniej (Eastern Championships).
Może tak duża impreza przyciągnie na pokład czerwonej gwiazdy nowe nazwiska?
Dariusz Urbanowicz
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Puchar Ameryki
P

aul Henderson, były prezydent Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej, twierdzi,
że Puchar Ameryki zmierza donikąd. Trudno się z nim nie zgodzić.
America’s Cup to najstarsze regaty
świata. A wiktoriański dzbanek o wadze
3 kilogramów jest najstarszą nagrodą
w nowożytnym sporcie. Udział w walce
o to trofeum związane jest z największym
prestiżem w świecie jachtingu. A zwycięstwo jest spełnieniem najśmielszych
marzeń. W grę wchodzą setki milionów

euro i najnowsze technologie. Czy taki
spektakl można zniszczyć? Czy można
zniechęcić do pucharu sponsorów, kibiców i media? Niestety wydaje się, że to
dość proste. I co gorsza całkiem realne.
Kiedy przed dwoma laty Szwajcarzy
zdobywali puchar w Walencji nikt nie
spodziewał się tak poważnych kłopotów. Rozważano nawet wprowadzenie
dwuletniego cyklu, w jakim regularnie
byłyby rozgrywane regaty. Ale zamiast
zmagań na wodzie rozpoczęła się rywalizacja w sądzie.

W 33. edycji Pucharu Ameryki wystartują wielkie, 90-stopowe katamarany.
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Dotychczas pretendenta do bezpośredniej walki o puchar wyłaniano w drodze
silnie obsadzonych eliminacji. Tym razem nowojorski sąd uznał, że w szranki
o trofeum mogą stanąć jedynie Amerykanie z Oracle BMW. Jaki jest tego efekt?
Nie ma już słynnych regat pretendentów
Louis Vuitton Cup. Żeglarze stracili pracę, sponsorzy odwrócili się od Pucharu
Ameryki, a szefowie żeglarskich zespołów zawiesili działalność lub zajęli się
rywalizacją w innych klasach. W grze
pozostały jedynie dwa syndykaty: Ame-

rykanie i obrońcy pucharu ze szwajcarskiego teamu Alinghi.
Na bok odstawiono też jachty klasy
ACC (America’s Cup Class), które przez
ostatnie lata sprawiały, że walka o puchar
była wyrównana i emocjonująca. Czasem
do ostatnich wyścigów. Teraz oba syndykaty topią miliony budując gigantyczne
katamarany. I wzajemnie oskarżają się
łamanie dotychczasowych reguł gry.
W minionych latach o zwycięstwie
decydowały nie tylko wysokie budżety
zespołów, ale też żeglarski kunszt i siła
załogi, która obsługiwała jacht wykorzystując wyłącznie własne mięśnie. Tymczasem na katamaranach nie będą już potrzebni grynderzy czyli młynkowi, którzy
wylewając siódme poty trymowali żagle.
W najnowszym bolidzie Alinghi zastosowano elektryczne kabestany, wodne balasty, a połowa wszystkich regulacji jest
sterowana komputerowo. W odpowiedzi
Amerykanie planują zainstalowanie silników do wybierania lin.
Wszystko wskazuje na to, że ten wyścig zbrojeń będzie trwał aż do lutego
2010, kiedy to ma być rozegrana 33. edycja America’s Cup. Wyścigi odbędą się
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(w pobliżu miasta Ras Al Khaimah).
Taką lokalizację wybrali Szwajcarzy
i z pewnością nie zrobili tego mając na
uwadze wielką przyjaźń szwajcarskoarabską. Laguna Al Hamra Village, która
będzie portem regat, to luksusowy resort.
Nieruchomości wykupiło już tam 3,5 tys.
zamożnych rezydentów z całego świata.
Teraz ceny z pewnością nieco podskoczą
w górę.
Dariusz Urbanowicz

www.magazynwiatr.pl

Fot. Valentin Flauraud/REUTERS/Forum, Carlo Borlenghi/Alinghi

Czy najstarsze regaty chylą się ku upadkowi?

sport

C

zy to jeszcze jacht, czy może
już jakiś żaglo-wodolot? Albo
kosmiczne monstrum kierowane przez współczesnego Mad
Maxa, które za chwilę niespodziewanie odpali jakąś niespodziankę
i odfrunie?
51,36 węzła czyli 95 km na godzinę pędził u wybrzeży Hyeres francuski trimaran
l’Hydroptèr. Jacht dowodzony przez Alaina Thebaulta pobił rekord prędkości na
dystansie 500 metrów. Podczas prób załoga
osiągnęła największą chwilową prędkość
55,5 węzła (ponad 102 km/h). Te zadziwiające wyniki uzyskano przy zachodnim
wietrze wiejącym z siłą 28 węzłów (7 stopni w skali Beauforta). Nowy rekord został
już ratyfikowany przez organizację World
Sailing Speed Records Counsil. Poprzedni
należał do kitesurfera Alexa Caizerguesa, został ustanowiony w ubiegłym roku
w Namibii i wynosił 50,57 węzła. To chyba
dobra wiadomość, bo oznacza, że jachty
mogą być jednak szybsze, niż latawce.
L’Hydroptèr został zwodowany już
cztery lata temu. Ma jeden duży kadłub
(18,28 m) i dwa małe boczne pływaki.
Do obu zamocowane są płetwy długości 5,7 m pochylone pod kątem 45 stopni.
Kiedy wiatr się wzmaga nacisk wody na
płetwy osiąga 30 ton, kadłuby wychodzą
nad powierzchnię i jacht zaczyna ślizgać
się jak wodolot. Maszt jednostki niesie
żagle o owierzchni 150 m kw.
Przy poprzedniej próbie bicia rekordu
(w grudniu 2008) l’Hydroptèr przewrócił
się na grzyba niedaleko Marsylii przy
prędkości 100 km/h. Ani załodze, ani
łódce nic poważnego się nie stało. DU

l’Hydroptèr kontratakuje
Najszybszy jacht świata
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Optimist i co dalej?
Dokąd płyną mistrzynie z Chojnic i Mrągowa?

Magazyn WIATR: Sara chyba jest
skazana na sukces. Dorasta w sportowej
rodzinie. Ma tatę trenera, brata olimpijczyka, broni barw klubu z tradycjami.
Grzechem było by tego nie wykorzystać.
Andrzej Piasecki (tata i trener Sary):
Rzeczywiście u nas wszystko kręci się
wokół żagli. Sara pierwszy raz wsiadła na
Optimista, gdy miała zaledwie trzy lata.
Jej brat Patryk, wówczas czołowy zawodnik grupy B, wziął siostrę do swojej łódki
i przewiózł po basenie portowym w Giżycku. Mała była dumna i przejęta. Niecałe
dwa lata później zaczęła pływać na desce
i trenować taniec sportowy w grupie Piotra Galińskiego (później zasłynął jako
juror w programie „Taniec z gwiazdami”). Równolegle żeglowała z niebieskim
żaglem w programie firmy Nivea. Obie
pasje godziła tak długo, póki taniec nie
zaczął kolidować z wyjazdami na regaty.
Do grupy A, w której żeglują najlepsi i najstarsi zawodnicy, Sara przeszła
w wieku 12 lat, choć mogła to zrobić
wcześniej. Czy to było celowe działanie?
Oczywiście! Młody zawodnik powinien nauczyć się wygrywać. Musi nabrać
pewności prowadząc wyścigi, żeglując od
startu do mety w ścisłej czołówce. W ten
sposób budujemy poziom jego motywacji.
Trofea w sporcie są ważne od najmłodszych lat. Są nagrodą. Podobnie jak cukier
dla konia. Zresztą chyba żadne działanie
we współczesnym świecie nie mam sensu,
jeśli nie masz szans na sukces. Kiedy Sara
była już gotowa, by awansować do grupy
A, to od razu pojawiła się w czołówce.
Dwa razy wygrała klasyfikację Pucharu
Polski (pokonując wszystkich chłopaków).
Cztery razy awansowała do reprezentacji.
I zdobyła trzy medale na mistrzostwach
Europy: dwa brązowe i srebrny.
Są jednak trenerzy mający spore sukcesy w klasie Optimist, którzy uważają,

14

Sara Piasecka (z tatą) tuż przed startem do ostatnich w karierze regat w klasie Optimist.

Marta Biernaczyk (z lewej) i Ewa Szczęsna połączą siły na jachcie klasy 420.

że nie ma sensu trzymać zbyt długo zawodnika w grupie B, bo wówczas wolniej się rozwija.
Znam tą teorię, ale się z nią nie zgadzam.
Cztery starty na mistrzostwach Europy
i trzy medale. W jaki sposób Sara przygotowuje się do najważniejszych imprez?
Staramy się zmniejszać obciążenia
treningowe i poziom stresu. Na wodzie
ćwiczymy jedynie fragmenty wyścigów,
ewentualnie pływamy na krótkiej trasie.
Co decyduje o sukcesie w największy
sposób?
Ważna jest jakość sprzętu i jego trym.
Przygotowanie fizyczne. Istotna jest
prędkość. Oraz wyczucie wiatru. Ale
o sukcesie w największym stopniu decyduje dobre funkcjonowanie sternika
w warunkach stresu.
Czy za kilka lat córka będzie zawodowym żeglarzem? Bo dziś wiele na to
wskazuje.
Nie sądzę. Sara ma wiele innych talentów. Chłonie języki obce. Jest najlepszą
uczennicą w szkole. Czasem po regatach
siedzi do 4 w nocy nad książkami, by
nadrobić zaległości, więc nie brakuje jej
także pilności. Wiem, że marzy o zawodzie
lekarza dziecięcego, więc być może za ja-
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kiś czas będzie musiała poluzować związki
z żeglarstwem. Wyboru dokona sama.
Zaraz po mistrzostwach Europy Sara
wyruszyła w świat żeglować na jachcie
Byte CII. To na tej łódce zawodnicy z
całego świata będą za rok walczyć na
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Singapurze. Tylko jak przygotować się do ważnych regat skoro tej
łódki jeszcze nikt w Polsce nie widział?
Dlatego Sara wsiadła do samolotu i wyruszyła do Singapuru. Stamtąd poleciała do
Kuala Lumpur, stolicy Malezji, gdzie dołączyła do grupy Marka Nostitza, polskiego
trenera z Pucka, który prowadzi szkółkę dla
50 optimiściarzy z 14 państw. Marek pomógł
pożyczyć Byte’a dla Sary. Po kilku dniach
córka wróciła do Singapuru i zamieszkała
w domu miejscowych żeglarzy. Trenowała
na nowej łódce. Była zachwycona. Szkoda
tylko, że szefowie kadry Singapuru nie zgodzili się, by Sara trenowała z nimi.
Ile kosztuje organizacja takiego wyjazdu?
Za bilet lotniczy zapłaciliśmy 3 tys. zł.
Ale zamawialiśmy go z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem. Nocleg z wyżywieniem
kosztuje w Singapurze około 50 zł czyli
mniej niż w Polsce. Nie jest to wyprawa,
która może zrujnować domowy budżet.

To może razem z Sarą powinni tam
żeglować także inni zawodnicy z krajowej czołówki? Może Pan, odpowiedzialny w PZŻ za szkolenie młodzieży,
mógłby pomóc innym rodzicom w zorganizowaniu takiej eskapady…
Cały czas staram się pomagać. Piszą do
mnie rodzice i pytają o możliwości zakupu Byte’a.
No tak, ale inni dopiero ślą do Pana
maile z pytaniami, a Sara już zaliczyła
pierwsze starty na nowej łódce.
To prawda. Proszę jednak pamiętać, że
Sara pojechała do Azji sama, bez opieki.
Zna angielski, więc radzi sobie na lotnisku, w mieście. Poza tym zależało mi na
tym, by nie miała kontaktu z Polakami,
by mieszkała z miejscowymi i szlifowała język. Dla niej to był nie tylko wyjazd
treningowy, ale też coś na kształt szkoły
językowej. Gdyby pojechała z grupą rodaków, to nie byłoby o tym mowy.
Ile trzeba wydać na łódkę klasy Byte?
Nowa kosztuje niecałe 20 tys. zł. Używaną można kupić za 12-13 tys. zł. Łódka
prezentuje się znakomicie. Ma węglowy
maszt i przezroczysty żagiel. Kadłub wykonany jest dużo solidniej, niż na przykład
kadłub równie drogiego Lasera.
*Mistrzostwa Europy w klasie Optimist
rozegrano w słoweńskim Piranie. Polacy
zaprezentowali się doskonale. Poza Sarą
Piasecką (srebro) na podium stanął Konrad
Lipski z YKP Gdynia (brąz). Czwarte miejsce zajął Filip Florek Trenerem kadry na mistrzostwa Europy był Przemysław Struś.
Magazyn WIATR: Ewa Szczęsna zaczęła żeglować później, niż Sara. Mimo
to kończy przygodę z Optimistem jako
druga dziewczyna mistrzostw świata.
Jak to się robi?
Mirosław Laskowski (trener z CHKŻ
Chojnice): Za nami dopiero czwarty sezon
Ewy przepracowany naprawdę na poważnie. To jednak wystarczyło do osiągnięcia
sukcesu, bo ta dziewczyna była wręcz
stworzona do Optimista – sprawna, silna,
a jednocześnie drobna w budowie i niezbyt ciężka. Poza tym Ewa to naprawdę
duży talent. Szybko przyswaja sobie nowe
rzeczy i ma niezwykłą zdolność do analizowania nawet najdrobniejszych błędów.
Jestem przekonany, że najlepsze lata w żeglarstwie dopiero przed nią.
Na jakiej łódce będzie pływać w przyszłym sezonie?
Ewa wsiada na „420”. Jej załogantką
będzie Marta Biernaczyk z AZS Poznań,
dobra koleżanka także żeglująca z powodzenie na Optimiście. Dziewczyny mają
już za sobą pierwsze treningi.
Sterniczka spod Wrocławia, załoganta z Poznania, trener z Chojnic. Jak
to wszystko zgrać?
Logistyka będzie trochę utrudniona,
ale spokojnie, przy pomocy rodziców
i obu klubów z pewnością damy radę.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
*Mistrzostwa świata rozegrano w Brazylii. Drugim Polakiem w stawce ponad
200 Optimistów był Maciej Figiel z SEJK
Pogoń Szczecin (52 miejsce). Tosia Marciniak z MOS Iława zajęła 60 pozycję.
Trenerem kadry na mistrzostwa był Tomasz Figlerowicz.
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Fot. Krzysztof Olejnik
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ara Piasecka, srebrna medalistka mistrzostw Europy oraz
Ewa Szczęsna, druga dziewczyna tegorocznych mistrzostw
świata, zakończyły właśnie przygodę z Optimistem. O planach na przyszłość opowiadają ich trenerzy.

żeglarz miesiąca

Marta Hlavaty
Magazyn WIATR: Mistrzostwa
świata w hiszpańskiej miejscowości Santa Pola miały taki przebieg,
że Hitchcock, mógłby o nich film
nakręcić…
Marta Hlavaty: Jeszcze mi dreszcze po
plecach przechodzą. Bym mogła walczyć
o złoto, komisja musiała puścić ostatni
wyścig. I puściła. Ale zaledwie pięć minut przed godziną, o której planowano
zakończenie zawodów. Poza tym chcąc
stanąć na szczycie podium musiałam ten
ostatni bieg wygrać. Gdybym była druga,
to zwycięstwo przypadłoby Australijce
Allison Shreeve, byłej mistrzyni świata.
Chwilę po starcie płynęłaś trzecia.
Tuż przede mną żeglowała Australijka,
a na prowadzeniu była moja koleżanka
Agnieszka Pietrasik. To była prawdziwa
próba nerwów. Allison Shreeve tak bardzo chciała zwyciężyć, że nie spuszczała
mnie z oczu. W końcu nie wytrzymała
presji i zaczęła popełniać błędy. Po prostu nerwy ją zżarły. Po chwili o zwycięstwo ścigałam się już tylko z Polką.
Zwycięstwo Agi dawało jej brązowy medal, a porażka spychała poza podium. Ja
musiałam wygrać, by obronić tytuł mistrzyni świata sprzed roku. Wyprzedziłam Agnieszkę dosłownie na ostatnich
metrach, na ostatnim zwrocie przez rufę.
I szczęśliwie pierwsza minęłam linię
mety.
Szkoda Agnieszki. Ale jeszcze biedniejsza jest chyba Allison. Pewnie
śnisz się jej po nocach. Przed rokiem
na mistrzostwach świata w Portugali przegrała z Tobą jednym punktem.
Tym razem przegrała mając tyle samo
punktów (zadecydowało zwycięstwo
w ostatnim wyścigu). Mam wrażenie,
że raczej nie będziecie razem chodzić
na zakupy…
Takie jest żeglarstwo. Walczyłyśmy
wszystkie do końca. Każda chciała coś
udowodnić.
Czym różni się Formuła Windsurfing od olimpijskiej klasy RS:X, na
której będziesz rywalizować o prawo
startu na igrzyskach?
W Formule żeglujemy tylko przy silniejszych wiatrach, prawie zawsze w ślizgu. To naprawdę wielka frajda. Na desce
reklama
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Ustaw wózek genui tak, żeby
kąt trymowania przechodził w
połowie liku przedniego. Zwiększa
to szybkość i mniej niszczy żagiel
zmniejszając łopotanie liku tylnego.
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olimpijskiej trzeba się ścigać w każdych
warunkach, również przy dwóch stopniach Beauforta. Poza tym RS:X to jedna
deska i jeden żagiel. W Formule Windsurfing mamy aż trzy pędniki. Każdy
na inne warunki wietrzne. Największy
żagiel ma aż 11 m kw. – naprawdę ogromniaste skrzydło. Wszystko to sprawia, że
dobrej klasy sprzęt do tej konkurencji
kosztuje od 40 do 50 tys. zł. Na szczęście

reklama
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Chcesz być szczęśliwa? To bądź! – oto życiowe motto mistrzyni świata.

reklama

reklama

mam już sponsorów i nie muszę za niego płacić. Nie musze też pożyczać desek
i stateczników od brata, który bardzo pomagał mi na początku.
Jest jeszcze jedna różnica. Za zwycięstwo w mistrzostwach świata w Formule
Windsurfing dostałam nagrodę pieniężną
(2,7 tys. dolarów). Za podobne zwycięstwo na desce olimpijskiej otrzymuje się
jedynie szklany wazonik i uścisk dłoni.
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Nie można jednak żeglować wszędzie
i na wszystkim. Organizm w końcu się
zbuntuje.
Już zaczął się buntować. Miałam kłopoty z mięśniami rąk. Podczas wyścigów łapały mnie skurcze. Wycofałam
się z regat w Kilonii. Niewesoło było też
w Holandii. Raz, żeglując na drugiej pozycji, po prostu wypuściłam żagiel z rąk.
Dlatego chyba dobrze, że sezon już się
kończy. Będzie trochę czasu na regenerację sił.
Mamy dziś w Polsce jedną z najsilniejszych na świecie kobiecych drużyn w windsurfingu. Ale na igrzyska
do Londynu będzie mogła pojechać
tylko jedna z Was. Kto ma największe
szanse?
Dziś trudno powiedzieć. Bardzo szybka jest Agata Brygoła. Dobrze radzi sobie Małgosia Białecka. Także Ania Gałecka. Po powrocie z krótkiego urlopu
macierzyńskiego szalenie groźna będzie
Zosia Klepacka. Ja też chcę powalczyć.
Oj, będzie się działo.
W jakiej formie jest dziś polski windsurfing. Nie ten olimpijski, ani ten
z mistrzostw świata, ale ten z plaży na
Półwyspie Helskim czy w Łebie.
Myślę, że ma się naprawdę dobrze.
Kiedy we wrześniu rozgrywano w Łebie
mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich (także w RS:X), na plaży zorganizowano zawody Wave Session. Nadciągał silny wiatr. Zapowiadano fale.
Więc 50 surferów skrzyknęło się w dwa
dni. Wzięli krótkie urlopy lub urwali się
z uczelni. Tak zgranych ekip nie ma zbyt
wiele w Europie. Wcześniej, na początku sierpnia, zawodnicy i amatorzy spotkali się na Allegro Cup. To jedna z najlepszych i najlepiej zorganizowanych
imprez windsurfingowych na świecie.
Wcale nie przesadzam. Poza tym mamy
tysiące młodych ludzi, dla których deska jest po prostu zabawą. Sposobem
na wolne weekendy, na wakacje gdzieś
na Rodos, wielu nawet późną jesienią
podróżuje po Europie swymi busami
w poszukiwaniu ciekawych miejscówek. Windsurfing to nie jest tylko sport.
To jest sposób na życie.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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Zamontuj wózki z regulacją i...

POCZUJ RÓŻNICĘ
Czy możesz zmienić ustawienie wózka genui?
Obecnie, kiedy na jachtach seryjnie montuje się
rolery genui, które pozwalają łatwo zarefować
żagiel, jeszcze ważniejsze jest żeby mieć wózek i
móc go przestawiać. Z całym szacunkiem dla
żaglomistrzów –zaprojektowanie żagla, który po
zmianie powierzchni (np. zarefowaniu) nie
wymagałby zmiany prowadzenia szotów jest
prawie niemożliwe. Trzeba przesunąć wózek.

Rolka waha się na
ogranicznikach
Dobierz odpowiednią
regulację położenia wózka
Jeden wózek będzie działał
na genuach 110% - 150%
Na tej samej szynie można zakładać
wózki łożyskowane i niełożyskowane

Harken Polska Sp. z o.o.

ul. Lisa Kuli 4/1, 01-512 Warszawa
Tel. 022-561 93 93, Fax: 022 839 22 75
Email. polska@harken.pl, www.harken.com

Dostępne w autoryzowanych sklepach: Czeladź www.hobyn.com.pl Gdańsk www.sailservice.com.pl Gdynia www.clipper.gd.pl
Giżycko www.falski.info Kraków www.hals.sklep.pl Łódź www.hals.sklep.pl Poznań www.hobby.poznań.pl Ruciane Nida &
Warszawa www.hak.pl Szczecin www.trakielunek.pl Warszawa www.wawersails.com.pl www.sklep-zeglarz.com.pl
Wrocław www.sklepyzeglarskie.pl Wysyłkowo www.ggnsport.pl
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Fot. Bogusz Trepka

Polka drugi raz z rzędu mistrzynią świata w Formule Windsurfing

supermarket
Nóż
Skeletool

Windmaster 2
To jeden z najlepszych popularnych i niedrogich wiatromierzy dostępnych na
rynku. Ma duży, czytelny
wyświetlacz. Mierzy siłę
wiatru w km/h, węzłach,
m/s, milach/h (to dla nas ciekawostka) oraz oczywiście w
kali Beauforta. Podaje aktualną, średnią
i maksymalną zmierzoną prędkość wiatru.
Pomiar zapamiętuje do 8 dni. Baterie mogą
wystarczyć nawet na 10 lat. Cena: 259 zł.
go zamocować w czterech pozycjach za
pomocą dodatkowo płatnych mocowań
(wykorzystując okucia relingów). Cena:
od 719 zł.

Zestaw Plastimo

Zegarek regatowy

Czołówka Lago-Led

Jeden z najnowsz ych
modeli firmy
Leatherman.
Wy ko n a n y
jest z nierdzewnej
stali. Posiada
wbudowany
karabińczyk,
dzięki któremu możemy
go przypiąć
do spodni lub
plecaka bez konieczności używania kabury. Oprócz standardowych narzędzi posiada przecinak do drutu, gniazdo końcówek
śrubokrętu oraz schowek w ękojeści na
końcówkę śrubokrętu. Cena: 399 zł.

Lornetka Navigator 7x50

Wszystko pod ręką w jednym pokrowcu
z zaczepem, odpornym na promieniowanie UV. W środku znajdziecie podkowę
ratunkową, oświetlenie ratunkowe oraz
linę o długości 40 m. Cena: 551 zł

Grill pokładowy Magma
Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Posiada system równomiernego rozprowadzania ciepła. Może działać na węgiel
drzewny lub gaz. Do pokładu można
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Zegarek stworzono z myślą o najmłodszych
sternikach. Można go zamocować na rękę,
do kapoka, do pasów od zbiorników wypornościowych lub nawet do masztu. Zegarek
ma duży wyświetlacz. Jest wodoodporny
i nie tonie. Perfekcyjnie odmierza czas i informuje zawodnika głośnymi sygnałami
o zbliżającym się starcie. Cena: 413 zł.
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Odporna na uderzenia i zachlapania.
Wyposażona jest w trzy mocne żarówki
diodowe z reflektorem. Można regulować strumień światła. Czołówka działa
dzięki trzem bateriom 1,5V. Cena 160 zł.

Rower AWN 20 cali
Składany rower na jacht. Ma trzy przerzutki, hamulec nożny i ręczny oraz
stalową ramę. Choć sprawia wrażenie
delikatnego mogą na nim jeździć osoby
ważące nawet 105 kg i mierzące 190 cm.
Waga roweru: 14,5 kg. Po złożeniu ma
następujące wymiary: długość 83 cm,
szerokość 27 cm, wysokość 65 cm. Cena:
1287 zł

Profesjonalna, wodoodporna (do 2 metrów pod wodą) i wypełniona sprężonym
azotem. Posiada optykę Steiner o wysokim kontraście i wbudowany kompas
z podświetleniem. Cena: 2099 zł
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wspomnienia

Fastnet
Race 1979

Fastnet Race to wyścig o długości 608
mil morskich (jest ostatnim etapem regat
Admiral’s Cup). Podobną długość mają
słynne regaty Sydney-Hobart, ale Fastnet
ma nieporównywalnie trudniejszą nawigacyjnie trasę i o 20 lat dłuższą historię.
Po raz pierwszy wyścig ten rozegrano
w 1925 roku. Rywalizacja rozpoczyna się

18

przeciekająca przez nasze liche, wyprodukowane w kraju, ubrania sztormowe.
Poranek 11 Sierpnia 1979 roku był pogodny i niezbyt wietrzny. Start dla pierwszej grupy jachtów zaplanowano na godz.
13.30. Wcześniej nie widziałem tak wielu
jednostek na linii startu. Nie sposób było
zobaczyć boi ograniczających linię. Tylko
nabieżnik na zabudowaniach Royal Yacht
Squadron pozwalał na ocenę naszego położenia. Armatki startowe strzelały co pięć
minut. Co pięć minut kolejna grupa kilkudziesięciu jachtów wyruszała na trasę.

nie pozwalał na przebicie się przez silny,
przeciwny prąd (do 7 węzłów). Olbrzymi
krąg jachtów żeglował jeden za drugim.
Każdy czekał na okazję, by wyskoczyć
poza przylądek. W miarę słabnącego prądu kolejnym szczęśliwcom udawało się
przedostać na zachodnia stronę skał. Na
czele angielska Eclipse i Williwaw z Denisem Connerem, a tuż przy nas Helisara
– jacht słynnego dyrygenta Herberta von
Karajana. Ogniska powoli zaczęły znikać
za rufami.

Odsłona pierwsza

Mgły. Silne mgły. I nagle wyłania się
Lizard Point. Przedostatni przylądek na
trasie ku brzegom Irlandii. Cisza i pustka.
Żadnych jachtów.

Ogniska rozpalone na skałach przylądka Bill of Portland rzucały czerwień
na jego pionowe ściany. Słabnący wiatr

Irlandia

Start
W 1979 roku na starcie do wyścigu
Fastnet stanęły trzy polskie jachty walczące wówczas w Admiral’s Cup – Hadar z kapitanem Zygfrydem Perlickim,
Cetus Jerzego Siudy i Nauticus Tadeusza Siwca, w którego załodze miałem
wtedy honor żeglować. Wcześniej wszyscy zbieraliśmy srogie baty. Jednostki
z Australii, USA, Anglii, Irlandii, Niemiec, Francji i Szwecji były nie do ugryzienia. Brakowało nam doświadczenia
i dobrego sprzętu. Nasze łódki były
ciężkie i przeciekały jak rzeszoto. Ale
za to entuzjazm był ogromny. Nie była
go w stanie ostudzić nawet słona woda
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Odsłona druga
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M

iał nadejść lekki sztorm.
Nic strasznego. Ale przyszedł sztorm o charakterze
tropikalnego cyklonu. 69 jachtów
nie wróciło do Plymouth. 23 jachty
utonęły. W akcji ratunkowej brało
udział 15 okrętów Royal Navy, jeden okręt duński i cała flota wojenna Irlandii. W sumie 4 tys. osób
zdołało uratować 136 żeglarzy i 80
jachtów. Niestety aż 15 uczestników regat zginęło.

w Cowes na wyspie Wight (południowe
wybrzeże Anglii). Żeglarze zmierzają
na zachód ku brzegom Irlandii. Muszą
okrążyć Skałę Fastnet i skierować swój
jacht z powrotem na wchód. Po minięciu
od południa wysp Scilly żeglują na metę
w Plymouth.
Miejsce startu, miasto Cowes, kipi gorącą, portową atmosferą. To tutaj działają słynne kluby: Royal Ocean Racing
Club i Royal Yacht Squadron. Można
mieć wrażenie, że ludzie w tym miejscu
żyją wyłącznie po to, by żeglować. To
właśnie w Cowes w 1851 roku królowa
Viktoria, czekając na mecie pamiętnych
regat, które dały początek dzisiejszemu
Pucharowi Ameryki, spytała: „kto prowadzi wyścig Panie Admirale? – America – Wasza Wysokość. A kto jest drugi?
Drugiego nie widać”.

La
Ba badi
nk e

Roman Paszke

Najtragiczniejszy wyścig w historii

wspomnienia
Odsłona trzecia
Wiatr zwariował. Słabł, by po chwili
uderzyć niespodziewanie. Raz z lewej,
raz z prawej. Słupek rtęci w termometrze rósł i za chwilę opadał. Wieczorem
żeglowaliśmy już bez grota, jedynie na
przednim żaglu nr 4. Szybko rozdmuchało się do 55 węzłów (11 stopni w skali
Beauforta) i blisko godzinę walczyliśmy
ze zmianą „czwórki” na sztormowego
foka. Skala na analogowym wiatromierzu mogącym pokazywać nawet 60
węzłów już się skończyła. Sztormowy
fok przez chwile stał w łopocie. Właściwie nie był to łopot. Po prostu fok stał
sztywny jak deska. Nie widziałem czegoś takiego. Siła wiatru była tak ogromna, że nie słyszeliśmy własnych słów.
W nawigacyjnej nasz pierwszy elektroniczny wiatromierz z wyświetlaczem
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pokazywał 87 węzłów. Żaden z nas nie
był jeszcze w takim sztormie. Zmienialiśmy się za kołem sterowym i natychmiast każdy nowy sternik przypinał się
pasem do dwóch uchwytów pokładowych. Rufa tak skakała jakby koniecznie
chciała każdego z nas wysadzić z siodła.

Odsłona czwarta
W nocy Wojtek ugotował kisiel. Do
dzisiaj nie wiem jak mu się to udało.
Nauticus w środku przypominał shaker
sprawnego barmana. Nasz kapitan próbował nas podtrzymać na duchu, troszkę
bagatelizował wskazania wiatromierza.
„Chyba przesadza” – mówił. Ale każdy
z nas czuł, że żartów nie ma.
O trzeciej w nocy niebo w różnych częściach horyzontu zaczęło różowieć. Antena naszej UKF-ki poleciała z wiatrem,
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więc nie mieliśmy pojęcia, że wokół nas
na morzu Irlandzkim rozgrywa się tragedia. Dopiero kiedy spotkaliśmy francuski
jacht Accanito zrozumieliśmy jak wielkie
są fale. Łódka naszych rywali pojawiła się
gdzieś u góry i za chwilę widzieliśmy jej
pokład z bardzo, bardzo wysoka. Późniejsze relacje określające to zjawisko jako
mountainous seas nie było przesadzone.

Meta
Poranek pod brzegiem Irlandii wyglądał pięknie i strasznie. Fale obnażały
skały wysokiego brzegu „do korzeni”.
Huk jaki dochodził do nas z kilkusekundowym opóźnieniem pokazywał całą
potęgę morza. Gdy zbliżaliśmy się do
Fastnet Rock o poranku wiało już „tylko” 10B. Wkrótce wiatr szybko osłabł
do piątki.
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Na metę w Plymouth wpływaliśmy
późno w nocy. W Mildbay Dock świeciło mnóstwo świateł. Wielu oczekujących na brzegu nie zobaczyło już swoich
bliskich. Po zacumowaniu zniknąłem
w uścisku Zygi Perlickiego…
Roman Paszke
Klasyfikację generalną Fastnet Race
w 1979 roku wygrał Ted Turner, późniejszy założyciel CNN, mąż Jane Fondy.
Roman Paszke wrócił do Cowes 18 lat
później. W amerykańsko-polskim teamie
zwyciężył w regatach Admiral’s Cup, którego Fastnet jest finałowym etapem. Król
Norwegii Harald V, rywal Romana Paszke
z tamtych lat i z tamtych regat, powiedział
na mecie polskiemu kapitanowi: „Roman,
niewielu wie, jaką drogę musieliście przejść,
by się tutaj ponownie znaleźć”.
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Poczuj emocje!
www.delphiayachts.pl

Od 1990 robimy to co kochamy, budujemy ³odzie.
W naszej rodzinnej firmie znajdziecie sztukê
technologiczn¹, nowoczesne hale produkcyjne
a co najwa¿niejsze wyspecjalizowanych pracowników z ogromn¹ pasj¹ i entuzjazmem.
DELPHIA YACHTS ³¹czy komfort, elegancjê
i jakoœæ dla czystej przyjemnoœci ¿eglowania.

Pragniesz wyp³yn¹æ w rejs, prze¿yæ niezapomnian¹
przygodê, odkryæ nowe miejsca?
My zrealizujemy Twoje marzenia.
Na pok³adzie Twojej w³asnej Delphii, w pe³ni poznasz jej nowe mo¿liwoœci i poczujesz prawdziwe
emocje.

CZARTER JACHTÓW
MORSKICH
NA BAŁTYKU:
www.delphiayachts.pl

CZARTER JACHTÓW
MORSKICH
W CHORWACJI:
www.odisey-yachting.com

Delphia Yachts Kot sp.j., ul. Poznañska 12/102, 00-680 Warszawa, tel. 087 520 30 37, fax 087 520 21 77 • e-mail: delphiayachts@delphiayachts.pl
Delphia
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