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OD REDAKCJI

druga strona medalu

Cannes, Genua, 
a później Poznań

Rozpoczął się jesienny sezon tar-
gowy. Za nami wrześniowa impreza 
w Cannes (piszemy o niej na str. 11). 
Drugiego dnia października rozpo-
częły się targi w Genui. A już w przy-
szłym miesiącu najważniejsze wyda-
rzenie listopada w Polsce – Boatshow 
w Poznaniu.

W przemyśle jachtowym imprezy 
targowe są barometrem nastrojów. 
Między stoiskami najłatwiej poznać 
humory producentów i kupujących. 
Choćby po liczbie targowych gości. 
W Cannes targi odwiedziło 54 tys. 
osób czyli niewiele mniej, niż przed 
rokiem. Spadła liczba wystawców 
(z 468 do 400), ale zarówno oni, jak 
i organizatorzy uznali, że impreza na-
pawała optymizmem.

Targi w Cannes były wielkim suk-
cesem polskich wystawców, choć nie 
było ich zbyt wielu. Duże zaintereso-
wanie budził katamaran Sunreef zbu-
dowany w Gdańsku. Stocznia Galeon 
zaprezentowała we Francji aż trzy 
premierowe łodzie. Największa z nich, 
Raptor 700 Skydeck, otrzymała dwie 
prestiżowe nagrody – za najlepszy pro-
jekt i najbardziej innowacyjny jacht 
sportowy o długości do 24 metrów. To 
naprawdę miłe chwile, kiedy dzien-
nikarze z różnych zakątków świata 
pytają nas na zagranicznych targach 
o polskie stocznie i podziwiają nasze 
jachty.

Arek Rejs
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Festiwal Muzyczne Perły
(6-11.10. WARSZAWA) Druga edycja Festiwalu Muzycz-

ne Perły odbędzie się w Warszawie, w tawernie Korsarz przy 
ul. Gostyńskiej 45. Koncerty będą się rozpoczynać codzien-
nie o godz. 19. Obok Festiwalu Muzyczne Perły w tym roku 
odbędą się również Warszawskie Inspiracje Szantowe. Ideą 
Inspiracji jest promowanie młodych zespołów i twórców, 
którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z muzyczną sce-
ną. Nie będzie dla nich oddzielnego koncertu konkursowe-
go, młodzi zagrają razem ze starszymi kolegami na tej samej 
scenie. Zaproszeni wykonawcy stanowią mieszankę rocka 
marynistycznego, folku i szant.

Dni Kultury Marynistycznej w Rzeszowie
(7-10.10. RZESZÓW) To już 14 edycja tej imprezy. Kon-

certy odbędą się w Tawernie Żeglarskiej oraz w Teatrze Ma-
ska. Zagrają między innymi Mirosław Kowalewski, Morde-
wind, Klang, Marek Szurawski i Ryszard Muzaj. Na sobotę 
9 października zaplanowano Dziecięcy Festiwal Twórczości 
Marynistycznej oraz podsumowanie ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego. W niedzielę 10 października uczestnicy 
przeniosą się do Lwowa, gdzie odbędzie się Polsko – Ukra-
ińskie Spotkanie Marynistyczne. 

Szczegółowy plan tej ciekawej imprezy znajdziecie na 
stronie internetowej www.szanty.rzeszow.pl

Mistrzostwa Bazy Mrągowo
(8-10.10. MRĄGOWO) Mistrzostwa Klubu Sportowego 

Baza Mrągowo w klasach Optimist, Techno, RS:X, Laser, 
l’Equipe, Cadet, 29er, 420, 470 oraz 49er będą ostatnią 
w tym sezonie krajową imprezą sportową zapisaną w kalen-
darzu PZŻ. Zawiadomienie o regatach znajduje się na stro-
nie www.baza.mragowo.pl

Urodziny YKP Kraków
(23.10. KRAKÓW) YKP Kraków świętuje 55 urodziny. 

Na uroczystość zaprasza Jan Orzechowski, komandor klu-
bu. Rocznicowe obchody odbędą się na klubowej przystani 
nad Wisłą (23 października o godz. 12). Szczegółowy plan 
dojazdu oraz program można znaleźć na stronie interneto-
wej www.ykp.krakow.pl. Historia krakowskiego YKP nie-
rozerwalnie związana jest z przystanią nad Wisłą, której 
otwarcie nastąpiło w 1955 roku. Była to wówczas przystań 
Zakładowego Klubu Morskiego. W kolejnych latach klub 
nosił nazwy Yacht Club Budowlani Nowa Huta (1959- 
-1977), Budowlany Klub Sportowy Wanda (1977-1991), 
Yacht Club Nowa Huta (1991-1993). Od kwietnia 1993 roku 
klub stał się członkiem stowarzyszenia Yacht Klub Polski. 
Uroczystości jubileuszowe połączone zostaną z zakończe-
niem sezonu żeglarskiego 2010 w Krakowskim Okręgo-
wym Związku Żeglarskim.

W I N D  C O N V E R T E R
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

węzły 0 1–3 4–6 7–10 11–16 17–21 22–27 28–33 34–40 41–47 48–55 56–63 >63

m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 >32,6

km/h 0 1–6 7–11 12–19 20–29 30–39 40–50 51–62 63–75 76–87 88–102 103–117 >117

opis cisza, flauta powiew słaby
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr

sztorm
silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm
huragan

Jesienne nuty
W październiku rozegrane zostaną ostatnie regaty sezonu. W stolicy i Rzeszowie zabrzmią szanty.  
A Kraków będzie świętować 55 urodziny YKP.
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Nowe miejsca dystrybucji Wiatru
Od numeru październikowego 
Magazyn Wiatr będzie obecny 
w nowych, ciekawych punktach. 
W najbliższym czasie będziemy 
także dystrybuować pismo na 
poznańskich imprezach targo-
wych – w tym miesiącu na tar-
gach Tour Salon, a w listopadzie 
– na Boatshow.

Wiatr będzie obecny przy Alei Spa-
cerowej w Mikołajkach – w nowej Ma-
rinie Miko, w znanym hotelu Amax 
oraz na Żaglowcu Chopin, który ma 
swą całoroczną keję tuż obok. Maga-
zyn znajdziecie także w hotelu Caligu-

la przy Placu Handlowym 7. Ten punkt 
Mikołajek znany jest nie tylko z części 
hotelowej, ale także z restauracji bo-
gatej w bojerowe akcenty. Będziemy 
obecni również w hotelu Mazur przy 

Placu Wolności, tuż obok Wioski Że-
glarskiej oraz w restauracji Bart znaj-
dującej się niemal w samym porcie. To 
miejsce żeglarze znają między innymi 
z dobrych i niedrogich śniadań. Wiatr 
dotrze także na północ od Mikołajek 
– do hotelu Robert’s Port w Starych 

Sadach. A także nad jezioro Święcajty, 
do znanego hotelu Ognisty Ptak.

Do naszych punktów dystrybucji do-
łączają także: Szkoła Żeglarska Blue-
bingo z Tomaszowa Mazowieckiego, 
Port Jachtowy Maruś leżący nad Zale-
wem Sulejowskim, Auto Żagiel Sport 
czyli sklep żeglarski z Konina znajdu-
jący się przy ul. Kolejowej 1c. Wiatr 
będzie dostępny także w Inowrocła-
wiu, w sklepie żeglarskim Adventure 
przy ul. Poznańskiej 265. Na Śląsku 
możecie nas szukać między innymi 
w Klubie Sportów Wodnych Fregata 
(Dąbrowa Górnicza, ul. Żeglarska 13).

http://www.ykp.krakow.pl/
www.delphiayachts.eu
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Wszyscy mamy swoje 
ulubione przystanie. 
Małe porty, do których 

wracamy myślami w jesienne 
wieczory. Miejsca, których ni-
gdy nie omijamy podczas rejsu 
przez Mazury, Jeziorak, Solinę, 
Zalew Szczeciński... Chcemy 
o tych portach pisać, dlate-
go w sierpniu rozpoczęliśmy 
publikację tekstów pod hasłem 
„Gdzie ta keja?”. 

Będziemy opisywać niezwykłe ma-
riny. Przystanie z ciekawą historią, 
niezwykłą architekturą lub porty pro-
wadzone przez ciekawych ludzi. Miej-
sca schowane gdzieś z boku, gdzie 
zapuszczamy się, by odpocząć. Przy-
stanie, w których można zjeść lepiej, 

niż u mamy i do późnych godzin snuć 
morskie opowieści. Jeśli znacie ta-
kie zakątki – opiszcie je. Przysyłajcie 
nam swoje propozycje i opisy na adres:  
redakcja@magazynwiatr.pl. 

Dziś zapraszamy Was do Cichej 
Zatoki w Mikołajkach, gdzie właśnie 
oddano do użytku przystań inną, niż 
wszystkie.

Marina Miko 

w Mikołajkach

Na samym końcu Cichej Zatoki, tuż 
przy Alei Spacerowej w Mikołajkach, 
wybudowano przystań bez żadnych 
zabudowań na lądzie. Drewniany kapi-
tanat wyrósł na pływającym pomoście. 
Cumują tu spacerowe jachty motorowe 
firmy European Boating Holidays, któ-
ra skupia dziś floty Cardinal Boatnig 
Holidays oraz Locaboat. Właścicielem 
i szefem tego kameralnego portu jest 
Wiesław Okrasa.

Pływające pomosty wykonane z be-
tonu przyjechały z Finlandii. Są wyło-
żone drewnem, mają eleganckie polery 
oraz system dostarczający na jachty 
prąd i wodę. 

Pływający fundament, na którym 
zbudowano kapitanat, został przy-
mocowany do dna specjalnymi eks-
panderami. Każdy z nich pracuje na 
rozciąganie. Wytrzymałość jednego 
pakietu to 60 ton (zamontowano czte-
ry pakiety). Budynek zaprojektowany 
przez firmę z Warszawy z zewnątrz 
jest dość nowatorski, ale jego kon-
strukcja nie jest skomplikowana. Po-
wstał na planie kwadratu (8 metrów 

na 8 metrów). Na parterze umiesz-
czono biuro oraz pomieszczenia tech-
niczne. Na piętrze jest pokój socjalny 
dla stałej obsługi portu. Największe 
pomieszczenie na tej kondygnacji to 
sala odpraw dla sterników łodzi mo-
torowych. Tu odbywają się krótkie 
szkolenia przed każdym z rejsów. 
Na dachu urządzono kameralny ta-
ras, z którego można podziwiać całą 
okolicę – od hotelu Amax i żaglowca 
Chopin, po centrum Mikołajek. W ka-
pitanacie znajduje się także toaleta. 
Pomost ustawiony prostopadle do 
brzegu kryje w sobie elastyczną rurę, 
która odprowadza nieczystości z WC 
do kanalizacji miejskiej. Przystań jest 
także jednym z trzech portów na Ma-
zurach posiadających system do wy-
pompowywania nieczystości z jach-
tów (tzw. szarej i czarnej wody). 

Niezwykłe jachty spacerowe cu-
mujące w Marinie Miko przyciągają 
na Mazury turystów z całej Europy. 
Na czerwiec i lipiec przyszłego roku 
zamówiono już jedenaście czarterów. 
Swój przyjazd zapowiedzieli nawet 
wodniacy z Indii i Chin. Polacy na ra-
zie stanowią zaledwie 10 proc. klien-
tów, ale Wiesław Okrasa wierzy, że 
w przyszłym roku krajowych gości 
będzie więcej.

Na razie w marinie cumuje sześć 
jachtów. W przyszłym sezonie będzie 
ich dwa razy więcej. W całej Europie 
firma European Boating Holidays po-
siada 490 jednostek. Ceny czarterów 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.cardinalboating.com

Krzysztof Olejnik

Na końcu Cichej Zatoki w Mikołajkach powstał kameralny port z kapitanatem zbudowanym na wodzie.
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Gdzie ta keja?

North Sails 
w Polsce

W Polsce rozpoczyna działalność 
przedstawicielstwo największej na 
świecie żaglowni North Sails. North 
posiada 63 oddziały rozsiane w 29 
krajach świata.

North uznawany jest za jednego z li-
derów w budowaniu żagli. Firma jako 
pierwsza zastosowała technologię 3DL 
opartą na laminowaniu żagli na formie. 
North wprowadził też próby zmęcze-
niowe swoich materiałów, kompute-
rowe metody numeryczne obliczające 
przepływy oraz inne innowacje, które 
wpłynęły na rozwój nowoczesnego 
projektowania żagli. Produkty North 
były używane na jachtach biorących 
udział w ostatnich edycjach regat o Pu-
char Ameryki i Volvo Ocean Race.

gdański zlot  
Oldtimerów
W Marinie Gdańsk odbył się IV 
Zlot Oldtimerów. Organizatorami 
spotkania miłośników starych ło-
dzi i jachtów z całego świata byli: 
miasto Gdańsk, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
oraz kapitan Jerzy Wąsowicz 
– pomysłodawca imprezy.

W czwartej edycji zlotu uczestni-
czyło prawie 200 żeglarzy z 33 za-
łóg. W imprezie wzięły udział także 
zagraniczne jednostki: Brytyjczycy 
(Phoebe), Szkot (Incentive), Duńczyk 
(Mareas) oraz Litwini z przepiękne-
go żaglowca Brabander. Sprzyjająca 
aura, atrakcyjna lokalizacja, a przede 
wszystkim wspaniałe żaglowce spra-
wiły, że gdańska marina tętniła życiem 
i przyciągała zwiedzających. Chętni 
mieli okazję nauczyć się wiązania wę-
złów, a na fanów literatury czekało sto-
isko z marynistycznymi publikacjami. 

Przy okazji tegorocznego zlotu odsło-
nięto Gdańską Aleję Oldtimerów. Pierw-
szą jednostką uhonorowaną brązową 
tablicą został Korsarz. W skład kapituły 
Gdańskiej Alei Oldtimerów weszli: Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska, Mate-
usz Kusznierewicz, ambasador Gdańska 
ds. morskich, Leszek Paszkowski, dy-
rektor MOSiR Gdańsk, Jerzy Litwin, dy-
rektor Centralnego Muzeum Morskiego, 
Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji 
Wspólnota Gdańska oraz kapitan Jerzy 
Wąsowicz. Imprezę zwieńczyła parada 
jachtów na Motławie. Następny zlot od-
będzie się za dwa lata.

Karolina Grad

mailto:redakcja@magazynwiatr.pl
http://www.cardinalboating.com
www.sztormiaki.pl
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Radek Kowalczyk odbył we wrześ-
niu samotny rejs jachtem Ocean 
650 na trasie Świnoujście – Górki 
Zachodnie – Świnoujście. Marze-
niem szczecińskiego żeglarza 
jest start w słynnych, atlanty-
ckich regatach Mini Transat.

Kowalczyk chciał pobić rekord na 
trasie Świnoujście – Górki Zachodnie, 
ale nie miał sprzyjających wiatrów. Naj-
pierw musiał halsować baksztagami, 
gdyż wiało dokładnie od rufy. Później 
zapowiedziano sztorm, więc wybrał 
trasę przebiegającą bliżej brzegu. Ale 
zamiast sztormu przyszedł wiatr o sile 
zaledwie dwóch stopni Beauforta. Na 
dodatek żeglarz podarł spinaker żeglu-
jąc na stromej, bałtyckiej fali w szkwa-
łach dochodzących do 6 stopni B. 
– Nagle coś strzasnęło i po spinakerze 
została tylko ramka – wspomina Radek. 
W Górkach Zachodnich zameldował 
się po niespełna 32 godzinach żeglugi, 
więc do rekordu zabrakło około dzie-
sięciu godzin. Kowalczyk był jednak 
dopiero drugim samotnikiem, który 
próbował swych sił na tej najdłuższej 
trasie polskiego wybrzeża. Teraz chce, 
by polscy samotnicy ustanowili własną 
kategorię. Chodzi o to, by nie musieli 
walczyć z rekordami wyśrubowanymi 
podczas rejsów załogowych. Trasę po-
wrotną do Świnoujścia Radek pokonał 
w 32 godziny i 20 minut.

W tym roku Kowalczyk żeglował 
samotnie także w regatach Unity Line 
oraz w regatach „O Puchar Poloneza”. 
W przyszłym roku planuje wystarto-
wać w zagranicznych imprezach jach-
tów klasy Mini 650 – we Włoszech, we 
Francji i na Zatoce Biskajskiej. Chce 
tam wypływać 4 tys. mil kwalifikacyj-
nych, które pozwolą mu na zgłoszenie 
swego udziału do regat Mini Trans-
at w 2013 roku. Zimą cały czas będą 
trwały prace przy sprzęcie, gdyż łódka 
Radka wciąż nie jest jeszcze gotowa do 
atlantyckich zmagań.

KO

Samotnie wzdłuż 
polskiego Bałtyku
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Radek Kowalczyk na swoim jachcie Ocean 650 w obiektywie Marka Wilczka.
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Załoga Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za sterem Krzesimir Siecznych.

Akademickie Mistrzostwa Polski
Na jeziorze Niegocin rozegrano 
Akademickie Mistrzostwa Polski 
w żeglarstwie w klasie Omega 
Standard. Do Ośrodka AZS Wil-
kasy przyjechali studenci z 47 
uczelni wyższych, zgłoszono aż 
102 jachty.

Z uwagi na dużą liczbę jachtów, po-
dzielono je na dwie floty eliminacyjne A 
i B, w każdej po 51 załóg. Z eliminacji do 
finału A awansowały łącznie 52 załogi, 
w finale B płynęło 50 załóg. Do klasyfi-
kacji drużynowej liczono dwa najlepsze 
wyniki jachtów danej uczelni. 

Pierwszego dnia pogoda dopisała. 
Świeciło słońce, a wiatr wiał w pory-
wach do 4B. Doszło jednak do kilku 
niegroźnych wywrotek, jachty odholo-
wało do portu Mazurskie WOPR. Dwa 
wyścigi w pięknym stylu wygrała załoga 
Jakuba Jankowskiego z ALK. Drugiego 
dnia zmagań wiał wiatr o średniej sile 
3B, momentami wiatromierz pokazywał 

5B. Zawodnicy popełnili pięć falstartów 
generalnych. Pięć załóg zaliczyło wy-
wrotki. Tego dnia na trasie dominował 
Filip Pietrzak z Politechniki Gdańskiej. 
Dwa biegi wygrał, w jednym był drugi. 

Ostatniego dnia regat wiatr znów nie 
zawiódł żeglarzy (2-4B). W grupie zło-
tej pierwszy wyścig wygrał Aleksander 
Fereniec z Politechniki Gdańskiej, nie 
dając szans rywalom. Drugi wyścig wy-
grał Filip Pietrzak z tej samej uczelni.

W klasyfikacji indywidualnej sterni-
ków pierwsze miejsce zajął Filip Pietrzak, 
drugie Aleksander Fereniec, a na trzecim 
miejscu uplasował się Tymon Sadow-
ski (wszyscy z Politechniki Gdańskiej). 
W klasyfikacji drużynowej zdecydowa-
nie wygrała Politechnika Gdańska, na 
drugim miejscu uplasowała się Politech-
nika Warszawska. Trzy kolejne uczelnie 
zdobyły tyle samo punktów, ale trzecie 
miejsce przyznano załodze Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (zadecydowało wyższe 
miejsce lepszej załogi z Krakowa).

Targi Tour Salon
Chorwacja, Dania, Grecja, Tur-
cja, Niemcy, Norwegia, Cypr – to 
tylko niektóre z państw odwie-
dzanych przez polskich żegla-
rzy, które zaprezentują swoje 
turystyczne atrakcje na targach 
Tour Salon. Poznańska impreza 
odbędzie się w dniach od 20 do 
23 października.

Na targach żeglarskich poznajemy 
nowe jachty, osprzęt oraz oferty firm 
czarterowych. Ale jeśli wyruszamy 
w świat nie po to, by orać morze przez 
cały urlop, ale aby zwiedzać i poznawać 
nowe miejsca na lądzie – warto odwiedzić 
targi typowo turystyczne. Dlatego w dru-
giej połowie października zapraszamy do 
Poznania. Na targach Tour Salon obecny 
będzie także Magazyn Wiatr.

Ubiegłoroczna edycja targów zgro-
madziła 724 wystawców z 39 krajów 

oraz 25 tys. zwiedzających (w tym 12 
tys. profesjonalistów podczas dwóch 
pierwszych dni targowych). W boga-
tym programie tegorocznej imprezy 
naszą uwagę zwrócił między innymi 
wykład zatytułowany: „Jak skutecz-
nie stracić klienta w turystyce” (środa, 
20 października, godz. 11.45, pawilon 
numer 6). Z pewnością warto poznać 
doświadczenia osób, które mogą nas 
ustrzec przed błędami. Bo zawsze lepiej 
uczyć się na cudzych, niż na własnych.

Przez pierwsze trzy dni targi będzie-
cie mogli odwiedzać w godz. od 10 do 
18. Czwartego dnia, w sobotę, w godz. 
od 9 do 17. Na teren Międzynarodowych 
Targów Poznańskich najlepiej wejść od 
ul. Głogowskiej (wejście wschodnie 
przy dworcu PKP). Bilety na Tour Salon 
dla osób indywidualnych kosztują 10 zł, 
dla rodzin (minimum trzy osoby) – 7 zł. 
W czasie trwania targów nie będzie 
czynne wejście zachodnie od ul. Śnia-
deckich, ale kursować będzie autobus 
dowożący zwiedzających do czynnych 
wejść. Parking dla przyjezdnych znaj-
duje się przy ul. Matejki.

www.bosman.sklep.pl
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Niemiecka stocznia zapowie-
działa wprowadzenie na rynek 
następnego jachtu żaglowego 
z unowocześnionej serii Cruiser 
– będzie to Bavaria Cruiser 50. 
Łódź zostanie zaprezentowa-
na na targach w Düsseldorfie 
w styczniu 2011. Na tej samej wy-
stawie zadebiutuje nowy jacht 
motorowy Bavaria Sport 43 HT.

Cruiser 50 będzie już szóstym jachtem 
odnowionej floty żaglowej Bavarii, która 
powstaje w ścisłej kooperacji z renomo-
wanym biurem konstrukcyjnym Farr 
Yacht Design oraz BMW Group Design-
works USA. Podobnie jak w siostrzanych 

jachtach linia kadłuba łączy elementy 
klasyczne i modernistyczne. Podniesiona 
linia pokładu, nowocześnie ukształtowa-
na rufa oraz ergonomiczny rys kokpitu 
podkreślają nowy design. Na rufie znaj-
dzie się duża platforma kąpielowa otwie-
rana elektrycznie. Dzięki drabince ze stali 
nierdzewnej załoga będzie mogła łatwo 
wrócić na platformę, a po rozkładanych 
schodach z trzema stopniami wejść bez-
piecznie do kokpitu. Kabina będzie miała 
wysokość 210 cm i zapewni miejsce dla 
10 osób. Przyszli armatorzy będą mogli 
zamówić zabudowę wnętrza w mahoniu, 
jasnym dębie lub orzechu. Jacht zostanie 
zaprezentowany w Düsseldorfie w wersji 
pięciokabinowej, z trzema kabinami sa-

nitarnymi. Na wiosnę zostanie przedsta-
wiona wersja czterokabinowa.

Jacht motorowy Sport 43 HT zostanie 
najpierw zaprezentowany w wersji ze 
sztywnym dachem (hard top), a dopiero 
później na rynku pokaże się wersja otwar-
ta (soft top). Twardy dach posiada duży, ot-
wierany elektrycznie szyberdach z mięk-
kiego materiału. Podobne rozwiązanie 
zastosowano w modelu Sport 38 HT, któ-
ry prezentowaliśmy na łamach „Wiatru” 
w numerze majowym (wszystkie wydania 
magazynu w wersji PDF można pobrać za 
darmo ze strony www.magazynwiatr.pl)

W modelu Sport 43 HT dodatkowe 
siedzisko pozwala dwóm pasażerom to-
warzyszyć sternikowi. Na rufie zaplano-

wano duże łoże do opalania. Są też wy-
godne siedziska wokół stołu w kokpicie. 
Platforma kąpielowa rozciąga się na całej 
szerokości jachtu. Pod pokładem znaj-
dziemy aż trzy kabiny. Wysokość stania 
wynosi 210 cm. Silniki mogą posiadać 
napęd S-Drive oraz IPS. W wersji stan-
dardowej znajdziemy S-Drive z dwoma 
silnikami wysokoprężnymi Volvo Penta 
D6-370 EVC z 272 kW (370 KM). Do-
stępne silniki Volvo Penta z systemem 
IPS to IPS-600 D6-435 z 307 kW (435 
KM). Wszystkie silniki mają regulowany 
termostatem podwójny system chłodze-
nia, po 6 cylindrów i 5,5 litra pojemności.

Więcej szczegółów na stronie 
www.armatoryachts.pl
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CRUISER 50
Długość całkowita 15,57 m
Długość kadłuba 14,99 m
Szerokość 4,63 m
Zanurzenie 2,25 / 1,85 m
Silnik Volvo Penta D2 – 75 KM
Zbiornik paliwa 348 litrów
Zbiornik wody 560 litrów
Ilość kabin 4 lub 5
Ilość koi 8 lub 10
Powierzchnia żagli 132 m kw.

SpoRt 43 Ht
Długość całkowita 13,55 m
Długość kadłuba 13,25 m
Szerokość 4,40 m
Zanurzenie 1,10 m
Zbiornik paliwa 1500 litrów
Zbiornik wody 410 litrów
Ilość kabin 2 lub 3
Ilość koi 4 lub 6
Wysokość stania 2,11 m

nowe modele jachtów Bavaria

Kluby wzięły udział w siedmiu regatach głównych. 
Rozegrano je w Iławie, Kamieniu Pomorskim, Charzy-
kowych, Kaliszu, Gdyni, Wrocławiu i Rybniku. Było też 
11 imprez dodatkowych. Na regatach głównych ścigało 
się łącznie 340 zawodników. Podsumowanie sezonu oraz 
wręczenie nagród zaplanowano na listopad. Spotkanie 

przedstawicieli klubów biorących udział w programie 
odbędzie się w siedzibie firmy Nivea. Zdobywcy nagro-
dy głównej wezmą udział w misji ratowania morświnów 
na Morzu Bałtyckim i w Cieśninach Duńskich. 

Ostatnie dwie tegoroczne imprezy Błękitnych Żagli 
przeprowadzono na południu kraju. We Wrocławiu, przy 

Moście Milenijnym, rozegrano regaty Dolnośląskie Mo-
rze 2010. Na Odrze rywalizowało ponad 60 zawodników. 
Wieczorem młodzi sternicy z zapartym tchem słuchali 
opowieści kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Impreza 
była udana, choć pogoda nie rozpieszczała zawodników.

Więcej szczęścia do aury i wiatru mieli organizatorzy 
wrześniowych regat w Rybniku. W ostatniej imprezie 
głównej zwyciężali najczęściej gospodarze z UKS Kuź-
nia Rybnik: Maciej Jachymski (kategoria chłopców do lat 
9), Agata Nowara (dziewczynki do lat 11), Kacper Błasz-
czyk (chłopcy do lat 11). Jedynie w grupie dziewcząt do 
lat 9 miejscowi żeglarze oddali zwycięstwo. Tą kategorię 
wygrała Wiktoria Lehmann z klubu Optymistrz Poznań. 

Więcej informacji o programie oraz wyniki regat 
na stronie internetowej www.nbz.pl

nivea Błękitne żagle
W programie NIVEA Błękitne Żagle brały w tym roku udział 34 kluby. Do 
akcji dołączyły ekipy UKS Bryza Myślibórz oraz UKS Żagielek Zabajka 
(po rocznej przerwie). W 2011 roku odbędzie się już dziesiąta, jubileu-
szowa edycja Błękitnych Żagli.

re
kl

a
m

a

F
ot

. B
av

ar
ia

 Y
ac

ht
s

           Platanowa 2d   Michałów Grabina 
       05-126 Nieporęt   0048 22 772 41 31
 www.otagoyacht.pl   otago@otagoyacht.pl

http://www.armatoryachts.pl
http://www.northman.pl
http://www.otagoyacht.pl
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Podczas targów Boatshow w Po-
znaniu jedną z hal opanują młodzi 
miłośnicy deskorolek, windsur-
fingu i desek skimboardowych. 
Po raz drugi w tym miejscu ro-
zegrane zostaną zawody rollbo-
ardowe.

Specjalna deska z kółkami, żagiel 
windsurfingowy i wiatr produkowany 
przez wielkie wiatraki. To wystarczy, 
by rozegrać halowe zawody rollboar-
dowe. Zaplanowano dwie konkuren-
cje: freestyle i slalom. Dodatkowo 
najlepsi z najlepszych będą mogli 
zaprezentować skok w konkurencji 
best jump. Deska może być dowolna 
- wystarczy, że będzie wyposażona w 
cztery kółka. Żagle mogą być różnej 
wielkości.

Potężne wiatraki ustawione w hali 
numer 9 Międzynarodowych Targów 
Poznańskich pozwolą zawodnikom na 
wykonywanie najbardziej skompliko-
wanych manewrów. Będzie energiczna 
muzyka. Zaplanowano spotkania z in-
struktorami i mistrzami rollboardingu. 
Uroczyste zakończenie zawodów od-
będzie się podczas After Party w klu-
bie SQ w Starym Browarze (sobota, 
13 listopada, godz. 21.30).

program zawodów
Piątek, 12 listopada – rejestracja 

zawodników, treningi, spotkania z in-
struktorami. Sobota, 13 listopada – re-
jestracja zawodników (do godz. 10.30), 
zawody (do godz. 18). Osoby chcące 
wziąć udział w zawodach mogą się za-
rejestrować wysyłając maila na adres 
diss@japp.pl. Zawodnicy otrzymają 
wejściówki, które odbiorą w piątek, 12 
listopada, przy wejściu głównym. 

Hala pełna wiatru
na targach Boatshow

SKIMBoARD

Skimboarding to sport wodny wymy-
ślony w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku przez ratowników pracujących 
na plażach w Stanach Zjednoczonych. 
Zawodnik biegnąc rzuca deskę pod nogi 
na płytką wodę, wskakuje na nią i robi 
kilkudziesięciometrowy ślizg. Po drodze 
wykonuje tricki. Sport można uprawiać 
na plażach morskich, jeziornych, a tak-
że na specjalnych torach (na zdjęciu 
obok przedstawiamy efektowny skok 
wykonany podczas skimboardowych 
zawodów). Na targach w Poznaniu przy 
pomocy nawiezionego piasku zostanie 
wybudowany specjalny tor dla miłoś-
ników skimboardowych desek. Każdy 
będzie mógł spróbować!

http://www.boatshow.pl
mailto:DISS@japp.pl
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KAJAK PERCEPTION CAROLINA 12
 Kajak turystyczny. Wygodny i przestrzenny kokpit zapewnia dużą swobodę ruchów. Siedzisko jest ergonomiczne i posiada regulowane oparcie. W standardzie za-

montowane są regulowane podnóżki. Długość zaledwie 366 cm i dwa luki bagażowe czynią z tego kajaka zarówno maszynę wyprawową, jak i jednostkę posłusznie 
poruszającą się po mniejszych rzekach. Szerokość – 66 cm. Waga – 23 kg. Maksymalny załadunek – 150 kg.
Źródło: www.makanu.beep.pl

ZEGAREK SUUNTO M3
Zegarek z kompasem, baro-

metrem, timerem regatowym 
i wskaźnikami funkcji pogody. 
Można ustawić głośne alarmy 
odliczania. To może być klucz 
do właściwego startu w regatach. 
Głośne sygnały i duże cyfry na 
wyświetlaczu, razem ze stoperem 
regatowym zsynchronizowanym 
z oficjalnym czasem komisji – to 
wszystko sprawi, że nie będziesz 
zaskoczony w chwila startu. 
Źródło: www.majer.com.pl

KURTKA VOYAGER
Voyager Jacket firmy Henri Lloyd 

składa się z dwóch warstw (a właś-
ciwie z dwóch kurtek), które mogą 
być niezależnie od siebie noszone, 
bądź też – poprzez spięcie ich razem 
– używane jednocześnie (produkt 
posiada zamek błyskawiczny we-
wnątrz warstwy wierzchniej oraz 
specjalne mocowania na rękawach 
i kołnierzu). Warstwa wewnętrzna 
jest izolatorem. Warstwa zewnętrz-
na zawiera tkaninę Gore-Tex Perfor-
mance Shell, która jeszcze do nie-
dawna stosowana była do tworzenia 
sztormiaków morskich i oceanicz-
nych. W kołnierzu znajduje się cho-
wany kaptur. Kurtkę można z po-
wodzeniem używać także w czasie 
zimy. Cena: 1380 zł. 
Źródło: www.henrilloyd.com.pl

NAWIGACJA Z KAMERĄ UŁATWIAJĄCĄ PARKOWANIE Z PRZYCZEPĄ KEMPINGOWĄ
Blow, producent samochodowych urządzeń multimedialnych, oferuje bezprzewodowe kamery cofania wspomagające par-

kowanie. Urządzenia mogą współpracować z nawigacjami serii Blow (GPS43Ybt i GPS50Ybt). Kamera ma szeroki kąt wi-
dzenia. Po zainstalowaniu jej w przyczepie i podłączeniu zasilania kamery do świateł cofania, wystarczy zsynchronizować 
kamerę z odbiornikiem w samochodzie. Nawigacja automatycznie pokaże widok zza przyczepy po włączeniu biegu wstecz-
nego. Kamera nie wymaga przewodowego połączenia z samochodem. Bezprzewodowa kamera cofania kosztuje 119 zł brutto. 
Za zestaw nawigacji GPS z mapą i kamerą cofania trzeba zapłacić od 663 zł do 885 zł brutto.
Źródło: www.blow.com.pl

LAMPY HELLA MARINE
Lampki LED produkowane przez 

Hella Marine są wodoodporne, 
zapewniają oszczędność energii, 
mają dużą jasność świecenia oraz 
są odporne na warunki panujące na 
morzu (także na wibracje i wstrzą-
sy). Na przykład lampy oświetlenia 
wnętrza EuroLED zużywają o 30 
proc. mniej energii, niż tradycyj-
ne żarówki 10 wat. Technologia 
Multivolt zastosowana w lampach 
Hella Marine pozwala na zasilanie 
napięciem w przedziale 8-28 volt.
Źródło: www.eljacht.pl

ZESTAW NACZYŃ TURYSTYCZNYCH
Zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne: talerz, miskę, kubek (pojemność 300 ml), 

deskę do krojenia, niezbędnik i wodoszczelne pudełko. Niezbędnik jest wykonany z po-
likarbonatu, a pozostałe elementy z polipropylenu (tworzywo nie reaguje z żywnością 
i nie zawiera żadnych toksycznych substancji). Naczynia nie toną. Można je wkładać do 
mikrofalówki. Zestaw występuje w dziewięciu kolorach. Cena: 78,50 zł. 
Źródło: www.makanu.beep.pl

http://www.makanu.beep.pl
http://www.majer.com.pl
http://www.henrilloyd.com.pl/
http://www.blow.com.pl
www.eljacht.pl
http://www.makanu.beep.pl
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TRATWA OPEN SEA
Tratwy Open Sea ISO 9650 firmy  

Zodiac zaprojektowane są dla że-
glugi na morzach otwartych, 
także do długich, ryzykow-
nych rejsów. Tratwy te 
są tak zaprojektowa-
ne, aby otwierały się 
prawidłowo w tem-
peraturze otoczenia 
od -15 do 65 stopni 
Celsjusza. Produ-
kowane są z wypo-
sażeniem lub bez 
wyposażenia. Do-
stępne są tratwy dla 
czterech, sześciu, 
ośmiu i dziesięciu 
osób. 
Źródło: 
www.smart.gda.pl 

KAMIZELKI PNEUMATYCZNE LALIZAS
Kamizelki pneumatyczne greckiej marki Lalizas dostępne są w wielu wariantach. Mogą być ma-

nualne lub automatyczne, ze zintegrowaną uprzężą (szelkami bezpieczeństwa), z uchem do liny bez-
pieczeństwa, są także wersje dla dzieci. Wyporność 150N. Istnieje możliwość dokupienia zestawów 
wymiennych CO

2
. Ceny: od 199 zł do 499 zł. 

Źródło: www.bosman.sklep.pl

BUTELKI I TERMOKUBKI SIGG
Na jesienne wyprawy polecamy butelki i termokubki 

firmy Sigg, produkowane od ponad 100 lat w Szwajcarii. 
Wyróżniają się oryginalnym wzornictwem i jakością. Są 
szczelne, lekkie i trwałe. Gwarantują znakomite warun-
ki przechowywania napojów, zachowując ich pierwotny 
smak. Są higieniczne i łatwe do mycia, również w zmy-
warce. Dziecięce butelki o pojemności 0,3 litra kosztują 
57,40 zł. Butelki o pojemności 0,6 litra – 109 zł. Kubki ter-
miczne o pojemności 0,5 litra – 99 zł. 
Źródło: www.szopeneria.pl

KALENDARZ
MARKA KAMIŃSKIEGO

Fundacja Marka Kamińskiego 
przygotowała kalendarz na 2011 
rok zatytułowany „12 rzeczy, 
których się w życiu nauczyłem”. 
Ten niezwykły, książkowy ka-
lendarz zawiera myśli przewod-
nie, którymi kieruje się w życiu 
Marek Kamiński. Publikacja 
zawiera również „Mapę Twoich 
Podróży”, daty i rocznice ważne 
dla podróżników i wszystkich, 
którym bliska jest natura. Znaj-
dziecie także linijkę, przelicznik 
miar i wag, horoskop i mnóstwo 
ciekawostek przyrodniczych. 
Jakich rzeczy nauczył się w ży-
ciu Marek Kamiński? Choćby 
tego, że żadne plany nie są zbyt 
śmiałe. Że każda podróż to także 
podróż duchowa i intelektualna 
w głąb siebie. Że duże przeszko-
dy najlepiej pokonywać małymi 
krokami. Autor nauczył się także 
tego, że łatwe drogi nigdzie nie 
prowadzą. 
Źródło: www.kaminski.pl

NAWIGACJA NA JACHT
SailCruiser to program nawigacyjny przeznaczony dla komputerów PC i systemu operacyjnego Windows. Współpraca NavSim 

i Jeppesen (producent map nawigacyjnych) sprawiła, że oprócz akwenów morskich żeglarze mają również dostęp do map elektro-
nicznych Wielkich Jezior Mazurskich. NavSim potrafi obsłużyć kilka odbiorników GPS na raz. Potrafi wyświetlać mapy C-Map 
MAX, NT+, MAXPro, Maptech, BSB, S57, GeoTIFF, ETopo czy QV Navigator przełączając ich wyświetlanie on-line, praktycznie 
niezauważalnie dla użytkownika. Trwają aktualnie prace nad wyświetlaniem map CM93 i Navionics. Instalacja i konfiguracja 
programu trwa kilka minut. Podłączanie GPS, AIS, sondy i wiatromierza dzieje się praktycznie automatycznie. W zależności od 
zastosowanego typu GPS dokładność nawigacji obarczona jest błędem do jednego metra. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją 
oprogramowania – nowa wersja będzie pracować na wielu platformach sprzętowych (PC, Mac, PDA, iPhone, HTC, Android). 
Źródło: www.navsim.pl

www.smart.gda.pl
http://www.bosman.sklep.pl
http://www.szopeneria.pl
http://www.kaminski.pl
http://www.navsim.pl


10 magazyn dla żeglarzy  październik 2010 www.magazynwiatr.pl

biznes
re

kl
a

m
a

M imo, że nowoczesne 
zdobycze techniki, ta-
kie jak GPS, sonar czy 

radar, znacznie ułatwiają że-
glugę oraz zwiększają bezpie-
czeństwo na wodzie, nic nie 
zastąpi dobrej lornetki. Mając 
do dyspozycji markowy sprzęt, 
jesteśmy w stanie zgromadzić 
sporo informacji na temat wa-
runków panujących na wodzie.

Lornetka w rękach doświadczone-
go sternika, szczególnie w pobliżu 
uczęszczanych szlaków żeglugowych 
lub przy słabej widoczności, jest bar-
dzo cennym narzędziem. Na jachtach 
warto ją mieć pod ręką. Planując zakup 
lornetki, która ma służyć na pokładzie 

jachtu lub łodzi motorowej, należy do-
kładnie odpowiedzieć sobie na dwa 
pytania: czego oczekujemy od sprzętu 
oraz w jakich warunkach pogodowych 
będziemy go używać.

Wodoszczelność

Lornetka eksploatowana na wodzie 
oczywiście musi być wodoszczelna. 
Hermetyczna konstrukcja sprawia, że 
urządzenie bez problemu zniesie częste 
bryzgi słonej wody, a nawet pełne zanu-
rzenie (o ile nie trwa ono zbyt długo). 
Obudowa musi obronić lornetkę przed 
solą, która w przypadku przeniknięcia 
do wnętrza mogłaby negatywnie wpły-
nąć na działanie precyzyjnego me-
chanizmu ustawiania ostrości. Warto 

również zwrócić uwagę na wypełnienie 
azotem oraz uszczelniające pierścienie, 
które dodatkowo chronią układ optycz-
ny przed zaparowaniem. Wodoszczelną 
i hermetyczną konstrukcję posiadają 
między innymi lornetki Nikon z na-
stępujących serii: EDG, High Grade,  
Monarch, Marine, Action EX, Sporter EX 
oraz StabilEye.

Szerokie pole widzenia  
i jasność obrazu

Lornetka żeglarska powinna rów-
nież oferować możliwie najjaśniejszy 
obraz oraz szerokie pole widzenia. 
Ostrość ludzkiego wzroku i jego zdol-
ność do rozpoznawania kolorów oraz 
drobnych szczegółów silnie pogarsza 
się w słabych warunkach oświetle-
niowych. Aby czuć się bezpiecznie 
na wodzie bez względu na porę dnia, 
warto dysponować sprzętem, który 
nawet w zupełnej ciemności zapewni 
nam możliwie najlepszy obraz. Dlate-
go powinniśmy zainteresować się lor-
netkami, które posiadają dużą źrenicę 
wyjściową.

Źrenica wyjściowa określa średni-
cę wiązki światła docierającego do 
oka obserwatora za pośrednictwem 
okularu. Jej wartość możemy łatwo 
obliczyć, dzieląc średnicę obiektywu 
lornetki przez jej powiększenie. Im 
większa średnica, tym więcej światła 
dociera do źrenicy oczu, dając jaśniej-
szy obraz. Optymalna źrenica wyjścio-
wa, zapewniająca najjaśniejszy obraz, 
powinna mieć taką samą średnicę, jak 

źrenica oka w momencie obserwa-
cji. Źrenice ludzkiego oka w pełnej 
ciemności mogą osiągnąć średnicę 
5-7 mm i taką też średnicę powinny 
mieć źrenice wyjściowe lornetki. Naj-
jaśniejszy obraz zapewniają duże lor-
netki o parametrach 7x50 czy 8,5x56 
(na przykład Marine 7x50 IF WP 
lub Monarch 8.5x56 DCF). Dobre 
właściwości optyczne oferuję tak-
że mniejsze urządzenia o parame-
trach 8x42 czy też 8x40 (EDG 8x42, 
Action EX 8x40 CF).

Pole widzenia lornetki decyduje nato-
miast o tym jak duży obszar podczas ob-
serwacji jesteśmy w stanie objąć wzro-
kiem. O ile na lądzie niewielkie pole 
widzenia nie zawsze jest problemem, to 
obserwacja z pokładu jachtu kołyszą-
cego się na wodzie wymaga możliwie 
największego pola widzenia. Parametr 
ten ma wpływ między innymi na ła-
twość odnajdywania obiektów, a tym 
samym na bezpieczeństwo w trakcie 
nawigacji. W żeglarstwie najlepiej spi-
sują się lornetki o polu widzenia wyno-
szącym 6 stopni lub większym. Należy 
pamiętać, że duże pole widzenia idzie 
w parze z niewielkim powiększeniem, 
więc wszystkie lornetki o powiększeniu  
od 7x do 10x będą się dobrze spisywały 
na pokładzie.

Pewność chwytu

Kolejną niezwykle istotną cechą jest 
ergonomia lornetki, a zwłaszcza wygo-
da i pewność chwytu w jednej dłoni. 
Często podczas żeglugi zachodzi po-
trzeba, by sternik zza koła sterowego 
wyszukał jakiś punkt na linii brzego-
wej lub widnokręgu. Jeśli zdecydujemy 
się na niewielką lornetkę z pryzmatami 
w układzie dachowym (Monarch 8x42 
lub High Grade 7x42 – nie będzie 
z tym żadnych problemów. Lornetki 
większe, typu Action EX 7x50, dadzą 
klarowny obraz jeśli będziemy je trzy-
mać w obu dłoniach.

Wbudowany kompas

Warto również zwrócić uwagę na do-
datkowe funkcje oferowane przez no-
woczesne lornetki, takie jak wbudowa-
ny kompas (dostępny m.in. w modelu 
Nikon Marine 7x50 CF WP Compass). 
Rozwiązanie to pozwala błyskawicz-
nie odczytać namiary w czasie ob-
serwacji. Skala widoczna jest w polu 
widzenia jednego z okularów, a pod-
świetlenie diodą LED umożliwia 
nawigację przez całą dobę. Pionowa  
i pozioma skala kątowa pozwoli z ko-
lei określić odległości od obiektów, na 
przykład od latarni morskiej lub wieży 
kościoła na brzegu. 

Marcin Górko
Materiał przygotowano przy współ-

pracy z firmą Nikon Polska.

lornetki dla żeglarzy
Jak wybrać lornetkę, która sprawdzi się w każdych warunkach?

Lornetka z kompasem pozwala 
błyskawicznie odczytać namiary w czasie obserwacji. 
Skala widoczna jest w polu widzenia jednego z okularów.
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biznes

Za nami pierwsze tej jesie-
ni targi przemysłu jachto-
wego w Europie. Francu-

skie Cannes odwiedziło 54 tys. 
gości. Swe produkty zaprezen-
towało 400 wystawców. 

Pamiętam moje pierwsze targi 
w Cannes. Prezentowano na nich 
głównie wyroby włoskiego i francu-
skiego przemysłu nautycznego. Stocz-
nie z Wielkiej Brytanii, Skandynawii 
czy Holandii stanowiły margines. 
Nikomu na myśl nie przychodziło, że 
gdzieś poza Francją i Włochami budo-
wane są jachty równie piękne i dobrze 
wykonane. Do dziś odwiedzający targi 
w Cannes nie mogą uwierzyć w to, że 
większość łodzi Jeanneau czy Bene-
teau powstaje w Polsce.

Na ubiegłorocznych targach było już 
widać pierwsze oznaki zmiany warty, 

pojawiło się więcej łodzi z Turcji, roz-
rosły się stoiska niemieckich stoczni, 
a odwiedzający powoli przyjmowali do 
wiadomości, że luksusowe katamarany 
Sunreef nie pochodzą z La Rochelle, 
ale z Gdańska. W tym roku firmy spo-
za Włoch i Francji zaatakowały w Can-
nes jeszcze mocniej. Ogromne zainte-
resowanie budziły mahoniowe jachty 
z Serbii. Pojawiły się łodzie budowane 
w Emiratach Arabskich, w Chinach, 
a nawet na Tajwanie. Co ciekawe – wy-
stawcy wcale nie ukrywali miejsca po-
wstania swych jachtów. 

Wśród łodzi żaglowych najwięk-
szym okazem był zbudowany w Gdań-
sku Sunreef 102 Ipharra, który w Can-
nes miał swoją oficjalną, światową 
premierę. Jednostka była szczególnie 
popularna wśród fotografów, ponieważ 
była jednym z najwyższych punktów 
na targach, więc z pokładu roztaczał 

się piękny widok na całą wystawę. 
Sunreef Yachts to stocznia, która od 
dłuższego czasu zdobywała pozycję 
ważnego wystawcy. Tą samą drogą 
zmierza stocznia Galeon, polski pro-
ducent luksusowych jachtów motoro-
wych. Kilka lat temu Galeon wystawiał 
jedną łódź i trzeba było dobrze poznać 
teren targów, by ją odnaleźć. W tym 
roku o Galeona pytali dziennikarze 
z całego świata. Na stoisku, które wy-
rosło tuż obok włoskich jachtów marki 
Sessa Marine, zaprezentowano aż trzy 
zupełnie nowe jachty: 350 HTC, 385 
HTS i Raptor 700 Skydeck. Wszyst-
kie miały w Cannes swoją premierę. 
Ta ostatnia, największa jednostka, 
spotkała się ze szczególnym uznaniem 
podczas wieczornej parady najciekaw-
szych jachtów. Raptor 700 Skydeck 
otrzymał aż dwie nagrody: za najlep-
szy projekt i najbardziej innowacyjny 

jacht sportowy o długości poniżej 24 
metrów.

W Cannes udało mi się wytropić 
jeszcze jednego polskiego wystawcę. 
Ukrył się na lądzie, za ogromnymi 
stoiskami Jeanneau i Beneteau, jednak 
mimo takiego usytuowania nie można 
było przeoczyć tego stoiska. Włoska 
firma Numo Design pokazała urocze, 
pięciometrowe motorówki Numo 500 
(w trzech jaskrawych barwach), któ-
re swym stylem przypominały kla-
syczną Rivę Aquaramę. Właścicielem 
firmy i projektantem łodzi jest Polak, 
a kadłuby powstają w stoczni Janmor 
Andrzeja Janowskiego, szefa Polskiej 
Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów 
Wodnych. Łódki przypadły do gustu 
nawet redaktorom targowej gazety, 
którzy zdjęcie tego stoiska umieścili 
na okładce.

Arek Rejs, Cannes

Polskie jachty w Cannes
Małe motorówki w kolorach tęczy, które prezentowano na targach w Cannes, powstają w polskiej stoczni Janmor.
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test jachtu

Szybki jacht z wygodną 
kabiną. Bardzo łatwy 
w obsłudze, elegancki, 

o sportowych rysach, z kilko-
ma ciekawymi patentami. Czy 
to nie za dużo pochwał, jak na 
łódź o długości zaledwie ośmiu 
metrów?

W lipcowym numerze „Wiatru” za-
mieściliśmy krótką prezentację jachtu 
Scandinavia 27. W połowie września 
ruszyliśmy na Mazury, by postawić 
żagle i zobaczyć jak ta ciekawa kon-
strukcja sprawdza się na wodzie. Pogo-
da była kiepska. Burza – gwałtowna. 
Temperatura – około 10 stopni Celsju-
sza. Na szczęście wiatru nie zabrakło.

Co słychać  
w porcie Wierzba?

Łódka czekała przy kei w porcie 
Polskiej Akademii Nauk. Nie byłem 
w tym miejscu przez kilka sezonów, 
więc chodziło mi po głowie pytanie: 
„co nowego w Wierzbie”? Już pierwszy 

spacer wzdłuż nabrzeża dał odpowiedź: 
w Wierzbie wszystko po staremu. Cha-
rakterystyczny, drewniany budynek 
z kapitanatem, sklepem i łazienkami 
stoi jak stał i ma się dobrze. Prom łą-
czący oba brzegi jeziora Bełdany wciąż 
jest taki, jak na dawnych pocztówkach. 
Jachty przy pomostach najróżniejsze – 
od małych i starszych, po duże i luksu-
sowe, a nawet pełnomorskie (na przy-
kład Bavaria o nazwie „Drywutnia”).

Zaczynamy od wizyty w głównym bu-
dynku ośrodka (centrum konferencyjne). 
Nawet śpiąc na jachcie warto tu wpaść 
na śniadanie, chyba najlepsze w okoli-
cy (szwedzki stół, cena: 25 zł). Z pyta-
niem „co nowego w Wierzbie” udajemy 
się do Marii Szupryczyńskiej, szefowej 
ośrodka. – Co nowego? Tak naprawdę to 
niewiele – mówi Pani dyrektor. – Oczy-
wiście mamy plany i marzenia. Myślimy 

o rozbudowie portu, o dźwigu, o nowym 
miasteczku gastronomicznym. Najpierw 
jednak musimy zadbać o poprawę infra-
struktury. Musi powstać nowy parking 
poza portem, nowa droga, dopiero póź-
niej można się zabierać za rozbudowę 
pomostów – mówi Maria Szupryczyń-
ska. – Dziś mamy 100 miejsc postojo-
wych. W kolejce czeka 30 rezydentów ze 
swymi jachtami. Moglibyśmy postawić 
przy brzegu nowe kładki i ich przyjąć, 

ale nie chcemy rozpoczynać moderniza-
cji Wierzby od pozyskiwania kolejnych 
żeglarzy. Już dziś w szczycie sezonu do 
sanitariatów czeka się nawet pół godzi-
ny, a na potrawę z grilla – 45 minut. Dla-
tego zanim zaczniemy rozbudowywać 
port, chcemy uporządkować sprawy na 
lądzie.

Wierzba to nie tylko marina, ale 
także pięć obiektów hotelowych roz-

sianych na dziewięciu hektarach. Jed-
norazowo może tu wypoczywać nawet 
350 osób, ale mimo to goście Wierzby 
czują pewną intymność i odizolowa-
nie od zgiełku. Trzymanie jachtu na 
lądzie kosztuje 100 zł na miesiąc. Je-
śli w sezonie naszą łódkę cumujemy 
między boją, a pomostem, wówczas 
roczna opłata wynosi 2,4 tys. zł (w ce-
nie dwukrotne slipowanie, prąd, woda 
i sanitariaty). Armator, który parkuje 

łódź long side (burtą) musi zapłacić 
3 tys. zł. Goście za postój płacą 30 zł, 
a za pięciominutowy prysznic – 5 zł.

Scandinavia  
na pierwszy rzut oka

Naszą łódkę odnajdujemy przy 
pierwszym pomoście. Już z daleka 
widać jej prosto ścięty dziób i smukłą 

Scandinavia 27
Turystyczny jacht dla żeglarzy z regatową duszą.

Scandinavia 27 sprawdzi się w mazurskim rejsie oraz w regatach jachtów turystycznych.

Scandinavia 27 to idealny jacht dla czteroosobowej rodziny. 
Dzieci mogą spać na koi rufowej, a rodzice w dziobówce.

TEST
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nadbudówkę z ciekawymi, nieco dra-
pieżnymi w kształcie, oknami. Uwagę 
zwracają bardzo szerokie półpokła-
dy, które pozwalają bezpiecznie i bez 
zbędnej gimnastyki przemieszczać się 
między kokpitem, a dziobem. Tylną 
część kokpitu, po obu stronach steru, 
zamykają zgrabne ławeczki. Można 
je unieść, a następnie wygodnie i bez-
piecznie wejść na jacht. To naprawdę 
dobry patent. W porcie uchylne ławki 
mogą służyć jako siedzisko dla gości 
odwiedzających naszą łajbę. W trakcie 
rejsu zamykają rufę i zwiększają bez-
pieczeństwo załogi. A sternik dzięki 
podnoszonej ławce ma łatwiejszy do-
stęp do silnika zawieszonego nisko 
na pantografie. Podczas naszego rejsu 

testowego wielokrotnie podnosiliśmy 
ławkę, by włączyć silnik lub dodać 
mocy.

W kokpicie mamy aż cztery schow-
ki. Dwa mniejsze, bliźniacze, umiesz-
czone na obu burtach. Jeden większy 
mogący pomieścić szczotkę, wiadro, 
wędki, stół montowany w kokpicie 
i co tylko dusza zapragnie. Mamy też 
czwarty schowek usytuowany central-
nie na pawęży. To miejsce na zbiornik 
paliwa lub silnik pawężowy. Mała 
drabinka ma swój schowek z pokrywą 
w prawej części, pod uchylną ławecz-
ką. Pośrodku kokpitu znajdziecie zin-
tegrowane okucie służące do mocowa-
nia stolika, szotów grota, są tu także 
trzy uchwyty na napoje.

Schodzimy pod pokład

Górna klapa zejściówki mogłaby 
odsuwać się nieco dalej w kierunku 
masztu, choćby o jakieś 15 centyme-
trów. Wówczas wyjście z wnętrza by-
łoby wygodniejsze. Zejście nie stwarza 
żadnych trudności. Choć znajdujemy 
się w kabinie niezbyt dużego jachtu, 
mesa sprawia wrażenie całkiem prze-
stronnego pomieszczenia. To nie tylko 
zasługa jasnego drewna oraz kremo-
wej, welurowej tapicerki. Ważną rolę 
odgrywa tutaj spora szerokość jachtu 
(2,98 m).

Osoby, które lubują się w układa-
niu wszystkiego na swoje miejsce 
będą miały pole do popisu, bo kabina 

Scandinavii kryje mnóstwo półeczek 
i szafek (zaaranżowanych w cieka-
wym, nieco ascetycznym stylu). Jest 
nawet specjalna, pionowa szuflada na 
napoje. Duży schowek znajduje się pod 
schodami, które łatwo unosimy razem 
z klapą (pomaga nam teleskop gazo-
wy). Docelowo to miejsce przeznaczo-
ne jest na silnik stacjonarny.

Typowa zabudowa wersji armator-
skiej zapewnia miejsca noclegowe dla 
sześciu osób (5 + 1). Wersja czartero-
wa pozwala zamieszkać pod pokładem 
nawet ośmioosobowej załodze (6 + 2). 
Jednak komfort przebywania na jach-
cie będzie w tym przypadku znacznie 
mniejszy. Naszym zdaniem Scandina-
via to idealna łódź dla czteroosobowej 

rodziny: dzieci na rufę, mama z tatą do 
dziobówki, a w mesie może od czasu 
do czasu zanocować gość, który wpad-
nie do nas na weekend.

W tylnej części, pod kokpitem, znaj-
dziecie obszerną, podwójną koję. Po le-
wej stronie jest kambuz z dość dużym 
blatem. Zlew jest połączony z jednopal-
nikową kuchenką. Jeśli nie zamierzamy 
gotować, możemy schować palnik pod 
blaszaną pokrywą, która będzie pełnić 
rolę małego ociekacza. Cały zlew (wraz 
z armaturą i palnikiem) zakrywany jest 
estetyczną, grubą maskownicą. Uno-
si się ona na zawiasach blokujących 
ją w pozycji pionowej. To praktyczny 
patent ułatwiający korzystanie ze zle-
wu podczas przechyłów. Naszą uwagę 
zwracają też małe szafki i półki znaj-
dujące się na lewo od kuchni. Zaaran-
żowano tu miejsce na drobiazgi, które 
zawsze lubimy mieć pod ręką.

Bardzo starannie sprawdziliśmy mo-
cowanie składanego blatu przy skrzyni 
mieczowej. To słaby punkt wielu jach-
tów, szczególnie czarterowych (zresz-
tą nie tylko polskich). W Scandinavii 
okucia są dość solidne, blat po rozłoże-
niu jest sztywny i stabilny, nic w nim 
nie skrzypi, mamy wrażenie, że można 
się na min oprzeć bez obawy o złama-
nie lub urwanie czegokolwiek.

W mesie raczej nie ma miejsca do 
spania dla dorosłych. Są za to wygod-
ne kanapy dla pięciu osób. Szósta może 
siedzieć w dziobówce, na skraju koi. 
Dwuosobowa kabina dziobowa jest 
otwarta, dzięki temu w jachcie czuje-
my przestrzeń. Naszym zdaniem na 
łódkach tej wielkości taka zabudowa 
jest znacznie lepszym rozwiązaniem, 
niż stawianie ściany działowej między 
mesą, a dziobówką.

Na prawej burcie, tuż przy scho-
dach, znajdują się drzwi do całkiem 

Dwuosobowa kabina dziobowa jest otwarta na mesę, dzięki temu w jachcie czuje się przestrzeń.

BEZPRZEWODOWA 
ELEKTRONIKA 
POKŁADOWA

Wyłączny 
przedstawiciel 

na Polskę

na jachty i motorówki

▪   zasilane baterią słoneczną
▪   odczyt siły i kierunku wiatru, 
     głębokości, prędkości łodzi 
     i jej kursu
▪   kompatybilne z innymi 
     przyrządami

▪  precyzja kompasów Suunto 
    także w zegarkach Yachtsman

ul. Czarnieckiego 53, 
01-541 Warszawa, 
tel. (22) 869 93 60, 
fax  (22) 839 90 21, 
sails2@majer.com.pl

majer.com.pl
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Mesa jest całkiem obszernym 
pomieszczeniem. To zasługa 
sporej szerokości jachtu.

F
ot

. K
rz

ys
zt

of
 O

le
jn

ik

http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html


14 magazyn dla żeglarzy  październik 2010 www.magazynwiatr.pl

test jachtu

przestronnej toalety. Jest tu miejsce 
na chemiczne WC, są półki schowa-
ne za przesuwanymi lustrami, a pod 
umywalką znajdziecie schowek na 
środki czystości. Załogi, które żeglu-

jąc po Mazurach nie mają w zwyczaju 
korzystać z ubikacji na jachcie, mogą 
w tym miejscu schować swoje torby 
podróżne.

Przed wyjściem z portu sprawdzamy 
jeszcze system audio. Włączamy radio, 
zwiększamy głośność i dajemy się po-
nieść muzyce. Dźwięk jest naprawdę 
bardzo dobry. Głośniki schowane są 
w bocznych kanapach, pod siedzi-
skiem. Muzyka wydobywa się od dołu, 
jest doskonale słyszalna, basy niemal 
jak na domowej wieży, nawet głośne 
dźwięki sprawiają przyjemność, bo nie 
mamy głośników ustawionych gdzieś 
przy głowie. Aż szkoda, że nie mamy 
ze sobą ulubionych płyt.

Miecz obrotowy, szybrowy, 
falszkil lub balast

Scandinavia budowana jest w wersji 
mieczowej, z falszkilem lub jako jacht 
balastowy. Wszystkie trzy wersje były 
już sprawdzone na wodzie i znalazły 
nabywców. Na zachodzie większym 

wzięciem cieszą się łódki balastowe, 
w Polsce – z ciężkim mieczem obro-
towym (127 kg). Testowany egzem-
plarz wyposażony był w ciężki miecz 
szybrowy podnoszony i opuszczany 

dzięki elektrycznej windzie. To bar-
dzo wygodne rozwiązanie. Szybrowy 
miecz poprawia własności nautyczne 
jachtu i pozwala załodze z powodze-
niem rywalizować w regatach jachtów 
kabinowych (klasa T3). Ale na tury-

stycznym szlaku, gdy podpływamy 
pod brzeg lub cumujemy w porcie, 
w każdej chwili można szybko unieść 
miecz. Włącznik obsługujący windę 
znajduje się na prawej burcie, tuż przy 
stanowisku sternika.

Balastowa Scandinavia ma zanurze-
nie 1,55 metra. Posiada kategorię B, 
może żeglować po wodach morskich 
do 8 stopni Beauforta. Bez problemów 
poradzi sobie z rejsem na Bornholm 
i do Szwecji. Takie łódki znalazły już 
nabywców w Niemczech. Ciekawą 
propozycją jest wersja z falszkilem 
– jacht po podniesieniu miecza ma 
niewielkie zanurzenie, więc może 
z powodzeniem pływać po Mazurach, 
po zatoce oraz w szkierach, gdzie czę-
sto podchodzimy do brzegów na płyt-
kich wodach. 

Ruszamy w rejs na Bełdany

Scandinavia 27 została tak przygo-
towana, że bez większego problemu 
można nią żeglować nawet samodziel-
nie. Grot z pełnymi listwami (sięgają-
cymi od liku tylnego do przedniego) 
wciąga na maszt jedna osoba. I to bez 
użycia korby do kabestanu. Podczas 
zrzucania żagli grot sprawnie układa 
się w torbie na bomie. Wystarczy tyl-
ko w końcowej fazie zwijania wejść na 
nadbudówkę, by ułożyć ostatnie bryty 
i zaciągnąć zamek. Fok na rolerze roz-
wija się i zwija bardzo lekko, można to 
zrobić jedną ręką.

Wychodząc z zatoki spuszczamy 
windą miecz i zaczynamy halsować. 
Jacht żegluje ostro i szybko. Każdy kto 
ma w sobie regatową duszę, lubi się do 
kogoś przymierzyć. Nawet gdy płynie 
turystycznym jachtem. A „przymie-
rzanie się” na pokładzie Scandinavii 
należy do wyjątkowych przyjemności. 
Załoga pierwszego jachtu, który mijam 
krzyczy: „wyłącz silnik”. Ekipa na ko-
lejnej łódce zaczyna żartem strofować 
swego sternika: „Staszek, no zrób coś. 
Zobacz co się dzieje”. Nasza łajba oczy-
wiście nie jest jachtem regatowym. Na-
wet posiadając szybrowy miecz i peł-
nolistowego grota wciąż jest przede 
wszystkim jachtem turystycznym. Ale 
na tle większości czarterowych jedno-
stek wyróżnia się osiągami. To dobra 
wiadomość dla wszystkich, którzy na 
swych łodziach najpierw chcą szybko 
żeglować, a dopiero później mieszkać.

Po blisko trzech godzinach żeglugi 
nad Bełdany nadciągają ciemne chmury. 

Port Wierzba w spokojnej, wrześniowej scenerii. Szerokie półpokłady Scandinavii pozwalają bezpiecznie poruszać się po jachcie.
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że bez problemów można nią żeglować 
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W oddali grzmi. Wszystkie żagle, któ-
re widzimy gdzieś przed dziobem i za 
rufą zaczynają szybko znikać. Po kilku 
minutach na horyzoncie nie ma już ani 
jednego jachtu. Jedni rzucają kotwice 
w zatokach, inni cumują przy brzegu. 
Wspomnienie wydarzeń sprzed trzech 
lat, kiedy przez Mazury przeszedł „biały 
szkwał”, wciąż jest żywe. To chyba do-
brze, bo wszyscy jesteśmy dziś bardziej 
ostrożni i zdyscyplinowani.

Dla kogo ten jacht?

Testowana łódka to ciekawa propozycja 
dla żeglarzy chcących żeglować sprawnie 
i szybko, a wieczorem zejść pod pokład 
do dobrze zaprojektowanego, przytulne-
go wnętrza. Jeśli załogę będzie tworzyć 
dwóch dorosłych i dziecko, to wówczas 
Scandinavia zapewni pod pokładem 
wygodę i przestrzeń. Jeśli zaokrętujemy 
więcej, niż pięć osób, łódka nie będzie już 
cieszyć przestronną kabiną i zapewne po-
jawi się tradycyjne pytanie: „gdzie mam 
upchnąć tą wielką torbę?”. Pamiętajmy 
jednak, że mówimy o jachcie, którego 
długość nieznacznie przekracza osiem 
metrów. Niewiele jest konstrukcji tej 
wielkości, które mają wygodne wnętrze, 
nowoczesną sylwetkę, dobre warunki 
nautyczne, sportowy charakter i na doda-
tek są solidnie wykonane.

Ile kosztuje Scandinavia?

Jacht Scandinavia 27 produkowany 
jest w Skarżysku Kamiennej przez 
stocznię Scandinavia Yachts. W wer-
sji podstawowej, gotowej do żeglugi, 

łódź kosztuje 33 tys. euro netto. Ale 
jacht może mieć bogatsze wyposaże-
nie, między innymi silnik stacjonarny, 
ogrzewanie i nawigację – wówczas 
koszt oczywiście wzrasta. Najbogatsze 
wersje kosztują 58 tys. euro netto.

Krzysztof Olejnik

SCANDINAVIA 27 W LICZBACH

Długość całkowita 8,30 m
Długość kadłuba 7,80 m
Długość KLW 7,30 m
Szerokość kadłuba 2,98 m
Szerokość KLW 2,39 m
Zanurzenie kadłuba 0,35 m
Zanurzenie z mieczem 1,55 m
Zanurzenie z falszkilem 0,70-1,55 m
Zanurzenie z kilem 1,55 m
Żagle podstawowe 31,5 m2

Fok 13,0 m2

Grot 18,5 m2

Spinaker 45,0 m2

Jacht gotowy do żeglugi kosztuje 33 tys. euro czyli około 128 tys. zł.
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Na jeziorach pływają coraz 
większe łodzie. Nawet 
o długości przekraczają-

cej dziesięć metrów. Co byście 
zatem powiedzieli na rejs ża-
glowcem Chopin, największym 
jachtem na Mazurach? 

Chopin ma prawie 41 metrów długoś-
ci i dwa maszty sięgające 27 metrów. 
Nosi żagle o łącznej powierzchni 297 
metrów kwadratowych. Waży 127 ton. 
Może zabrać na pokład 70 osób. Tylko 
jak i gdzie żeglować tym wielkim stat-
kiem po mazurskich jeziorach?

Czy można zostać właścicielem ża-
glowca nie mając milionów na koncie? 
Krzysztof Kosiński, były szef Wioski 
Żeglarskiej w Mikołajkach, udowod-
nił, że można. Trzeba tylko wpaść na 
dobry pomysł i mieć sporą determina-
cję. Kapitan Kosiński zapragnął wiel-
kiego statku przeznaczonego na płyt-
kie, śródlądowe wody. Z rysunkiem 
jachtu typu bryg zwiniętym w rulon 
przez dwa lata biegał po warszawskich 
firmach, aż wreszcie namówił Polską 
Telefonię Cyfrową do sfinansowania 
budowy Chopina. Autorem projektu 
został Krzysztof Maćkowiak z Gdań-
ska. Budowę stalowego kadłuba zreali-

zowano w Płocku, pracowało przy niej 
12 stoczniowców będących wówczas 
na zasiłku przedemerytalnym. Po-
spawali Chopina w pół roku. Później 
jacht dotarł do Warszawy, na Cypel 
Czerniakowski, a następnie w pobliże 
Mostu Poniatowskiego. Inwestor miał 
w centrum stolicy pływające reklamy 
rozpięte na grubych rejach. A pod po-
kładem prawie cały czas trwały prace 
wykończeniowe.

W 2001 roku Chopin popłyną na 
Zatokę Gdańską, gdzie brał udział 
w zlocie żaglowców Cutty Sark. Rok 
później przepłynął na Mazury – szla-
kiem przez Wisłę, Narew i Pisę. 
W jaki sposób tak duży okręt przecis-
nął się przez niewielką Pisę? Kadłub 
Chopina ma bardzo małe zanurzenie 
(90 cm). Krawędzie płaskiego dna są 
zaokrąglone. Dzięki temu żaglowiec 
w najciaśniejszych miejscach rzeki 
mógł prześlizgnąć się wykorzystując 
spiętrzoną pod swym ciężarem wodę. 
Pierwszym mazurskim portem Chopi-
na była Wierzba. Później jacht stanął 
w Mikołajkach, naprzeciwko Wioski 
Żeglarskiej, tuż obok hotelu Amax. Po 
upływie czteroletniego kontraktu z fir-
mą PTC, żaglowiec stał się własnością 
swego kapitana.

Ile wart jest taki statek? Krzysztof 
Kosiński zdradza, że pięć lat temu wy-
ceniono Chopina na 5,6 mln zł. – Dziś 
jednak trudno byłoby zbudować taki 
żaglowiec za podobną kwotę. Podroża-
ły materiały. Cena stali wzrosła o 60 
proc. – dodaje kapitan Kosiński.

Chopin mógłby żeglować po zato-
ce lub wodach przybrzeżnych (ale nie 
dalej, niż 20 mil od brzegu). Ale po-

nieważ został zbudowany specjalnie 
na Mazury, dziś kursuje wyłącznie po 
Jeziorze Mikołajskim, po Bełdanach 
i Śniardwach. Jedni pomyślą, że ten 
statek stał się więźniem, bo jego gaba-
ryty nie pozwalają rozwinąć skrzydeł 
i pożeglować gdzie dusza zapragnie. 
Ale dla innych kilkugodzinny rejs 
mazurskim żaglowcem w kierunku 
południowych śluz lub Śniardwami na 
wschód, do Okartowa, będzie najwięk-
szą, żeglarską przygodą. 

Chopin służy głównie do organi-
zowania krótkich rejsów dla mazur-

skich wczasowiczów, ale zdarzają 
się też wyprawy na cały dzień – ze 
wspólnymi śpiewami i kąpielą gdzieś 
w ustronnej zatoce (jacht posiada 
drabinkę na burcie oraz asekuracyjny 
ponton z dużym silnikiem). Na Cho-
pinie można też zorganizować roczni-
cę, Sylwestra, wesele oraz urodziny. 
Część rejsu może się odbyć po zmro-
ku. Chopin szuka powrotnej drogi do 

Mikołajek dzięki reflektorowi, który 
bezbłędnie lokalizuje kolejne boje 
torowe. Po lewej zielona, po prawej 
czerwona – mazurskie boje bardzo 
wyraźnie widać w nocy, gdy rzucimy 
na nie silne światło z reflektora. 

Na Chopinie częstymi gośćmi są tu-
ryści z Niemiec. Wpadają też uczest-
nicy firmowych wyjazdów integra-
cyjnych, którzy chcą poczuć smak 
wiatru na tym dość niezwykłym – jak 
na mazurskie standardy – jachcie. Dla-
czego niezwykłym? Choćby dlatego, 
że Chopin, mimo swych rozmiarów, 

największy jacht na mazurach
na kursie Śniardwy, a nad pokładem prawie 300 metrów kwadratowych żagli.

Żaglowiec Chopin stacjonuje w Mikołajkach. 
Żegluje wyłącznie po Jeziorze Mikołajskim, 
po Bełdanach i po Śniardwach.

jachty
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ma zaledwie cztery kabiny: kapitań-
ską na śródokręciu i gościnną na rufie 
oraz dwie kabiny dla załogi. Kabina 
gościnna swymi rozmiarami przypo-
mina salon. Największą część żaglowca 
zajmuje podłużna restauracja. Zapla-
nowano w niej miejsce dla kapeli. Jest 
też spora przestrzeń do tańca. Wzdłuż 
obu burt, w sąsiedztwie bulajów pocho-
dzących z żaglowca Gwarek (obecnie 
Royal Clipper), ustawiono stoliki dla 
gości. A centralną część zajmuje wielki 
bar w kształcie lekkoatletycznej bieżni. 
Kelnerka pracująca w środku może się 
poczuć jak osaczony gladiator w Colos-
seum nękany ze wszystkich stron przez 
spragnionych i głodnych widzów.

Latem wnętrze jachtu jest klimaty-
zowane, a zimą działa ogrzewanie. Pa-
liwa do ogrzewania i dwóch silników 
72 KW nigdy nie zabraknie, bo zbior-
niki Chopina mogą pomieścić sześć 
ton ropy. – Tankuję tylko raz na rok 
– mówi Krzysztof Kosiński. 

Wynajęcie Chopina na godzinę kosz-
tuje 1,6 tys. zł. Na trzy godziny – 4 tys. 
zł. Za dodatkową opłatą goście mogą 
zamówić zespół muzyczny, zdjęcia lub 
film z rejsu oraz grilla. W sezonie dwu-
godzinna przejażdżka wraz z obiadem 
kosztuje 110 zł od osoby. Zostawmy 
jednak atrakcje kulinarne. Zjeść moż-
na zawsze i wszędzie – zobaczmy jak 
Chopin żegluje.

Jacht wyposażony jest w bezana oraz 
sześć żagli rejowych. Jednak ze wzglę-
du na płaski kształt dna i brak oporu 
bocznego, pod wiatr Chopin pływa 
wyłącznie na silnikach. Są dość do-

brze wygłuszone, bo wewnątrz prawie 
ich nie słychać, a kiedy gra muzyka, to 
w ogóle się o nich zapomina. Żagle sta-
wiane są na kursach pełnych. W prak-
tyce wygląda to zazwyczaj tak, że na 
południe – na Śniardwy lub Bełdany 
– Chopin płynie na silnikach, a do 
Mikołajek wraca dumnie na żaglach. 
Z uwagi na swe gabaryty i ciężar kad-
łuba jacht ma dość dużą bezwładność. 
Na ruch kołem sterowym reaguje po 
dłuższej chwili. Trzeba kilka dobrych 
minut spędzić w sterówce, by wyczuć 
co zrobi kadłub po kolejnym ruchy 
kołem. Brak oporu bocznego zmusza 
sternika do wzięcia poprawki na dryf, 
może on być dość duży w przypad-
ku silnych podmuchów uderzających 
w burtę.

Przez ostatnie lata Chopin bardzo 
mocno wpisał się w krajobraz Miko-
łajek. Stał się dla nich tak charaktery-
styczny jak Król Sielaw pod mostem, 
Wioska Żeglarska, Tawerna Portowa 
i Malajkino. Ale czy żegluga tym stat-
kiem to naprawdę spełnienie marzeń 
kapitana Kosińskiego? Czy wciąż 
ma frajdę z tych krótkich rejsów tam 
i z powrotem? – Ten żaglowiec to mój 
dom i moje miejsce pracy. Czasem pły-
nę dla przyjemności, a czasem dlatego, 
że trzeba. Pewnie, że ciągnie mnie na 
szersze wody. Marzę o morskiej łódce, 
dzięki której mógłbym wyrwać się na 
ciepłe akweny. Te myśli wracają za-
wsze wtedy, gdy na Mazury przycho-
dzi zima, a żaglowiec Chopin stoi przy 
kei skuty lodem.

Krzysztof Olejnik Na rufie Chopina zawieszono ponton asekuracyjny.
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Benedykt Kozłowski ze stocz-
ni Balt Yacht zorganizo-
wał rejs wypornościowym 

jachtem SunCamper 30. Trasa 
wyprawy: z Augustowa do Kłaj-
pedy. Całą podróż podzielono na 
dwa etapy: z Augustowa do Kowna 
oraz z Kowna do Kłajpedy. Miałem 
szczęście uczestniczyć w drugim 
etapie tej wyjątkowej podróży.

Ponieważ szlak naszej wyprawy wiódł 
na pewnym odcinku wzdłuż granicy 
Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki), 
wszyscy uczestnicy rejsu musieli zostać 
zgłoszeni do konsulatów obu krajów. 
Musieliśmy przekazać kopie paszpor-
tów, nie było jednak konieczności ku-
powania rosyjskiej wizy.

Podróż z Augustowa do Kowna (Kau-
nas) zajęła nam około trzech godzin. Ten 

dystans można pokonać dużo szybciej, 
jednak mandaty za łamanie przepisów 
drogowych są na Litwie tak wysokie, że 
nikomu nie przychodzi do głowy prze-
kraczanie dozwolonej prędkości cho-
ciażby o 10 km/h. Warto też wspomnieć 
o tym, że na Litwie są o wiele lepsze dro-
gi, niż w Polsce.

Palim maszynu

Nasz jacht czekał w porcie, który 
przypominał trochę złomowisko, a tro-
chę cmentarzysko wysłużonych stat-
ków rzecznych. Posiadał jednak całą 
niezbędną infrastrukturę do przyjęcia 
i wodowania dużych łodzi. Mocne na-
brzeża, solidny dźwig, bezpieczny do-
jazd dla samochodów. Po zaształowa-
niu i krótkiej sesji fotograficznej padła 
komenda palim maszynu.

Na pokładzie szef stoczni Benedykt 
Kozłowski, konstruktor łodzi Jacek Cent-
kowski, Jan Fesnak (przedstawiciel Balt 
Yacht na zachodnią Europę), Staszek 
Iwiński z Żagli, nasz litewski przewod-
nik (Polak od pokoleń mieszkający koło 
Wilna) oraz ja. Wyruszamy w nieznane. 
Nikt nie wiedział czy szlak wodny będzie 
oznakowany. Jakich głębokości się spo-
dziewać? Czy będą miejsca, w których 
bezpiecznie zacumujemy na noc? Gdzie 
uzupełnimy wodę? Najbardziej obawia-
liśmy się przejścia przez Zalew Kuroński 
oraz reakcji rosyjskich pograniczników na 
gości z Polski. Prognozy pogody nie wy-
glądały obiecująco, ale 21-konny Yanmar 
zakręcił śrubą i już nie było odwrotu.

Mijamy most, po którym przebiega au-
tostrada A5 (kierunek Kłajpeda). Kowno 
i cywilizację zostawiamy za rufą. Zosta-

jemy sami z rzeką i jej niezamieszkały-
mi brzegami. Litwa ma zaledwie 3,3 mln 
mieszkańców, czyli dwa razy tyle co 
Warszawa. Nie spodziewamy się więc 
po drodze żadnych aglomeracji.

Czy tą rzeką da się pływać?

Od Kowna po Zalew Kuroński rzeka 
jest szeroka, a szlak bardzo dobrze ozna-
kowany. To oznakowanie w dużej mie-
rze zawdzięczamy wodolotowi Rakieta, 
który regularnie kursuje na trasie Kow-
no-Nida-Kowno (więcej informacji na 
stronie: www.nemunolinija.lt). W sezo-
nie wodolot pływa dwa razy w tygodniu, 
w środy i w niedziele. Wozi turystów do 
nadmorskiego kurortu. Podróż na trasie 
o długości 230 km trwa cztery godziny. 
Koszt takiej wycieczki to 100 litów czyli 
około 120 złotych (w jedną stronę). 

Minimalna głębokość jaką zanotowała 
nasza echosonda to 1,9 metra. Woda mia-
ła dość wysoki stan, ale nawet w okresach 
niskiego poziomu rzeka pozwala na że-
glugę łodziami o zanurzeniu większym, 
niż nasz houseboat (SunCamper ma pod 
lustrem wody 40 cm). Nawet u ujścia, 
gdzie wody Niemna rozlewają się bardzo 
szeroko, głebokość momentami siągała 
nawet ośmiu metrów, a średnia to około 
trzy metry. Zmierzyliśmy też prędkość 
nurtu, wynosi ona 5-6 km/h i nie ma 
znaczącego wpływu na zachowanie się 
łodzi. Jedynie w okolicach miejscowości 
Vilkija, gdzie Niemen lekko się zwęża 
i meandruje, daje się wyczuć dryf łódki 
z prądem. Jest to jednak krótki odcinek 
i nie stwarza on żadnego zagrożenia. 
Mimo doskonałych warunków do żeglo-
wania, jakie panują na Niemnie, Litwini 

nie garną się, by spędzać wolny czas na 
rzece. Przez cały czas naszej podróży, aż 
po ujście, poza wodolotem Rakieta mi-
nęliśmy zaledwie dwie lub trzy łodzie, 
głównie komercyjne.

Celem naszej wyprawy było sprawdze-
nie, czy tym szlakiem w ogóle da się pły-
wać. A jeśli tak, to w jakich warunkach. 
Dlatego z wielkim żalem patrzyliśmy na 
mijane miejscowości z pięknymi, stary-
mi budynkami, kościołami i przystania-
mi. Aż prosiło się, aby do nich zawinąć. 
My, niestety, musieliśmy gnać do przodu. 
Przypomniała mi się podróż Wisłą, kiedy 
między Warszawą, a Toruniem znaleź-
liśmy chyba jeden port i może dwa po-
mosty, do których z pewnym ryzykiem 
można było zacumować. Nad Niemnem 
prawie każda miejscowość ma niewielką, 
ale solidną, pontonową keję. Większość 
z nich jest strzeżona przez strażników 
mieszkających w campingowych bud-
kach. Nie wszystkie przystanie muszą 
być piękne. Ważne, by w ogóle były.

Pod wieczór pierwszego dnia niebo 
zasnuły chmury i spadły pierwsze krople 
deszczu. Obawialiśmy się potwierdzenia 
prognoz mówiących o bardzo silnym 
wietrze i burzach w dniu planowanego 
pokonywania Zalewu Kurońskiego. To 
około 30 km otwartej wody. Bez moż-
liwości zboczenia z kursu – południowa 
część zalewu to już Federacja Rosyjska.

Świńskie uszy  
i śledzie w cynamonie

Po przepłynięciu pierwszych 86 ki-
lometrów stanęliśmy w miejscowości 
Jurbarkas, na prawym brzegu rzeki. Na-
szym głównym celem tego wieczoru były 

Mały kanał rzeczny prowadzący do centrum Kłajpedy.

nad niemnem – 120 lat później
Z Kowna do Kłajpedy – niezwykły rejs zapomnianym szlakiem.

rejsy
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http://www.nemunolinija.lt
www.sklepyzeglarskie.pl
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świńskie uszy, tradycyjny, litewski spe-
cjał. Przystań znajduje się w niewielkim, 
bardzo zacisznym kanale prowadzącym 
donikąd. Nie można powiedzieć, że jest 
to port, ale z pewnością jest to solidna 
przystań – nowa, czysta, wyposażona 
w slip i gotowa do przyjęcia wielu łodzi. 
Co więcej – kanał leży niemal w centrum 
miasteczka. Rano powitał nas właściciel, 
który opowiedział o planach rozbudowy 
tego miejsca. Mają doprowadzić przy-
łącza wody, uruchomić dźwig, a obecne 
toalety typu ToiToi zostaną zastąpione 
normalnymi sanitariatami.

Zastanawialiśmy się, dlaczego pły-
wające pomosty zakotwiczone są do 
ogromnych polerów wbitych w dno rze-
ki. Okazało się, że przystań w Jurbarkas 
jest także małym portem przeładunko-
wym dla barek wożących wydobywany 
z rzeki piasek. A woda w tym miejscu 
często zmienia wysokość. Tegoroczna 
powódź sięgnęła tak wysokiego pozio-
mu, że uszkodziła działające tu wcześ-
niej maszyny. Zalane były dwie ulice 
miasta, ale port ocalał. Woda sięgała 
metr poniżej górnej krawędzi polerów.

Po wieczornej uczcie, na którą poza 
świńskimi uszami złożyły się śledzie 
w cynamonie, spaliśmy jak dzieci, 
a dzięki moskitierom żaden komar nie 
mącił naszego spokoju. Ranek powitał 
nas pięknym słońcem. Ze Staszkiem 
zajęliśmy pozycje na oku, czyli zalegli-
śmy na materacach górnego pokładu. 
Aby bardziej wczuć się w atmosferę 
rzecznej podróży, słuchaliśmy dobrego 
bluesa. Przez chwilę czuliśmy się jak 
pionierzy na Mississippi.

Granica przemytników

W miejscowości Smalininkai czekała 
nas odprawa. Zanim wpłyniemy w stre-
fę graniczną należy się zgłosić do służb 
celnych. Podajemy nazwę i rodzaj jed-
nostki oraz liczbą pasażerów. Niemen 
jest jedną z najpopularniejszych granic 
wśród przemytników szmuglujących 
towar między Rosją, a Litwą. Wzdłuż 
całej rzeki, na litewskim brzegu, usta-
wione są wysokie wieże z kamerami 
śledzącymi każdy ruch na wodzie. Na 
lewym, rosyjskim brzegu, są tylko czer-
wone słupki ustawione co 500 metrów.

Zanim wpłynęliśmy na ten strzeżony 
teren, o dobicie do brzegu poprosił nas li-
tewski celnik. Po sprawdzeniu dokumen-
tów i zwiedzeniu jachtu, poinformował 
nas o zakazie dobijania do rosyjskiego 
brzegu. Mimo kuszących, piszczystych 
plaż, trzymaliśmy się od niego w bez-
piecznej odległości. Tym bardziej, że 
poza kamerami co jakiś czas zza drzew 
po litewskiej stronie wyłaniał się tereno-
wy samochód służb granicznych.

Poza wędkarzami i pogranicznikami 
nie spotykaliśmy ludzi. Towarzyszyły 
nam tylko czaple. Dopiero w okolicach 
Sowietska pojawiło się niespodzie-
wane towarzystwo – kilku rosyjskich 
osiłków z piwem na metalowej łódce 
pomalowanej w maskujące barwy. Na 
szczęście po kilku popisowych okrąże-
niach załoga tej łodzi oddaliła się.

Dopłynęliśmy do granicznych mostów 
łączących rosyjski Sowietsk (dawniej Tyl-
ża) z litewskim Panemune. Widok Tylży, 
tego popadającego w ruinę historycznego 
miasta, wprowadza ciszę na pokładzie. 

Miasto wygląda tak, jakby nigdy nie pod-
niosło się z powojennej ruiny. Ten widok 
potęgowała chmura czarnego, śmierdzą-
cego oponami dymu, który wydobywał 
się z pobliskiego wysypiska.

Ostatni etap przed zalewem

Ruszyliśmy dalej z prądem rzeki. Prze-
ciwny wiatr zaczął się wzmagać. Naszym 
kolejnym celem był ostatni port przed uj-
ściem Niemna do Zalewu Kurońskiego 
– miejscowość Uostadvaris położona na 
wyspie stworzonej przez deltę rzeki. Zo-
staliśmy tam zaanonsowani przez kapita-
na portu w Kownie, nie wypadało więc 
nie skorzystać z zaproszenia. Zanim jed-
nak dotarliśmy do celu, minęliśmy miej-
scowość Rusne, gdzie rzeka się rozwidla. 
Lewa odnoga wiedzie dalej wzdłuż gra-
nicy z Federacją Rosyjską, oba brzegi 
prawej odnogi należą do Litwy. Jak łatwo 
się domyślić wybraliśmy tę prawą, do-
brze oznakowaną trasę.

Od Rusne wyraźnie już widać tury-
styczny charakter regionu – jest więcej 
łodzi, przystanie są obszerniejsze, spoty-
kamy też pola kempingowe. Przy dużym 
zafalowaniu i silnym wietrze dociskają-
cym dobiliśmy do miejsca przeznaczenia. 
Nie zdążyliśmy jeszcze obłożyć cum, a na 
betonowej kei witał nas sąsiad z drugiej 
łódki. Oczywiście nie z pustymi rękami. 
Nie pozwolił nam zejść na ląd, póki każdy 
z nas nie przyjął powitalnego szkła. 

Okazało się, że możemy tu cumować 
bezpłatnie. Do dyspozycji mamy czystą 
łazienkę. Można też uzupełnić wodę na 
łódce. Nie ma niestety restauracji, a jak tu 
zasnąć bez świńskich uszu na przekąskę. 
Sąsiad podał nam namiary na dwie knajp-
ki po drugiej stronie rzeki. Pół godziny 
później nasz SunCamper stał już zacu-
mowany do nogi stołu. Po kolacji ponow-
nie uruchomiliśmy motor i w zupełnych 
ciemnościach wróciliśmy do gościnnego 
Uostadvaris. Rano zwiedziliśmy zabyt-
kową, nieczynną latarnię z pięknym wi-
dokiem na rzekę i ruszyliśmy na otwarte 
wody Zalewu Kurońskiego.

Kurońskie morze

Słoneczny ranek poprawił nam humo-
ry. Wyglądało na to, że złe prognozy się 
nie sprawdzą. Jednak krótko po opusz-
czeniu portu i wyjściu na otwarte wody 
Zalewu Kurońskiego, niebo pociemnia-
ło, a wiatr przybrał na sile. Wodę szybko 
pokryła dosyć wysoka, krótka fala. Co 
gorsza biła prosto w burtę naszej łodzi.

Zaczęliśmy dziobem brać co większe 
fale, by uniknąć bocznego rozkoły-
su. Nie mogliśmy jednak robić tego za 
często, bo po każdym takim manewrze 
zbliżaliśmy się do wód terytorialnych 
Rosji. Na wszelki wypadek przygoto-
waliśmy rakiety alarmowe. Łódką buja-
ło solidnie. Przechyły sięgały nawet 25 
stopni. Na szczęście za każdym razem 

SunCamper wracał do pionowej pozycji 
i ciął kolejną falę. Co ciekawe – mimo 
wzburzonej wody wszystkie pokłady, 
łącznie z dziobowym, były suche.

Po niespełna trzech godzinach walki 
z żywiołem dotarliśmy do Nidy, miaste-
czeka leżącego na Mierzei Kurońskiej. 
Tu postanowiliśmy spędzić resztę dnia 
i noc. Zastaliśmy duży port, zabezpie-
czony falochronem, z dobrze oznakowa-
nym wejściem. Na powitanie przyszedł 
sam kapitan. Objaśnił co i gdzie jest do-
stępne dla gości mariny. Opłata portowa 
wynosiła około 45 zł. W cenie mieliśmy 
toalety, prąd i wodę do uzupełnienia za-
pasów na łodzi. Dodatkowo płatny był 
jedynie prysznic. Chwilę po powitaniu 
przez kapitana, na maszcie flagowym, 
obok bandery litewskiej, zawisła także 
polska. Przy okazji tego powitania usły-
szeliśmy, że pierwszy raz widzą tu jacht, 
który przybył od strony Niemna.

Po formalnościach powitalnych ru-
szyliśmy na drugą stronę mierzei, by 

zaliczyć obowiązkową kąpiel w Bał-
tyku. W drodze powrotnej oczywiście 
świńskie uszy, a wieczorem zwiedzanie 
miasta i odwiedziny w domu Thoma-
sa Manna, który mieszkał tu w latach 
1930-1932.

Meta w Kłajpedzie

Następnego dnia kierunek Kłajpeda. 
Słońce prażyło niemiłosiernie, dlatego 
nie mogliśmy sobie odmówić kolejnej 
kąpieli w Bałtyku. Zatrzymaliśmy się 
w Juodkrante. Tu spacer nad morze był 
znacznie krótszy, niż w Nidzie. W tym 
niewielkim miasteczku są aż dwie bez-
pieczne przystanie. 

Późnym popołudniem osiągamy cel 
podróży – Kłajpedę. Cumujemy w cen-

trum, przy doskonale przygotowanym 
nabrzeżu. Trwają właśnie obchody naj-
większego święta w mieście (Dni Kłaj-
pedy). Mnóstwo jachtów wszelkiej maści, 
są nawet trzy jachty z polską banderą, 
tłumy ludzi na ulicach, koncerty. Miasto 
się bawi. Normalnym miejscem postoju w 
Kłajpedzie jest ładny, dobrze przygotowa-
ny port jachtowy znajdujący się po prawej 
stronie rzeki. Zanim tam się skierujemy, 
musimy poczekać na otwarcie obrotowe-
go mostu. Most jest otwierany co godzinę 
na 15 minut. Dla gości mariny dostępne są 
toalety, prysznice, także woda i prąd.

Nasza podróż trwała 6 dni. Pokona-
liśmy blisko 300 kilometrów. Okazało 
się, że szlaki na wschodzie są dużo le-
piej przygotowane, niż nasze rodzime. 
Problemem jest uzupełnianie paliwa, ale 
to jedyna niedogodność. Jeżeli szukamy 
spokoju, przyrody i bezpiecznej żeglugi 
do historycznych miejsc – Niemen będzie 
doskonałym wyborem.

Arek Rejs

Podróż z Kowna do Kłajpedy odbyliśmy na pokładzie jachtu SunCamper 30.

Nasza podróż trwała 6 dni. Pokonaliśmy 
300 km. Zobaczyliśmy, że wschodnie 
szlaki są całkiem dobrze przygotowane.
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abc czarterów

Czarnogóra zachwyca swo-
im dzikim pięknem ukry-
tym z dala od europejskich 

szlaków i głośnych kurortów. 
Większą część tego kraju stano-
wią wysokie góry stromo opa-
dające do morza. Jednego dnia 
możemy się kąpać w ciepłym Ad-
riatyku, a następnego zjeżdżać 
na nartach w górach Durmitor. 
W słoneczne dni, kiedy zbocza 
odbijają się w tafli morza, trudno 
odnaleźć kreskę linii brzegowej.

Nadmorskie rejony Czarnogóry mają 
bardzo sprzyjające warunki pogodowe. 
Zima jest tam łagodna, a lato gorące 

– z temperaturą wody sięgającą 28 stop-
ni Celsjusza. Co prawda jest to rejon 
o największych opadach w całej Europie, 
ale ciemne chmury często zatrzymują się 
na granicy szczytów, pozostawiając wy-
brzeże pod wpływem słonecznej aury.

Do Czarnogóry możemy wyruszyć 
samochodem i po drodze zwiedzić 
inne ciekawe miejsca leżące w sąsied-
niej Chorwacji – Park Narodowy Jezior 
Plitwickich i Park Narodowy Krka oraz 
niedalekie Medjugorie w Bośni i Herce-
gowinie. Najwygodniej jednak dostać 
się samolotem do Dubrownika, a potem 
zamówić transfer do bazy czarterowej. 
Na przykład do Kotoru. To dwugodzin-
na podróż malowniczą trasą wzdłuż za-

toki (drogę można skrócić korzystając 
z tanich połączeń promowych).

W całej Czarnogórze jest tylko pięć 
typowych marin: Kotor, Tivat, Herceg 
Novi, Budva i Bar. Są jeszcze małe 
keje dla mniejszych jachtów: Prcanj, 
Perast, Risan i Meljine w obrębie Za-
toki Kotorskiej oraz Bigovo, Pertovac 
i Ulcinj na otwartym wybrzeżu. Warto 
pamiętać, że w Czarnogórze, podobnie 
jak w Chorwacji, wymagana jest licen-
cja radiooperatora.

Obowiązującą walutą jest euro, wiec 
mamy z głowy przeliczanie kursów 
i szukanie bankomatów. Opłaty w ma-
rinach to około 3 euro za jeden metr 
długości łodzi. 

Czarterowanie jachtów w Czarno-
górze jest możliwe dopiero od kilku 
lat, więc większość stacjonujących 
tam jednostek nie ma więcej, niż czte-
ry lata. Do wyboru mamy trzy bazy 
czarterowe: Kotor, Tivat i Bar. Jeżeli 
planujemy odwiedzić porty Chorwacji 
to najlepiej wybrać Tivat, bo jest bliżej 
otwartego morza. Kotor zapewni wię-
cej walorów krajobrazowych. Do miej-
scowości Bar udajemy się wtedy, gdy 
jesteśmy spragnieni długich tras.

Miasto Kotor położone jest na sa-
mym końcu Zatoki Kotorskiej. Pier-
wotnie zatoka była doliną rzeki. Dziś 
wypełniona jest wodą morską i stanowi 
trzy rozległe baseny połączone wąski-

Czarnogóra
kraina, w której góry spotkały się z morzem.
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Miasto Perast znajduje się w głębi Zatoki Kotorskiej. Można tu stanąć przy małej kei.

http://www.kubryk.pl
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ZACHWYCAJĄCA JAK BEZKRES OCEANÓW 
BAVARIA CRUISER 45’
Prezentujemy najmniejszy z możliwych jachtów czterokabinowych: Cruiser 45’. Nowocześnie zaprojektowane wnętrze zachwyca 
swoją obszernością.  Zarówno w wersji trzy- jak i czterokabinowej  mamy trzy kabiny sanitarne i oddzielną kabinę prysznicową 
– to nowość w jachtach w tym segmencie. Cruiser 45’ – zrób sobie i swojej załodze przyjemność.
Stworzony w kooperacji z  Farr Yacht Design i BMW Group Designworks USA
Więcej informacji na stronie www.armatoryachts.pl

SALON SPRZEDAŻY 
WARSZAWA: GRÓJEC, 
Podole 9, 
tel.+48 48 661 26 01, 
728 351 219, 606 912 321

SALON SPRZEDAŻY 
MIKOŁAJKI: SŁONECZNY PORT, 
ul.Mrągowska 20, 
tel.+48 606 912 321, 
604 221 292

Cruiser 32  Cruiser 36   Cruiser 40   Cruiser 45   Cruiser 50  Cruiser 55    
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mi cieśninami. Port i miasto Kotor oto-
czone są potężnymi murami zbudowa-
nymi za czasów Republiki Weneckiej. 
Charakterystyczne płaskorzeźby lwów 
łatwo znajdziecie wśród szczegółów 
architektonicznych miasta. Koniecznie 
trzeba wygospodarować kilka godzin 
na wspinaczkę na sam szczyt góry, 
z którego widok zapiera dech o każdej 
porze dnia.

Marina to 400-metrowa promena-
da, wzdłuż której cumują wszystkie 
jednostki. Największe promy i statki 
zajmują miejsca na północnym cyplu. 
Jachty żaglowe cumują nieco dalej na 
południu. A na samym końcu zatoki są 
małe łodzie rybackie. Na kei jest woda 
oraz prąd. Jeśli chcemy znaleźć toale-
tę poza jachtem, to musimy odwiedzić 
którąś z pobliskich restauracji. Marina 
nie ma żadnego ogrodzenia, więc sto-
jąc rufą do kei obserwujemy ciągły 
ruch spacerowiczów. 

W ofercie czarterowej znajdziecie 
pełną gamę jachtów (od 34 do 54 stóp). 
Dominują Elany i jachty Sun Odyssey. 
Ceny są zbliżone do tych, które znamy 
z Chorwacji. Elan 344 Impression dla 
siedmiu osób kosztuje od 1,1 do 2,1 tys. 
euro za tydzień. Sun Odyssey 54 dla 12 
osób kosztuje od 3,7 do 6,3 tys. euro za 
tydzień. Do dyspozycji są tez dwa kata-
marany: Nautitech 47 mogący pomieścić 
aż 14-osobową załogę oraz Lagoon 440 
dla 11 osób. Spragnieni większych emo-
cji mogą zarezerwować jacht motorowy 
Jeanneau Prestige 46. Transfer z lotniska 
w Dubrowniku dla ośmiu osób to wyda-
tek 160 euro (w jedną stronę). 

Tuż obok Kotoru znajduje się maleńka 
keja Prcanj, która pomieści nie więcej, 
niż 10 jachtów. Można tam zacumować 
na noc, by schować się przed portowym 
zgiełkiem (goście przystani mogą bez-
płatnie korzystać z wodnej taksówki).

Zatoka Kotorska to głęboki fiord oto-
czony przez góry o wysokości ponad 
1700 metrów. Możemy tam spotkać 
silne wiatry spadowe z różnych kie-
runków, ale żeglowanie jest doskonałe 
i bezpieczne. Na wysokości miastecz-
ka Perast znajdują się dwie sztuczne 
wysepki z kościołami pod wezwaniem 
Madonny na Skałach i Św. Jerzego. 
Legenda głosi, że w 1452 roku dwóch 
żeglarzy wracało z trudnej podróży 
morskiej. Kiedy na mieliźnie zobaczyli 
leżącą ikonę Madonny z Dzieciątkiem, 
uznali to za cud i znak komu mają 
dziękować za szczęśliwy powrót do 
domu. Chcąc upamiętnić to zdarzenie 
postanowili zbudować sanktuarium. 
Zwozili kamienie i zbudowali małą ka-
plicę. Później każdy statek wypływają-
cy z zatoki przepływał koło kapliczki 
i rzucał kamień do wody za szczęśliwy 
powrót do domu. Kapitanowie statków 
zaczęli fundować srebrne tabliczki 
wotywne (zawieszane w podzięce za 
wysłuchane modlitwy). W ten sposób 
powstały dwie wyspy z tysiącami tab-
liczek na ścianach kościoła.

W centralnej części Zatoki Kotorskiej 
znajduje się miasto portowe Tivat. Choć 
jest to najmłodsze miasto w całej zatoce, 
ma szanse zdobyć sławę nie mniejszą, niż 
kurorty riwiery francuskiej. W 2009 roku 
zakończono pierwszy etap budowy wiel-

kiej mariny Porto Montenegro. Obecnie 
w luksusowych warunkach może tam sta-
nąć 200 jachtów. Inwestorzy chcą, by ten 
port stał się największą i najpiękniejszą w 
Europie osadą morską przyjmującą duże 
jachty pływające po Morzu Śródziem-
nym. W okolicy jest międzynarodowe 
lotnisko Tivat, są pola golfowe oraz wolne 
tereny na rezydencje.

W przyszłym sezonie w mieście Ti-
vat rozpocznie działalność nowa baza 
czarterowa. Może warto z niej sko-
rzystać zanim stanie się tak popularna 
i niedostępna, jak dzisiejsze Monaco? 

W ofercie mamy głównie jachty nie-
mieckiej stoczni Hanse. Modele 320 
kosztują od 900 do prawie 2 tys. euro 
za tydzień. Modele 400 – od 1,5 do 3,1 
tys. euro za tydzień (wszystkie jachty 
z roczników 2008 i 2009). Na miłośni-
ków jachtów motorowych czekają głów-
nie duże jednostki – o długości od 17 do 
27 metrów (z obsługą). Wszystkie jachty 
posiadają wymagane pozwolenia do pły-
wania po całym Morzu Śródziemnym.

Ostatnim portem w Zatoce Kotor-
skiej jest miasto Herceg Novi, nazy-
wane miastem słońca, malowniczo 
położone na zboczu góry. Godne 
polecenia jest zwiedzenie starówki. 
Wycieczka będzie przypominać spa-
cer po Dubrowniku. Sama marina jest 
niewielka, oferuje zaledwie 30 miejsc 
postojowych bez dostępu do toalety 
(podczas wejścia do portu należy uwa-
żać na grupę skał).

Z portu Herceg Novi możemy się 
skierować na północ, w stronę Chorwa-
cji lub na południe, w stronę Albanii. Do 

kolejnej mariny Budva mamy zaledwie 
20 mil. To jedno z najstarszych miejsc 
osadnictwa na całym Adriatyku. Źródła 
podają, że pierwsze osady powstawały 
tu 2,5 tys. lat temu. Pięknie położona 
starówka i liczne plaże powodują, że od 
lat jest to jedno z bardziej atrakcyjnych 
miejsc turystycznych Czarnogóry. Po-
dejście do mariny wymaga uwagi, gdyż 
rozsiane są tu podwodne skały i wraki 
statków. Należy pilnować boi podej-
ściowych, a w nocy zwracać uwagę na 
kolory świateł nawigacyjnych.

Ostatni bezpieczny port na terenie 
Czarnogóry to Bar. Od dawna był to 
duży port handlowy, później zbudo-
wano obszerną marinę. Przy kei woda, 
prąd i toalety, a także bramy zamykane 
na kartę. Marina jest trochę na ubo-
czu głównych kierunków żeglarskich, 
wiec miejsc postojowych nie brakuje 
i można nawet stanąć long side. Jest to 
dobre miejsce wypadowe do zwiedze-
nia Starego Baru, osady położonej wy-
soko w górach. Można odbyć dłuższą 
wycieczkę do Jeziora Szkoderskiego 
lub do Ulcinj, miasteczka niegdyś zaj-
mowanego przez piratów.

W Barze od niedawna działa nowa 
firma czarterowa oferująca głównie 
starsze jachty prywatnych właścicieli. 
Mamy do dyspozycji Bavarię 37, Ela-
ny 431, Ocenaisa 473 i najstarsze Gib 
Sea 37 i 43. Port Bar to najlepsze miej-
sce do rozpoczęcia rejsu przez cztery 
państwa: Czarnogórę, Włochy, Grecję 
i Albanię. Na taką trasę potrzebujemy 
co najmniej dwóch tygodni.

Joanna Rafalska
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ZACHoDNIopoMoRSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów 
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9,  
tel. (91) 461 27 34
JK HoM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań 
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,  
tel. (91) 324 25 35
tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

poMoRSKIE 
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,  
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, 
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
Sklep Bakista, Łeba, Jachtowa 1,  
tel. (59) 866 47 50
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, 
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, 
tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
KS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
ppHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26. 
tel. (58) 307 39 12

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare 
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MoS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,  
tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18

Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. (87) 421 57 03
tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, 
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LoK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, 
tel. (87) 427 18 43
port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Aqua, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 
tel. (87) 428 21 42
port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, 
tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2,
tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, 
tel. (87) 427 28 79

WIELKopoLSKIE
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 
10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, 
tel. (61) 848 29 40
pKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, 
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, 
tel. (63) 275 60 41
Sklep Hi–Wind, Korwetowa 6a, Kiekrz, 
tel. (61) 896 03 05
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, 
tel. (61) 848 27 01
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, 
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, 
tel. (61) 848 28 49
tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14, 
tel. (61) 853 34 36
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, 
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, 
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZoWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93

Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
oYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Chocimska 14, 
tel. (22) 848 04 83
port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
port SWOS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, 
tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30, 
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509 288 201
tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
tawerna Czarna Perła, Warszawa, 
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
tawerna Tuż za Horyzontem, Warszawa, 
Wioślarska 6, tel. (22) 625 04 10
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YKp Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4, 
tel. (29) 760 76 68

KUJAWSKo–poMoRSKIE
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, 
tel. (52) 358 64 28
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, 
tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, 
tel. (54) 255 02 55

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

LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23, 
tel. (68) 356 62 03

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

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

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, 
Skrzetuskiego 68

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
Klub Fregata, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 14, 
tel. 505 53 22 63
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, 
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, 
tel. (32) 251 41 49
tS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

opoLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, 
tel. 502 630 356
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

MAŁOPOLSKIE
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
tawerna Stary Port, Kraków, 
Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKp Kraków, Przystań nad Wisłą, 
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

poDKARpACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel (17) 862 02 39
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Brama Atlantyku
Trzy małe, wulkaniczne wyspy, które otworzyły kolumbowi drogę przez ocean.

E l Hierro, La Palma i La 
Gomera to trzy zachod-
nie skrawki lądu w archi-

pelagu Wysp Kanaryjskich. Dla 
osób lubiących głośne kurorty 
nie ma tam zbyt wielu atrakcji. 
Ale wszyscy pozostali będą 
zachwyceni wulkanicznym kra-
jobrazem, stromymi brzegami, 
spokojem i powolnym rytmem 
życia niezwykle gościnnych 
mieszkańców.

Wyspy Kanaryjskie leżą zaledwie 
95 km od Afryki. Słyną z niezwykle 
łagodnego klimatu. Prawie przez cały 
rok trwa tam słoneczna wiosna. Śred-
nia maksymalnych temperatur waha 
się od 18 stopni Celsjusza zimą do 24 
stopni latem. Ruch turystyczny sku-
pia się głównie w słynnych kurortach 
Teneryfy, Gran Canarii i Fuerteventu-
ry. My zachęcamy dziś do żeglugi ku 
bramie Atlantyku, którą stanowią trzy 
wyspy El Hierro, La Palma i La Gome-
ra. To ostatnie skrawkami lądu przed 
oceaniczną przeprawą.

Koniec świata

El Hierro jest najmniejszą ze wszyst-
kich zamieszkałych wysp archipelagu, 
ma zaledwie 10 tys. mieszkańców. Jest 
też najbardziej wulkaniczną wyspą, 
znaleziono na niej ponad tysiąc wul-
kanów. Do czasów odkrycia Ameryki 
przez Kolumba uważana była za ko-
niec świata.

Mieszkańcy El Hierro są niezwykle 
przyjaźnie nastawieni do przyjezd-
nych. Może dlatego, że zapuszczają się 
w te strony turyści szukający spokoju, 
oderwania od świata, chcący wędro-
wać po zastygłej lawie i podziwiać 
gady o długości jednego metra, które 
można zobaczyć w Centrum Hodowli 
Jaszczurki Olbrzymiej. Od 10 lat wy-
spa jest Światowym Rezerwatem Bio-
sfery UNESCO.

Największą atrakcją El Hierro są 
piesze wędrówki. Szlaki są dobrze 

przygotowane i doskonale oznaczo-
ne. Przed wycieczką, która może 
trwać nawet kilka godzin, warto 
wstąpić do centrum informacji tury-
stycznej po mapę pieszych szlaków 
(Red de Senderos). Na zachodnim 
krańcu wyspy znajduje się latarnia 

morska Faro de Orchilla. Ponoć kie-
dyś przez to miejsce przebiegał po-
łudnik zerowy wyznaczający grani-
cę znanego świata. Pięć kilometrów 
na północ od latarni znajdziecie 
niezwykłą, bordowo czarną plażę 
wulkaniczną.

Wyspa Kolumba

Sąsiednia La Gomera była niegdyś 
ostatnim lądem, na którym gościł 
Krzysztof Kolumb przed swoją śmia-
łą wyprawą w poszukiwaniu Nowego 
Świata. Dziś turyści zachwycają się 
wąskimi ulicami miasta San Seba-
stian, które pamięta trzykrotne wizyty 
Kolumba. W centrum La Gomery jest 
Park Narodowy Garajonay powstały 
dla ochrony niezwykłych lasów waw-
rzynowo – cedrowych. Sporą atrakcją 
dla wypoczywających w okolicy są 
wyprawy w poszukiwaniu wielory-
bów i delfinów, które organizują firmy 
z Valle Gran Ray oraz Playa de San-
tiago (południowy brzeg wyspy). Na 
przeciwległym brzegu znajduje się 
niezwykły brzeg klifowy Los Organos 
przypominający potężne organy.

Wyspa Madonny

Północno zachodni kraniec archi-
pelagu zajmuje trzecia z wysp – La 
Palma. Ponoć Madonna właśnie o tym 
miejscu śpiewała w swym słynnym 
przeboju „La Isla Bonita”. To kolejne 
unikatowe miejsce na liście UNESCO. 
Wyspę tworzą wysokie wzniesienia, 
wulkany oraz głębokie wąwozy po-
rośnięte lasem wawrzynowym. Warto 
spędzić choć jeden cały dzień w stoli-
cy Santa Cruz de la Palma. To miasto 
pełne uroku, w którym poczujemy się 
jakby pędzący pociąg codzienności 
zatrzymał się w innym świecie.

Niezwykłą osobliwością wyspy jest 
Park Narodowy Caldera de Taburiente 
znajdujący się pośrodku lądu. To wiel-
ka dziura w ziemi o głębokości jednego 
kilometra i szerokości prawie dziewię-
ciu kilometrów. Skraj kaldery to kilka 
niezwykłych punktów widokowych, 
z których można zajrzeć niemal w każ-
dy zakątek okolicy. Na południowym 
cyplu, tuż nad oceanem, znajduje się 
wulkan Teneguia. Ciągle ciepły, choć 
wyspa La Palma ma już kilkanaście 
milionów lat.

Skała Bonanza (wysokość 200 m) znajduje się na wschodnim wybrzeżu El Hierro. 

www.punt.pl


24 magazyn dla żeglarzy  październik 2010 www.magazynwiatr.pl

sport

W sierpniu 1961 roku 
z Cowes na wyspie 
Wight ruszył pierw-

szy we współczesnej Europie 
wyścig offshore łodzi moto-
rowych. Meta znajdowała się 
w Torquay, gdzie mieściła się 
rodzinna siedziba sir Maxa Ait-
kena, pomysłodawcy przedsię-
wzięcia, właściciela brytyjskie-
go dziennika Daily Express. Tak 
narodził się Cowes – Torquay 
– Cowes Powerboat Race.

Do udziału w tamtym pamiętnym 
wyścigu zgłosiły się aż 62 załogi, ale 
ostatecznie na linii startu, przy Royal 
Yacht Squadron, stanęło 27 jachtów. 
Załogi w większości stanowili niedo-
świadczeni miłośnicy prędkości, ama-
torzy i sportowcy z innych dyscyplin, 
niemający pojęcia o nawigacji. Pierw-
szy jacht pokonał 90 mil w 7 godzin 
i 17 minut. Ale Rok później do star-
tu zgłosiły się również załogi z USA 
i Włoch, czyniąc imprezę najwięk-
szym tego typu wydarzeniem na świe-
cie. Chęć zwycięstwa była tak duża, że 
moce niektórych jednostek przekra-
czały 2000 KM. By wyrównać szanse 

wprowadzono ograniczenia – w kolej-
nej edycji silniki łodzi nie mogły mieć 
więcej, niż 1000 KM.

Przez kolejne lata wyścig przechodził 
wzloty i upadki, kreował nowe gwiazdy 
sportów motorowodnych oraz mobili-
zował projektantów do tworzenia lep-
szych konstrukcji i napędów. W 1967 
roku, po założeniu UIM (Union Inter-
nationale Motonautique), trasa wyścigu 
została wydłużona o kolejny etap – dro-
gę powrotną z Torquay do Cowes. Zało-
gi miały więc do pokonania aż 170 mil. 
Wyścig przyjął nazwę Cowes – Torquay 
– Cowes Classic Powerboat Race.

Przez ostatnie lata o wyścigu wspomi-
nały jedynie branżowe media. Organiza-
torzy nie mogli znaleźć sposobu, aby za-
interesować tym wydarzeniem szerszą 
publiczność. W zeszłym roku widzów 
przyciągnął Sir Robin Knox-Johnston, 
który wystartował jako nawigator tea-
mu Scorpion i zajął czwarte miejsce 
w klasyfikacji generalnej. W tym roku 
organizatorzy postanowili wypełnić 
czas oczekiwania na zawodników do-
datkowymi atrakcjami. Były pokazy 
wojskowych helikopterów. Nisko nad 
powierzchnią morza przelatywały od-
rzutowce grupy akrobatycznej Red 

Arrows. Wszystko to sprawiło, że przez 
cztery dni niewielki port w Cowes od-
wiedziło ponad 7 tys. osób.

Do tegorocznego wyścigu zgłosiło 
się ponad 30 załóg w najróżniejszych 
klasach łodzi. Była ogromna, napędza-
na czterema silnikami łódź Włocha 
Fabio Buzzi, legendy motorowodnych 
wyścigów. Zgłoszono klasyczne jachty 
pamiętające pierwsze lata Powerboat 
Race oraz niewielkie RIB-y, których 
załogi po 10 minutach żeglugi były 
przemoczone do suchej nitki. 

Pogoda nie rozpieszczała. Lało jak 
z cebra. Długo zastanawiałem się czy 
wyjść z namiotu, by poczuć na sobie fale 
słonej wody. Dlaczego z namiotu? Oka-
zało się, że wyścig stał się tak popularny, 
że nie było szans na znalezienie wolnego 
miejsca noclegowego. Na szczęście pod-
czas startu deszcz przestał padać i nawet 
poprawiła się widoczność. Wciąż jednak 
wiało solidnie. Później okazało się, że 
piątkowe zafalowanie było jedynie ma-
łym preludium przed tym, co miało się 
rozegrać w niedzielę.

Na start i finisz głównego wyścigu 
mogłem wyruszyć na pokładzie niewiel-
kiego RIB-a organizatorów imprezy. Cie-
szyłem się z tego, póki nie wypłynęliśmy 

na otwarte morze. Fale były tak wysokie, 
że zrobienie ostrego zdjęcia graniczyło 
z cudem. Większość dziennikarzy za-
okrętowanych na specjalną łódź prasową 
dostała choroby morskiej. Zmuszeni byli 
szybko wracać do portu. Tuż po starcie 
z biegu wycofał się jeden z faworytów, 
zespół Wettpunkt.com. Jego właściciel 
i sternik stwierdził, że kocha wyścigi, ale 
jeszcze bardziej kocha życie. Godzinę po 
starcie z walki zrezygnowała załoga czer-
wonej Big G. Posłuszeństwa odmówiła 
im skrzynia biegów. Wielką determinację 
pokazała ekipa Powerboat Asia Event, 
która w drodze powrotnej zaryzykowała 
przejście przez otwarte morze, za co za-
płaciła złamaniem steru i uszkodzeniem 
jednej śruby. Decyzja popłynięcia „na 
skróty” całkowicie pozbawiła ich szans 
na zdobycie miejsca na podium, do mety 
dotarli ponad 2 godziny po zwycięzcach 
wyścigu. Podobnie jak w poprzednich la-
tach przyroda pokazała, że z morzem nie 
ma żartów. Wyścig ukończyła mniej, niż 
połowa startujących załóg. Szczególnym 
poświęceniem wykazał się Eric Krume, 
sternik włoskiej łodzi Dry Martini, któ-
ry po dotarciu do mety ze złamanymi 
żebrami, został przetransportowany do 
szpitala.

Jubileuszowy wyścig rozegrał się pod 
dyktando czerwonej łodzi Red FPT Wło-
cha Fabio Buzzi, która dotarła do mety 
po 3 godzinach i 26 minutach, płynąc 
ze średnią prędkością 51,77 węzła. Dru-
gie miejsce zajęła załoga łodzi Kerakoll, 
która dopłynęła do mety zaledwie 4 mi-
nuty za Red FPT. Jako trzecia do celu 
dotarła załoga Fury z Southampton. Ta 
ekipa zaprezentowała się szczególnymi 
umiejętnościami i odwagą, jako jedyni 
pokonali z sukcesem trasę do Torquay 
przez otwarte morze. Markus Hendricks 
na Cinzano, zwycięzca zeszłorocznej 
edycji, tym razem nie zmieścił się na po-
dium, dotarł do mety prawie 20 minut za 
załogą z Southampton.

Można zapytać jakie szanse daje ry-
walom łódź Red FPT z 4 potężnymi 
motorami diesla na pokładzie. Trzeba 
jednak pamiętać, że nie był to pierw-
szy start tej jednostki w zawodach, 
a dopiero pierwsze zwycięstwo. Bry-
tyjskie wyścigi nigdy nie należały do 
szczęśliwych dla Fabio Buzzi i jego 
jachtu, dlatego ta wygrana chyba mu 
się należała. Zwyciężyli zresztą wszy-
scy, którzy szczęśliwie i w całości do-
tarli do mety. 

Arek Rejs, Cowes

Wyścig szaleńców
Oto łodzie, które potrafią pędzić ponad 150 km/h.

Wyścig na trasie Cowes – Torquay – Cowes to jeden z najważniejszych i najtrudniejszych sprawdzianów dla superłodzi.

Największe w Polsce 
centrum sprzedaży 
używanego sprzętu 
żeglarskiego

� łodzie żaglowe
� katamarany 
� skiffy 
� przyczepy podłodziowe 
� osprzęt żeglarski

ul. Św. Ducha 35, 63-200 Jarocin, tel. +48 503 034 907 oraz +48 502 687 663, email: biuro@wateraction.pl

www.wateraction.pl
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kitesurfing jesienią i zimą
Półwysep Helski opustoszał. Gdzie teraz szukać ciepłych plaż?

Jesienią i zimą miłośnicy 
kitesurfingu pakują la-
tawce i wyruszają na cie-

płe akweny. Jedni do Egiptu 
i Brazylii. Inni do Wenezueli, 
a nawet na Wyspy Zielonego 
Przylądka. Ile kosztują takie 
wyprawy? Czy każdy, nawet 
początkujący amator kitesur-
fingu, może szlifować formę 
na drugim końcu świata? Oto 
przewodnik dla szukających 
wiatru daleko od domu.

W poszukiwaniu jesiennych propo-
zycji dla miłośników kitesurfingu wy-
konaliśmy dziesiątki telefonów i prze-
świetliliśmy internet. Rozmawialiśmy 
z instruktorami i pracownikami biur 

podróży. Szukaliśmy ciekawych pro-
pozycji dla tych, którzy nie chcą skła-
dać broni z nastaniem chłodnych dni.

Safari w Egipcie

Wśród polskich miłośników kite-
surfingu sporą popularnością cieszą 
się wyjazdy zwane kite safari. Orga-
nizowane są między innymi w Egip-
cie, na Morzu Czerwonym. Uczestni-
cy mieszkają na dużym motorowym 
jachcie, w klimatyzowanych kabi-
nach z łazienkami. Podróżują z wy-
spy na wyspę. Beach boy, członek 
stałej załogi, pomaga na plaży 
w przygotowaniu sprzętu, a kucharz 
serwuje owoce morza. Taki wyjazd 
organizowany przez szkołę Kite 

Park kosztował we wrześniu 4,2 tys. 
zł. Podobna wyprawa planowana 
jest na drugą połowę października 
(22-30.10), kiedy temperatura po-
wietrza w Egipcie waha się w okoli-
cy 30 stopni Celsjusza, a temperatu-
ra wody przekracza 24 stopnie. Cena 
(4,5 tys. od osoby) zawiera przelot 
do Hurghady, transfer do mariny, 
nocleg na łodzi, trzy posiłki dzien-
nie, napoje, ponton asekuracyjny 
z obsługą, ubezpieczenie, opiekę 
rezydenta, a nawet pamiątkowy 
film, zdjęcia oraz okolicznościową 
koszulkę.

Połowa uczestników wyjazdów do 
Egiptu to debiutanci. Jadą bez własne-
go sprzętu. Na miejscu za wypożycze-
nie latawca i deski oraz tygodniowe 

szkolenie płacą 1,4 tys. zł. – Jeśli na 
wyjazd jedzie z nami osoba, która jest 
sprawna fizycznie, jeździ na rowerze, 
na nartach lub biega, to po sześciu 
dniach nauki może pływać na kitesur-
fingu samodzielnie – przekonuje Piotr 
Szewlakow ze szkoły Kite Park. Za-
jęcia odbywają się w dwuosobowych 
grupach, przeważnie po cztery godzi-
ny dziennie.

Firma RedSeaZone zaplanowała 
kite safari w Egipcie w terminie od 9 
do 16 października. Koszt: 690 euro. 
W cenie uczestnicy będą mieli nie 
tylko transfer z lotniska i wyżywie-
nie, ale także miejsce w dwuosobowej 
kabinie na jachcie Sea King, drobne 
przekąski oraz napoje bezalkoholowe 
bez ograniczeń. Dodatkowo trzeba 
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jednak zapłacić za przelot, ubezpie-
czenie oraz szkolenie lub wypożycze-
nie sprzętu.

Firma kite.pl ma w swej ofercie wy-
jazdy do Egiptu między innymi od 13 
do 20 października za 2,2 tys. zł. Cena 
obejmuje przelot, zakwaterowanie i wy-
żywienie. Celem wyjazdu jest miejsco-
wość Ras Sudr na półwyspie Synaj, 
80 kilometrów na południe od Kanału 
Sueskiego i 300 kilometrów do lotniska 
Sharm El Sheikh. Tą trasę trzeba nieste-
ty pokonać samochodem, ale organiza-
tor zapewnia, że wystarczającą nagrodą 
za trudy podróży będzie piękna, dzie-
wicza, pusta plaża. Za dziesięć godzin 
nauki zapłacimy 1 tys. zł (cena zawiera 
udostępnienie sprzętu). Tyle samo kosz-
tuje wypożyczenie sprzętu na siedem 
dni. Jest jeszcze opłata za korzystanie 
z bazy – 35 euro za siedem dni.

Najlepsza plaża  
nad Atlantykiem

Safari z kitesurfingiem to także 
wyprawy do Brazylii. Uczestnicy wy-
jazdów śpią w pensjonatach. Sprzęt 
ładują na samochody typu pick up 
i podróżują nimi wzdłuż Atlantyku 
szukając najlepszych miejsc do dosko-
nalenia umiejętności. Są tacy, którzy 

na listopadowe wyjazdy do Ameryki 
Południowej oszczędzają cały rok. Bo 
w plażach Brazylii znajdujących się 
na północ od miejscowości Fortaleza 
można się zakochać na zabój. Wiatry 
są tam równe, wieją z tą samą siłą 
przez dłuższy czas, więc nie trzeba 
zmieniać latawca. Siła wiatru to naj-
częściej od 4 do 6 stopni Beauforta. 
Temperatura powietrza sięga 28 stop-
ni Celsjusza. Woda przy brzegach jest 
płytka, nawet kilometr w głąb oceanu 

sięga zaledwie do pasa. A to wszyst-
ko w scenerii wydm, palm, skał i raf 
koralowych.

Wyprawa do Brazylii ze szkołą Kite 
Park kosztuje od 6,5 tys. zł. Cena za-
wiera przelot, ubezpieczenie, transfer 
sprzętu, noclegi i opiekę instrukto-
rów. Sprzęt można wynająć od orga-

nizatorów za 100 zł za dzień (w cenę 
zwykle wliczony jest instruktaż). Do 
Brazylii mogą wyruszyć także po-
czątkujący kitesurferzy, jednak ze 
względu na spore koszty przeważnie 
taką wycieczkę fundują sobie osoby, 
które chcą podnosić umiejętności 
i są gotowe spróbować swych sił na 
większych falach.

W firmie kite.pl (Remplus Travel) 
znajdziecie ofertę wyjazdu do Brazylii 
w terminie od 23 listopada do 7 grud-

nia (14 dni) za 935 euro. Cena zawiera 
przelot na trasie Amsterdam – Forta-
leza. Transfer z lotniska i na lotnisko. 
Noclegi w trzygwiazdkowym hotelu ze 
śniadaniami w formie szwedzkiego sto-
łu oraz ubezpieczenie. Hotel urządzony 
jest w regionalnym stylu. Znajduje się 
zaledwie 150 metrów od plaży i bazy 
kitesurfingowej. Każdy pokój wyposa-
żony jest w klimatyzację. Dodatkowe 
fundusze trzeba zarezerwować na obia-
dy i kolacje, na obowiązkową opłatę 
wylotową płatną na lotnisku Fortaleza 
(36 dolarów), na kursy i wypożyczenie 
sprzętu oraz na trzydniową, fakulta-
tywną wycieczkę kite safari. Połowa 
trasy proponowanej wyprawy prowadzi 
po szerokiej plaży w okolicy miejsco-
wości Jericoacoara. Pismo Washington 
Post wpisało to miejsce na listę 10 naj-
piękniejszych plaż świata.

Polska szkoła 
w Paracuru

Brazylia tak mocno przy-
padła do gustu polskim mi-
łośnikom kite’a, że od ubie-
głego roku w miejscowości 
Paracuru działa nawet polska 
szkoła kitesurfingu (www.
aloza-brazil.com). – W oko-
licy Polacy kupili już 18 do-
mów, na plaży język polski 

słychać na każdym kroku, ale z oferty 
naszej szkoły korzystają także kitesurfe-
rzy ze Szwajcarii, Rosji, Hiszpanii, Bra-
zylii i Francji – mówi Paulina Ziółkow-
ska. Dlaczego waśnie to miejsce sobie 
upatrzyliśmy? Dlatego, że tam nie trzeba 
sprawdzać prognozy pogody, prawie za-
wsze jest taka sama, po prostu idealna. 
I nie rozmawiamy tam o wietrze. On po 
prostu jest. Jak wschód i zachód słońca 
– dodaje Paulina.

Wyjazd z Polski do szkoły w Pa-
racuru kosztuje w październiku i li-
stopadzie od 6,5 tys. zł do 7,5 tys. 
zł. W cenie jest przelot z Warszawy 
przez Lizbonę, transfer z lotniska oraz 
ubezpieczenie i nocleg ze śniadaniem. 
Na miejscu trzygodzinny kurs dla po-
czątkujących można wykupić za 150 
euro. Kurs dwudniowy (sześć godzin) 
dla średniozaawansowanych kosztuje 
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220 euro. Dwanaście godzin nauki (4-5 
dni) to wydatek 360 euro. Na miejscu 
można też wypożyczyć sprzęt. Kom-
pletny zestaw na jeden dzień kosztuje 
60 euro, a na cały tydzień – 300 euro. 
Osoby chcące uwiecznić swe wyczyny 
mogą zamówić godzinną sesję fotogra-
ficzną (50 euro).

Zimą, kiedy w Polsce uczniowie 
z podstawówek jadą na ferie, miłośni-
cy kite’a marzą o Wyspach Zielonego 
Przylądka (Cabo Verde) leżących na 
Atlantyku, 600 kilometrów na zachód 
od wybrzeży Afryki (na szerokości 
geograficznej Mauretanii i Senegalu). 
To kierunek raczej dla zaawansowa-
nych. Od czerwca do grudnia wieje 
tam równy wiatr, który nie przekracza 
sześciu stopni Beauforta. Na wyspie 
Sal, najbardziej rozwiniętej turystycz-

nie w całym archipelagu, jest kilka 
spotów dla surferów, kite’owców i mi-
łośników windsurfingu. Główna plaża 
kite’owa (przez miejscowych nazywa-
na Salinas) znajduje się na wschodnim 
brzegu wyspy. Najlepiej pływa się tam 
w czasie przypływu, gdy woda zakry-
wa wszystkie rafy. 

Wyruszając na dalekie wyprawy 
trzeba pamiętać o dodatkowych opła-
tach jakie linie lotnicze pobierają za 
tzw. bagaż sportowy. Wybierając się 
na Wyspy Zielonego Przylądka trzeba 
też pamiętać o wizie, którą za 55 euro 
wykupujemy po wylądowaniu na wy-
spie Sal. Transfer z lotniska do hotelu 
kosztuje 15 euro. Jeśli zdecydujemy się 
na nocleg w hotelu, to wówczas pod-
stawowy koszt wyjazdu sięga 4 tys. zł. 
Wybierając zakwaterowanie w aparta-
mencie (2 kilometry od centrum miej-
scowości Santa Maria, 200 metrów od 
plaży) zapłacimy około tysiąc złotych 
mniej, ale musimy pamiętać o opłacie 
za końcowe sprzątanie (20 euro). Po-
kryjemy też koszty związa-
ne ze zużytą wodą, energią 
i wywozem śmieci.

Na wyspie można wynająć 
samochód pick up za 50-60 
euro na dzień. Deskę surfin-
gową z 10 euro na godzinę, 
za 25 euro na cały dzień lub 
za 95 euro na tydzień. Wy-
pożyczenie na siedem dni 
deski windsurfingowej wraz 
z pędnikiem kosztuje od 129 

do 165 euro. Sprzęt do kitesurfingu 
kosztuje 230 euro za tydzień. Można 
też wypożyczyć samą deskę lub sam 
latawiec.

Wenezuela, Kenia  
lub Kanary

Jesienią i zimą można również sobie 
zafundować wyprawę do Wenezue-
li za kwotę od 5,5 tys. zł do 6 tys. zł 
(www.4sun.pl). Cena zawiera przelot 
samolotem czarterowym na trasie War-
szawa – Porlamar – Warszawa, opłatę 
lotniskową oraz podatek wylotowy 
z Wenezueli, transfer lotnisko – hotel 
– lotnisko, 14 noclegów w hotelu w po-
koju dwuosobowym, wyżywienie all 
inclusive, ubezpieczenia oraz opiekę 
polskojęzycznego rezydenta. O sprzęt 
i szkolenie trzeba w tym przypadku 
zadbać samemu na miejscu.

Ośmiodniowa wyprawa do Kenii 
w grudniu tego roku będzie kosztować 
od 4,3 tys. zł na początku miesiąca 

do 6,7 tys. zł w okresie świąt Bożego 
Narodzenia. Ta oferta firmy 4sun.pl 
zawiera przelot, transfer z lotniska, 
nocleg w pokoju dwuosobowym, ubez-
pieczenia, opiekę rezyden-
ta oraz wyżywienie all 
inclusive. Znacznie tańszy 
będzie pobyt na wyspie 
Fuerteventura (Kanary) 
jeśli zdecydujemy się na 
nocleg w czteroosobowym 
apartamencie (cena od 1,9 
tys. zł od osoby za tydzień 
wraz z przelotem).

GDZIE SZUKAĆ OFERT?
www.kitepark.pl
www.aloha-brazil.com
www.aloha.pl
www.kite.pl
www.redseazone.com
www.ellare.pl
www.4sun.pl
www.surftravel.pl
www.boardtravel.pl
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http://www.4sun.pl
http://www.kitepark.pl
http://www.aloha-brazil.com
http://www.aloha.pl
http://www.kite.pl
http://www.redseazone.com
http://www.ellare.pl
http://www.4sun.pl
http://www.surftravel.pl
http://www.boardtravel.pl
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Pilnujmy talentów
W Łebie rozegrano mistrzostwa 
kraju w sześciu konkurencjach 
olimpijskich. O medale rywali-
zowało blisko 150 zawodników. 
Pogoda była słoneczna, a wiatry 
zmienne (z przewagą średniego 
wiatru o sile od 8 do 14 węzłów).

W klasie RS:X po raz kolejny klasą 
dla siebie był Przemysław Miarczyń-
ski (na starcie zabrakło chorego Piotra 
Myszki). Doskonale żeglował junior 
Paweł Tarnowski, który niespodziewa-
nie zajął drugie miejsce. Z konkurencji 
pań zwycięsko wyszła Małgorzata Bia-
łecka, która do końca toczyła pasjonują-
cą walkę z Agatą Brygołą. – Dobrze mi 
zrobił wypoczynek po mistrzostwach 
świata. Szczególnie cieszę się z tego, 
że potrafię wygrywać w warunkach 
ślizgowych, które wcześniej sprawiały 
mi problem – mówiła w trakcie regat 
Gosia. Ostatni dzień to dominacja Mai 
Dziarnowskiej, która w obu wyścigach 
klasy RS:X nie dała szans rywalkom 
zapewniając sobie brązowy medal. Na 
starcie zabrakło Zosi Klepackiej, która 
wyjechała do Argentyny, by pokazać 
małemu synkowi ojczyznę małżonka.

Wielkie emocje towarzyszyły wyści-
gom medalowym w klasach 470 i La-
ser. W tej pierwszej zwycięstwo przy-
padło załodze Piotr Ogrodnik – Paweł 
Oskroba, która w pokonanym polu 
zostawiła między innymi dwukrotne-
go olimpijczyka Tomasza Stańczyka. 
– Przed wyścigiem powiedzieliśmy 
sobie z Pawłem, że będziemy żeglować 
bez zbędnego ryzyka. Konsekwencja 
i koncentracja, a także błędy rywali, 
pomogły nam w odniesieniu sukcesu 
– mówił po wyścigach Piotr Ogrodnik. 

W rywalizacji pań złoto wywalczyła 
załoga Agnieszka Skrzypulec – Jolan-
ta Ogar.

Wyścig medalowy w klasie Laser 
porównać można do najlepszych hor-
rorów. Kolejność zmieniała się bar-
dzo często, a o miejscach na mecie 
w niektórych przypadkach zadecydo-
wały centymetry. Z całej rywalizacji 
zwycięsko wyszedł Wojciech Zemke, 
który zaledwie o punkt wyprzedził 
Patryka Piaseckiego. Dzięki zwycię-
stwu w wyścigu medalowym trzecie 
miejsce przypadło Kacprowi Ziemiń-
skiemu. Ciekawostką jest fakt, że Pa-
tryk z Kacprem jeszcze dwa lata temu 
reprezentowali nas w igrzyskach olim-
pijskich, jako załoga z klasy 470.

W klasie Finn z rywalizacji Rafa-
ła Szukiela i Piotra Kuli zwycięsko 
wyszedł ten pierwszy. Mistrzostwo 
w klasie Laser Radial przypadło An-
nie Weinzieher, która nieznacznie wy-
przedziła Natalię Szymczyk i Joannę 
Maksymiuk.

Jak zwykle po mistrzostwach kraju 
pojawia się pytanie o sportowe nadzie-
je. Bez wątpienia mamy kilku zawod-
ników, których trzeba objąć właściwą 
opieką. Paweł Tarnowski (RS:X), Ewa 
Szczęsna i Irmina Mrózek Gliszczyń-
ska oraz siostry Zielińskie (470), a tak-
że Aleksander Arian w klasie Laser 
i Joanna Maksymiuk w klasie Laser 
Radial – to obok medalistów talenty, 
których nie wolno zmarnować.

Tomasz Chamera
dyrektor sportowy PZŻ

Pełne wyniki mistrzostw Polski 
znajdziecie na stronie internetowej 
„Wiatru” – www.magazynwiatr.pl

Klasa RS:X czyli nasza specjalność
polacy zdobyli dwa medale na mistrzostwach świata.

Od Błękitnych Żagli do kadry
Poznański AZS ma ambicję zostać najsilniejszym klubem w zachod-
niej Polsce. Czy system szkolenia budowany w ostatnich latach przy-
niesie wkrótce spodziewane sukcesy?

Dwa samochody, siedem przyczep dla łódek, tyle samo motorówek i pontonów, je-
denastu trenerów i 100 zawodników – od Optimista do olimpijskich klas Finn, Laser 
Radial, Laser Standard i RS:X. Tak najkrócej można dziś opisać AZS Poznań, klub 
znad Jeziora Kierskiego, który ma dziś najliczniejszą sekcję sportową w zachodniej 
Polsce. Tylko na Optimistach trenuje tam około 40 młodych sterników.

– Zakończyliśmy budowę systemu szkolenia, który naszym zdaniem przyniesie 
zadowalające wyniki. Na dole mamy szkółkę dla początkujących oraz grupę Ni-
vea. Później zawodnicy żeglują na łódkach klasy Laser 4,7 oraz na desce Techno. 
Najstarsi rywalizują w klasach olimpijskich – wylicza Leszek Kostański, trener 
koordynator. – Drugą naszą misją, której poświęcamy sporo uwagi, jest kształto-
wanie młodych ludzi poprzez żeglarstwo.

Podczas ostatniej olimpiady młodzieży AZS zajął w klasyfikacji klubów drugie 
miejsce (za Bazą Mrągowo). Ale dziś poznańska sekcja ma nie tylko młodych 
wychowanków, ale potrafi też przyciągać starszych zawodników z innych klubów. 
Katarzyna Pic, sterniczka kobiecej załogi startującej w match racingu, przywę-
drowała z sąsiedniego ŻMKS. Piotr Myszkowski, syn Grzegorza Myszkowskiego, 
olimpijczyka z Seulu (1988) przyszedł z Jacht Klubu Wielkopolski. Zawodnikiem 
AZS jest także Łukasz Lesiński, załogant Macieja Grabowskiego z klasy Star.

Na początku żeglarskiej przygody zawodników finansują rodzice, a grupę Błę-
kitnych Żagli wspiera od lat firma Nivea. Ci najstarsi mają od niedawna wsparcie 
Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. By otrzymywać pomoc z tego 
centrum trzeba być studentem w wieku od 18 do 26 lat oraz posiadać pierwszą 
klasę sportową. Takich zawodników AZS ma dzisiaj siedmiu. – Bardzo nam za-
leżało na zapewnieniu ciągłości szkolenia – od niebieskich żagli, po kadrę naro-
dową. Zbyt wielu zawodników z klasy Optimist kończy przygodę z żeglarstwem 
w wieku 15 lat. Jednym brakuje motywacji, a innym możliwości. Wierzymy, że to 
można zmieniać – dodaje Leszek Kostański.

Mamy dwóch gigantów. 
Piotr Myszka zdobył 
w Finlandii tytuł mistrza 

świata na olimpijskiej desce 
RS:X. Przemysław Miarczyń-
ski wywalczył srebrny medal. 
Wśród kobiet Zofia Klepacka 
zajęła piąte miejsce, a Maja 
Dziarnowska była dziewiąta.

Miejsca pozostałych Polaków w grupie 
złotej mężczyzn: 15. Michał Majewski, 
20. Maksymilian Wójcik, 39. Michał 
Przybytek, 43. Łukasz Grodzicki. Miej-
sca pozostałych Polek z czołówki: 11. 
Agata Brygoła, 20. Małgorzata Białecka.

Rozmowa  
z Pawłem Kowalskim,  

trenerem kadry klasy RS:X

Magazyn Wiatr: Polacy zdoby-
li złoto i srebro na mistrzostwach 
świata. Co ten sukces oznacza w per-
spektywie igrzysk olimpijskich?

Paweł Kowalski: Oznacza, że jest 
okej. Że idziemy dobrą drogą, a praca 
przynosi efekty. Do niedawna mieliśmy 
jednego lidera – Przemka Miarczyń-
skiego. Dziś mamy dwóch równorzęd-
nych zawodników. Walka między nimi 
o prawo startu na igrzyskach Londyn 
2012 zapowiada się pasjonująco.

Co zadecydowało o sukcesie na mi-
strzostwach?

Przede wszystkim równe pływanie 
we wszystkich lub prawie wszystkich 
wyścigach. Akwen był dość trudny. 
Pogoda bardzo zmienna. Wiatry o róż-
nej sile i z różnych kierunków. Nawet 
doświadczeni zawodnicy po jednym 
zwycięskim biegu, w kolejnym wyści-
gu lądowali na czterdziestej pozycji. 
Dlatego równe żeglowanie wysoko w 
stawce było w Finlandii decydujące.

W jaki sposób dwa najcenniejsze 
medale dla Polski zostały przyjęte 
przez Waszych rywali?

Taki sukces z pewnością został za-
uważony i może budzić respekt. Inne 
ekipy opierają się na jednym dobrym 
zawodniku. My po raz kolejny pokaza-
liśmy światu, że mamy drużynę. War-
to pamiętać o tym, że pod względem 
sportowym mistrzostwa świata są im-
prezą bardziej wymagającą, niż regaty 
olimpijskie. Na igrzyskach dochodzi 
wielka presja, ale klasowych rywali na 
trasie jest mniej.

Przemek Miarczyński i Piotr 
Myszka na zgrupowaniach mieszkali 
w jednym pokoju. Czy perspektywa 
walki, jaką muszą stoczyć, wpływa 
w jakiś sposób na ich relacje i atmo-
sferę w zespole?

Pont i Piotr wciąż się kumplują. Razem 
z żonami i dziećmi spotykają się na obia-
dach. Jeżdżą razem na rowerze. Dzielą 
jeden apartament na regatach. Nie wi-
dzę żadnych przejawów rywalizacji na 
lądzie. Naprawdę szkoda, że na igrzyska 
może pojechać tylko jeden z nich.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Młodzi zawodnicy AZS z klasy Optimist. Od przyszłego sezonu w grupie A. F
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D laczego regaty samotni-
ków dookoła świata są 
tak wyjątkowe? Na Mount 

Evereście było już ponad 2,7 ty-
sięcy osób. W kosmos poleciało 
500 śmiałków. A samotnie świat 
opłynęło zaledwie 180 osób. 
W połowie października rozpo-
czyna się wyścig Velux 5 Oce-
ans. Na starcie po raz pierwszy 
stanie Polak – Zbigniew Gutkow-
ski. Jakie ma szanse ruszając do 
walki na 18-letnim jachcie?

Velux 5 Oceans to najstarsze i naj-
trudniejsze regaty samotników. Dotąd, 
przez 30 lat rozgrywania wyścigu, na 
starcie stanęło 123 żeglarzy, ale tylko 
73 przekroczyło linię mety. Gutka cze-

kają długie godziny spędzone w samot-
ności, na małej przestrzeni. Musi być 
też przygotowany na wysiłek fizyczny 
i brak snu. Przed nim 30 tys. mil mor-
skich. Jak samotnicy radzą sobie z defi-
cytem snu? Niektórzy wyznają zasadę: 
spać, kiedy można. Inni trenują krótkie 
drzemki. Alex Thompson kładł się na 
15 minut, po czym wstawał na dwie 
godziny. W trakcie rejsu, przy dobrych 
warunkach pogodowych, żeglarze śpią 
po cztery, pięć godzin na dobę, ale nie 
jednorazowo. Jednak w trakcie sztor-
mu, przy falach sięgających 15 metrów, 
na sen poświęcają zaledwie kilkanaście 
minut na dobę lub nie śpią wcale, co 
może prowadzić nawet do halucynacji.

23 września o godz. 6.30 Zbyszek 
Gutkowski wyruszył w samotny rejs 

kwalifikacyjny na trasie z La Rochelle 
we Francji na Azory. Powrócił 29 wrześ-
nia o godz. 7 rano. Rejs nie należał ani 
do łatwych, ani do specjalnie udanych. 
Kiedy Gutkowski był jeszcze na morzu 
otrzymaliśmy maila od Elizy Gutkow-
skiej, żony żeglarza: „Pogoda kiepska. 
Wiatr w nos, deszcz i fala o wysokości 
trzech metrów. W sobotę awaria silnika 
i walka. Szczęśliwie pierwsze problemy 
opanowane. Później flauta. Teraz śmiga-
nie na genakerze powyżej 10 knotów.”

David Adams, dyrektor regat, uznał, 
że polskiemu żeglarzowi udało się udo-
wodnić swoje umiejętności żeglarskie 
i jest gotowy do startu. – Uznaliśmy, że 
Gutkowski udowodnił swoją umiejęt-
ność żeglowania w pojedynkę i w sposób 
zadowalający wykorzystał każdy z żagli 
w różnych warunkach pogodowych. 
Uznaliśmy więc rejs kwalifikacyjny za 
ukończony – powiedział David Adams. 

Rejs kwalifikacyjny trwał krócej, niż 
przewidywano. Zgodnie z regulami-
nem Polak może otrzymać punkty kar-
ne za spóźniony start w kwalifikacjach, 
który uniemożliwił mu pokonanie dy-
stansu 2,5 tys. mil morskich. Mimo to 
Gutek wrócił zadowolony. – Jacht się 
sprawdził. To naprawdę bardzo dobra 
jednostka, mogę od niej oczekiwać 
znakomitych osiągów. Teraz wszystkie 
siły poświęcam ostatecznym przygoto-
waniom do startu w regatach – mówił 
po powrocie.

Chcąc wystartować w tym presti-
żowym wyścigu Gutek zakupił jedną 
z najbardziej utytułowanych łodzi klasy 
Eco 60 (wartą 200 tys. euro). To właśnie 

na tym jachcie Alain Gautier, francuski 
sternik i weteran Velux 5 Oceans, zwy-
ciężył w regatach Vendée Globe w 1991 
roku. Od tego czasu jacht przeszedł dwa 
remonty. Od kilku tygodni był przygoto-
wywany dla Gutka w La Rochelle. Po-
kład został w całości pokryty naturalnym 
korkiem, który stanowić będzie warstwę 
izolującą i antypoślizgową. Zainstalowa-
no również panele słoneczne i wydajne 
hydrogeneratory energii. Zgodnie z wy-
mogami klasy Eco 60 dwa z trzech źródeł 
energii muszą wykorzystywać energię 
odnawialną i dostarczać przynajmniej 30 
procent energii na jacht.

Jeden człowiek, pięć oceanów
17 października rozpoczyna się wyścig samotników dookoła świata.

OCEAN
POŁUDNIOWY 

 PACYFIK

PÓŁNOCNY 
ATLANTYK

ATLANTYK
POŁUDNIOWY 

7500 mil morskich
Start: La Rochelle
Francja 
17 października

7000 mil morskich
Start: Cape Town
Afryka Południowa
12 grudnia

7400 mil morskich
Start: Wellington 
Nowa Zelandia
6 lutego

4000 mil morskich
Start: Salvador 
Brazylia
10 kwietnia

3600 mil morskich
Start: Charleston 
USA
14 maja

OCEAN
INDYJSKI

Pięć wyczerpujących oceanicznych etapów 2010-2011

Sir Robin Knox-Johnston

Sir Robin Knox-Johnston to brytyjski 
żeglarz, pierwszy człowiek, który sa-
motnie opłynął kulę ziemską bez zawi-
jania do portów. Dokonał tego w 313 
dni. Trasę pokonał na 10-metrowym, 
drewnianym jachcie „Suhaili”. Rejs 
zakończył w kwietniu 1969 roku. Ze 
względu na brak łączności z jachtem 
przez długi czas rejsu uznawano go 
za zaginionego. Obecnie, jako prezes 
Clipper Ventures, Sir Robin jest jednym 
z największych promotorów regat do-
okoła świata. Firma Clipper Ventures, 
założona w 1995 roku, zajmuje się przy-
gotowaniem i promocją największych 
wydarzeń żeglarskich, które przycią-
gają wielu uczestników i generują zna-
czące przychody. W październiku 2006 
Sir Robin Knox-Johnston wystartował 
w regatach Velux 5 Oceans na jachcie 
Saga Insurance. Miał wówczas 67 lat. 
Zajął trzecie miejsce.

Zbigniew „Gutek” Gutkowski.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Velux_5_Oceans&action=edit&redlink=1
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W Walencji przedstawio-
no projekt katamara-
nu AC72, który będzie 

nową klasą w regatach America’s 
Cup. Obrońcą trofeum jest ame-
rykański zespół BMW Oracle Ra-
cing, a jedynym na razie preten-
dentem włoski team Mascalzone 
Latino. Regaty zostaną rozegra-
ne w 2013 roku.

Puchar Ameryki to najstarsze regaty 
świata, a wiktoriański dzban o wadze 
3 kilogramów jest najstarszą nagrodą 
w nowożytnym sporcie. To wystarczy, 
by uznać, że w żeglarstwie nie ma cen-
niejszego trofeum.

32 edycję regat rozegrano na jedno-
kadłubowcach klasy ACC. W tym roku 
– w 33. edycji America’s Cup – doszło 
do nierównej walki szwajcarskiego ka-
tamaranu Alinghi ze znacznie szybszym 
Amerykańskim trimaranem BMW 
Oracle, który w miejscu grota miał gi-
gantyczne skrzydło. Już po pierwszym 
wyścigu było jasne, że te dwa jachty ni-
gdy nie powinny rywalizować między 
sobą w regatach meczowych. Amery-
kanie żeglowali ostrzej na wiatr, z dużą 
swobodą i lekkością, prawie przez cały 
czas utrzymując nawietrzny pływak 
ponad wodą. Na ich tle jacht Szwajca-
rów prezentował się jak słoń. W całych 
regatach średnia prędkość BMW Orac-
le była o 2-3 węzły wyższa, niż średnia 
prędkość Alinghi.

By wyrównać szanse i uatrakcyjnić 
rywalizację postanowiono stworzyć 
nową klasę AC72. Katamarany o jed-
nakowych parametrach sprawią, że 
walka o Puchar Ameryki znów będzie 
się toczyć burta w burtę. Aby zmniej-
szyć koszty rywalizacji wprowadzono 
ograniczenia dotyczące liczby człon-
ków załogi i budowy jachtów. Każdy 
zespół będzie mógł zatrudnić najwyżej 
11 żeglarzy i zbudować najwyżej dwa 
jachty.

Dlaczego uznano, że katamara-
ny będą dobrym rozwiązaniem dla  

Pucharu Ameryki? Przede wszyst-
kim są tańsze i łatwiejsze w montażu, 
demontażu i w transporcie, niż trima-
rany. Wyścigi będą bardziej widowi-
skowe, niż na starych jednokadłubow-
cach, bo nowe maszyny, wyposażone 
w skrzydła, będą mogły regularnie 
żeglować z prędkością przekraczającą 
30 węzłów. Regaty będzie można roz-

grywać prawie w każdych warunkach 
wietrznych, także przy słabych i sil-
nych wiatrach. 

Nowe jachty będą miały pływaki 
o długości 22 metrów. Szerokość kata-
maranów wyniesie 14 metrów. Łodzie 
będą wyposażone w sztywne skrzydło 
o powierzchni 300 metrów kwadrato-
wych. Nowa konstrukcja jest w pewnym 

sensie połączeniem elementów z ostat-
nich jachtów BMW Oracle i Alinghi. 
Nowością będzie obecność operatora 
kamery na każdym z jachtów.

Organizatorzy planują też rozegra-
nie cyklu regat o nazwie America’s 
Cup Word Series. Te wyścigi będą roz-
grywane na mniejszych katamaranach 
treningowych o długości 14 metrów.

Puchar Ameryki
katamarany ze skrzydłami będą walczyć o srebrny dzban.

Larry Ellison, właściciel BMW Oracle. Na mniejszych katamaranach, o długości 14 metrów, rozgrywany będzie cykl regat America’s Cup World Series.

Trimaran BMW Oracle, zdobywca Pucharu Ameryki, zostanie zastąpiony przez katamaran nowej klasy AC72.
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http://www.bmw-olszowiec.pl


 
 

 
 

 
 

 

 

http://nikon.pl/pl_PL/products/category_pages/sport_optics/category_sport_optics.page?sParamValueLbl=Lornetki%20i%20dalmierze&ParamValue=Sport+Optics&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l3&ID=0

