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Paszke płynie na start
Roman Paszke zamierza wypłynąć pod koniec listopada w samotny rejs dookoła świata bez
zawijania do portów. Wybrał najtrudniejszą drogę – ze wschodu
na zachód, dookoła trzech przylądków. To niezwykłe wyzwanie.
Kapitan Paszke przygotowuje
się do tego rejsu od kilku lat.
Popłynie na katamaranie „Gemini 3” (dawny „Bioton” i „Renault
eco²”). To najszybszy jacht żaglowy,
jaki kiedykolwiek pływał pod polską
banderą. Na tej łodzi można ciąć fale
z szybkością ponad 30 węzłów. Maksymalna prędkość, jaką zanotowano na
pokładzie, to ponad 38 węzłów, czyli
70 km/h. Nawet krótka przejażdżka
takim „okrętem” robi na pasażerach
wielkie wrażenie.
Łódź jest wielka jak boisko. Maszt
ma taką powierzchnię, że podczas
silnych wiatrów z powodzeniem pełni
funkcję żagia. Leżąc pod pokładem

jednego z pływaków, czujemy się,
jakby posłano nam koję w wagonie
pociągu towarowego. Chcąc przejść
z jednej burty na drugą, dajemy znak
sternikowi, który delikatnie zmienia kurs, a następnie przechodzimy
po siatce, trzymając się liny asekuracyjnej jak alpinista poręczówki.
Prędkość, woda uciekająca pod siatką łączącą dwa kadłuby i żegluga na
jednym pływaku (na jednej łyżwie
– jak mawia Roman) pozostają w pamięci na zawsze. Kiedy pierwszy
raz płynąłem tym jachtem, miałem
w głowie jedną myśl: „Wolałbym nie
być sam na sam z tym drapieżnikiem
na środku oceanu”.
Paszke zbudował swój ogromny jacht
w szwedzkiej stoczni z zamiarem bicia rekordów w rejsach oceanicznych.
Chce pobić rekord w samotnej żegludze „złą drogą”, nazywaną Global
Challenge, pod prądy i wiatr. Sześć lat
temu Francuz Jean-Luc Van Den Heede
pokonał tę trasę w 122 dni. Płynął jed-

Volvo Ocean Race
w telewizji

nokadłubowym jachtem „Adrien”. Do
dziś nikt tego wyniku nie poprawił.
Nigdy też nie podejmowano próby bicia rekordu na tym szlaku żeglując na
katamaranie.
Roman Paszke przeprowadzi jacht
do Francji w drugiej połowie października. Miesiąc później będzie gotowy
do pierwszej próby bicia rekordu w samotnym rejsie. Przedsięwzięcie zostanie zgłoszone do organizacji World
Sailing Speed Record Council.
Na jachcie zamontowano nowe akumulatory i alternatory. We Francji „Gemini 3” zostanie uzbrojony w baterie
słoneczne i generator wiatrowy. Podczas rejsu routing pogodowy będzie
przygotowywał i przesyłał na jacht
Robert Janecki, który od lat współpracuje z Romanem Paszke. – To odpowiedzialna praca, prawie przez całą
dobę. Można powiedzieć, że będziemy
płynąć razem, tylko że ja zostaję na lądzie – mówi Robert.
Krzysztof Olejnik

Zamów magazyn „Wiatr” do domu
Teraz magazyn „Wiatr” może
trafiać co miesiąc do Waszych
domowych skrzynek pocztowych. Wystarczy zamówić comiesięczną przesyłkę z gazetą.
Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych,
dostępny jest w sklepach żeglarskich,

klubach, marinach, przystaniach, w tawernach i wybranych hotelach. A także w wersji elektronicznej, w formacie
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymywać pismo do domowej skrzynki, mają
możliwość zamówienia przesyłki indywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 numerów)
kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 numerów*)
kosztuje 54 zł.
*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje
się 11 razy w roku. Numer świąteczny
jest wydaniem datowanym na grudzień
i styczeń. Zamawiając prenumeratę,
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych
numerów.

Podczas słynnych regat wokółziemskich Volvo Ocean Race,
które rozpoczną się w sobotę 29
października, zmagania żeglarzy będzie można śledzić na Facebooku, Twitterze i w serwisie
You Tube. Przekaz telewizyjny
z wyścigu trafi do 200 krajów.

Na łamach październikowego „Wiatru” sporo miejsca poświęcamy tym
regatom. Marek Słodownik publikuje
swój raport o Volvo Ocean Race na stronach 26-29. Zapraszamy do lektury.
Jachty klasy Volvo 70 pokonają
39 000 mil. Odwiedzą 10 portów etapowych. Regaty są jedenastą edycją
imprezy, która pierwszy raz odbyła się
na przełomie 1973 i 1974 r. pod nazwą
The Whitbread Round World Race.
W Polsce najbliższa edycja regat Volvo Ocean Race będzie dla fanów żeglarstwa wydarzeniem szczególnym. Po raz
pierwszy relacje z wyścigu (od startu
w hiszpańskiej miejscowości Alicante,
aż po metę w Galway w Irlandii) pokaże
niekodowana stacja o zasięgu ogólnopolskim (TV4). Przez dziewięć miesięcy
na antenie „Czwórki” zobaczymy dwanaście relacji z kolejnych etapów wyścigu oraz specjalny magazyn poświęcony
regatom. Pilnujcie więc pilota, bo inaczej zobaczycie „M jak miłość”.

CZARTER jachtów żaglowych i motorowych na wodach całego świata. REJSY turystyczne. SZKOLENIA oficerskie
i kapitańskie na s/v Kapitan Borchardt. SAFARI nurkowe. PODRÓŻE egzotyczne. UBEZPIECZENIA żeglarskie YACHT-POOL

s.pl

Fot. str. 1 Ian Roman / Volvo Ocean Race

AGANTRUS Sailing & Travel Agency, 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 7/13 kl. III, tel. (+48) 503 414 419, fax (+48) 22 414 17 17, e-mail: info@agantrus.pl
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Łupinką do Brazylii
Trzeci Polak w regatach Transat 6.50. Radek Kowalczyk płynie przez Atlantyk

Radek Kowalczyk podczas ostatnich prób na kilka dni przed startem. 		

Z

francuskiego portu La Rochelle wypłynęło 79 jachtów klasy Mini. Z numerem 790, na jachcie „Calbud”,
wystartował Radek Kowalczyk
ze Szczecina.

reklama

Jednostki przekroczyły linię startu
minutę po sygnale – był to hołd oddany pamięci Jean-Marca Allaire’a,
osiemdziesiątego zawodnika, który
powinien wyruszać w tę trasę, ale 12
września tragicznie zginął na morzu.
Jego jacht płynął samotnie, a ciało żeglarza odnaleziono tego samego dnia
na plaży. Przyczyny wypadku wciąż
pozostają nieznane.
Regaty Transat 6.50 są wyjątkowe.
Regulamin zabrania konsultacji me-

teorologicznych, czyli tzw. routingu
pogodowego. Każdy zawodnik podpisuje przed startem oświadczenie,
w którym zobowiązuje się przestrzegać tej zasady. Niedozwolone jest też
prowadzenie nawigacji elektronicznej
lub wspomaganej komputerem. Jacht
musi mieć radio UKF, ale użycie go
w celu uzyskania wsparcia innego niż
medyczne jest zabronione. Łódź musi
też być w stanie podnieść się samodzielnie z przechyłu, w którym maszt
i część powierzchni żagli znajdują się
pod wodą (przy zawieszonym na topie
obciążniku ważącym 45 kg).
– Już dotarcie do Brazylii na tak małym jachcie jest ogromnym sukcesem.
Zebrane doświadczenia pozwolą na
start w kolejnej edycji tych regat – mó-
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Z Radkiem Kowalczykiem
rozmawia Milka Jung

jest się kompletnie przemoczonym.
W kabinie nie da się stanąć, mieszczą
się tam jedynie żagle i rzeczy absolutnie niezbędne. Codziennie samodzielnie trzeba się uporać z tysiącem spraw
– poczynając od wypadków, a kończąc
na uszkodzonym sprzęcie. Do tego dochodzi nawigacja, ustalenie właściwej
strategii, wypoczynek, czyli krótkie,
piętnastominutowe drzemki przez cały
rejs i ciągła fizyczna praca przy zmianie żagli. To jak pobyt na siłowni przez
całą dobę.
Samotność w wypadku tych regat
jest wyjątkowo dokuczliwa – prawie
miesiąc bez kontaktu z rodziną,
bez e-maila, telefonu... jesteś na to
przygotowany?
Nie wiem. Jest to największa zagadka. Wierzę, że dam radę, aczkolwiek
nie wyobrażam sobie miesiąca bez słowa do drugiej osoby.
Czy w wypadku poważnych kłopotów możesz liczyć na pomoc? Jakie są procedury wzywania pomocy
i kontaktu z lądem?
Nie wolno się kontaktować z lądem,
nie mamy komputerów, telefonów ani
internetu. Jedynym urządzeniem do
wezwania pomocy jest satelitarna radioboja EPIRB, która po uruchomieniu nadaje sygnał wzywania pomocy,
a centrum koordynacyjne organizuje
akcję ratunkową. Będąc na środku
Atlantyku, na pomoc można czekać tydzień lub dłużej. W tym czasie musimy
przetrwać w najcięższych warunkach.
Jak prowadzisz nawigację, skoro
nie możesz robić tego elektronicznie?
Mam do dyspozycji jedynie mapy papierowe, bo niedopuszczalna jest żadna
inna forma nawigacji. Na jachcie jest
ponadto główny GPS, pokazujący jedynie pozycję numerami, a także zapasowy GPS (na wypadek awarii) i sekstant
(gdyby zabrakło prądu), którego znajomość obsługi musiałem udowodnić
podczas rejsu kwalifikacyjnego.
Jaka jest atmosfera wśród zawodników z klasy Mini?
Wyjątkowo przyjacielska, każdy zawodnik pomaga innym zarówno na
lądzie, jak i na morzu, jeśli jest taka
możliwość. Każdy z nas wie, jak trudne jest przepłynięcie Atlantyku tak
małym jachtem.
Rozmawiała Milka Jung

Czy jacht jest dobrze przygotowany do regat?
Po zaliczeniu wszystkich eliminacji
wymagał dokładnego przeglądu i wielu drobnych napraw. Ale znam go jak
własną kieszeń, w końcu sam go budowałem. Jest gotowy – na tyle, na ile to
było możliwe.
Jak mógłbyś opisać żeglugę na
jachtach klasy Mini?
Trudne jest samo przetrwanie na pokładzie. Jacht bez przerwy zalewa strumień wody, po kilkunastu godzinach

Udział Radka Kowalczyka w regatach Transat 6.50 jest możliwy dzięki
wsparciu wielu firm i instytucji. Radek
dziękuje bardzo sponsorowi głównemu
projektu, firmie Calbud, a także miastu
Szczecin, firmom Extra Dach, Eljacht,
Smart, JawaYachts, Sailbook, Sailmedia, Ster, Mantra, AST, Henri Lloyd,
Sail Servis, Raft Service, Takielunek,
a także członkom Klubu Żeglarzy Samotników w Szczecinie oraz Yacht
Klubu Polski w Świnoujściu za pomoc
w realizacji przedsięwzięcia.

Fot. Tomasz Starmach

wił Radek Kowalczyk przed wyjściem
w morze. Regaty Transat 6.50 to dla
wielu sterników przepustka do profesjonalnej kariery. Tu zaczynały między innymi Isabelle Autissier i Ellen
MacArthur.
Transatlantycką trasę pokonuje
się w dwóch etapach. Pierwszy liczy 1100 mil i prowadzi z Francji na
portugalską Maderę. Drugi ma 3100
mil – z Madery do Salvador de Bahia w Brazylii. Start do drugiego etapu zaplanowano na 13 października.
W Brazylii żeglarze powinni się pojawić w pierwszych tygodniach listopada. Tegoroczna trasa (4200 mil)
jest najdłuższą w historii tych regat.
Radek Kowalczyk to trzeci Polak, po
Kubie Jaworskim (1977 r., jacht „Spanielek”) i Jarosławie Kaczorowskim
(2007 r., „Allianz”) biorącym udział
w tym wyścigu.

www.magazynwiatr.pl
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Ranny Cichocki płynie do portu
Kapitan Tomasz Cichocki zmuszony był przerwać rejs dookoła świata

J

acht „Polska Miedź” w trakcie sztormu na Oceanie Indyjskim został
uderzony w płetwę sterową (prawdopodobnie przez przeszkodę dryfującą w wodzie). Łódź straciła sterowność.
Kilka godzin później, podczas próby
oszacowania strat i prowizorycznej naprawy, kolejna fala położyła jacht na
burcie. Kapitan Cichocki stracił równowagę i uderzył głową w jeden z elementów wyposażenia. Na kilka minut stracił
przytomność. Gdy ją odzyskał, zszył sobie ranę i założył opatrunek na obolały
bark.

Pozycję „Polskiej Miedzi” można sprawdzać na
stronie internetowej projektu:
www.kapitancichocki.pl

reklama

Fot. Krzysztof Mikunda

Uszkodzenie płetwy jest na tyle poważne, że Tomasz Cichocki, żeglujący samotnie dookoła świata, nie może kontynuować rejsu. Podjął decyzję, by
zawrócić i zawinąć do Port Elizabeth w Republice
Południowej Afryki. Musi uszkodzonym jachtem
żeglować pod wiatr. W piątek 30 września, gdy zamykaliśmy ten numer pisma, Cichocki miał do celu
aż 1000 mil. Droga do RPA może mu zająć nawet
trzy tygodnie.
Plan jest taki. W porcie zostanie podjęta próba
naprawy płetwy sterowej. Jeśli tylko to się uda,
„Polska Miedź” niezwłocznie wróci na trasę rejsu dookoła świata. Czasu jest mało. Kapitan może
nie zdążyć na tzw. okno pogodowe pozwalające
w miarę bezpiecznie opłynąć przylądek Horn.

Nim zaczęły się kłopoty, Tomasz Cichocki minął
Przylądek Dobrej Nadziei. I od razu wpadł w objęcia pierwszego wielkiego sztormu. Wiatr osiągał
w szkwałach prędkość 60 węzłów, a fale sięgały
dziewięciu metrów.
W sztormie Tomasz Cichocki ciągnął za rufą
230 m lin stabilizujących. Płynął na skrawku foka
z prędkością 7 węzłów. Woda zalewała kokpit do
połowy zejściówki. W takich warunkach, podczas
sztormowania z wiatrem, skarbem jest otwarta rufa,
przez którą woda może wrócić tam, skąd przyszła.
Kiedy morze się uspokoiło, Cichocki podsumował ostatnie godziny: sprzęt sprawny, sporo wody
w zęzie i w rufowych bakistach. No i gorąca fasolka po bretońsku wylana na klatę kapitana. Wiatrowy generator prądu trochę podładował akumulatory. Niestety drugi sztorm na Oceanie Indyjskim
spowodował uszkodzenie jachtu i konieczność
zmiany kursu.
Tomasz Cichocki bierze udział w rejsie nazwanym Around The World Delphia Project. Na początku lipca wypłynął z Francji. Po miesiącu minął
równik. Po pokonaniu Oceanu Indyjskiego Cichocki zamierza okrążyć przylądek Leeuwin, zmierzyć
się z Oceanem Spokojnym i Hornem, a następnie
wrócić przez Atlantyk do francuskiego Brestu.

www.magazynwiatr.pl
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Puchar Polski Jachtów Kabinowych

Podczas regat w Iławie pięknie prezentowały się łodzie klasy DZ.

W

ostatni weekend sierpnia uczestnicy Pucharu
Polski Jachtów Kabinowych spotkali się w Iławie na
regatach organizowanych przez
firmę Pod Omegą. Impreza była
ostatnią w sezonie eliminacją
cyklu PPJK. Trzy tygodnie później najlepsi sternicy rozegrali
finał w Węgorzewie.
Podczas regat O Żeglarski Puchar Iławy na pojezierzu zapanowały Karaiby.
Temperatura powietrza sięgała 34 stopni
Celsjusza. Wiało z siłą 6 stopni Beauforta. Takie warunki sprawiły, że regaty
były wyjątkowo widowiskowe. Na starcie stanęło 81 załóg z 10 klas. Rozegrano

sześć wyścigów. Faworyci nie zawiedli,
ale walka była zacięta od startu do mety.
W klasie T1 zwyciężył Andrzej Kęder
(jacht „Kredens”). W T2 najszybciej żeglował Piotr Adamowicz („Neoprofil”),
a w T3 Maciej Lunitz („Neverin”). Pozostali zwycięzcy: Krzysztof Zieliński
(klasa Omega Sport), Piotr Małecki
(Omega Standard), Marcin Celmerowski (Micro), Maciej Bufal (Żagle 500),
Dorota Dajkowska (Nautica 450), Radosław Jankowski (DZ) i Andrzej Wegner (Skippi 650).
W sobotni wieczór organizator przygotował biesiadę żeglarską. Powody do
świętowania były przynajmniej dwa.
Pożegnanie wakacji oraz trzydziestolecie działalności firmy Pod Omegą.

Węgorzewski finał Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych rozegrano na
jachtach Maxus 24 udostępnionych
przez firmę Northman. Do finału zakwalifikowało się 16 zawodników.
W piątek i sobotę rozegrano eliminacyjne, a w niedzielę najlepsza ósemka
stoczyła walkę o główne trofeum – puchar przechodni Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Ta nagroda już po raz
szesnasty zmieniła na rok właściciela.
Piątkowe eliminacje wygrał Piotr Lewandowski, który do finałów awansował żeglując przez cały sezon w klasie
T3. Wyprzedził Ryszarda Osmańskiego,
Macieja Lunitza i Krzysztofa Trześniewskiego. Podczas sobotnich startów wyłoniono kolejnych czterech finalistów.

Wygrał Tymon Sadowski z klasy Omega
Sport. Drugie miejsce zajął Piotr Adamowicz, trzecie – Marcin Celmerowski,
a czwarte – Łukasz Dziewięcki.
Niedzielne finały były niezwykle zacięte, walka o czołowe lokaty
i zwycięstwo toczyła się do ostatniego wyścigu. Wygrał Tymon Sadowski
z Lublina. Tyle samo punktów (11)
miał Piotr Lewandowski z Warszawy, który w cyklu PPJK startuje na
jachcie Maxus 28 „Babooshka”. Brązowy medal zdobył Ryszard Osmański z Iławy startujący na co dzień
w klasie T2 na jachcie „Miłomłyn”,
który stoczył niezwykle zacięty pojedynek z Piotrem Adamowiczem
(T2, „Neoprofil”).

75 lat PKM LOK

O Żeglarski Puchar Iławy rywalizowano w doskonałych warunkach pogodowych.
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Klub powstał w 1936 r., kiedy to
Zarząd Okręgowy Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu zakupił hektar
gruntu na wschodnim brzegu Jeziora Kierskiego, czyli w tym miejscu,
w którym PKM LOK działa do dziś.
Zorganizowano wieczór kapitański
w hangarze wyposażonym w rozkładaną scenę. Operacja wygląda tak:
klubowa załoga wystawia łódki na
plac przed hangarem, rozstawia stoły i ławki, a scena przymocowana do
ściany rozkłada się jak koja na jachcie. W ten sposób zwykły hangar zamienia się w małą salę widowiskową.
Z okazji rocznicy rozegrano także regaty o Puchar Poznańskiego
Klubu Morskiego LOK. A Michał
Korneszczuk z firmy Nautica Boats
przywiózł z Gdyni dwa testowe jachty
– Nautica 450 oraz Devoti One.

www.magazynwiatr.pl

Fot. Pod Omegą

Nad Jeziorem Kierskim uroczyście obchodzono 75-lecie Poznańskiego Klubu Morskiego LOK.
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Polska w Cannes
W połowie września odbyły się
w Cannes kolejne targi nautyczne. Dla jednych są one sygnałem,
że trzeba zacząć przeprowadzać
jachty na cieplejsze wody, a dla
innych okazją do rozpoczęcia
zakupów na kolejny sezon.
W tym roku zaprezentowano o wiele
więcej nowych konstrukcji (173) w porównaniu z ubiegłym rokiem (140).
Bardzo wyraźnie zaznaczyły swoją
obecność jednostki z naszego kraju.
Firma Eljacht z Gdańska wprowadza na polski rynek nowe,
wielofunkcyjne urządzenie Raymarine e7, które wykorzystuje
technologię bluetooth i Wi-Fi.
Może współpracować z iPadem
oraz iPhonem.

na pokłady prezentowanych jachtów.
Była to największa konferencja prasowa Sunreef Yachts, na jakiej gościłem
w Cannes.
Vis-à-vis katamaranów z Gdańska,
na końcu kei, cumował największy
jacht stoczni Galeon (780 Crystal). Firma miała możliwość zaprezentowania
swoich produktów aż w dwóch strategicznych miejscach wystawy, w bezpośrednim sąsiedztwie stoczni Sunseeker
i tuż przy bardzo ruchliwym przejściu
łączącym dwie przystanie.

Nowe wskaźniki Raymarine
(wersja 4 i wyższe).
– Dzięki tej funkcji
mapy nawigacyjne,
obraz wideo, radar
i sonar mogą być
dostępne
prawie
z każdego miejsca
na jachcie – mówi
Tomasz Jankowski z firmy Eljacht
w Gdańsku.
Przy wykorzystaniu technologii bluetooth i zastosowaniu opcjonalnego bezprzewodowego
sterownika RCU-3, który można zamontować na kole sterowym lub uży-

wać jako niezależne urządzenie,
dostępne są funkcje zmiany skali
mapy, zaznaczania punktów nawigacyjnych czy
szybkiego dostępu
do innych funkcji.
Sterownik RCU-3
eliminuje także
konieczność wyjmowania urządzeń MP3 z wnętrza
jachtu i zapewnia kontrolę odtwarzania audio, zmianę utworów, folderów
oraz głośności.

W Cannes nie zabrakło też polskich
przedstawicieli zagranicznych stoczni.
Na stoiskach Sessa Marine, Baia i Grupy Ferretti polskich klientów przyjmowali przedstawiciele Winnico Boats,
Ellite Yachts Poland i Yachting Poland,
a było kogo podejmować, bo rozmowy
w naszym języku dało się słyszeć niemal
na każdym kroku. Mimo tak nielicznej
obecności polskich producentów, na targach gościło wyjątkowo dużo rodaków
poszukujących jachtu dla siebie.
Arek Rejs
Nowe wskaźniki wyposażone są
w dwa procesory - główny procesor
dwurdzeniowy oraz dodatkowy procesor do obsługi grafiki. Zapewniają one
wysoką jakość obrazów w technologii
3D, ostre obrazy wideo i natychmiastowe odświeżanie map. Urządzenie
ma także jasny ekran LCD z podświetleniem diodami LED. Ekran potrafi
wykorzystać światło z otoczenia (na
przykład blask słońca), by jeszcze podnieść jasność wyświetlanego obrazu.
Model e7D może być wykorzystany przez wędkarzy. Wyposażony jest
w cyfrowy fishfinder HD, pozwalający wyświetlać obraz dna oraz ryb. Oba
modele wyświetlaczy mają wbudowany 48 kanałowy odbiornik GPS wysokiej czułości.

reklama

Wskaźniki e7 to zaawansowane
urządzenia z intuicyjnym menu pozwalającym na łatwy dostęp do informacji i kontrolę systemów na łodzi.
Wskaźnik ma siedmiocalowy ekran.
Możliwa jest rozbudowa systemu do
kilku stanowisk oraz komunikacja
dzięki bezprzewodowej technologii
bluetooth. Za pomocą wskaźnika e7
użytkownik może przesyłać obraz na
iPada (wersja 1 i 2) oraz na iPhona

Ogromne zainteresowanie budził największy zaprezentowany na targach katamaran Sunreef 112 zbudowany przez
gdańską stocznię Sunreef Yachts. Nie
mógł zostać na wystawie aż do jej zakończenia, ponieważ został wyczarterowany i musiał wyruszyć w rejs do
Wenecji. Dzięki temu wzbudził jeszcze
większe zainteresowanie, wypływając
dostojnie z przepełnionej mariny.
Stoisko stoczni Sunreef było tak
oblężone, że zabrakło miejsc dla
dziennikarzy. Zostali oni zaproszeni

8

magazyn dla żeglarzy  październik 2011

www.magazynwiatr.pl

nieruchomości nad wodą

Wille nad Zalewem
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów
Tuż obok portów Nieporęt i Pilawa nad Zalewem Zegrzyńskim, 20 minut drogi od granic
Warszawy, powstaje osiedle 39 komfortowych
willi. Domy wyrastają na leśnych działkach o powierzchniach przekraczających 1000 m2. Budowę podzielono na dwa etapy. Pierwszy zostanie
ukończony jeszcze w tym roku.
Developer proponuje cztery rodzaje budynków o powierzchniach od 215 m2 do 340 m2.
W pierwszym etapie inwestycji najwięcej powstanie willi Tramontana (nazwa pochodzi od
chłodnego wiatru wiejącego na zachodnim
wybrzeży Włoch i Korsyki). W architekturze budynków widać wyraźną inspirację kulturą śródziemnomorską.

Osiedle zaplanowano jako zamknięty i chroniony zespół podmiejski. Teren będzie ogrodzony i monitorowany (z recepcją przy wjeździe).
Dodatkowo w willach przewidziano podłączenia
do systemów alarmowych. Tuż przy wjeździe na
osiedle, bezpośrednio przy ul. Wojska Polskiego
(vis-à-vis wjazdu do Portu Pilawa) powstanie
pawilon usługowy o powierzchni 250 m2 z parkingiem. Ma w nim być lokalny sklep, kafeteria
lub cukiernia. Na piętrze przewidziano lokale na
biura lub dwa niezależne apartamenty.
Projekt Wille nad Zalewem realizowany jest
przez Invest Plan Group, poprzez spółkę celową
Dernet Enterprises Polska sp. z o.o. Invest Plan to
grupa budująca w Polsce nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne. Oprócz osiedla Wille Nad

Zalewem spółka przygotowuje się do budowy
osiedla mieszkaniowego w Ożarowie Mazowieckim oraz inwestycji w Krakowie. Wille nad Zalewem zaprojektowało Gomez Studio, pracownia
architektoniczna pod kierownictwem Hernana
Gomeza. Generalnym wykonawcą jest firma Visbauen, spółka powstała na bazie doświadczeń
firm Panorama Inwest oraz Eko-gips, które od
kilkunastu lat działają na rynku budowlanym.
Mieszkańcy osiedla zapewne pierwsze kroki
skierują na Portu Nieporęt, by odwiedzić sklepy
żeglarskie i portową tawernę. Dzieci namówią rodziców na wizytę w minizoo w Porcie Pilawa. To
miejsce żyje cały rok, bo basen portowy zamieniany jest zimą w lodowisko. Okoliczne przystanie
prowadzą sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży,
więc jeśli ktoś ma w domu małego miłośnika klasy Optimist, dojazd na trening zajmie mu pięć
minut. W takich miejscach żeglarstwo i sporty
wodne mogą się stać codziennością.

reklama

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

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

www.magazynwiatr.pl

październik 2011  magazyn dla żeglarzy

9

peryskop

„Olander” rozwinął żagle
Żeglarze i szkutnicy ze Szczecina oraz Kołobrzegu uratowali piękny żaglowiec

Odbudowany duński kuter „Olander” jest ozdobą przystani Kempingu Marina.

Ż

aglowiec „Olander” wygląda jak holenderski
mebel, pachnie historią
i zdobi każdą keję, przy której
się zatrzymuje. Szczecin może
być z niego dumny.
Kilka lat leżał na burcie i gnił
na brzegu szczecińskiej Regalicy

(wschodnie ramię Odry). Wreszcie
został podniesiony z mielizny, przetransportowany do Kempingu Marina
i odrestaurowany. W tym roku, w dniu
swoich 80. urodzin, pierwszy raz płynął pod polską banderą.
„Olander” to duński kuter zbudowany
w 1931 r. Pierwsze próby przebudowy
statku na żaglowiec podjęto w latach

70. XX w. Ale dopiero dwadzieścia
lat później zamontowano maszty oraz
olinowanie stałe. Kadłub kutra zaczął
jednak przeciekać. Niemiecki armator zaplanował remont. Postanowił
wyciągnąć łódź na ląd w klubie SEJK
Pogoń Szczecin. Dwa dźwigi nie zdołały podnieść statku ważącego 70 ton.
Osiadł on na burcie na samym brzegu.

ELEGANCKA.
INTELIGENTNA.
TOWARZYSKA.

CHĘTNIE SPOTKA SIĘ Z …

I leżał tak przez kilka lat. W tym czasie
skradziono sporo elementów, złamały
się maszty, próbowano też podpalić
statek. Na szczęście nieskutecznie.
Kuter został podniesiony z brzegu
w 2008 r. Prace remontowe trwały
ponad dwa lata. Odnowiono poszycie,
postawiono nowe drewniane maszty
i przywrócono tradycyjny wystrój.
Pomieszczenia są wygodne i bardzo
przestronne. Zamontowano trzy lodówki, dwie zamrażalki i piekarnik.
W mesie jest tak obszerny stół, że
można przy nim zorganizować małe
wesele.
Wyremontowano oryginalny silnik
pochodzący z lat 70. Zamontowano agregat prądotwórczy, instalację
ciepłej i zimnej wody, akumulatory o łącznej wadze 1,5 t i windę kotwiczną, która podnosi starą kotwicę
ważącą 80 kg. Za rufą, na podnośniku, podwieszono ponton. Dzięki
współpracy armatora z firmą Eljacht
z Gdańska żaglowiec otrzymał nowoczesne urządzenia elektroniki jachtowej marki Raymarine. Jacht został
wyposażony nawet w sonar. Resztę
wyposażenia „Olander” zawdzięcza
współpracy z domem wysyłkowym
dla żeglarzy „Bakista”.
Kuter posiada gaflowe ożaglowanie,
długi bukszpryt i klasyczną, prostą
nadbudówkę. W dłuższym rejsie może
zabrać pod pokład 12 osób. „Olander”
odbył już kilka wypraw po Zalewie
Szczecińskim i Bałtyku, był między
innymi w Gdyni na wrześniowym
zlocie żaglowców. Na co dzień cumuje przy południowym brzegu jeziora
Dąbie Małe, na przystani Kempingu
Marina (ul. Przestrzenna 23).

z

Apple iOS: Aplikacja Raymarine Viewer
dla iPad, iPad 2 i iPhone 4 i wyższych.

z

Bluetooth i WiFi: Doskonałe połączenie –
dostęp do informacji i muzyki, oraz opcja
zdalnego pilota.

Obraz: Jasne ekrany, widzialne nawet
przez spolaryzowane soczewki okularów
przeciwsłonecznych.
z HybridTouch: Dotykowy ekran o przekątnej 7”,
kilka procesorów zapewniających doskonałą
prędkość pracy.
z

Połączenia sieciowe: Możliwość połączenia
do 6 wskaźników, radaru, sonaru oraz
dodatkowych akcesoriów.
z LightHouse:
Intuicyjny interfejs
użytkownika.
z

Rewolucyjna seria wskaźników
wielofunkcyjnych – e7, przeznaczona dla
RIB-ów, żaglówek oraz łodzi motorowych.
Wyposażona w ekrany dotykowe
„HybridTouch” i nowy intuicyjny interfejs
użytkownika „LightHouse”.
Dodatkowo cała gama funkcji i opcji
połączeń sieciowych.

e7
… może być twoja

reklama

Eljacht, ul. Łowicka 13, 80-642 Gdańsk
tel. 58 320 70 24, www.eljacht.pl
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Dystrybutorzy: Sklep Żeglarski NEPTUN, Gdynia, tel. 58 621 68 00; SKAUT Sp. z o.o., Szczecin, tel./fax 91 461 35 31; Sklep Żeglarski Bakista, www.bakista.pl, tel. 59 862 76 27
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stocznie jachtowe

Stocznie w magazynie „Wiatr”
D

rodzy czytelnicy, rozpoczynamy cykl artykułów
o stoczniach jachtowych
i zakładach szkutniczych. Jesteśmy pewni, że wielu poszukujących armatorów po lekturze kolejnych wydań magazynu
„Wiatr” znajdzie producenta
swej wymarzonej łodzi.
Chcemy przybliżać czytelnikom
świat przemysłu stoczniowego i prezentować jachty powstające w Polsce.
Dlatego rozpoczynamy publikację artykułów o stoczniach produkujących
ciekawe łodzie. Zajrzymy do hal du-

żych i małych zakładów. Przedstawimy twórców stoczni, historię firm, aktualną ofertę i plany na przyszłość.
Polska jest stoczniowym zagłębiem. Zakłady od Dzierżoniowa po
Augustów i od Goleniowa po Radom
wytwarzają kilkaset jachtów rocznie.
W produkcji łodzi o długości do 10 m
zajmujemy drugie miejsce w świecie
(po Stanach Zjednoczonych). Polskie
stocznie są podwykonawcami renomowanych europejskich firm. Zdobywają też rynek pod własnymi markami.
Nasz kraj opuszczają jachty żaglowe
za 70 tys. zł netto oraz luksusowe
motorówki i katamarany warte kilka

milionów euro. Stoczniowy przemysł
to jednak nie tylko cenniki, stoły kreślarskie, formy i tworzywa sztuczne.
To przede wszystkim ludzie z ogromną wiedzą i marzeniami. To ich determinacja pozwala nam czarterować
i kupować coraz ciekawsze i bardziej
nowoczesne jachty.
W pierwszej części cyklu „Stocznie
jachtowe” przedstawiamy firmę Janmor Andrzeja Janowskiego. To najstarsza prywatna stocznia w Polsce.
W przyszłym roku będzie obchodzić
40. urodziny. Prezentujemy też stocznię Balt Yacht Krystyny i Benedykta
Kozłowskich. Firma z Augustowa za-

chwyciła miłośników jachtów wypornościowych zgrabną i funkcjonalną
łodzią SunCamper 30, którą opisywaliśmy w numerze z sierpnia ubiegłego
roku. Zapraszamy do lektury kolejnych
wydań „Wiatru”.
Krzysztof Olejnik
redaktor naczelny
We wszystkich sprawach związanych
z projektem „Stocznie jachtowe” prosimy przysyłać informacje i zapytania
na adres stocznie@magazynwiatr.pl.
Wszystkie
wydania
magazynu
„Wiatr” dostępne są za darmo w wersji
elektronicznej PDF na stronie internetowej pisma www.magazynwiatr.pl.

40 lat stoczni Janmor
Rozpoczynali od produkcji kajaków. Dziś wytwarzają 230 jachtów rocznie

S

tocznia Janmor z Głowna pod Łodzią jest najstarszą prywatną firmą
szkutniczą w Polsce. W przyszłym roku będzie obchodzić
czterdzieste urodziny. Andrzej
Janowski, założyciel i szef zakładu, rozpoczynał od produkcji kajaków. Dziś sprzedaje 230
jachtów żaglowych i motorowych rocznie. Zatrudnia prawie 60 osób. Najwięcej łodzi
wysyła do Szwecji, Norwegii,
Włoch i Holandii.

W Szczecinie była Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi.
W Gdańsku Stocznia im. Josepha
Conrada. Jachty wytwarzały też zakłady w Chojnicach i Ostródzie. Andrzej Janowski rozpoczął w 1972 r. od
kajaków. – Robiliśmy około 350 kajaków rocznie – wspomina. – To były
trudne czasy dla przedsiębiorców.
W zakładzie sprzedającym chemię
pytam panią Basię o żywicę. Odpowiedź jest krótka: „Nie ma”. Dopytuję, dlaczego i słyszę: „Producent nie
przysyła”. Jadę więc do producenta.
Pytam, dlaczego nie przysyłają. I dowiaduję się, że nie dostają zamówień
od pani Basi. Gdyby dostawali, to
pani Basia byłaby zwykłą sklepową
i miałaby dużo roboty. A tak stała się
niemal obiektem kultu. Klienci wysyłali do niej suweniry i całowali ją po
rękach. Na szczęście, te czasy minęły.
Mam nadzieję bezpowrotnie – mówi
Andrzej Janowski.

Andrzej Janowski jest przedsiębiorcą,
prezesem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, komandorem cyklu regat Puchar Polski Jachtów
Kabinowych (PPJK), członkiem zarządu PZŻ, ale przede wszystkim jest
żeglarzem. Na wodzie spędza nawet
200 dni w roku. Pływa jako kapitan na
jachtach i żaglowcach. Od Karaibów po
Indochiny. – Jestem zakochany w Dalekim Wschodzie. To niezwykły rejon do
uprawiania żeglarstwa – mówi. Od pięciu lat więcej czasu spędza na morzu,
niż w domu i firmie. Dlaczego? – Bo
lepiej być szczęśliwym niż bogatym –
przekonuje Andrzej Janowski.

Sportina 595.
Kto ją jeszcze pamięta?

Całujemy rączki pani Basi
Na początku lat 70., w czasach
„wczesnego Gierka”, działały wyłącznie państwowe stocznie jachtowe.

Nieduży i zgrabny Janmor 25 Green.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
www.magazynwiatr.pl
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Firma potrzebowała coraz więcej
materiałów do produkcji, bo jej następną jednostką w ofercie były łodzie
typu DZ. Jednak prawdziwy technologiczny przełom w stoczni Janmor
związany był z produkcją łodzi Sportina 595 skonstruowanej przez Andrzeja Skrzata. Pamiętacie ten piękny
jacht z charakterystycznym ściętym
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stocznie jachtowe
dziobem? W epoce turystycznych
orionów wyglądał jak regatowy bolid.
Miał szeroki kadłub, otwarty kokpit,
płaską, niską nadbudówkę, szybrowy
miecz i stosunkowo wysoki maszt.
Andrzej Skrzat swoją łódź pomalował
w paski. Z daleka wyglądała jak zebra
z żaglem. Ostatni kadłub tego jachtu
stocznia Janmor wykonała pod koniec lat 80. Przyjechał starszy żeglarz
z Poznania, zamówił łódkę i nazwał
ją „Moja Ostatnia”. Andrzej Janowski
oblicza, że jego firma zbudowała około 670 jachtów tego typu. Wiele z nich
pływa do dziś.

Łódka szyta na miarę
Andrzej Janowski chciał zbudować
turystyczny jacht, który można bez
przeszkód transportować na przyczepie po całej Europie. To założenie
ograniczyło szerokość kadłuba, ponieważ w niektórych krajach swobodę
przewożenia jachtów szerszych niż
2,55 m ograniczają przepisy. W innych armatorzy po prostu z przyzwy-

Janmor 25 ma dość pionowe burty
oraz szeroką wodnicę, dzięki czemu
kadłub mimo ograniczonej szerokości
jest stateczny i pojemny, zachowuje też
zgrabną, klasyczną sylwetkę. To zasługa lekkiej, delikatnie wyniesionej nadbudówki oraz ciekawych, drapieżnych
w kształcie okien. Maszt o wysokości
dziewięciu metrów niesie klasyczny,
smukły grot oraz genuę. Szoty przedniego żagla sprowadzono do kokpitu,

Janmor zielony lub niebieski

Wnętrze Janmora 25 pomieści nawet sześcioosobową załogę.

czajenia chętniej wybierają niezbyt
szerokie jachty. Wymagają jednak,
by łódź o niewielkich gabarytach
nie stwarzała zbyt wielu ograniczeń
podczas aranżacji wnętrza. To spore
wyzwanie dla producentów. Zresztą w tym wypadku długość kadłuba
(7,49 m) też ma swoje uzasadnienie.
W wielu zachodnich marinach opłaty
portowe dla jednostek mających ponad 7,5 metra są zazwyczaj wyższe,
a w Polsce można pływać na jachcie
tej wielkości bez uprawnień.

więc jacht bez problemu może prowadzić nawet jedna osoba. Jeśli wybierzemy wersję z silnikiem stacjonarnym,
na rufie zyskamy niewielką platformę
kąpielową, która z pewnością przyda
się podczas letnich rejsów.

Na Mazury lub na morze
Wysokość w kabinie sięga 175 cm.
Układ salonu jest klasyczny – po lewej
znajdziecie dwupalnikową kuchnię
na kardanie, zamykany zlew oraz lo-

JANMOR 25 GREEN
Długość

7,49 m

Szerokość

2,52 m

Zanurzenie kadłuba

0,31 m

Zanurzenie z mieczem

1,34 m

Zanurzenie z kilem
Waga

1,30 m
1750-1900 kg

Wysokość w kabinie
Powierzchnia żagli

1,75 m
27,5 m kw.

Koje

6 (5+1)

Kategoria projektowa

C lub B

Projekt

Wojciech Spisak
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Dziś stocznia Janmor posiada
sieć dilerską w zachodniej Europie.
Sprzedaje 230 jachtów rocznie. Najważniejsze modele w ofercie firmy
to Janmor 25 Green (75 tys. zł netto), Janmor 32 Blue (220 tys. zł netto)
oraz Janmor 33 (łódź motorowa typu
houseboat).
Janmor 25 Green to jacht dla
wszystkich. Posiada sześć koi, kambuz z lodówką i kuchenką na kardanie, zamykaną toaletę, bojler z ciepłą
wodą i miejsce na silnik stacjonarny.
Czy można to wszystko pomieścić
na małym i niezbyt szerokim jachcie? Doświadczony producent i młody projektant łodzi Janmor 25 Green
udowodnili, że wystarczy odrobina
determinacji i kreślarskiego sprytu,
by mały kadłub zamienić w wygodną i dobrze wyposażoną łódź.

dówkę. Po prawej – drzwi do toalety.
Wzdłuż burt poprowadzono siedziska.
Koja dziobowa może być otwarta na
salon lub schowana za pełną grodzią
z drzwiami. Na rufie, pod kokpitem,
znajduje się dwuosobowa wygodna
koja, która podczas żeglugi w mniejszym gronie może pełnić funkcję poręcznej garderoby i schowku na torby.
Jacht może być wyposażony w ster na
pawęży lub głębinowy. Może posiadać
silnik stacjonarny albo przyczepny. Producent oferuje typowo mazurską wersję
mieczową, wersję mieczową z falszkilem spełniającą kryteria kategorii
B oraz wersję typowo balastową, na
morze. – Kadłub z płytkim falszkilem
powinien zainteresować armatorów,
którzy sporo czasu spędzają na Mazurach, ale ciągnie ich także na zatokę lub
morskie wody przybrzeżne. Zanurzenie
tej wersji (po podniesieniu obrotowego
miecza) wynosi zaledwie 43 cm – mówi
Wojciech Spisak, konstruktor jachtu.
Krzysztof Olejnik
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stocznie jachtowe

Augustowskie moce
Stocznia Balt Yacht produkuje około 1,5 tys. łodzi rocznie. Głównie motorowych

Ł

odzie z Balt Yacht trafiają
między innymi do Francji,
Anglii i Norwegii. Głównym
odbiorcą jest firma Brunswick
Marine. To właśnie dla niej Balt
Yacht produkuje łódź Quicksilver Activ 675 Open, nagrodzoną na targach w Düsseldorfie
tytułem Europejskiej Łodzi Motorowej Roku 2011 (jacht prezentowaliśmy w kwietniowym
wydaniu magazynu „Wiatr”).
Stocznia Balt Yacht jest firmą rodzinną. Właścicielami są Krystyna
i Benedykt Kozłowscy, a dyrektorem
ich syn Marek. W halach o powierzchni 6,5 tys. m kw. powstaje około 1,5
tys. łodzi rocznie. Firma dysponuje
też własną flotą wyspecjalizowanych
samochodów z przyczepami do przewozu jachtów.

Balt Yacht istnieje od 1990 r., ale tradycje szkutnicze w rodzinie właścicieli
sięgają okresu międzywojennego, kiedy Bronisław Bielawski, teść i ojciec
Benedykta i Krystyny Kozłowskich,
konstruował i budował łodzie w Augustowie. W państwowej stoczni PTTK
FOTO-PAM, która działała w tym
mieście, Benedykt Kozłowski pracował jako główny technolog i szef produkcji, a później pełnił rolę dyrektora
do spraw technicznych. Współpracował między innymi z Jackiem Centkowskim, znanym projektantem.
Praca w tamtych czasach była wyjątkowo ciężka. Benedykt Kozłowski
wspomina pracownika, który po ośmiu
miesiącach ciągłego szlifowania laminatu przyszedł z prośbą o przeniesienie
na inne stanowisko. Szef wyraził zgodę
dopiero wówczas, gdy w progu stanęła
żona pracownika i spojrzała błagalnym
wzrokiem. Ponieważ nie było odpowiedniego sprzętu, laminat nakładano wówczas pędzlami, a po wyschnięciu ręcznie
szlifowano papierem. Tak powstawały
np. popularne jachty typu Bez. Po kilku miesiącach szlifowania chyba każdy
miałby dość. I to nie tylko roboty.
Po zmianach ustrojowych powstała
stocznia Balt Yacht, pierwsza prywatna firma w augustowskim zagłębiu szkutniczym. Kozłowscy mieli
kilka lat doświadczeń w szkutnictwie
i zarządzaniu firmą, ale początki „na
swoim” nie były łatwe. Były problemy
z zaopatrzeniem, a także ze zbytem.
Poza tym nie wszyscy szkutnicy potrafili się przestawić na wolnorynkowe tory. Niektórzy odeszli zakładając
własne interesy, jednak znaczna część
załogi pracuje w stoczni do dziś.
Od początku stocznia była podwykonawcą dużych zagranicznych firm,
głównie francuskich. Obecnie najważniejszym odbiorcą jachtów z Augusto-
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Quicksilver Activ 675. Nagrodzony jacht z Augustowa.

wa jest Brunswick Marine. To właśnie
dla tej firmy Balt Yacht wytwarza łódź
Quicksilver Activ 675 Open. Jakość
projektu i wykonania zostały docenione przez międzynarodowe jury, które
przyznało jednostce tytuł Europejskiej
Łodzi Motorowej Roku 2011. Tę komfortową, prawie siedmiometrową łódź
można kupić za 15,5 tys. euro brutto
bez silnika. Dostępna jest też wersja
sundeck, z niewielką kabiną mieszkalną pod pokładem dziobowym (19,9 tys.
euro brutto). To wciąż dość atrakcyjna
cena, jeśli szukamy jachtu tych rozmiarów i takiej jakości. Polskim dystrybutorem łodzi Quicksilver jest firma Parker Poland z podwarszawskiej
miejscowości Cząstków Polski.

SunCamper
sprawdzony na szlaku
Klientami Balt Yacht są również indywidualni armatorzy. Przy współpracy
z biurem projektowym Centkowski &
Denert Design Studio stocznia przygotowała wypornościowy jacht motorowy
SunCamper 30, którego premiera odbyła się na poznańskich targach Boatshow
w 2009 r. Jest to pierwszy motorowy
jacht stoczni sprzedawany pod własną
marką. Wzbudził duże zainteresowanie
armatorów z Niemiec i Holandii. Spore zaciekawienie wywołał też podczas
międzynarodowej wyprawy z Augustowa do Kłajpedy, która była prawdziwym testem wytrzymałości i zdolności
nautycznych jednostki.
Jacht napędzany jest stacjonarnym
silnikiem o mocy od 20 do 40 KM.
Można zainstalować dodatkowy przyczepny silnik awaryjny o mocy do 10
KM. SunCamper 30 oferuje wygodny
nocleg sześciu osobom. Można podró-

żować kilka dni bez konieczności zawijania do portu po wodę czy paliwo.
Szczególnie ciekawym rozwiązaniem
jest górny pokład słoneczny i przesuwany na rolkach dach kokpitu. Zaletą
łodzi jest ponadto przeszklony salon
i stosunkowo małe zanurzenie.

Dla wędkarzy i żeglarzy
W ofercie stoczni są też niewielkie,
wędkarskie łódki wiosłowe i motorowe
z różnymi rodzajami napędu. Najmniejszą z wędkarskich łodzi napędzanych
stacjonarnym silnikiem jest Arvor 215.
Duży otwarty kokpit zapewnia wygodę
wędkowania, a kabina skromne warunki noclegu. Wersją wzbogaconą o dodatkowe bakisty i uchwyty na wędki
jest model 215 AS. Stocznia wytwarza
także jacht Arvor 280 AS. Kategoria B
uprawnia tę łódź do wypraw na morskie
łowiska, a bogate wyposażenie ułatwia
połów (wszystkie łodzie Arvor także

produkowane są dla firmy Brunswick
Marine). Poza łodziami motorowymi
Balt Yacht produkuje jednostki żaglowe
– niewielki Balt 17 Family oraz większy
Balt 23 Armor.
Arek Rejs

Sun Camper 30
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga
Wysokość max.
Załoga
Koje
Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Kategoria
Silnik stacjonarny
Silnik przyczepny
Cena bez silnika

9,5 m
2,98 m
0,45 m
3200 kg
3,2 m
do 10 osób
5-6
85 l
200 l - 400 l
C
20 - 40 KM
10 - 30 KM
od 149 tys. zł netto

reklama

Fot. Quicksilver

Wzięli sprawy w swoje ręce
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Na ryby i krótkie wycieczki
Solar 430 Sport. Łódka, w której można się zakochać

Solar 430 Sport – solidna łódź za 8 tys. zł netto.

M

iędzy dużymi kabinowymi łodziami stojącymi
przy kei w Augustowie
wypatrzyłem otwarto pokładową
łupinkę o długości czterech metrów. Zanim wszedłem na pokład,
pomyślałem: „Najpierw nas rozjadą, a dopiero potem zauważą”.

reklama

Na początku obawiałem się żeglugi małą łódką ze sporym silnikiem.
Wyobrażałem sobie, że będę się kiwał
jak na bujaku. Ale po kilku minutach
wpisałem ją na prywatną listę łodzi,
w których można się zakochać. Podobnym uczuciem obdarzyli tę konstrukcję jurorzy Mazurskich Targów Sportów Wodnych w Giżycku, przyznając
tej zgrabnej łupince główną nagrodę
w kategorii Łodzie Wędkarskie. Solar
430 Sport to ulepszona wersja mniejszej Solar 360 Sport.
Łódka przeznaczona jest dla wędkarzy. To z myślą o nich zaprojektowano

14

schowki wzdłuż burty, w których można przewozić wędki oraz jaskółki i bakisty. Przewidziano też schowek z odpływem – najlepsze miejsce na wędkarskie
łupy. Uchwyty na napoje zaprojektowano w taki sposób, że można je napełnić
do połowy zimną wodą, która będzie
chłodziła wstawiony napój.
Jeśli wędkarz postanowi zabrać na
wodę znajomych lub rodzinę, przydadzą się duże materace, które na dziobie
tworzą wygodne łóżko do wypoczynku. Jest też składany daszek chroniący
przed deszczem lub słońcem.
Na tę łódkę można zabrać aż 6 osób.
Kadłub zbudowany z dwóch skorup,
wydłużony kil i stosunkowo wysokie
burty zapewniają łodzi dużą stabilność
nawet na wysokiej fali. Bez najmniejszych trudności tnie ona fale i kręci
kółka. Podczas żeglugi możemy bezpiecznie stać w kokpicie (o ile sternik
nie przesadzi z prędkością na zakrętach i nie stracimy równowagi). Łódka

uznana marka na rynku łodzi wędkarskich

dobrze znosi przebalastowanie jednej
z burt. Podczas żeglugi zupełnie nie
reagowała na nasze przejścia z jednej
strony kokpitu na drugą.
Stanowisko sterowania to półeczka
przed kulistym gniazdem kierownicy
wystającym z prawej burty (nie jest
to łódź na dalekie wyprawy, więc nie
musi mieć skórzanych foteli). Solar
430 oferowany jest także w wersji Fish
– bez konsoli sterowniczej i siedziska
sternika, natomiast z szeroką ławką
wędkarską (sterujemy silnikiem). To
model przede wszystkim dla wędkarzy, chociaż oczywiście także w tej
wersji dostępne jest dodatkowe wyposażenie: osłona słoneczna i materace
wypełniające pokład na dziobie.
Podczas testu nie przeprowadzałem
pomiarów prędkości i hałasu. Myślę,
że w jednostce tego typu prędkość nie
ma dużego znaczenia, ważniejsza jest
wygoda i przyjemnie spędzony czas.
Solar napędzany był silnikiem firmy

SOLAR 430 SOLAR 360

Solar-sky Augustów, tel. +48 87-643-67-27, +48 504-228-738, English spoken +48 501-274-244
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Seaking oferowanym przez stocznię
w zestawie z łodzią.
Solar 430 Sport to konstrukcja na
ryby i na krótkie wycieczki. Jeśli mieszkamy w pobliżu wody lub odwiedzamy
domek letniskowy nad jeziorem, taki
„okręt” z pewnością sprawi frajdę rodzinie i przyjaciołom. Zaletą konstrukcji jest również niska cena i możliwość
łatwego transportu na przyczepie, którą
można zamówić wraz z łodzią.
Arek Rejs

Solar 430 Sport
Długość
Szerokość
Waga
Załoga
Moc silnika
Cena bez silnika
Producent

4,30 m
1,86 m
210 kg
do 6 osób
do 40 KM
8 tys. zł netto
Solar-sky

www.solarsky.com.pl solarsky@solarsky.com.pl
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Wyobraźnia bez granic
Mały jacht, który robi duże wrażenie. W porcie i podczas rejsu

P

laża na dachu, kuchnia
w kokpicie i lodówka pod
schodami. Wyobraźnia
konstruktorów nie zna granic.
Przedstawiamy łódź motorową
inną niż wszystkie – Escapade
600.

Wyróżnia się bardzo nietypowym
rozwiązaniem – materace do opalania
i wypoczynku umieszczono na dachu sterówki. Znalazły się tam także
uchwyty na napoje. Ten słoneczny pokład nie budził mojego zaufania. Zastanawiałem się, jaki ciężar może udźwignąć. Wreszcie zobaczyłem dwie dorosłe
osoby wylegujące się na dachu, podczas
gdy łódź pędziła w pełnym ślizgu. Wtedy uwierzyłem, że plaża w tym miejscu
wytrzyma prawie każde obciążenie.
Właściciel łodzi opowiadał mi, że podczas targów w Berlinie na dachu siedziało siedmiu podobnych do mnie niedowiarków. Siedzieli, kręcili głowami
i wciąż nie mogli uwierzyć w solidność
i stabilność tej konstrukcji.
Dach posiada dodatkowe wzmocnienie stalowymi podporami w kokpicie.
Służą one także jako uchwyty podczas
szybszej jazdy. Można by jeszcze pomyśleć o stopniu ułatwiającym zejście
z dachu. Poza tym ten pomysł to, moim
zdaniem, strzał w dziesiątkę. By osiągnąć sukces, trzeba budować jachty,
obok których trudno przejść obojętnie.
Poza plażą na dachu łódź jest wyposażona we wszystko to, co spotykamy
w większych jednostkach. Jest przestronny kokpit ze stolikiem, miejscami
dla pięciu osób, dużym łóżkiem w tylnej części kadłuba i kuchenką. W kabinie mamy dwuosobową koję i miejsce
na toaletę chemiczną. Znajdujemy też
namiot pozwalający szybko ochronić
kokpit przed deszczem i wiatrem. To
wszystko udało się pomieścić na niewielkiej, sześciometrowej łodzi.
Gdy jacht stoi, ma dość niezwykłą
sylwetkę. Dziób wygląda, jakby chciał
zanurkować. To wrażenie pogłębia
dach sterówki zamontowany pod dosyć
ostrym kątem. Jednak kiedy łódź rusza
i sternik dodaje mocy, dziób unosi się
i widzimy, że wszystko jest jak należy.
Najwygodniejsze wejście na pokład
prowadzi prze dziób, gdzie znajduje
się stopień ułatwiający dobijanie do kei
czy podjęcie boi cumowniczej. W tym
miejscu można zamontować składaną
drabinkę.

W Escapade 600 materace do opalania i wypoczynku umieszczono na dachu sterówki.

Z niewielkiego pokładu dziobowego
otoczonego stalowymi relingami możemy wspiąć się na dach lub przejść do
kokpitu, gdzie umieszczono trzyosobową kanapę w części rufowej, laminatowy zlewozmywak na lewej burcie,
gniazdo stolika i dwa regulowane fotele (dla sternika i nawigatora). Między
nimi znajduje się wejście do kabiny
mieszkalnej zamykane przesuwanymi
drzwiami z ciemnego przezroczystego
tworzywa.
W prawej burcie kokpitu są otwierane do dołu drzwiczki. To mały kambuz. Wystarczy pociągnąć, a ukaże się
jednopalnikowa kuchenka gazowa. Za
nią jest miejsce na deski i noże przymocowane sprytnie na magnes. Kolejną niespodziankę kryje rufowa kanapa.
Wystarczy zdjąć materac, rozstawić
dwa wsporniki zamocowane pod siedziskiem i rozłożyć kanapę. Powstaje
szerokie dwuosobowe łóżko. W pawęży jachtu ukryto namiot. Trzeba unieść
drewniane oparcia, które znajdują się
po obu stronach kokpitu. Pełnią one
także funkcję zabezpieczenia przed
przypadkowym otwarciem namiotu
podczas szybkiej jazdy. Odchylamy
do tyłu klapę schowka i wyjmujemy
tent. Teraz wystarczy zapiąć zatrzaski,

zasunąć zamki i ani wiatr, ani deszcz
nie przeszkodzi w pływaniu. Poza tym
jacht może być wyposażony w ogrzewanie z nawiewami wyprowadzonymi
do kokpitu. Chłodniejsze jesienne dni
nie muszą oznaczać końca wodniackiego sezonu.
Kabina mieści szerokie łóżko w kształcie litery V. Jego centralna część może
być na noc wypełniona dodatkowym
materacem. Powstanie wtedy ogromne, komfortowe łoże. Pod zejściówką
pozostawiono niewielką wolną przestrzeń, gdzie można zamontować toaletę chemiczną albo lodówkę w kształcie
szuflady. Poza dużymi schowkami pod
materacami kabina mieszkalna nie kryje
więcej niespodzianek.
Testowana łódź napędzana była zaburtowym silnikiem Suzuki o mocy
150 KM. Osiągnęliśmy maksymalną
prędkości 70 km/h, czyli prawie 38
węzłów. Jacht przyspieszał równomiernie, bez nieprzewidzianych skoków i szarpnięć, przy 3000 obrotach na
minutę łagodnie wszedł w ślizg.
Niezależnie od tego, czy siedzimy
w fotelu, czy stoimy opierając się na
unoszonym siedzisku, widoczność jest
bardzo dobra, także przy ostrych skrętach. Escapade bez problemów wcho-

dzi w bardzo ostre łuki, nawet przy
pełnej prędkości. Koło sterowe daje
oczekiwany opór, ale bez problemu
operujemy nim jedną ręką w obie strony. Łódź jest bardzo zwrotna, także na
biegu wstecznym. Manetka sprawuje
się poprawnie.
Jeżeli szukamy niewielkiego, wygodnego i szybkiego jachtu na rodzinne kilkudniowe wycieczki – łódź
Escapade 600 spełnia wszystkie te
warunki. Jej producentem jest firma Pegazus z Augustowa, która poza
działem produkcji posiada także własny dział projektowy. Dzięki temu jest
niezależna od konstruktorów i otwarta
na projektowe sugestie klientów. Escapade 600 jest największą łodzią zbudowaną przez firmę Pegazus.
Arek Rejs

Escapade 600
Długość
5,98 m
Szerokość
2,54 m
Waga
1050 kg
Załoga
do 6 osób
Moc silnika
do 200 KM
Kategoria projektowa
C
Cena
54,5 tys. zł netto

producent

tel. 503 141 646, 87 644 92 35
biuro@pegazus.net.pl
www.pegazus.net.pl
www.magazynwiatr.pl
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Wygoda i sportowy temperament
Hanse 400 na długi rodzinny rejs lub morskie regaty

S

ter strumieniowy umożliwia bezpieczne wypłynięcie z małego portu.
Elektryczny kabestan ułatwia
postawienie dużego grota. Nawet przy słabym wietrze po chwili płyniemy z prędkością siedmiu
węzłów. Wyruszamy w testowy
rejs jachtem Hanse 400 („Horyzont One”) sprowadzonym
do Szczecina przez polskiego
przedstawiciela niemieckiej firmy Hanse Yachts z Greifswaldu.
Pierwsze wrażenie? Choć jesteśmy
na 40-stopowym jachcie turystycznym
ważącym 8,5 t, niesłychanie lekko,
a równocześnie bardzo ostro płyniemy
do wiatru. Łódź reaguje na każdy silniejszy podmuch i natychmiast przyspiesza. Ma sportowe rysy – duży prosty
kokpit, dwa koła sterowe na kolumnach
odchylonych ku burtom i otwartą rufę
(w testowanym modelu kończy się ona
otwieraną platformą kąpielową). Maszt
jest dość wysoki. Stosunkowo duży grot
przymocowano do bomu tylko w dwóch
miejscach (przy rogu halsowym oraz na
noku bomu). Wszystko to sprawia, że
jest to turystyczny jacht z regatową duszą. Z powodzeniem mógłby startować
w zatokowych i morskich wyścigach.

Wspinaczka pod wiatr
Na łodzi mogą żeglować dwie osoby
lub nawet jedna. Przedni żagiel porusza
się na szynie zamontowanej przed masztem. Jeśli będziecie musieli halsować
w wąskim przesmyku, z pewnością taka
wspinaczka pod wiatr będzie przyjemnością, a załoga zamiast biegać z burty
na burtę, może się delektować widokami
i poranną kawą. Szoty foka poprowadzone są do bloczka poruszającego się na
szynie. Dalej idą do góry wzdłuż masztu. Kilka metrów nad pokładem chowają
się wewnątrz masztu. Następnie wracają
na dół i po pokładzie zmierzają do knag
umocowanych przy zejściówce. Jeśli wybierzemy szoty foka, gdy jacht przechodzi linię wiatru, wówczas przedni żagiel
będzie wybrany najmocniej i łódka popłynie najostrzej. W ten sposób możemy
wybrać fok prawie w osi jachtu.
Grot w porównaniu z przednim żaglem jest stosunkowo duży (fok jest
dość krótki, bo podczas zwrotu musi
szybko przejść przed masztem na drugą burtę). Jeśli płyniemy na pełnym
grocie (bez refów), środek ożaglowania
jest przesunięty ku rufie. Dlatego, gdy
zaskoczy nas silniejszy szkwał, trzeba
lekko poluzować szoty grota, ponieważ
łódź zaczyna ostrzyć do linii wiatru.

Ascetyczna elegancja
Hanse 400 – elegancki i szybki jacht za 113 tys. euro netto
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Proste linie kadłuba i wyraźnie zaznaczone krawędzie sprawiają, że jacht jest
elegancki. Obszerny i wygodny kokpit
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jachty
pomieści sześć osób i sternika. Półpokłady są szerokie, zapewniając doskonałą
komunikację z przednią częścią jachtu.
Stojąc w kokpicie, patrzymy w kierunku dziobu ponad osłoną zejściówki. Siedząc, obserwujemy horyzont przez duże
okno w przedniej ścianie osłony.
Na rufie jachtu, przy stanowiskach
sternika, znajdują się trzy schowki.
W prawym, najobszerniejszym, schowana jest butla gazowa. W środkowym
ukryto wlew paliwa. To praktyczne
rozwiązanie. Podczas tankowania nie
pobrudzimy pokładu paliwem. W lewej skrytce można schować drobiazgi,
na przykład lornetkę i okulary. Pod
siedziskami w kokpicie są dwie duże
bakisty. Na prawej burcie bakista jest
płytka, na lewej obszerna i głęboka.
Na dziobie zaskoczyła nas bardzo
obszerna komora na łańcuch kotwiczny. Jest tak wielka, że mogłaby
pomieścić dorosłego członka załogi.
Niektórzy żartują, że to jest karcer dla
niesfornych. Bez problemów schowaliśmy w nim wszystkie duże odbijacze,
które w porcie chroniły burtę.

„Horyzont One” przy kei w Szczecinie.

Kabiny oszczędne
w formie i praktyczne
Pod pokładem są trzy dwuosobowe
kabiny, łazienka z aneksem prysznicowym oraz salon z kuchnią. Można jednak inaczej zaaranżować tę przestrzeń.
Armator może zamówić jacht na przykład z dwiema kabinami i łazienkami.
Dziobówka ma klasyczny układ.
Trójkątne łóżko nie jest zbyt duże, ale
dwie dorosłe osoby bardzo wygodnie
się wyśpią. W kabinie znajduje się kilka
szuflad oraz szafa na lewej burcie. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie
drugiego stołu nawigacyjnego na tylnej
ścianie kabiny dziobowej. Gdy wysuniemy jedną z szuflad, znajdziemy fotelik,
pozwalający wygodnie przy nim usiąść.
Z lewej strony jest praktyczna tapicerowana ławka, która ułatwia komunikację
i korzystanie z kabiny w dzień.
Kuchnię w kształcie litery L zaplanowano na prawej burcie, tuż przy zejściówce.
Po lewej stronie jest łazienka, a środkową
część salonu zajmują biesiadna kanapa
oraz stół rozkładany z wyspą. Możemy tam trzymać rzeczy, które w trakcie
rejsu warto mieć pod ręką; przewodnik,
książkę lub napoje. W osi jachtu jest dość
szeroka alejka zapewniająca dobrą komunikację. Obszerny stolik nawigacyjny zaplanowano na lewej burcie. Można
z niego korzystać, siedząc na dwóch przeciwległych fotelach. To idealne miejsce na
poważną naradę nawigacyjną.
HANSE 400
Długość całkowita
12,1 m
Długość kadłuba
11,99 m
Długość w linii wodnej
10,8 m
Szerokość
4,04 m
Zanurzenie
1,65 lub 2,05 m
Wysokość powyżej linii wody
19,52 m
Wyporność
8,4 t
Balast
2,68 t
Zbiornik wody
325 l
Zbiornik paliwa
140 l
Żagle
105,6 m kw.
Silnik
27,9 kW / 38 HP
Kategoria CE
A
Projekt
Judel / Vrolijk & co
Cena:
113 tys. euro netto
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Kanapa przy dużym stole oraz fotele
przy stole nawigacyjnym tworzą całość.
Załoga może zasiąść do wspólnej kolacji
i nie musi się znajdować blisko siebie,
ramię w ramię na jednej burcie. Światło
wpada do salonu przez boczne okna oraz
przez dwa otwierane luki na suficie. Odpowiednią temperaturę i wentylację zapewnia urządzenie firmy Eberspächer.
W kuchni znajduje się dwukomorowy
zlewozmywak oraz lodówka z dwoma
wejściami – od góry (podnosimy drzwiczki w blacie) i od przodu (gdy chcemy sięgnąć po coś, co ukryliśmy w dolnej części
komory chłodniczej). Aby odsłonić dwupalnikową kuchenkę, unosimy fragment
blatu, a następnie wsuwamy go za kuchnię. Dzięki temu osoba przygotowująca
posiłek nie traci dostępu do przesuwanych szafek z przyprawami i wszystkim,
co niezbędne do gotowania.
W rufowej części jachtu znajdują się
dwie dwuosobowe kabiny z niewielkimi
przedsionkami i małymi garderobami.
Kabina z prawej stromy jest większa.
Na szerokim łóżku mogą spać nawet
trzy osoby albo na przykład małżeństwo
z małym dzieckiem. Jest także nieco
wyższa, gdyż w kokpicie, właśnie na tej
burcie, zaplanowano płytszą bakistę.

Naszkicuj własny jacht

Jacht może mieć 3 lub 2 kabiny.

Niemiecki producent każdy jacht dopasowuje do wymagań klienta. Nie chodzi
tylko o elektronikę, silnik czy urządzenia
nawigacyjne. Można wybierać kolory tapicerek, poduszek, a także gatunek drewna do wykończenia wnętrza (w testowanym jachcie była to amerykańska wiśnia).
Na firmowej stronie internetowej znajduje
się konfigurator umożliwiający poznanie
wszelkich oczekiwań armatora i skontaktowanie go z najbliższym dealerem.
Krzysztof Olejnik

W salonie znajduje się rozkładany stół jadalny.
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rejsy

Szwedzi nie kryli łez
Pierwszy rejs żaglowca „Kapitan Borchardt” pod polską banderą

Chrzest „Kapitana Borchardta” odbędzie się 8 października nad Motławą w Gdańsku, tuż przed kolejnym rejsem. Fot. Piotr Intres

K

ilka godzin w autokarze
z Warszawy do Gdańska, 19 godzin promem
„Scandinavia” do Nynäshamn
i… jesteśmy na miejscu. Czeka
na nas trzymasztowy szkuner
o długości 45 m, który Polacy kupili od Szwedów za 950
tys. euro. „Kapitan Borchardt”
w ostatnich latach służył szkole
morskiej w Sztokholmie, pływając pod nazwą „Najaden”. Ma 10
żagli o łącznej powierzchni 600
m kw. Może pomieścić 49 osób
w 19 kabinach z łazienkami i klimatyzacją.
Do ostatniej chwili kapitanowie
Magdalena Noworolska i Jerzy Pusiak starali się uporządkować sprawy

18

formalne, aby podczas pierwszego
rejsu (jeszcze z nazwą „Najaden” na
burcie) żaglowiec płynął pod polską
banderą. Udało się. Po zaokrętowaniu załogi szwedzki kapitan oficjalnie przekazał stery. Szwedzka bandera poszła w dół, a nasza w górę. Na
kei w Nynäshamn zebrała się grupa
mieszkańców. Wielu Szwedów nie
mogło powstrzymać łez.
„Scandinavia” pozdrowiła nas przeciągłą, nostalgiczną syreną. Płyniemy.
Wśród załogi wielu znamienitych gości. Żeglarze z „Pogorii”, przyjaciele
projektu i ekipa telewizyjna. Kapitan
Janusz Zbierajewski ogłosił regulamin
obowiązujący w trakcie rejsu: „Ma być
bezpiecznie, ma być miło, koniec regulaminu”. Cała załoga rzetelnie wypełniała wszystkie punkty.
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Pierwsze chwile na pokładzie poświęcono na zwiedzanie. Na dziobie
znajduje się wejście do przedniej części
mieszkalnej. W dół prowadzą strome
kręte schody. Trzeba będzie uważać na
falach, żeby z nich nie spaść. Od schodów w głąb statku ciągnie się wąski
korytarz. Pierwsze pomieszczenie po
lewej to spiżarnia. Dalej, po obu stronach korytarza, mieszczą się kajuty.
Na śródokręciu najważniejsze miejsce to obszerna mesa. Wygląda jak
wnętrze tawerny. Wieczorami mesa
była miejscem spotkań i śpiewów przy
gitarze. Cztery długie stoły z krzesłami wypełniają większość przestrzeni.
Z mesy przechodzi się do kambuza.
Jest tu lodówka, ekspres do kawy i serce tego miejsca – kuchnia z sześcioma
palnikami.

Z pokładu głównego prowadzi zejście
do kolejnych kajut. Na rufie jest wejście
do obszernej kajuty kapitańskiej i jedno z najważniejszych miejsc na statku
– sterówka. Tworzy niewielkie, w pełni zabudowane pomieszczenie z kołem
sterowym, radarem, żyrokompasem
i radiem. Jest niewielka. Brakuje też systemu AIS, ale wszystko w swoim czasie, nowy armator z pewnością zadba
o dodatkowe wyposażenie.
Pierwszą noc na żaglowcu spędziliśmy przy dźwiękach silnika. Na morzu
rozbudowała się spora fala. Pojawiły
się pierwsze ofiary kołysania. W środę, o godz. 7.00, pogrążonych we śnie
żeglarzy przywitała muzyka z głośnika pod pokładem. Po chwili przemówiła kapitan. Dobre wieści: zaczęło
wiać. Stawiamy żagle. Wszyscy do lin.
Mimo że pod kołdrą ciepło, a fale dobrze kołyszą do snu, stawiania żagli na
nowym żaglowcu nie można przegapić.
Fok, grot, bezan i trzy sztaksle w górę.
Około 8.00 zaczęło wiać z korzystnego kierunku z siłą 4 stopni Beauforta.
Słońce wyszło zza chmur, płynęliśmy
z prędkością 7 węzłów.
Pierwsze godziny na większej fali
i pod żaglami dały możliwość zaobserwowania, jak „Kapitan Borchardt” radzi sobie na wodzie. Żaglowcem lekko
się steruje. Pod żaglami płynie naprawdę szybko. Zarówno kpt. Jacek Czajewski, jak i bosman Ryszard Rajchel
stwierdzili, że żaglowiec jest „miękki”,
czyli podatny na fale. Może to oznaczać
konieczność dobalastowania jednostki.
Trzeba jednak więcej godzin spędzić na
morzu przy silnym wietrze, by dobrze
poznać możliwości statku. Nikt nie ma
jednak wątpliwości, pozyskanie tej jednostki to bardzo dobry zakup.
Czwartek upłynął pod znakiem
wielkiego sprzątania. Statek musi lśnić
podczas wejścia do portu w Helu. Uroczyste wpłynięcie zaplanowane zostało na 16.08. Z każdą milą przybliżającą
nas do polskiego wybrzeża podekscytowanie na pokładzie rosło. Gdy tylko
wychyliliśmy się zza półwyspu i zbliżyliśmy do portu, na spotkanie wypłynęły dwa kutry wycieczkowe. Na pirsie
stał tłum ludzi. To komitet powitalny
z burmistrzem Helu i minister Anną
Wypych-Namiotko, przyszłą matką
chrzestną statku.
Dwa dni na pokładzie „Kapitana
Borchardta” minęły szybko. Czy żaglowiec odkrył swoją duszę? Z pewnością stworzył atmosferę żeglarskiej
wspólnoty, co na morzu jest bardzo
ważne. Ta atmosfera przeniosła się
na ląd. Nowy polski żaglowiec ma już
wielu przyjaciół, nie tylko w środowisku żeglarskim. Portem macierzystym „Kapitana Borchardta” został
Gdańsk. Statek zacumuje na Motławie, przy hotelu „Hilton”.
Kamila Ostrowska
z pokładu „Kapitana Borchardta”
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abc czarterów

Wyspy Kanaryjskie jesienią
Kapitan Piotr Siedlewski proponuje przedłużenie lata na atlantyckich wyspach

D

laczego
warto
zaplanować jesienny rejs na
Wyspach Kanaryjskich?
Ponieważ podróż jest dość krótka. Temperatury są przyjemne, krajobrazy zróżnicowane,
woda błękitna, ceny przystępne,
a wiatr niezawodny. Poza tym to
brama Atlantyku i przedsionek
tropikalnych klimatów.

Klimat i nawigacja
Latem na Kanarach słońce może
świecić 11 godzin, zimą ponad sześć.
Letni dzień trwa 14 godzin, natomiast
grudniowy – 12. Pada najczęściej od
listopada do marca, ale duży wpływ
na występowanie opadów ma ukształtowanie i położenie wysp. Lanzarote

na drugą mogą nam zabrać 10 godzin
lub nawet więcej. W niektórych marinach obsługa wymaga zgłoszenia
przed wejściem na kanale roboczym
lub telefonicznie. Często należy stanąć
przy pirsie gościnnym w celu wypełnienia dokumentów. Dopiero później
jesteśmy kierowani na inne, wskazane
miejsce. Procedura ta nie zawsze jest

wrotem, więc mogą byś trochę „zmęczone”. Standardowym wyposażeniem
czarterowych jednostek jest radio VHF
z DSC, radiopława EPIRB, tratwa ratunkowa, niekiedy odbiornik MF.
Ile kosztuje rejs na Wyspach Kanaryjskich? Policzmy. Jacht Beneteau
Oceanis 50 (rocznik 2011) posiadający
pięć kabin dwuosobowych oraz osobną

Wyspy Kanaryjskie to archipelag
składający się z siedmiu dużych wysp
(Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro, La Palma i La
Gomera) oraz z sześciu mniejszych.
Leżą zaledwie 95 km od Afryki. Słyną
z niezwykle łagodnego klimatu. Prawie
przez cały rok jest tam słoneczna wiosna. Średnia maksymalnych temperatur
wynosi od 18 stopni Celsjusza zimą do
24 stopni latem. Ruch turystyczny skupia się głównie w słynnych kurortach
Teneryfy, Gran Canarii i Fuerteventury.

Pięć godzin w samolocie
i jesteśmy na oceanie

Na Wyspach Kanaryjskich cały rok trwa wiosna.

i Fuerteventura są niskie i suche, natomiast Grand Canaria i Teneryfa otoczone są wysokimi górami, które zatrzymują masy powietrza. W efekcie pojawiają
się chmury oraz opady głównie od strony północnej. Południowa część wysp
jest bardziej sucha i nasłoneczniona,
burze występują tam rzadko.
Wiatry najczęściej mają siłę od 3
do 4 stopni Beauforta, ale trzeba być
przygotowanym na podmuchy nawet
dwa razy silniejsze. Stały kierunek
wiatru utrzymuje się od 3 do 7 dni.
Najczęściej wieje z północy. Fale
przy wiatrach północnych i północno
-zachodnich mogą mieć od 3 do 4 m.
W okolicy przylądków stają się nieregularne i strome, nie opłaca się „ścinać
zakrętów”, żeglując dookoła wysp. Po
zawietrznych stronach jest spokojniej,
wiatr jest słabszy, a morze płaskie.
Odległości między portami na Wyspach Kanaryjskich wynoszą od 50
do 150 mil. Przeloty z jednej wyspy

przestrzegana przez żeglarzy, ale warto podporządkować się wewnętrznym
przepisom.
Wyspy Kanaryjskie to obszar pływowy o charakterystyce półdobowej.
Średni skok wynosi ponad 1,5 m (rejs
wokół wysp może być zaliczony do
stażu na patent sternika morskiego
lub kapitana jachtowego). Prąd przy
wyspach ma kierunek południowy,
jego prędkość wynosi około 0,5 węzła,
latem wzrasta do 2 węzłów. Problemy
z powodu pływów i prądów nie są jednak zbyt duże.

Oferta czarterowa
Głównymi ośrodkami czarterowymi
są porty Las Palmas i Santa Cruz. Jeśli
mamy załogę nastawioną na wypoczynek, warto szukać większych jachtów.
Odradzam też czarterowanie łodzi
starszych. Wiele z nich co roku pokonuje trasę z Balearów na Kanary i z po-

kabinę dla skippera kosztuje na dwa
tygodnie 4450 euro (z ubezpieczeniem
kaucji i końcowym sprzątaniem). Jeśli
na pokładzie będzie 10 osób (nie liczymy skippera), to każda będzie musiała
wydać 445 euro za koję, 350 euro za bilet lotniczy, dorzućmy jeszcze 60 euro
za wynajem samochodu na lądowe wycieczki, 80 euro na opłaty portowe i paliwo plus 150 euro za dość wykwintne
wyżywienie na jachcie – razem dwutygodniowa wyprawa dla jednej osoby
będzie kosztować około 1100 euro (bez
opłat za taksówki, za transport na lotnisko w Berlinie i za bilety wstępu do
oceanarium czy parków narodowych).
Piotr Siedlewski
Piotr Siedlewski jest kapitanem jachtowym i instruktorem PZŻ. Pływa po Bałtyku, Morzu Egejskim, Adriatyku, Morzu Północnym, Atlantyku, odwiedził
także Karaiby i Nowa Zelandię. Szkoli
żeglarzy w KS Navigare w Poznaniu.

reklama

Fot. Shutterstock.com

Bezpośrednie loty z Polski to domena linii czarterowych. I trudno w tym
wypadku określić cenę lotu czy dostępność miejsc. Dlatego proponuję
poszukać miejsca w samolotach rejsowych tanich przewoźników. Korzystając z linii WizzAir, Raynair lub
EasyJet, możemy zaplanować podróż
z przesiadką w Londynie lub Madrycie. Zajmie nam ona od ośmiu do 12
godzin. Bilet w obie strony kosztuje
średnio 300 euro. Jest jednak pewne
ryzyko. Gdy podróżujemy jesienią
i zimą, zawsze może nas zaskoczyć
mgła lub zamieć śnieżna, a wówczas
bywają kłopoty z dotarciem na czas
do portu przesiadkowego. Warto to
wziąć pod uwagę przy planowaniu
wyjazdu.
Bezpośrednie połączenia z Wyspami Kanaryjskimi obsługują samoloty
startujące z Berlina. Bilet do Las Palmas na przełomie listopada i grudnia
kosztuje 340 euro (linie TUIfly, Air
Berlin). Lot trwa pięć i pół godziny.
Podróż na trasie Berlin – Teneryfa
to wydatek 360 euro (linie EasyJet).
Z Berlina można też lecieć z przesiadką w porcie Londyn – Stansted
(Raynair, koszt: 250 euro). Podane
ceny biletów zawierają wszystkie
opłaty z wyjątkiem ubezpieczeń.
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Medale dla faworytów
W Górkach Zachodnich rozegrano mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich

T

rudno o niespodziankę podczas mistrzostwach kraju
w klasach olimpijskich. We
wszystkich konkurencjach zwyciężali faworyci. W regatach brało
udział 115 zawodniczek i zawodników z siedmiu klas. Członkowie
Kredyt Bank Polish Sailing Team
zdobyli aż 13 medali, w tym cztery złote (Zofia Noceti-Klepacka,
Piotr Myszka, Katarzyna Deberny
i Piotr Kula).
Pierwszego dnia wiatr z godziny na
godzinę przybierał na sile. Często zmieniał kierunek, co zaskakiwało zawodników. Momentami wiało z siłą ponad 20
węzłów, ale fala była raczej niewysoka.
Drugiego dnia znów wiało dość mocno, do pięciu stopni w skali Beauforta.
A w sobotę dmuchała już szósta. Fala
była dłuższa i dość stroma. Ostatniego
dnia wiatr osłabł i zatoka zaczęła przypominać jezioro. Wyścigi finałowe najlepszych 10 zawodników z klas RS:X
mężczyzn, Laser i Laser Radial zorganizowano na rozlewisku Wisły Śmiałej.
W klasie RS:X mężczyzn wygrał
Piotr Myszka, mistrz świata i Europy.
Piotr zwyciężył w dziewięciu biegach.
Prawie za każdym razem na drugiej

Medaliści z klasy Laser. Zwyciężył Karol Porożyński.

pozycji dopływał do mety Przemysław
Miarczyński. Brąz wywalczył Michał
Majewski.
Wśród pań dominowała Zofia Noceti
-Klepacka, mistrzyni Europy, dwukrotna uczestniczka igrzysk, zdobywczyni
złotego medali podczas tegorocznych
regat przedolimpijskich w Weymouth.
Zofia wygrała aż osiem wyścigów.
W ostatnim nie musiała już brać udziału. Drugie miejsce zajęła Agata Brygoła, a trzecie Maja Dziarnowska.

W klasie 470 pewnie zwyciężyła załoga Piotr Ogrodnik – Paweł Choroba.
Następne miejsca zajmowały panie
– drugie Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (złoto w kategorii kobiet),
a trzecie młodsza załoga Ewa Szczęsna – Irmina Gliszczyńska.
Najbardziej zacięta walka toczyła się
w klasie Laser. Wygrał Karol Porożyński. Drugi był Patryk Piasecki, który
jednym punktem wyprzedził Kacpra
Ziemińskiego. Maciej Grabowski, były

olimpijczyk w tej konkurencji, ostatnio
żeglujący w klasie Star, zajął czwarte
miejsce. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim, medalowym wyścigu.
Maciejowi zabrakło trzech punktów do
podium. Marcin Rudawski, mistrz świata
w klasie Laser Radial, zajął piątą pozycję.
Chyba jedyną niespodzianką mistrzostw
była szósta lokata tegorocznego wicemistrza Europy Jonasza Stelmaszyka.
W klasie Laser Radial bezkonkurencyjna była Katarzyna Deberny, która wygrała dziewięć wyścigów. Drugie miejsce
dla Anny Weinzieher, a trzecie dla Natalii Szymczyk. Na finnie dominatorem był
Piotr Kula, który nie dał szans rywalom,
zwyciężając we wszystkich startach.
Srebro wywalczył Jakub Dumara, a brąz
Miłosz Wojewski (złoto w kategorii
młodzieżowców). Łukasz Lesiński, były
załogant Macieja Grabowskiego z klasy
Star, zajął w klasie Finn szóste miejsce.
Zabrakło Rafała Szukiela, który pozostał
w domu z powodu rychłego przyjścia na
świat swojego dziecka.
Organizatorem regat był AZS AWFiS
w Gdańsku przy współpracy Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach
Zachodnich. Pełne wyniki regat oraz
zdjęcia znajdziecie na stronie internetowej mistrzostw: www.mp2011.gda.pl

Złoto dla Włoch, srebro dla Polski
Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki wicemistrzami Europy w klasie Star

P

olacy wywalczyli srebrny
medal mistrzostw Europy
klasy Star. Regaty rozegrano w Dublinie. Rywalizowało
27 załóg z 17 państw. Mistrzami
kontynentu zostali Włosi – Diego Negri i Enrico Voltolini.

reklama

W Irlandii rozegrano osiem biegów.
Mateusz i Dominik żeglowali bardzo
równo. We wszystkich startach dopły-
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wali do mety w pierwszej dziesiątce,
cztery razy kończyli wyścigi na medalowej pozycji. Dzięki temu w końcowej klasyfikacji mieli sporą przewagę
punktową nad trzecią załogą (Richard
Clarke i Tyler Bjorn z Kanady). Do
zdobywców złotego medalu Polacy
stracili osiem punktów. W regatach
brała udział załoga aktualnych mistrzów świata i dwukrotnych złotych
medalistów olimpijskich (Iain Percy
i Andrew Simpson). Z powodu kontuzji sternika Brytyjczycy ukończyli
tylko dwa pierwsze biegi.
Pogoda w Dublinie nie rozpieszczała.
Najpierw wiało za mocno, by rozegrać
wyścigi, a później strasznie lało. Mateusz był osłabiony po chorobie, więc przy
silnych wiatrach nie mógł pracować na
sto procent. Po regatach napisał: „Poleciałem do Irlandii z wysoką gorączką,
bardzo osłabiony. Leki, które przyjąłem
po konsultacji z lekarzem kadry Witoldem Dudzińskim, dość szybko postawiły mnie na nogi, ale siły wracały
powoli. Moje mięśnie były jak z waty.
W trudnych warunkach pracowałem
zaledwie na 60 proc. swoich możliwości. Dlatego to, że udało nam się zdobyć
ten medal, jest niemal cudem. W Irlandii poprawiliśmy żeglugę na kursach
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z wiatrem, z którymi mieliśmy wcześniej problemy. Po ostatnich regatach
w Anglii poświęciliśmy sporo czasu na
szczegółową analizę naszego żeglowania. Powstała długa lista rzeczy, które
należało udoskonalić. Codziennie przed
wyścigami czytaliśmy z Dominikiem te
notatki, a następnie realizowaliśmy założenia na wodzie. Efekty było widać.”

Nowy sponsor
Mateusz Kusznierewicz i Dominik
Życki pozyskali nowego sponsora.
W drodze do igrzysk olimpijskich
w Londynie w 2012 r. Polaków będzie
wspierać producent odzieży żeglarskiej Marinepool. Umowę podpisano
w lipcu. Sponsor zobowiązał się do
wyposażenia teamu Kusznierewicz –
Życki w stroje żeglarskie zarówno na
wodę, jak i na ląd.

Grabowski
wrócił do klasy Laser
Maciej Grabowski, który wspólnie
z Łukaszem Lesińskim żeglował na łódce klasy Star i rywalizował z Mateuszem
Kusznierewiczem o prawo reprezentowania Polski na igrzyskach, wrócił na

swoją starą łódkę i z powodzeniem wystartował w mistrzostwach Polski klas
olimpijskich (o imprezie piszemy obok).
Łukasz Lesiński, załogant Maćka, wystartował w klasie Finn. To w praktyce
oznacza, że załoga Kusznierewicz – Życki zwyciężyła w krajowych kwalifikacjach olimpijskich klasy Star, ponieważ
straciła jedynych konkurentów.
Z powodu braku pieniędzy na kontynuowanie żeglugi Grabowski i Lesiński nie polecą na grudniowe mistrzostwa świata do Australii. – Pożyczyłem
łódkę od kolegi i zacząłem trenować
na laserze – opowiada Maciej Grabowski. – Udział w mistrzostwach Polski
traktowałem w kategoriach przygody,
towarzyskiego spotkania i dobrej zabawy. Ale, oczywiście, jestem zawodowcem i jak już schodzę na wodę, to
„cisnę z całych sił”. Mam dziś najlepszą wagę na ten typ łodzi, sporo się nauczyłem, żeglując na jachcie kilowym,
w dogodnych dla mnie warunkach
wietrznych stać mnie na niezłe rezultaty. Ale czy mógłbym odegrać znaczącą
rolę w regatach olimpijskich? Trudno
powiedzieć. Jednego jestem pewien –
nie interesują mnie role drugoplanowe.
Jeśli jadę na regaty, to zawsze walczę
o czołowe miejsca.

www.magazynwiatr.pl
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Polska najlepsza w Europie
Cztery złote medale dla Polski na mistrzostwach Europy klasy RS:X. Jesteśmy królami windsurfingu!

Z

ofia Noceti-Klepacka i Piotr
Myszka, zawodnicy Kredyt
Bank Polish Sailing Team,
zdobyli złote medale w klasie
RS:X podczas mistrzostw Europy
w Burgas (Bułgaria). Oboje pierwszy raz stanęli na najwyższym
podium w tej imprezie. Przed rokiem, podczas mistrzostw kontynentu w Sopocie, wywalczyli
brązowe medale.
Pozostali Polacy też spisali się dobrze. Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo
Hestia Sopot / Kredyt Bank) zajęła 7.
lokatę, a Agata Brygoła (AZS AWFiS
Gdańsk / Kredyt Bank) – 9. miejsce.
Wśród mężczyzn Łukasz Grodzicki
(SKŻ Ergo Hestia) był 11., Michał
Majewski (YKP Warszawa / Kredyt
Bank) – 12., natomiast Maksymilian
Wójcik (SKŻ Ergo Hestia Sopot) – 13.
Doskonale żeglowali także juniorzy.
Paweł Tarnowski z Sopotu i Kamila
Smektała z Warszawy również wywalczyli złote medale. W sumie polska
ekipa (seniorzy i juniorzy) liczyła 36
zawodników oraz ośmiu trenerów. Regaty były wielkim sukcesem polskiego
windsurfingu olimpijskiego.
Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk /
Kredyt Bank) jest mistrzem świata w klasie RS:X. W grudniu będzie
bronił tytułu w Australii. Od pierwszych dni regat w Burgas Piotr żeglował w ścisłej czołówce. Już po dwóch
dniach i sześciu wyścigach prowadził
w klasyfikacji generalnej. – Najgroźniejszym rywalem okazał się Bayron
Kokkalanis z Grecji, ale tylko na początku mistrzostw. Każdego dnia powiększałem przewagę. Z 14 wyścigów
wygrałem 10. Złoty medal zapewniłem sobie już dzień przed wyścigiem medalowym, który zresztą też
wygrałem – opowiada Piotr Myszka.
– Złoty medal mistrzostw Europy był
ostatnim, jakiego mi brakowało. Jadąc do Burgas, wiedziałem, że jestem
jednym z faworytów. Recepta na sukces była prosta: liczył się dobry start
w dobrą stronę, a reszta to prędkość
i unikanie błędów. Samo Burgas pozytywnie mnie zaskoczyło. To portowe, turystyczne miasto, w którym
są idealne warunki do uprawiania
windsurfingu. W wakacje jest tam
28 – 30 stopni Celsjusza i regularnie
przychodzi bryza wiejąca z prędkością 15 – 20 węzłów. Tak też było podczas mistrzostw – dodał Piotr.

Zofia Noceti-Klepacka. 			

Zofia Noceti-Klepacka (YKP Warszawa / Kredyt Bank) także przystępowała do wyścigu medalowego, by
przypieczętować swoją dominację nad
rywalkami. W sierpniu Zosia zdobyła
złoty medal podczas przedolimpijskich
regat w Weymouth. Tym samym wygrała krajowe kwalifikacje olimpijskie.
Igrzyska w Londynie będą jej trzecim
olimpijskim startem. W 2004 r. w Atenach Polka zajęła 12. miejsce, a cztery
lata później w Pekinie siódme.
Zofia Noceti-Klepacka i Piotr Myszka od stycznia 2011 r. są zawodnikami
Kredyt Bank Polish Sailing Team. Kredyt Bank rozpoczął w tym roku współ-

pracę z Polskim Związkiem Żeglarskim
i objął stypendialnym wsparciem 17
zawodników kadry narodowej z klas
RS:X kobiet, RS:X mężczyzn, Laser
Standard, Laser Radial i Finn. Priorytetem dla obu stron jest profesjonalne
przygotowanie polskiej ekipy do igrzysk
olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Paweł Kowalski,
trener kadry klasy RS:X
Na mistrzostwach Europy mieliśmy
rekordową reprezentację – aż 36 zawodników. Pod tym względem może
się z nami równać tylko Francja. We

Fot. Beata Zarach

wszystkich konkurencjach i kategoriach Polacy zdobyli złoto, co świadczy
o tym, że nasi trenerzy – w klubach
i w reprezentacji – dobrze wykonują
swoje zadania. Poza tym chyba potrafimy z sobą współpracować, co nie
jest bez znaczenia. Mamy kilka silnych
ośrodków, w których prowadzone jest
szkolenie windsurfingowe (Warszawa,
Dobrzyń, Mrągowo, Szczecin, Kalisz,
Poznań i Sopot). Ogromny potencjał
obserwuję w grupie juniorek. Wśród
tych dziewczyn z pewnością są przyszłe
gwiazdy olimpijskiego windsurfingu.
Oczywiście, nie można spocząć na laurach, bo świat idzie do przodu.

reklama

Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków
LONDYN 2012
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Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11,
tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a,
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2,
tel. (94) 37 434 03
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13,
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin,
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2,
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie,
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,
tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg,
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,
tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

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

Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59,
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9,
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza,
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35,
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15,
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24,
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10,
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1,
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g,
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2,
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a,
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6,
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6,
tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE

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

MAZOWIECKIE

30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej
dzielnicy Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama,
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
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Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54,
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35,
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1,
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3,
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1,
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27,
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, Kolejowa 8/10,
tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa,
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10,
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91,
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE

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

PODLASKIE

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

LUBUSKIE

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

ŁÓDZKIE

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

ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

LUBELSKIE

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

DOLNOŚLĄSKIE

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

ŚLĄSKIE

Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109,
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie,
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2,
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169

OPOLSKIE

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

MAŁOPOLSKIE

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

PODKARPACKIE

YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71,
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel. (17) 862 02 39
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Coraz więcej optimistów
Kadłub zagraniczny albo polski. Gdzie szukać jachtów klasy Optimist?

W

Polsce rozpoczęto sprzedaż łódek
klasy Optimist produkowanych przez
francuską firmę Erplast. Pływa na
nich cała kadra narodowa Francji. Czy łódki
o nazwie Fugu zdobędą uznanie polskich zawodników i trenerów?

Do tej pory w Polsce mogliśmy kupować importowane kadłuby marki Winner lub łodzie produkowane przez
firmę Laser Performance, które zastąpiły popularne
niegdyś amerykańskie vanguardy (www.laserpol.com.
pl). Doskonałą renomę mają wyroby krajowych producentów. Liderem rynku jest stocznia Sport Sails Center
z Rytla (www.blueblue.pl). Bardzo dobre kadłuby produkuje w Poznaniu Stanisław Sierocin (www.sierocin.
com). Na południu optimisty wytwarza firma Opticup
(www.opticup.com.pl), a w Sulechowie All-Carter Crafts
(www.optimist.pl). Teraz do floty najmniejszych łodzi
regatowych dołącza Fugu. Łódki z francuskiej miejscowości Beauville oferuje od niedawna firma Excellent
z Gliwic (www.halsuj.pl).
Francuski producent wytwarza optimisty od 1983 r.
Rozpoczął od eksperymentu, produkując kadłub z polietylenu. Sternik pierwszej łódki zbudowanej w tej technologii jest dziś menadżerem w firmie Erplast. Łodzie
z polietylenu, wytrzymałe i tanie, wytwarzane są do dziś.
Cieszą się znacznie większym zainteresowaniem klientów niż klasowe optimisty, ponieważ przeznaczone są dla
najliczniejszej grupy dzieci stawiających pierwsze kroki w szkółkach żeglarskich. W Polsce francuski kadłub
z polietylenu kosztuje 3,6 tys. zł brutto, a łódka z pełnym
wyposażeniem (gotowa do pływania, z żaglem firmy Gastra) – niecałe 5 tys. zł brutto.
Klasowa łódka o nazwie Fugu (produkowana od
1992 r.) jest najpopularniejszym optimistem we Francji
(firma z Beauville kontroluje około 90 proc. francuskiego rynku). W Polsce kilku zawodników testowało w minionym sezonie pierwsze egzemplarze sprowadzone do
Polski. Kadłub wyposażony w opętnik, pasy balastowe,
gumę miecza, okucie rufowe i stopę masztu kosztuje 5,6
tys. zł brutto. Na łódkę wyposażoną dodatkowo w atestowane balony wypornościowe oraz w bloczki i kabestan
trzeba wydać 6,2 tys. zł brutto.
Fugu można zobaczyć i przetestować w klubie Garland
Gliwice (jezioro Dzierżno Małe). Na początku przyszłego
sezonu nowe kadłuby będą prezentowane podczas niektórych regat. Ciekawostką jest fakt, że francuski producent
przyjmuje także zamówienia specjalne na wykonanie dowolnego wzoru wewnątrz kadłuba. Dziewczynki mogą
więc zamawiać łódki w stokrotki, a chłopcy z podobizną
Batmana.

Najbardziej innowacyjny
osprzęt żeglarski australijskiej rmy
Najwyższej jakości kabestany
ze stali nierdzewnej duńskiej rmy
Markowe
i niezawodne liny szwedzkiej rmy
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Wzburzone fale Michigan
Polskie załogi walczyły w finale Pucharu Narodów ISAF w match racingu

Załoga Katarzyny Pic w pogoni za rywalami. 		

W

Sheboygan w USA, na
jeziorze Michigan, rozegrano finał Pucharu Narodów ISAF (ISAF Nations Cup).
Załoga Przemysława Tarnackiego zajęła szóste miejsce. Zwyciężyła nowozelandzka ekipa,
której skipperem był Laurie Jury.
Wśród kobiet drużyna Katarzyny Pic zajęła dziewiątą lokatę.
Wygrały Francuski dowodzone
przez Claire Leroy (czwarta zawodniczka w światowym rankingu ISAF). Regaty mężczyzn
rozegrano na jachtach Sonar.
Panie ścigały się na olimpijskich
łódkach klasy Elliott.
Załogę Tarnacki Yacht Racing tworzyli Przemysław Tarnacki (skipper),
Łukasz Wosiński (trymer) i Maciej
Ziemiński (dziobowy). Panie żeglowały w składzie: Katarzyna Pic (skipper),

Załoga Pic Pol żeglowała
z kamerą na rufie
Rozmowa z Katarzyną Pic, sterniczką polskiej załogi kobiecej
Jak oceniasz wasz start w gronie
najlepszych załóg z kobiecego match
racingu?
Z wyniku, oczywiście, nie jestem
zadowolona. Stać nas na więcej. Ale
proszę pamiętać, że to były dopiero nasze trzecie regaty na olimpijskich jachtach klasy Elliott. Na kursach ostrych
nie ustępowałyśmy rywalkom. Nasza
łódka żeglowała szybko i potrafiłyśmy
prowadzić wyścigi z wyżej notowanymi rywalkami. Traciłyśmy jednak podczas żeglugi z wiatrem oraz w trakcie
manewrów ze spinakerem. W Polsce,
niestety, nie ma wielu jachtów sportowych wyposażonych w spinaker, częściej żeglujemy z genakerami.

Fot. Robert Hajduk

ty, zgodnie z decyzją ISAF nie wolno
filmować regat meczowych klasy Elliott z motorówek. Ale za to podpatrywałyśmy najlepsze załogi na świecie,
które z myślą o igrzyskach w Londynie
ścigają się wyłącznie na tych jachtach.
Dlatego już wiemy, jakie błędy trzeba
naprawić. Na jeziorze Michigan wiało
mocno i była dość spora, łamiąca się
fala. Bardzo podobne warunki będą
podczas grudniowych mistrzostwach
świata w australijskim Perth. Pojedziemy tam z nadzieją na dobry wynik.
Mistrzostwa w Australii to pierwsza
eliminacja do igrzysk olimpijskich.
Jak oceniasz szanse swojej załogi?
W Perth wystartuje około 30 załóg
z ponad 20 państw. W regatach olimpijskich weźmie udział zaledwie 12 ekip.
Jedno miejsce jest zarezerwowane dla
załogi brytyjskiej (gospodarz igrzysk).
Walka toczy się więc o 11 pozostałych.
By zdobyć kwalifikację, w Australii trze-

W światowym rankingu ISAF World Match Racing Rankings
Przemysław Tarnacki awansował na 22. miejsce.
Załoga Katarzyny Pic jest na 31. pozycji wśród kobiet.
Monika Kordek (trymer) i Antonina
Żółtowska (żagle przednie).
Regaty rozegrano na niezwykłym
akwenie. Jezioro Michigan w najwęższym miejscu ma 110 mil szerokości.
Ale wyścigi meczowe oczywiście odbywały się blisko portu. Lato skończyło się dzień przed rozpoczęciem imprezy. Było dość zimno, a wiatr osiągał
prędkość 20 węzłów.
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Czy udział w ISAF Nations Cup pozwolił wam bardziej poznać łódkę?
Oczywiście, dziś wiemy o wiele więcej o klasie Elliott. Zamontowałam na
rufie jachtu kamerę z szerokokątnym
obiektywem rejestrującą nasze manewry podczas treningów i wyścigów.
Miałyśmy też możliwość oglądania
wyścigów półfinałowych z motorówki,
z odległości kilkunastu metrów. Nieste-
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ba zająć co najmniej ósme miejsce w tak
zwanej relacji państw (jeśli w pierwszej
dziesiątce są na przykład dwie załogi
amerykańskie i dwie australijskie, obie
ekipy zajmują tylko po jednym miejscu).
Uważam, że do awansu może wystarczyć
12. lub 13. miejsce. Tylko tyle i aż tyle.
Stać was na taki wynik?
Zrobimy wszystko, by sprawić niespodziankę. Planujemy treningi z Open

Yachting – Krzysztofem Rosińskim na
łódkach klasy Delphia 24, następnie
w Korei Południowej i w Sopocie, na
jachtach Diamant 3000 z floty Sopot
Match Race. Drugie i ostatnie eliminacje do igrzysk odbędą się w pierwszej
połowie przyszłego roku. Dokładna
data nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo także, na jakim akwenie rozegrane
zostaną te regaty.
Z przyczyn finansowych twoja
załoga o mało nie pojechała na finał
Pucharu Narodów. Czy start w Australii jest pewny?
Wpisowe do regat w Stanach Zjednoczonych w wysokości 500 dolarów
opłaciłyśmy z własnych funduszy.
Bilety lotnicze sfinansował klub AZS
Poznań. Bez jego wsparcia nie byłoby
polskiej załogi kobiecej na jeziorze
Michigan. Na miejscu, dzięki pomocy
miejscowych żeglarzy, mieszkałyśmy
w domu księdza, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Na przystań mogłyśmy iść pieszo, ale i tak organizator
codziennie przysyłał po nas samochód.
Wszystkim chcemy gorąco podziękować za pomoc.
Do regat w Australii jesteśmy zgłoszone od trzech miesięcy. Tu także z własnych, a po części pożyczonych pieniędzy opłaciłyśmy wpisowe w wysokości
9 tys. zł. Teraz szukamy pieniędzy na bilety lotnicze. Nie biorę pod uwagę takiej
sytuacji, że mogłoby się nie udać.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
Katarzyna Pic wychowała się w klubie
ŻMKS Poznań, reprezentuje barwy poznańskiego AZS. Żeglując na optymiście, zdobyła przez trzy lata komplet
medali ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, a na mistrzostwach świata była
ósma wśród dziewcząt. Wywalczyła
mistrzostwo Polski juniorek w klasie
Europa (2004). Rok później wygrała
mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie
Laser Radial. Za jednym razem wywalczyła trzy medale: w kategorii seniorek,
w kategorii juniorek oraz w kategorii do
lat 21. Trzykrotnie wygrywała meczowe mistrzostwa kraju w jednoosobowych klasach olimpijskich (2004, 2006,
2007). W 2009 r. została mistrzynią Polski w match racingu kobiet.
W opublikowanym we wrześniu światowym rankingu ISAF World Match
Racing Rankings załoga Katarzyny Pic
zajmuje wśród kobiet 31. miejsce.
Tarnacki Yacht Racing awansowała
na 22. miejsce i jest najwyżej sklasyfikowaną polską załogą w gronie 2
tys. ekip. Polacy, dla których jest to
także najwyższa pozycja w historii
zmagań w tej formule, zgromadzili
8351 punktów. Liderem rankingu jest
Brytyjczyk Ian Williams z dorobkiem
11771 punktów. Kolejnymi Polakami,
którzy awansowali, są Marek Stańczyk (30. pozycja) oraz Rafał Sawicki
(45. pozycja).
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Finn ze skrzydłami i genakerem
Nowoczesna i widowiskowa klasa D-One. Oto przepis na wielką frajdę

Łódka D-One ma kadłub ze skrzydłami i genaker na wysuwanym bukszprycie.			

W

łoska firma Devoti Sailing wprowadziła na rynek jednoosobowy skiff
z genakerem. Swych sił próbują
na nim między innymi sternicy z klas Finn i Laser. W lipcu
pierwsza łódka D-One dotarła
do Polski. Często można ją zobaczyć, jak wypływa na zatokę
z gdyńskiej mariny. We wrześniu
jacht prezentowano w Poznaniu
i Warszawie.
Żeglując pod wiatr, siedzisz na
skrzydłach wysuniętych poza burtę.
Na kursach pełnych pędzisz w ślizgu
jak na łódce typu skiff. Ten jacht to
prawdziwa hybryda. Raz przypomina
dostojnego finna, a za chwilę, po minięciu górnej boi, wciela się w skórę
nowoczesnej maszyny i pędzi niemal
jak olimpijka łódka 49er. Gdy wybiera się podczas żeglugi fał genakera,
z dziobu automatycznie wysuwa się
długi bukszpryt. Dynamiczne zwroty
na kursach z wiatrem to najbardziej
widowiskowe momenty podczas treningów i regat.
Firma Devoti Sailing specjalizuje się
w produkcji olimpijskich łódek klasy
Finn oraz popularnych jachtów regatowych typu Melges. Nowa konstrukcja
przeznaczona jest dla sterników szu-
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kających prędkości, frajdy i sportowej
rywalizacji na łódce jednoosobowej.
Jeśli interesują nas regatowe klasy
jednoosobowe, to w Polsce nie mamy
zbyt wielkiego wyboru. Najpopularniejsze są lasery: standard dla sterników dobrze zbudowanych i mocnych
fizycznie, Laser Radial dla pań oraz
dla mężczyzn drobniejszej postury,
a Laser 4.7 dla młodzieży. Popularna
jest klasa Europa, mała, zgrabna i bardzo delikatna, ważąca niewiele więcej
niż Optimist. Ze starszych konstrukcji
mamy klasę OK Dinghy. Niewielka
grupa regatowców rywalizuje na finnach. Klasa D-One może przypaść do
gustu wszystkim, którzy oczekują od
żeglarstwa czegoś więcej, ale nie chcą
rezygnować z wolności, jaką daje pływanie na łódkach jednoosobowych.
Jachty D-One powstają w polskiej wytwórni firmy Devoti Sailing
w Dzierżoniowie (Dolnośląskie). Dotychczas wyprodukowano ich 130. Najwięcej łódek trafiło do Włoch, Wielkiej
Brytanii, Niemiec i Czech. Kalendarz
na sezon 2011 obejmuje aż 30 regat. We
Włoszech rozgrywany jest cykl Volvo
Cup. W styczniu w Anzio odbyły się zimowe mistrzostwa (Winter Championship). Sezon zamknie w tym roku High
Performance Grand Prix w hiszpańskiej
miejscowości Murcia.

Pod koniec lipca na jeziorze Garda odbyła się druga edycja D-One Gold Cup.
Startowało 36 zawodników z 11 państw.
Zwyciężył Tom Slingsby, mistrz świata
w klasie Laser i zdobywca tytułu Żeglarz Roku (ISAF Rolex World Sailor of
the Year 2010). Natomiast w pierwszych
dniach września rozegrano regaty na jeziorze Lipno w Czechach. Siódme miejsce zajął Michał Korneszczuk, którego
firma (Nautica Boats) została polskim
dystrybutorem jachtów D-One.
Nad Gardą, w trakcie Gold Cup, wiało dość mocno, więc w czołówce tych
regat znaleźli się zawodnicy ważący od
80 kg do 98 kg. Aby umożliwić rywalizację większej grupie żeglarzy, producent oferuje jacht D-One w dwóch
bliźniaczych wersjach: z krótszym lub
dłuższym masztem. Na krótszy maszt
wciągamy grot o powierzchni 9,5 m kw.
Na dłuższym maszcie żagiel jest większy o niecałe dwa metry kwadratowe.
Genaker zawsze jest tej samej wielkości
(13,2 m kw.). By ułatwić balastowanie,
skrzydła montowane do burt można
rozsunąć. Dzięki temu zawodnik dopasowuje ustawienie skrzydeł do swojej
wagi i warunków wietrznych.
Kadłub wykonano z żywic epoksydowych. Niektóre elementy wzmocniono karbonem. Maszt i bom zrobiono
z włókien węglowych, a przezroczysty

Fot. Francois Richard

żagiel posiada włókna kevlarowe. Łódkę można przewozić na dachu większego samochodu. Dwuczęściowy masz
po rozłożeniu mieści się w kokpicie.
Na czas transportu demontowane są
także skrzydła mocowane do burt.
Szefowie firmy Devoti Sailing liczą,
że nowa łódka już w przyszłym roku
uzyska status klasy międzynarodowej
ISAF. Czy w przyszłości zastąpi Finna
w programie igrzysk olimpijskich?
Krzysztof Olejnik
Więcej informacji o klasie D-One
w Polsce na stronie internetowej
www.d-one.sails.pl
D-One (standard)
Powierzchnia żagli
24,6 m kw.
Grot
11,4 m kw.
Genaker
13,2 m kw.
Waga sternika
75-115 kg
D-One (small)
Powierzchnia żagli
22,7 m kw.
Grot
9,5 m kw.
Genaker
13,2 m kw.
Waga sternika
55-75 kg
Długość kadłuba
Waga jachtu
Cena

4,23 m
75 kg
10 tys. euro netto
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Życie na krawędzi

Yvan Zedda / Team Groupama

Oceany, sztormy
i walka o zwycięstwo.
Zapnijcie pasy – startuje
Volvo Ocean Race
Marek Słodownik
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erialowy MacGyver, były
agent służb specjalnych,
mógłby się od nich uczyć.
Żeglarze z jachtów klasy Volvo
70 potrafią zszywać rany i nastawiać kości. Wytyczą najlepszy kurs i przewidzą zmianę pogody. Zalepią dziurę w burcie,
ugaszą pożar, naprawią instalację wodną i obsłużą małe studio
telewizyjne znajdujące się pod
pokładem. W sobotę 29 października sześć załóg wystartuje z hiszpańskiego Alicante
do regat Volvo Ocean Race. To
najstarszy żeglarski wyścig dookoła świata.
Regaty Volvo Ocean Race 20112012 są jedenastą edycją imprezy,
która pierwszy raz odbyła się na
przełomie 1973 i 1974 r. pod nazwą
The Whitbread Round World Race.
Pod wieloma względami będą to regaty
wyjątkowe.
Jachty pokonają 39 000 mil. Odwiedzą 10 portów etapowych. Zmagania
żeglarzy będzie można śledzić na Facebooku i Twitterze. Filmy z wyścigu
pojawią się w serwisie You Tube. Rozpoczną się też wirtualne regaty. Każdy
internauta po zalogowaniu będzie mógł
sterować własnym jachtem. Wystarczy
śledzić prognozy meteorologiczne,
ustawiać żagle i ścigać się w rejsie
dookoła świata. To bardzo wciągająca
zabawa. Na świecie jest 300 tys. miłośników wirtualnych wyścigów. Przekaz
telewizyjny trafi do 200 krajów. Organizatorzy przygotowują specjalny magazyn poświęcony regatom. W Polsce
relacje z Volvo Ocean Race będziemy
oglądać na kanale TV4.

Team Telefonica to załoga z dużym temperamentem i wolą zwycięstwa.		

Fot. Maria Muina / Team Telefonica

na do publicznej wiadomości. Stamtąd
zostaną przetransportowane w pobliże
Abu Zabi. Podobna operacja zostanie
przeprowadzona w trzecim etapie.
Meta będzie w „bezpiecznym porcie”,
a start – według planu – w Chinach.
Transport jachtów drogą morską,
lotniczą czy lądową nie jest w tych
regatach czymś nadzwyczajnym. Wielokrotnie uszkodzone na morzu jachty naprawiono w pobliskich portach,
a później pospiesznie przerzucano na
start kolejnego etapu. Większą ekstrawagancją jest wytyczenie trasy przez
Indonezję. Jachty będą się przeciskać
przez Cieśninę Malakka oddzielającą Półwysep Malajski od Sumatry,
a później, minąwszy lewą burtą Singapur, skierują się na północ, do Chin.
Podczas tego etapu, w kapryśnych
i zmiennych wiatrach, wiele może się
wydarzyć. Liczyć się będą nie tylko
możliwości jachtów, ale także umiejętności taktyczne załóg.
Analizując trasę, warto zwrócić
uwagę, że jachty zatrzymają się
w Nowej Zelandii, ale szerokim
łukiem ominą Australię, gdzie żeglarstwo jest uznawane za sport
narodowy. Trudno
w to uwie-

rzyć, ale Australijczycy tylko dwukrotnie uczestniczyli w tych regatach. Być
może organizatorzy, pomijając Australię podczas wybierania portów etapowych, chcą zmobilizować tamtejszych
żeglarzy, by skompletowali załogę do
Volvo Ocean Race.
Najdłuższy etap – z nowozelandzkiego Auckland do Itajaí w Brazylii
– liczy 6705 mil. To prawie 20 dni na
oceanie. Z kolei najkrótszy jest odcinek z francuskiego Lorient do Galway
w zachodniej Irlandii (485 mil morskich). To zapewne będzie już etap
przyjaźni, kończący wielki wyścig.
Regaty zakończą się w lipcu 2012 r.

skie i Chiny. To ukłon organizatorów
w stronę załóg z tych krajów (Abu
Dhabi Ocean Racing i Team Sanya).
Ale ten ukłon, niestety, kosztuje. Żeglarze będą musieli przepłynąć przez
niebezpieczną Zatokę Adeńską, gdzie
grasują somalijscy piraci. Z tego powodu szefowie wyścigu postanowili utajnić przebieg drugiego i trzeciego etapu
(z Kapsztadu do Abu Zabi i z Abu Zabi
do chińskiego miasta Sanya). Załogi
zakończą drugi etap w bezpiecznym
porcie, którego nazwa nie jest podawa-

Slalomem dookoła świata
Patrząc na mapę łatwo spostrzec, że
trasa wyścigu jest nietypowa – prowadzi przez Zjednoczone Emiraty Arab-

Jachty klasy Volvo 70 potrafią żeglować z prędkością
prawie 60 km/h. Mogą pokonać nawet 600 mil na dobę.
Pod pokładem warunki życia są bardzo spartańskie.
Prawie każdy mazurski jacht oferuje większy komfort niż
oceaniczne jachty regatowe.

www.magazynwiatr.pl

Rumaki oceanów
Budżety najbogatszych zespołów
sięgają 10 mln euro. Trzeba zapłacić za
projekt, budowę jachtu i jego wyposażenie, utrzymać 11-osobową załogę, zespół techniczny i osoby odpowiedzialne
za logistykę. Właściciele teamów muszą wynajmować hotele w portach etapowych, płacić za transport kontenerów
między portami i dbać o obsługę prasową. Na to potrzeba sporych pieniędzy.
Jachty klasy Volvo 70 potrafią żeglować z prędkością przekraczającą 30
węzłów (prawie 60 km/h).

Rys. ericnorth.co.uk / botincarkeek.com
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Mogą pokonać prawie 600 mil na
dobę. Łodzie ważą średnio 14 ton,
z czego 7,4 tony to balast. Zanurzenie sięga 4,5 m. Kadłuby i maszty
we wszystkich jachtach zbudowano
z włókien węglowych. Żagle powstały
w technologii 3D. Wszystkie przednie
żagle mogą być rolowane, także genakery, co trochę ułatwia ich obsługę.
Każdy zespół ma do dyspozycji grot,
trzy spinakery, sztaksel oraz dwie genuy lub code zero, czyli żagiel będący
połączeniem genuy i genakera. To idealna broń na lekkie wiatry przeciwne.
Posiadają ją wszystkie zespoły tegorocznej edycji regat, ponieważ będą
one rozgrywane nie tylko w strefie
wiatrów wiejących od rufy.

Manewry pokładowe
Co najmniej jedna osoba z każdej
ekipy musi zostać przeszkolona medycznie. Szycie ran, prowizoryczne
nastawianie kości, doraźne leczenie
otarć i oparzeń – to codzienność w żeglowaniu na jachtach Volvo 70. Wśród
załogi musi być żeglarz potrafiący obsłużyć małe studio telewizyjne znajdujące się na każdym jachcie. Kompresja
sygnału, transmisja danych czy obróbka zdjęć to skomplikowane zagadnienia. Na pokładzie nie może ponadto
zabraknąć specjalisty od kompozytów,
potrafiącego na środku oceanu naprawić poszycie lub takielunek. Od jego
wiedzy i pomysłowości może zależeć
powodzenie rejsu. Jest także miejsce
dla specjalisty od nawigacji i meteorologii. To człowiek znający tajniki strategii meteo. Jest jedyną osobą oprócz
skippera, która nie pełni wacht. Ale
to nie znaczy, że płynie na wycieczkę.
Najlepsi kilkanaście godzin dziennie
spędzają przy komputerze i analizują
sytuację na trasie.
Każda załoga przeszła w tym roku
specjalistyczne szkolenie zachowań
w trudnych warunkach. Ćwiczono
obsługę tratwy i kamizelek ratunkowych. Na basenie wywołano sztuczną
falę i wiatr, by żeglarze mogli treno-

wać w warunkach zbliżonych do tych,
jakie panują w trakcie rejsu. Przeprowadzono także szkolenie na morzu
oraz ćwiczenia przeciwpożarowe.

Bez łazienki i własnej koi
Wachty na jachtach trwają zwykle
trzy godziny. Ale później nie zawsze
można odpocząć. Trzeba naprawiać
żagle, pracować przy sprzęcie, wysyłać
korespondencje i materiały filmowe,
gotować, konserwować, uszczelniać,
doglądać... Żeglarze śpią na zmianę,
więc miejsc do spania jest mniej niż
członków załogi. Koje to węglowe
ramy oplecione tkaniną
syntetyczną.
Minimum intymności zapewnia własny
śpiwór. Złożona w
kancik bluza lub polar zastępują poduszkę. Przy takim łóżku
pociągowa kuszetka
jest luksusem.
Sypia się krótko.
Jeśli jest okazja,
warto się zdrzemnąć
na zapas. Ale jak tu
spać, skoro pod pokładem łodzi pędzącej przez fale z prędkością 20 węzłów
jest taki hałas, jak w tunelu kolejowym.
Na jachcie nie ma żadnych elementów
wygłuszających. „Odchudzając” konstrukcję, załogi rezygnują nawet z malowania wnętrza, więc kabiny przypominają bardziej łódź podwodną niż
współczesny jacht.
Dobytek załoganta na ośmiomiesięczny rejs musi się zmieścić w jednej torbie. Sztormiaki suszone są
w specjalnym pomieszczeniu. Każdy żeglarz ma własną miskę, kubek
i sztućce. W menu znajdują się wyłącznie potrawy liofilizowane, czyli
wysuszone w niskich temperaturach.
Trzeba jeść w biegu, nie ma czasu na
biesiady i morskie opowieści. Zawodnicy często potrzebują ponad sześciu
tysięcy kalorii dziennie. Konieczne

jest wzbogacanie diety produktami
wysokoenergetycznymi (batony i czekolada) oraz zestawami witamin i soli
mineralnych w tabletkach, ponieważ
woda z odsalarki jest zdemineralizowana, a organizm potrzebuje mikroelementów.
Toaleta znajduje się w części dziobowej, za grodzią. Zazwyczaj załogi
korzystają z niej tylko podczas żeglugi
przez południowe wody (dla bezpieczeństwa). Łazienki nie ma. Myć się
można na pokładzie. Lepiej więc zapuścić brodę, bo golenie się w zimnej
morskiej wodzie nie należy do przyjemności.

Armia
w sztormiakach
Na pokładzie obowiązuje hierarchia,
a zadania są precyzyjnie podzielone.
Skipper i nawigator
opracowują strategię. Mają nienormowany czas pracy, są
na każde wezwanie.
Oficerowie pokładowi kierują jachtem
podczas
wachty;
decydują o ustawieniu i ewentualnej
wymianie żagli stosownie do warunków. Sterników jest zazwyczaj kilku.
To jedno z najważniejszych stanowisk.
Kierowca oceanicznego bolidu ma
duży wpływ na prędkość jachtu. Sterowanie rozpędzoną łodzią wymaga
niezwykłej koncentracji, dlatego konieczne są częste zmiany za sterem.
Na pokładzie Groupamy jest czterech
sterników, a piąty łączy tę funkcję
z zadaniami nawigatora.
Zadaniem pozostałych członków
załogi jest obsługa żagli, kabestanów,
gotowanie i każda inna ciężka praca,
a mimo to chętnych nie brakuje. O każde miejsce w załodze ubiega się wielu
zainteresowanych, gotowych płynąć
nawet za niewielkie wynagrodzenie,
byle zaistnieć w regatowym świecie.

Flota Volvo Ocean Race
Za faworytów regat uznawani są
żeglarze z Groupama Sailing Team.
Francuzi wracają na trasę Volvo Ocean
Race po osiemnastu latach. Ostatnim
jachtem trójkolorowych była łódź „La
Poste” (edycja 1993-1994). Wówczas
na ostatnich etapach załogą dowodził
legendarny Eric Tabarly.
Zespołem Groupama kieruje Franck
Cammas, znakomity strateg i niezwykle doświadczony żeglarz. Ostatnie 12
lat spędził, pływając na wielokadłubowcach. W 2010 r. ustanowił rekord
w załogowym rejsie non stop dookoła
świata (48 dni, 7 godzin i 44 minuty).
Groupama był pierwszym zespołem,
który zgłosił się do regat. Ma silnego
sponsora, świetnie opracowaną logistykę i wsparcie techniczne, a sam
skipper optymistycznie, choć nieco powściągliwie, wypowiada się na temat
swoich szans. „Na jednokadłubowcu
pływa się tak samo jak na trimaranie,
tylko wolniej i w większym przechyle”
– powiedział w jednym z wywiadów.
Na pokładzie będą żeglarze z pięciu
państw. Między innymi Thomas Coville, Damian Foxall, Jacques Caraes
i Jean-Luc Nelias. Każdy z nich był już
skipperem w wielkich oceanicznych
regatach i odnosił sukcesy.
Ciekawą ekipę stworzyli Hiszpanie. Team Telefonica ma aż trzech
żeglarzy, którzy brali udział w wokółziemskich regatach Barcelona
World Race – Iker Martinez, Xabi
Fernandez i Pepe Ribes. Dołączył do
nich Andrew Cape, australijski nawigator mający w dorobku sześciokrotne okrążenie Ziemi pod żaglami.
Jest jeszcze Neal Mc Donalds, (przed
dziesięciu laty skipper w regatach
Volvo Ocean Race). Team Telefonica
to załoga z dużym temperamentem
i wolą zwycięstwa. Ma spory budżet
i wsparcie zespołu brzegowego. Może
powalczyć o najlepsze lokaty.
Amerykański zespół Puma Ocean
Racing powstał na poprzednią edycję regat. Start załogi towarzyszył

Klasa Volvo 70
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Wysokość masztu
Grot
Genua
Spinaker

do 21,70 m
5,70 m
do 4,50 m
31,5 m
175 m kw.
200 m kw.
500 m kw.

Rekordy szybkości jachtów Volvo 70

Skipperem zespołu Sanya jest Mike Sanderson, zwycięzca wyścigu z lat 2005-2006.		
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Fot. Tim Stonton / Volvo Ocean Race

Ile mil na dobę mogą pokonać załogi
w Volvo Ocean Race? Przedstawiamy
rekordowe przebiegi dobowe.
2005, jacht „Movistar”
(Bouwe Becking), 530,19 mili
(średnia prędkość – 22,09 węzła).
2005, jacht „ABN AMRO ONE”
(Mike Sanderson), 546,14 mili
(średnia prędkość 22,75 węzła).
2006, jacht „ABN AMRO TWO”
(Sebastien Josse), 562,96 mili
(średnia prędkość 23,45 węzła).
2008, jacht „Ericsson 4” (Torben Grael),
596,6 mili (średnia prędkość 24,85 węzła).

www.magazynwiatr.pl

debiutowi żeglarskiej odzieży firmy
Puma. Teraz Amerykanie wracają na
trasę z tym samym skipperem (Keny
Read). O zwycięstwo będzie jednak
trudno. W zespole nie ma gwiazd.
Jedną z głównych postaci jest Tony
Mutter, który w ostatnich dwóch
wyścigach startował na zwycięskich
łódkach, a do zespołu Pumy przeniósł
się niedawno. Amerykanie mają bodaj
najładniejszą łódkę i chyba mają też
szanse włączyć się do walki o czołowe miejsca.
Ekipą bez wielkich szans na zwycięstwo w końcowej klasyfikacji jest
Camper with Emirates Team New
Zealand. W załodze dowodzonej przez
Chrisa Nicholsona przeważają bardzo
młodzi żeglarze. Największym skarbem Nowozelandczyków, często wspominanym przez załogę i media, jest
kierownik zespołu Grant Dalton. Ale
on nie pojawi się na pokładzie. A regaty Volvo Ocean Race wygrał w 1994 r.,
czyli w innej epoce.
W zespole Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Dhabi Ocean
Racing) skipperem został Ian Walker,
który w ostatnich regatach żeglował
bez powodzenia na jachcie „Green
Dragon”. W załodze są młodzi żeglarze z sześciu krajów, w tym dwóch
mieszkańców ZEA. Chiński Team
Sanya ma do dyspozycji jacht, który w poprzednich regatach nazywał
się „Telefonica Blue”. Skipperem jest
Mike Sanderson, zwycięzca wyścigu
z lat 2005-2006. Postęp technologiczny w żeglarstwie oceanicznym
jest dziś tak szybki, że kilkuletnia
jednostka powinna być raczej łodzią
treningową.
Marek Słodownik

Faworyci regat z Groupama Sailing Team.		

Ciekawostki Volvo Ocean Race
• W pierwszej edycji regat, w latach
1973 – 1974, na starcie stanęło 17 jachtów ze 167 żeglarzami na pokładach.
• Najwięcej jachtów wystartowało
w 1981 r. Ścigało się 29 jednostek.
Do mety dotarło 20.

Polski „Copernicus”
w regatach starych jachtów
W Alicante, gdzie zaplanowano
start regat Volvo Ocean Race,
zorganizowany zostanie zlot
jachtów z poprzednich dziesięciu edycji imprezy.
Do udziału w nim zaproszono wszystkie załogi. Poszukiwano nieco zapomnianych jachtów, które lata regatowej
świetności mają za sobą. Ambasadorami zlotu zostali Skip Novak, Tracy
Edwards, Magnuss Olsson oraz wdowa
po Peterze Blake’u, Philippa Blake. Niestety, na starcie zobaczymy zaledwie
niewiele dawnych maszyn regatowych.
Wiele jednostek przebudowano i nie

Fot. Yvan Zedda / Team Groupama

przypominają dawnych superjachtów.
Kilka łodzi zatonęło, niektóre spłonęły,
o innych słuch zaginął.
W Hiszpanii zobaczymy osiem oryginalnych jachtów i jeden siostrzany, identyczny jak uczestnik wyścigu. W imprezie weźmie udział polski „Copernicus”,
który do Hiszpanii popłynął dzięki staraniom Marka Gałkiewicza z YKP Gdynia i wsparciu stoczni Delphia Yachts.
Oprócz „Copernicusa” na starcie regat
weteranów zobaczymy „Great Britain
II”, „Berge Viking”, „Rothmans”, „Charles Jourdan”, „Steinlager 2”, „Gauloises
III”, „Traité du Rome”, „Adventure /
Dasher” i „Tauranga”.

• Najdłuższym etapem był rejs przez
przylądek Horn z chińskiego Quingdao do Rio de Janeiro (12300 mil).
• Pierre Fehlmann ze Szwajcarii był
skipperem w regatach aż pięciokrotnie. Nigdy jednak regat nie wygrał.
Cztery razy dowodził jachtami Alan
Gabbay, trzykrotnie Giorgio Falck
oraz sir Peter Blake (zwycięzca
edycji 1989 – 1990) i Grant Dalton
(triumfował cztery lata później).
Najwięcej startów odnotował Roger
Nilson. Szwedzki żeglarz uczestniczył w regatach aż siedmiokrotnie,
w tym dwukrotnie jako skipper.
Kiedy startował po raz ostatni, miał
60 lat.
•Ż
 eńska załoga po raz pierwszy wystartowała w 1989 r. Ekipą 12 pań
dowodziła Tracy Edwards.
• Pierwszą kobietą na stanowisku kapitana jachtu była Claire Francis, dowodząca łodzią „ADC Acutrac” w edycji 1977
– 1978. W pierwszej edycji regat brała
udział Polka Iwona Pieńkawa. W ostatnich latach panie nie startowały.
• Polacy uczestniczyli w regatach tylko raz. Jachtem „Otago” dowodził

Zdzisław Pieńkawa, a „Copernicusem” Zygfryd Perlicki. „Copernicus” żegluje do dziś. „Otago” zatonął w 1976 r. u wybrzeży Wyspy
Niedźwiedziej. Plonem literackim
tych regat były książki „Żeglarski
maraton” Zdzisława Pieńkawy oraz
„Otago, Otago na zdrowie” jego córki, Iwony.
• Najstarszym skipperem podczas regat był Eric Tabarly, który dowodził
jachtem „La Poste” w dwóch etapach
edycji z lat 1993 – 1994. Miał wtedy 62 lata. Natomiast najmłodszym
był Matt Humphries (22 lata) kierujący jachtem „Dolphin & Youth /
Reebok”.
Źródła:
Peter Johnson, „Whitbread Round
the World Race”. Bob Fisher i Barry
Picthall, „Faster and faster”. Adlard
Coles Nautical. Bob Fisher, „Great
yacht races”, Steward Tabori & Chang.
Programy regat z lat 1985, 1989, 1993,
1997 i 2001.
Strona organizatora regat:
www.volvooceanrace.org.

6 z 7 teamów Volvo Ocean Race
używa żagli North Sails

www.magazynwiatr.pl

Już od października zimowe rabaty!
reklama

North Sails Polska
tel. 58 352 37 13
www.northsails.pl
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puchar ameryki

Test wytrzymałości
10 tys. kibiców obserwowało drugie regaty cyklu America’s Cup World Series

Puchar Ameryki pod znakiem awarii jachtów i spektakularnych wywrotek.			

W

yścigi rozegrano w angielskim Plymouth. Emocji nie brakowało. Wiatru
także. Impreza stała pod znakiem
awarii jachtów i spektakularnych
wywrotek. Plymouth położone
jest na wysokim klifie skąd doskonale widać akwen regat. Regaty
obserwował tłum kibiców.

reklama

Wyścigi America’s Cup World Series rozgrywane są na katamaranach
klasy AC 45, które zamiast tradycyjnych grotów mają skrzydła. Na zato-
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ce powiało naprawdę mocno. Już na
treningu chiński zespół nie opanował
swego jachtu. Doszło do wywrotki,
a skrzydło porwało się na strzępy niczym papierowa ozdoba.
W serii treningowej najlepiej żeglowała załoga Oracle dowodzony przez
Russella Couttsa. Na drugim miejscu
Emirates Team New Zealand z Deanem Barkerem. Na trzecim znów
Amerykanie – ekipa Jamesa Spithilla.
Im niżej w tabeli, tym większe spustoszenie we flocie. Chińska załoga po
wywrotce i zniszczeniu skrzydła była
przygnębiona. Księgowy zespołu zapewne jeszcze bardziej, bo taka awaria
to ogromne koszty.
W regatach najlepiej żeglowali zawodnicy ze szwedzkiego zespołu Artemis Racing. Na pokładzie wspierał
ich Iain Percy, dobrze znany z regat
klasy Star. Artemis wygrał aż cztery biegi. Drugie miejsce wywalczyli Nowozelandczycy. Zespół Oracle
Russella Couttsa zajął trzecią lokatę,
co uznano za wynik niazadowalający.
Nieźle radziła sobie francuska załoga
Loicka Peyrona, która z wyścigu na
wyścig pokazywała coraz lepsze zgranie i szybkość łodzi. James Spithill
z załogą, na drugiej łódce Oracle, był
piąty. Chris Draper dowodzący zespołem Team Korea dopłynął na szóstej
pozycji. Reszta była tłem.
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Francuzi z zespołu Aleph pokazali
co może się zdarzyć, gdy jacht zaryje dziobami w falę. Załoga straciła
panowanie nad swoją maszyną. Przy
prędkości ponad 40 km/h katamaran
zatrzymał się niemal w miejscu. Tylko
łut szczęścia ocalił go od katastrofy.
Jachty żeglowały na krawędzi wywrotki. Po wyścigach zespoły techniczne czekające na brzegu miały sporo pracy. Po raz pierwszy katamarany
klasy AC 45 zostały poddane tak trudnemu testowi. Okazało się, że te jachty
wcale nie są tak mocne, jak zapewniano przed startami. Przy wietrze około
20 węzłów, z najlepszymi żeglarzami
na świecie, katamarany kładły się na
wodzie jak łupinki.
W regatach meczowych pierwsza seria nie przyniosła niespodzianek. Może
poza wyeliminowaniem Jamesa Spithilla przez Team Korea. W półfinale odpadł Russell Coutts, który nie sprostał
załodze Emirates Team New Zealand.
W drugim półfinale Koreańczycy pokonali ekipę Artemisa, co było dużą
niespodzianką. W rywalizacji o miejsce
trzecie Artemis ograł Couttsa, a w finale Nowa Zelandia po pasjonującej walce
pokonała Team Korea.
W finałowym wyścigu flotowym
zwyciężyła załoga Oracle Jamesa
Spithilla, przed Nowozelandczykami
i Amerykanami z zespołu Russella

Fot. ACEA Ricardo Pinto

Couttsa. Wiatr znów postawił twarde
warunki. Leżał Artemis, przewrócił
się też jacht Chińczyków, kłopoty miał
Aleph, a Green Comm w ogóle nie wyszedł z portu po wcześniejszych spustoszeniach na pokładzie.
Klasyfikacja po dwóch imprezach
America’s Cup World Series pokazuje,
że dominują faworyci. Na pierwszym
miejscu Nowa Zelandia. Cztery punkty
mniej zgromadzili Amerykanie z Orace
Racing Spithill. Na trzecim miejscu, ze
stratą 10 punktów do liderów, jest druga ekipa USA – Oracle Racing Coutts.
Ostatnie miejsce Chińczyków trochę zaskakuje, ale dwa wypadki podczas regat
mogą osłabić najsilniejszy zespół. Kolejne regaty w San Diego w połowie listopada. Oby aura była łaskawsza, bo nam
się Puchar Ameryki rozsypie w drzazgi,
zanim zdoła się na dobre rozpędzić.
Marek Słodownik
Klasyfikacja America’s Cup World
Series po dwóch imprezach
1. Emirates Team New Zealand
2. Oracle Racing Spithill
3. Oracle Racing Coutts
4. Artemis Racing
5. Team Korea
6. Aleph
7. Energy Team
8. Green Comm Racing
9. China Team
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