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Nowy, rewelacyjny  
system nawigacyjny 
Simrad IS40

Jeden wskaźnik , wiele zastosowań…
a ty Jak skonfiguruJesz swoJe is40?

Wyświetlacz IS40 z kontrolerem OP10

Oficjalny 
dystrybutOr 
na Polskę

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

- Kolorowy wyświetlacz LCD 4,1”
- Podświetlenie LED-widoczność w pełnym słońcu
- Brak efektu kondensacji pary wodnej wewnątrz wskaźnika
- Kąty widzenia 170 stopni
- Niski pobór prądu-średnio poniżej 100 mA
- Rozdzielczość ekranu 320x240 pikseli
- Prezentacja informacji z wiatromierza, sondy, logu, kompasu, GPS itp.
- Możliwość dzielenia ekranu
- Legendarna precyzja SIMRAD
- Interfejs NMEA2000
- Klasa wodoszczelności IPX7
- Możliwość rozbudowy o autopilota www.simrad-yachting.com
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Sezon na dalekie rejsy
D rodzy czytelnicy! Dziś oddaje-

my w wasze ręce odmieniony 
„Wiatr”. Pismo ma nieco mniej-

szy format i powstaje w nowej drukarni. 
Wierzymy, że w takim kształcie przypad-
nie wam do gustu.

W numerze prezentujemy obszerny prze-
wodnik zapowiadający ciekawe rejsy orga-
nizowane przez polskie agencje żeglarskie. 
Najwięcej firm zaprasza nas jesienią i zimą 
na Wyspy Kanaryjskie, ale nie brakuje też 
ofert z Karaibów, Seszeli, Chorwacji, Gre-
cji i zachodniej Europy. Na zagranicznych 
akwenach możemy spędzić sylwestra, ferie 
zimowe, a nawet Boże Narodzenie. Cieka-
wym pomysłem na żeglarską przygodę jest 
na przykład rejs połączony z zabawą karna-
wałową i nauką samby prowadzoną przez 
znaną tancerkę Annę Bosak.

W artykule zatytułowanym „Fruwający 
katamaran” zdajemy relację z przygotowań 
do przyszłorocznej walki o Puchar Amery-
ki na nowych jachtach AC 72. Są naprawdę 
niezwykłe. Potrafią oderwać od wody oba 
pływaki i szybować nad powierzchnią mo-
rza jak wodoloty.

Zapraszamy też do lektury naszych wy-
wiadów. Kacper Ziemiński, olimpijczyk 
z klasy Laser, opowiada o treningach 
z chorwackim zespołem znanego szkole-
niowca Jozo Jakelicia. A Paweł Kacprow-
ski, trener polskiej kadry klasy 49er, mówi 
o wyścigach teatralnych, czyli nowym po-
myśle na rozgrywanie finałowych biegów 
w regatach żeglarskich.

W najbliższych tygodniach spotkajmy się 
w Poznaniu na targach Tour Salon (24-27 
października), w Hamburgu na Hanseboot 
(27 października – 4 listopada ) oraz w Ło-
dzi na Boatshow (16-18 listopada).

Krzysztof Olejnik

Szymon Kuczyński  
żeglarzem września

W internetowym głosowaniu czytelnicy 
„Wiatru” wybrali żeglarza miesiąca. Szy-
mon Kuczyński uzyskał 74,79 proc. gło-
sów, a Andrzej Wojciechowski 25,21 proc. 
Szymon zbudował pięciometrowy drew-
niany jacht i wyruszył nim na trasę regat 
„Poloneza”. „Lilla My”, najmniejsza łódka, 

jaka kiedykolwiek wystartowała w tym 
wyścigu, dotarła do mety po 104 godzinach 
żeglugi, niespełna trzy doby po zwycięskiej 
łodzi. Andrzej Wojciechowski w bardzo 
trudnych warunkach przepłynął samotnie 
bałtycką trasę o długości 500 mil. Szlak 
zatacza dwa koła: Świnoujście – Arkona 
– Bornholm – Kołobrzeg – Międzyzdroje 
oraz powrót tą sama drogą, lecz w prze-
ciwnym kierunku. Do portu wrócił po 100 
godzinach od rozpoczęcia rejsu czterdzie-
stoletnim jachtem „Karfi”. Oba wydarzenia 
opisujemy w tym numerze.

e-Wydania „Wiatru”

Teraz wystarczy kliknąć i magazyn 
„Wiatr” otwiera się na ekranie w wersji 
elektronicznej PDF. Bez logowania i opłat. 
Można pobrać aktualne wydanie lub dowol-
ny numer z archiwum – na stronie pisma 
znajduje się zakładka Pobierz Wiatr (dane za 
sierpień: 5256 pobrań). Wszystkie reklamy 
zamieszczone na łamach „Wiatru” linkują 
na firmowe strony naszych reklamowych 
partnerów. Zapraszamy do lektury.

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

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

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

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

opis cisza, flauta powiew słaby wiatr łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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dramat „rzeszowiaka”
4 września jacht „Rzeszowiak”, żeglujący z Islandii w kierunku Wysp Owczych, wysłał sygnał 

z radiopławy EPIRB. Fala mierząca ponad 10 metrów położyła łódkę na burtę. Gdy jacht się podnosił, 
pękł bezanmaszt. W wypadku zginął zastępca kapitana.

Jacht „Rzeszowiak”. Fot. Bogdan Bednarz

J acht należący do Rzeszowskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskie-
go płynął z Reykjaviku do Edyn-

burga. Był to dziewiąty etap wyprawy na 
Grenlandię. Rejs rozpoczął się w maju tego 
roku i miał trwać do października. – Jacht 
był dobrze przygotowany, stan technicz-
ny nie budził zastrzeżeń, „Rzeszowiak” 
mógł płynąć w długi, trudny rejs – mówi 
Bogdan Bednarz, wiceprezes ds. morskich 
w Rzeszowskim Okręgowym Związku 
Żeglarskim, prowadzący jednostkę na od-
cinku poprzedzającym feralny etap. – Jacht 
otrzymał wszystkie potrzebne certyfika-
ty – świadectwo klasy Polskiego Rejestru 
Statków i Kartę Bezpieczeństwa wydaną 
przez urząd morski. Inspektorzy wielo-
krotnie odwiedzali pokład „Rzeszowiaka”. 
Podczas mojego etapu był on w takim sta-
nie, w jakim opuścił Polskę kilka miesięcy 
wcześniej – dodaje kapitan Bednarz.

Fale jak domy

Co dokładnie wydarzyło się na Atlantyku? 
Z relacji kapitana Jana Malczewskiego oraz 
służb ratunkowych wynika, że warunki pa-

nujące tego dnia na morzu były ekstremalne. 
Również mapy pogodowe pokazywały, że 
na tym obszarze szalał huragan. Wiatr o sile 
przekraczającej 10 stopni w skali Beaufor-
ta oraz fale o wysokości ponad 10 metrów 
to warunki, których każdy żeglarz wolałby 
uniknąć. „Rzeszowiak”, niestety, nie miał 
takiej możliwości. Załoga została zasko-
czona sztormem. Płynęli na sztormowych 
żaglach i silniku. Próbowali się schronić za 
Wyspami Owczymi. 75 mil od brzegu jedna 
z wyższych fal położyła jacht na burtę. Siła 
nagłego przechyłu była tak duża, że pod po-
kładem nie można było utrzymać się na swo-
im miejscu. Gdy jacht podnosił się do pio-
nu, pękł bezanmaszt. Urazu głowy doznał 
zastępca kapitana, 56-letni Lech Machniak. 
Część załogi została oddelegowana do akcji 
reanimacyjnej, którą prowadzono do czasu 
przybycia jednostek ratunkowych.

Akcja ratunkowa

Kutry rybackie znajdujące się w pobli-
żu odebrały sygnał z radiopławy EPIRB i 
wyruszyły na ratunek. Niestety, fatalne wa-
runki uniemożliwiły udzielenie pomocy. Do 

akcji ruszyły dwa statki wojskowych służb 
ratownictwa morskiego i helikoptery. Do-
piero po kilku godzinach udało się ewakuo-
wać załogę z dryfującego jachtu. Już wtedy 
było wiadomo, że ranne są dwie osoby, a jed-
na jest nieprzytomna. Oficjalny komunikat 
o śmierci Lecha Machniaka został opubli-
kowany 5 września na stronie internetowej 
Ambasady RP w Kopenhadze. Statek ratun-
kowy „Brimil” przetransportował żeglarzy 
do Thorshavn na Wyspach Owczych. Dwie 
ranne osoby przewieziono do szpitala. Zgod-
nie z przepisami miejscowe służby policyjne 
przesłuchały członków załogi. Tydzień po 
wypadku większość uczestników rejsu była 
już w Polsce. Na miejscu wciąż pozostawali 
kapitan jednostki oraz jeden członek załogi.

Co dalej z „Rzeszowiakiem”?

Nie wiadomo dokładnie, jaka jest skala 
zniszczeń na pokładzie. Trwa postępowa-
nie ubezpieczeniowe, w trakcie którego 
zostaną oszacowane rozmiary szkód. Jeśli 
ubezpieczyciel zadecyduje, że jednostkę 
można naprawić na Wyspach Owczych, 
„Rzeszowiak” zostanie na czas remontu 
w Thorshavn, a następnie będzie kontynuo-
wał rejs. Jeśli jednak okaże się, że naprawa 
ma być wykonana w Polsce, jacht trzeba bę-
dzie przetransportować. Na stronie interne-
towej wyprawy na Grenlandię pojawiła się 
informacja o możliwości przeprowadzenia 
jachtu do Stavanger. Byłoby to realne po 
uzyskaniu pozytywnych opinii dotyczą-
cych stanu technicznego łodzi.

To nie był pierwszy wypadek rzeszowskie-
go jachtu. W 2005 roku na Bałtyku kapitan 
z załogą zdecydowali się opuścić jednostkę 
z powodu fatalnych warunków pogodo-
wych. W trakcie próby przejścia z pokładu 
na prom zginął kapitan jednostki. Wypadek 
sprzed siedmiu lat i tragedia sprzed kilku ty-
godni odbyły się jednak w różnych okolicz-
nościach. – W 2005 roku wezwano pomoc, 
kiedy jacht nie miał żadnych uszkodzeń,   
załoga była cała i zdrowa. Tym razem de-
cyzja o wezwaniu pomocy wynikała z real-
nego zagrożenia życia i obecności rannych 
na pokładzie. Jestem daleki od określania 
„Rzeszowiaka” mianem pechowego jachtu – 
dodaje Bogdan Bednarz.

Kamila Ostrowska
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Ż eglarskie Mistrzostwa Polski 
Aktorów Wrota Mazur Cup 
2012 rozegrano w drugi week-

end września na jeziorze Roś. Na jachtach 
typu Delphia 21 rywalizowały 22 załogi, 
w każdej sternikiem musiał być zawodo-
wy aktor. Imprezę zorganizował Związek 
Zawodowy Aktorów Polskich przy współ-
pracy z ośrodkiem Wrota Mazur i Polskim 
Związkiem Żeglarskim. O bezpieczeństwo 
uczestników zadbało Mazurskie Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe. ZZAP, instytu-
cja wspierająca środowisko aktorskie, całą 
kwotę pochodzącą z wpisowego przezna-
czy na Fundusz Pomocy Wzajemnej działa-
jący przy zarządzie głównym związku.

Rywalizacja była zacięta. Tomasz Sto-
ckinger stawił się u wrót Mazur z zamiarem 
obrony tytułu wywalczonego na poprzednich 
mistrzostwach. Pozostali uczestnicy robili 
jednak wszystko, by pokrzyżować mu plan. 

Walka toczyła się przy sprzyjających warun-
kach pogodowych. W sobotę wiało z siłą 4 
stopni w skali Beauforta, ale było chłodno. 
W niedzielę wiatr nieco zelżał i zrobiło się 
cieplej. Pierwsze miejsce zajęła załoga pod 
dowództwem Adama Szyszkowskiego. Zwy-
cięzcy otrzymali puchar Polskiego Związku 
Żeglarskiego, puchar burmistrza Piszu oraz 
nagrodę ufundowaną przez Wrota Mazur. 
Drugie miejsce wywalczyła załoga Marka Ci-
chuckiego, a na trzeciej pozycji regaty ukoń-
czył obrońca tytułu mistrzowskiego Tomasz 
Stockinger. Nagrodę Fair Play, ufundowaną 
przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich, 
przyznano kobiecej załodze Agnieszki Grzy-
bowskiej. Ekipa, która zajęła ostatnie miej-
sce, otrzymała nagrodę przechodnią w posta-
ci hulajnogi z żaglem. 

Oprócz zmagań na wodzie aktorzy i ich 
załogi wzięli udział w wieczornym konkur-
sie. Zadanie polegało na odegraniu trzymi-

nutowej scenki ilustrującej szantę. Ekipy 
bardzo poważnie potraktowały to wyzwa-
nie. Wygrała grupa z Olsztyńskiego Teatru 
Lalek. Za pomocą dostępnych pod ręką 
przedmiotów zrobili kukiełki i przedstawili 
szantę „10 w skali Beauforta”.

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów 
wróciły na Mazury po trzech latach nieobec-
ności. – Impreza w ośrodku Wrota Mazur była 
bardzo dobrze zorganizowana. Przyjęto nas 
z otwartością i gościnnością. W marinie pa-
nowała cisza, co spodobało się wielu aktorom, 
bo mieli idealne warunki, żeby odpocząć – 
mówi Agnieszka Maszewska z biura prasowe-
go ZZAP. Na zakończenie imprezy odbyło się 
uroczyste otwarcie Alei Gwiazd, w której, za-
miast odcisków dłoni, będą sadzone drzewa. 
Na dobry początek komandor regat Kazimierz 
Kaczor wraz z Romanem Paszke i sternikami 
zwycięskich załóg posadzili pięć dębów. 

Kamila Ostrowska

Mistrzostwa aktorów
Był leśniczym, strażakiem, szefem kuchni, tajniakiem i czerwonoarmistą. Teraz, poza ekranem 

filmowym, Adam Szyszkowski zaprezentował talent skippera i wygrał mistrzostwa aktorów  
zorganizowane w porcie Wrota Mazur. 

http://www.boatshow.pl/
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Tuż obok portów Nieporęt 
i Pilawa nad Zalewem Zegrzyń-
skim, 20 minut drogi od granic 
Warszawy, powstaje osiedle 
39 komfortowych willi. Domy 
wyrastają na leśnych działkach 
o  powierzchniach przekracza-
jących 1000 m2. Budowę po-
dzielono na dwa etapy. Obecnie 
trwa wykańczanie nieruchomo-
ści wzniesionych w  pierwszym 
etapie inwestycji.

Developer proponuje cztery 
rodzaje budynków o powierzch-
niach od 215 m2 do 340  m2. 
W  pierwszym etapie inwestycji 
najwięcej powstanie willi Tra-
montana (nazwa pochodzi od 
chłodnego wiatru wiejącego 
na zachodnim wybrzeży Włoch 
i Korsyki). W architekturze bu-

dynków widać wyraźną inspira-
cję kulturą śródziemnomorską.

W elewacjach sporą po-
wierzchnię zajmują okna. Oś 
osiedla wytycza wewnętrzna 
droga ze starodrzewem. Pro-
jektanci wykorzystali naturalne 
ukształtowanie terenu tak, by 
każdy budynek miał optymal-
ne naświetlenie, maksymalnie 
duży ogród, a przyszli właścicie-
le jak najwięcej prywatności.  

Osiedle zaplanowano jako 
zamknięty i  chroniony zespół 
podmiejski. Teren będzie ogro-
dzony i monitorowany (z recep-
cją przy wjeździe). Dodatkowo w 
willach przewidziano podłącze-
nia do systemów alarmowych. 
Tuż przy wjeździe na osiedle, 

bezpośrednio przy ul. Wojska 
Polskiego (vis-à-vis wjazdu do 
Portu Pilawa) powstanie pawi-
lon usługowy o  powierzchni 
250 m2 z parkingiem. Ma w nim 
być lokalny sklep, kafeteria lub 
cukiernia. Na piętrze przewi-
dziano lokale na biura lub dwa 
niezależne apartamenty.

Projekt Wille nad Zalewem 
realizowany jest przez Invest 
Plan Group, poprzez spółkę ce-
lową Dernet Enterprises Polska 
sp.  z  o.o. Invest Plan to grupa 
budująca w Polsce nieruchomo-
ści mieszkaniowe i komercyjne. 
Oprócz osiedla Wille Nad Zale-
wem spółka przygotowuje się 
do budowy osiedla mieszkanio-
wego w  Ożarowie Mazowiec-
kim oraz inwestycji w Krakowie. 

Wille nad Zalewem zaprojekto-
wało Gomez Studio, pracownia 
architektoniczna pod kierow-
nictwem Hernana Gomeza. 

Mieszkańcy osiedla zapewne 
pierwsze kroki skierują na Portu 
Nieporęt, by odwiedzić sklepy 
żeglarskie i portową tawernę. 
Dzieci namówią rodziców na 
wizytę w  minizoo w Porcie Pi-
lawa. To miejsce żyje cały rok, 
bo basen portowy zamieniany 
jest zimą w lodowisko. Okolicz-
ne przystanie prowadzą sekcje 
sportowe dla dzieci i młodzieży, 
więc jeśli ktoś ma w domu ma-
łego miłośnika klasy Optimist, 
dojazd na trening zajmie mu 
pięć minut. W takich miejscach 
żeglarstwo i  sporty wodne 
mogą się stać codziennością.

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów

I mprezę w Zatoce Gdańskiej zorga-
nizowała firma Dobre Jachty, pol-
ski przedstawiciel marki Jeanneau. 

Uczestnikiem i dobrym duchem regat był 
Mateusz Kusznierewicz, współwłaściciel 
firmy. W wyścigach rozegranych na trasie 
Sopot – Jastarnia – Sopot rywalizowało 
sześć łodzi: luksusowy katamaran Lagoon 
450, jachty Jeanneau 53 i Sun Odyssey 39 
oraz trzy modele Sun Odyssey 42. Ponieważ 
pierwszego dnia załogi halsowały w stro-
nę Półwyspu Helskiego przy bardzo sła-
bych wiatrach, katamaran, dom na wodzie 
przystosowany do żeglugi na pełniejszych 
kursach, nie nawiązał walki z flotą jedno-
kadłubowców. Pozostałe łodzie walczyły 
o punkty do ostatnich metrów przed metą.

Pierwszego dnia rozegrano trzy biegi. Wie-
czorem w Jastarni armatorzy i miłośnicy 

jachtów Jeanneau spotkali się na garden party 
przy grillu, a następnego dnia rano Maciej 
Biechowski ze szkoły żeglarskiej Akademia 
Jachtingu zabrał uczestników na pokaz ra-
townictwa. Dwa kolejne biegi rozegrano na 
trasie z Jastarni do Sopotu.

Aura rozpieszczała uczestników. Przez 
dwa dni żaden z załogantów nawet nie sięg-
nął po sztormiak. Zwycięzcą regat Jeanneau 
Rendez-vous 2012 został jacht „Filippo” 
(Sun Odyssey 42). Kiedy łodzie żaglowe 
rywalizowały na trasie regat, motorówki 
uczestniczyły w rajdzie motorowodnym. 
Scenariusz tego wydarzenia nakreślił Ma-
ciej Biechowski. W zatoce spotkały się ło-
dzie marki Merry Fisher oraz luksusowy 
jacht Prestige 500. O ciekawym pomyśle 
na weekendowy rajd pisaliśmy szerzej we 
wrześniowym numerze „Wiatru”.

randka w zatoce
14 jachtów wzięło udział w drugiej edycji Jeanneau Rendez-vous – 

spotkaniu polskich armatorów francuskich łodzi.

P ierwsze zawody sezonu odbyły 
się w maju na Zalewie Koronow-
skim. W czerwcu uczestnicy cyklu 

rywalizowali dwukrotnie: na Długody-
stansowych Mistrzostwach Polski Jachtów 
Kabinowych Anwil Cup (Zalew Włocław-
ski) oraz na Regatach o Puchar Burmistrza 
Miasta Pisz (jezioro Roś, port Wrota Ma-
zur). W lipcu załogi spotkały się aż trzy 
razy: na Jeziorze Powidzkim, w Zatoce 
Gdańskiej na regatach Nord Cup oraz na 
jeziorze Krzywe, gdzie rozegrano regaty 
o Puchar Prezydenta Olsztyna.

W drugi weekend sierpnia odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jach-
tów Kabinowych (Niegocin), a pod koniec 
wakacji rozegrano Żeglarki Puchar Iławy 
(Jeziorak). – W regatach eliminacyjnych 
zwykle trudno przewidzieć, kto będzie 
faworytem. W tym roku było jednak kil-
ka dominujących ekip, na przykład załogi 
Piotra Adamowicza i Ryszarda Osmań-
skiego, które ścigały się w klasie T2 i ry-
walizowały o zwycięstwo – mówi Jarosław 
Bazylko, dyrektor Pucharu Polski Jachtów 
Kabinowych. 

Regaty eliminacyjne wyłoniły 16 za-
łóg, które uzbierały najwięcej punktów. 
We wrześniu liderzy cyklu PPJK ponow-
nie wrócili na jezioro Roś, do gościnnego 
ośrodka Wrota Mazur. W wielkim finale 
oprócz załóg z klas T1, T2 i T3 znaleźli 
się także najlepsi z klas Skippi 650, Mic-
ro, Nautica 450, Żagle 500 i Omega (wa-

runkiem przystąpienia do regat był udział 
danej klasy co najmniej w trzech impre-
zach eliminacyjnych). W sobotę rozegrano 
osiem wyścigów na jachtach z f loty portu 
Wrota Mazur. Załogi startowały w trzy-

osobowych składach. Każda ekipa pływa-
ła na jednej łódce w dwóch wyścigach, po 
czym przesiadała się na kolejną jednost-
kę. W niedzielę wiatr zupełnie zgasł, nie 
udało się rozegrać kolejnych biegów, więc 
wyniki z pierwszego dnia zawodów uzna-
no za ostateczne.

– Dotychczas nie uczestniczyłam w wy-
ścigu flotowym, w którym arbitrzy roz-
strzygali spory na wodzie – napisała po 
regatach Dorota Dajkowska. – Protesty 
rozpatrywano błyskawicznie, raz po raz 
pojawiały się w górze czerwone lub zielo-
ne flagi. Organizacja zawodów była bar-
dzo sprawna. Pływaliśmy na dobrze przy-
gotowanych, jednakowych jachtach, więc 
rywalizacja była uczciwa. Atmosfera na 
lądzie była wyśmienita. Do tego wieczo-
rem, w pobliżu domków ośrodka położo-
nych tuż przy lesie, można było z oddali 
usłyszeć ryczenie jelenia. 

Pełne wyniki regat finałowych, a także 
wszystkich imprez eliminacyjnych, znajdzie-
cie na stronie internetowej www.ppjk.pl. 

Kamila Ostrowska

Finał u wrót Mazur
Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych rozegrano w połowie września na jeziorze Roś. Najlepszym 

sternikiem sezonu został Andrzej Wegner. Drugie miejsce zajął Piotr Adamowicz,  
a trzecie Dorota Dajkowska.

Zwycięzcy otrzymali statuetki wykonane z kawałków masztu.

http://WWW.PPJK.PL/
http://www.willenadzalewem.pl


Tuż obok portów Nieporęt 
i Pilawa nad Zalewem Zegrzyń-
skim, 20 minut drogi od granic 
Warszawy, powstaje osiedle 
39 komfortowych willi. Domy 
wyrastają na leśnych działkach 
o  powierzchniach przekracza-
jących 1000 m2. Budowę po-
dzielono na dwa etapy. Obecnie 
trwa wykańczanie nieruchomo-
ści wzniesionych w  pierwszym 
etapie inwestycji.

Developer proponuje cztery 
rodzaje budynków o powierzch-
niach od 215 m2 do 340  m2. 
W  pierwszym etapie inwestycji 
najwięcej powstanie willi Tra-
montana (nazwa pochodzi od 
chłodnego wiatru wiejącego 
na zachodnim wybrzeży Włoch 
i Korsyki). W architekturze bu-

dynków widać wyraźną inspira-
cję kulturą śródziemnomorską.

W elewacjach sporą po-
wierzchnię zajmują okna. Oś 
osiedla wytycza wewnętrzna 
droga ze starodrzewem. Pro-
jektanci wykorzystali naturalne 
ukształtowanie terenu tak, by 
każdy budynek miał optymal-
ne naświetlenie, maksymalnie 
duży ogród, a przyszli właścicie-
le jak najwięcej prywatności.  

Osiedle zaplanowano jako 
zamknięty i  chroniony zespół 
podmiejski. Teren będzie ogro-
dzony i monitorowany (z recep-
cją przy wjeździe). Dodatkowo w 
willach przewidziano podłącze-
nia do systemów alarmowych. 
Tuż przy wjeździe na osiedle, 

bezpośrednio przy ul. Wojska 
Polskiego (vis-à-vis wjazdu do 
Portu Pilawa) powstanie pawi-
lon usługowy o  powierzchni 
250 m2 z parkingiem. Ma w nim 
być lokalny sklep, kafeteria lub 
cukiernia. Na piętrze przewi-
dziano lokale na biura lub dwa 
niezależne apartamenty.

Projekt Wille nad Zalewem 
realizowany jest przez Invest 
Plan Group, poprzez spółkę ce-
lową Dernet Enterprises Polska 
sp.  z  o.o. Invest Plan to grupa 
budująca w Polsce nieruchomo-
ści mieszkaniowe i komercyjne. 
Oprócz osiedla Wille Nad Zale-
wem spółka przygotowuje się 
do budowy osiedla mieszkanio-
wego w  Ożarowie Mazowiec-
kim oraz inwestycji w Krakowie. 

Wille nad Zalewem zaprojekto-
wało Gomez Studio, pracownia 
architektoniczna pod kierow-
nictwem Hernana Gomeza. 

Mieszkańcy osiedla zapewne 
pierwsze kroki skierują na Portu 
Nieporęt, by odwiedzić sklepy 
żeglarskie i portową tawernę. 
Dzieci namówią rodziców na 
wizytę w  minizoo w Porcie Pi-
lawa. To miejsce żyje cały rok, 
bo basen portowy zamieniany 
jest zimą w lodowisko. Okolicz-
ne przystanie prowadzą sekcje 
sportowe dla dzieci i młodzieży, 
więc jeśli ktoś ma w domu ma-
łego miłośnika klasy Optimist, 
dojazd na trening zajmie mu 
pięć minut. W takich miejscach 
żeglarstwo i  sporty wodne 
mogą się stać codziennością.

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów

http://www.willenadzalewem.pl
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W ojciech Soszyński, udzia-
łowiec i członek zarządu 
firmy Adal z podwarszaw-

skiego Adamówka, sporo czasu spędził 
w mazurskich rejsach, pływając na maku 
i pegazie. Przed dwunastu laty zaczął 
żeglować po morzu. Aż wreszcie, po 
kilku sezonach spędzonych w różnych 
zakątkach świata, postanowił zbudować 
46-stopowy rodzinny jacht, który speł-
niałby wszystkie oczekiwania wymaga-
jącego armatora. W 2008 roku opraco-
wał koncepcję łodzi, później aktywnie 
uczestniczył w projektowaniu wszyst-
kich elementów, a następnie realizował 
i nadzorował budowę. W maju, po dwóch 
latach rozmyślań i prac projektowych, 
w które zaangażowane było liczne grono 

przyjaciół, współpracowników i specjali-
stów, oraz po dwóch latach budowy, zwo-
dowano w Górkach Zachodnich „Adal 3” 
– solidny, dzielny jacht z centralnym kok-
pitem, pięknym drewnianym wnętrzem 
i doskonałym wyposażeniem.

Jacht miał pomieścić koje dla sześciu osób 
w trzech kajutach oraz dwa miejsca sypial-
ne w salonie. Miał być tak wyposażony, by 
żegluga odbywała się przy minimalnym 
wysiłku także wtedy, gdy na pokładzie bę-
dzie tylko armator z małżonką. – Mam za 

sobą 63 lata życia, zawał serca i poważną 
operację kardiologiczną. Dlatego potrzebo-
wałem łodzi nie tylko wygodnej, ale także 
niezwykle bezpiecznej i łatwej w prowa-
dzeniu – mówi Wojciech Soszyński.

Żagle dla jachtu „Adal 3” wykona-
ła gdańska firma Sail Service. Prawie 
wszystkie szoty i fały wybierane są na 
dużych elektrycznych kabestanach po-
kładowych. Dwa przednie żagle (genuę 
i kliwra) zwijamy na rolerach, a grot 
usztywniony pionowymi listwami na 

dom pod żaglami
Po dwóch latach budowy zwodowano „Adal 3” – solidną, dzielną łódź z centralnym kokpitem 

i doskonałym wyposażeniem. Żeglując takim jachtem, można dojść do wniosku,  
że dom na lądzie jest niepotrzebny.

Jacht „Adal 3” miał być tak wyposażony, by żegluga od-
bywała się przy minimalnym wysiłku także wtedy, gdy na 
pokładzie będzie tylko armator z małżonką.

„Adal 3” ma piękne drewniane wnętrze, dwie łazienki, trzy lodówki, klimatyzację oraz telewizję naziemną i satelitarną.
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Eljacht, ul. Łowicka 13
80-642 Gdańsk 
tel. 58 320 70 24
www.eljacht.plDystrybutorzy: 

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

ROBIMY
FALE
 

 Trzy wielkości ekranu wersji dotykowej e HybridTouch oraz serii c
 Wbudowany moduł echosondy ClearPulse (w wybranych modelach)
 Doskonałe możliwości sieciowe
 Całkowicie nowe menu użytkownika
  Żywe kolory i duża jasność ekranu, z podświetleniem LED – wskaźniki 

używają 40% mniej energii od poprzednich modeli
  Przesyłanie obrazu Video przez moduł Wi-Fi do urządzeń przenośnych 

z bezpłatną aplikacją RayViewer
  Możliwość współpracy z radarami Raymarine HD, SHD, 

echosondami ClearPulse, kamerami termowizyjnymi, 
urządzeniami AIS, instrumentami, autopilotami i więcej

 

NOWE wskaźniki serii e i c – mogą być Twoje

N
O

W
E

tylnym liku chowa się wewnątrz masztu. 
Żagle zaprojektowano w taki sposób, by 
doskonale współpracowały z masztem 
i takielunkiem marki Selden. Opuszczany 
ster strumieniowy pozwala obrócić 20-to-
nowy jacht niemal w miejscu. – Pierwsze 
poważne próby na morzu pokazały, że 
łódź spisuje się doskonale. Załoga płynę-
ła latem przez Morze Północne w wietrze 
przekraczającym 40 węzłów (w szkwa-
łach do 60 węzłów). Mimo to można było 
bez przeszkód i bez wysiłku refować ża-
gle – opowiada Wojciech Soszyński.

Kadłub posiadający dwie płetwy ste-
rowe wykonano na terenie firmy Adal 
w tradycyjnej technologii szkutniczej 
one-off (bez użycia formy). W jachcie za-
montowano silnik marki Janmar o mocy 
110 KM. Pokład i wnętrze zbudowała fir-
ma szkutnicza Rega Yacht z miejscowości 
Ropczyce koło Rzeszowa, przy znacznym 
wkładzie pracy armatora. W kabinach jest 
wszystko, co każdy z nas chciałby mieć 
w dobrze wyposażonym domu. Mamy 
więc dwie łazienki z prysznicami i elek-
trycznymi toaletami, trzy lodówki, zbior-
nik ciepłej wody podgrzewanej elektrycz-
nie lub dzięki pracy silnika, elektryczną 
kuchnię, akumulatory o łącznej pojem-
ności 2,5 tys. amperogodzin, generatory 
prądu, klimatyzację, telewizję naziemną 

i satelitarną oraz zbiorniki paliwa i wody 
o pojemności 700 litrów.

Krótko po wodowaniu jacht „Adal 3” 
wyruszył w rejs do francuskiego Cherbo-
urga leżącego nad Kanałem Angielskim. 
Na święta Bożego Narodzenia ma dotrzeć 
do Wysp Kanaryjskich. – Ten jacht jest 

spełnieniem marzeń o łodzi niezwykłej, 
zbudowanej według własnego pomysłu 
i na własne potrzeby. Będzie radością 
dla mnie, mojej żony i przyjaciół, którzy 
odwiedzą nas na pokładzie – dodał Woj-
ciech Soszyński.

Krzysztof Olejnik

Krótko po wodowaniu jacht „Adal 3” wyruszył w rejs do francuskiego Cherbourga.
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O twarte Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski Dziennikarzy przyciąg-
nęły do Mikołajek załogi redak-

cji telewizyjnych i radiowych oraz dzien-
nikarzy z gazet i portali internetowych. Na 
starcie stanęło 38 załóg. Mazurska impreza 

stała się wydarzeniem międzynarodowym 
– w tym roku na trasie regat pojawili się 
dziennikarze ze Szwecji i Ukrainy. W pią-
tek (10 sierpnia) rozegrano eliminacje. Wa-
runki na wodzie były tego dnia wyjątkowo 
trudne. Silny wiatr przewrócił pięć startu-

regaty dziennikarzy jących omeg. Mimo niesprzyjającej pogody 
organizatorom udało się podzielić flotę na 
dwie grupy – startujących w finale A i w fi-
nale B. W pierwszej znalazło się 20 załóg, 
a w drugiej 18.

W sobotę i niedzielę wiatr zelżał – wia-
ło do 3 stopni w skali Beauforta. Pierwsze 
miejsce wywalczyła załoga Marka Baczew-
skiego z Radia Oko. Na drugiej pozycji re-
gaty ukończył Mariusz Pędziński z Centrum 
Serwisu. Trzecie miejsce zajął wicekoman-
dor regat Wojciech Ogrodziński z Radia 
Olsztyn. W pierwszej dziesiątce znalazł się 
również komandor i dobry duch mistrzostw 
Jerzy Iwaszkiewicz reprezentujący pismo 
„Viva” – zajął czwarte miejsce. Damska zało-
ga Katarzyny Skorskiej (Żeglarka.pl) broniła 
brązowego medalu sprzed roku, ale tym ra-
zem dziewczyny zajęły 10. miejsce. Trady-
cyjnie odbył się też wyścig długodystanso-
wy „O złote żebro komandora regat Jerzego 
Iwaszkiewicza”. W tej konkurencji pierwsze 
miejsce wywalczył Piotr Kukulski z Radia 
Chojnice.

Po zmaganiach na wodzie dziennikarze 
odpoczywali przy muzyce i wieczornym 
posiłku. Pojawił się gość specjalny, Tomasz 
Cichocki, któremu wręczono odznakę PZŻ 
Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego. 
Podobne wyróżnienie otrzymali wieloletni 
komandor mistrzostw Jerzy Iwaszkiewicz 
oraz wicekomandor Wojciech Ogrodziński.

Tegoroczną nowością była transmisja re-
gat w internecie zorganizowana przez firmę 
Screen Walker. Niestety, nie udało się jeszcze 
pozyskać do regat nowych jachtów. Załogi 
ścigały się na wysłużonej flocie omeg Wioski 
Żeglarskiej w Mikołajkach. Już rok temu Woj-
ciech Ogrodziński wspominał o konieczności 
wymiany łódek na nowsze. – Omegi mają 
już swoje lata – mówi Ogrodziński. – Trochę 
je odremontowano, mają nowe żagle, ale to 
wciąż za mało – przekonuje. Za rok 20-lecie 
regat dziennikarzy. Organizatorzy już dziś 
przygotowują się do tego wydarzenia i mają 
nadzieję, że wreszcie uda się wymienić flotę. 
W planach są między innymi regaty meczowe.

Kamila Ostrowska

Roman Paszke zwodował regatowy jacht 
o długości 24 stóp. Łódź powstała na bazie 
„Volkswagena”, znanego jachtu, na któ-
rym Paszke pływał przed laty. Ma jednak 
większe ożaglowanie, zmieniony pokład 
i takielunek. Łódź zaprojektowano w zna-
nym niemieckim biurze konstruktorskim 
Judel/Vrolijk, a budowę powierzono stocz-
ni Janmor Andrzeja Janowskiego. Kon-
strukcja o roboczej nazwie RP24 jest łódką 
monotypową. Na pierwszym egzemplarzu, 
który opuścił stocznię Janmor, Paszke miał 
wystartować w regatach „Poloneza” – kapi-
tan dotarł do Świnoujścia, ale z powodów 
rodzinnych (choroba mamy) w ostatniej 
chwili musiał zrezygnować z wyścigu.

Jacht ma sportową linię, niewielką ka-
binę, w której mogą przenocować cztery 
osoby, opuszczany miecz z bulbą (pod-
noszony tylko do transportu), węglowy 
maszt obrotowy (osadzony na specjal-
nym trzpieniu), węglowy bom, bukszpryt 
oraz grot z listwami od liku tylnego aż do 
masztu. Płetwy sterową i kilową wykona-

Nowy jacht romana Paszke
no z włókien węglowych, a bulbę z 250 
kilogramów ołowiu. – Jacht jest stworzo-
ny do bezpiecznej i szybkiej żeglugi rega-
towej. Sprawdzi się na wodach śródlądo-
wych i na morzu. Już wkrótce zobaczymy 
tę konstrukcję na regatowych trasach – 
mówi Roman Paszke.

Łódź czeka na Boatshow
Listopadowe Targi Żeglarstwa i Spor-

tów Wodnych Boatshow, organizowane 
przez firmę Intersevis, odbędą się w nowo-
czesnym pawilonie o powierzchni ponad 
6 tys. m kw. (16-18.11). Nowa hala należy 
do miasta, a zarządza nią miejska spółka 
Międzynarodowe Targi Łódzkie. Obiekt 
wzniesiono w sąsiedztwie hali, w której 
tagi organizowane były do 2007 roku.

Przez ostatnie cztery lata targi odby-
wały się w Poznaniu, w obiektach MTP. 
Według danych organizatora, przed ro-

kiem w Boatshow uczestniczyły 142 fir-
my. Wystawę zwiedziło 9646 gości. Czy 
powrót do Łodzi pozwoli imprezie rozwi-
nąć skrzydła? Czy strategiczne położenie 
targów w centrum Polski sprawi, że dopi-
szą wystawcy i zwiedzający? Odpowiedzi 
na te pytania poznamy już w przyszłym 
miesiącu.

W piątek i sobotę targi będą czynne od 
godz. 10 do 18. W niedzielę – od godz. 10 
do 16. Bilety będziemy mogli nabyć w holu 
wejściowym hali targowej (al. Politechniki 2).

Załoga telewizyjnej „Panoramy”: Magdalena Karpińska i Małgorzata Wiśniewska.
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N a targach żeglarskich poznajemy 
nowe jachty, osprzęt oraz oferty 
firm czarterowych. Na targach 

turystycznych – miejsca, do których za-
mierzamy popłynąć. Targi Regionów i Pro-
duktów Turystycznych Tour Salon (24-27 
października) to największe wydarzenie 
branży turystycznej w Polsce. Przed ro-
kiem w halach Międzynarodowych Targów 
Poznańskich zaprezentowało się 750 wy-
stawców z 43 krajów. 

Ogromne stoisko miało województwo za-
chodniopomorskie. Zwiedzający mogli po-
znać najnowsze propozycje z Kołobrzegu, 
Szczecinka, Myśliborza, Czaplinka, Step-
nicy i Kamienia Pomorskiego. W tym sa-
mym miejscu Szczecin promował Zachod-
niopomorski Szlak Żeglarski oraz finał The 
Tall Ships Races zaplanowany na sierpień 
2013 roku. Łeba zachęcała, by zawinąć do 
tamtejszej mariny. Sopot promował naj-

nowszą przystań polskiego wybrzeża. Były 
też stoiska Pojezierza Kaszubskiego, Poje-
zierza Kujawsko-Pomorskiego i wojewódz-
twa pomorskiego. Pięknie zaprezentował 
się Kanał Elbląski oraz Warmia i Mazury. 
Polskie śródlądzie reprezentowały także 
Augustów, Giżycko, Mrągowo, Olsztyn, 
Ostróda i Chojnice. Czy jeszcze jakiś ro-
dzimy region żeglarski dołączy do załogi 
podczas tegorocznej edycji Tour Salonu?

Żeglarze, którzy wyruszają na zagranicz-
ne akweny, z pewnością odwiedzą stoisko 
Norwegii, by dowiedzieć się, co słychać na 
szkierach. Najnowsze wydawnictwa (tak-
że mapy, informacje o autostradach, plany 
portów i spisy marin) zaprezentują Turcja, 
Grecja i oczywiście bardzo lubiana przez pol-
skich żeglarzy Chorwacja. Spodziewamy się 
ponadto ciekawych ekspozycji promujących 
wybrzeża kontynentalnej Hiszpanii i Wysp 
Kanaryjskich, Danii, Finlandii oraz Niemiec.

W tym roku na targach Tour Salon za-
debiutuje panel Wyspa Nurkowa poświę-
cony turystyce aktywnej, a podróżniczka 
Elżbieta Dzikowska, znana między innymi 
z programu „Pieprz i wanilia”, podzieli się 
wspomnieniami z egzotycznych wypraw 
i będzie podpisywać swoje książki wyda-
ne w cyklu „Groch i kapusta” (zapraszamy 
w sobotę, 27 października).

Na targach Tour Salon obecny będzie także 
magazyn „Wiatr”. Informacje dla zwiedzają-
cych (zawierające między innymi ceny bile-
tów i godziny otwarcia wystawy) znajdziecie 
na stronie internetowej www.tour-salon.pl.

Targi Tour Salon 2012
Przedstawiciele polskich i zagranicznych regionów, które są celem naszych żeglarskich wypraw, 

zaprezentują swoją ofertę na targach Tour Salon. Warto odwiedzić wystawę, by zaplanować kolejne rejsy.
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R egaty „Poloneza” to coroczny wy-
ścig samotników rozgrywany na 
trasie Świnoujście – Christiansø 

– Świnoujście. Dla jachtu Szymona i Do-
brochny („Lilla My”) był to pierwszy po 
zwodowaniu morski rejs. Łódź przywie-
ziono z Mazur na przyczepie. Z Szymo-
nem Kuczyńskim za sterem pokonała trasę 
regat w 104 godziny. Mimo spóźnienia na 
start, sternikowi udało się wyprzedzić kil-
ka innych jednostek i zająć siódme miejsce 
w klasie Open II, w której rywalizowało 
13 jachtów. – Gdy zabrzmiał sygnał star-
towy, nasza „mała” wciąż była na dźwi-
gu – mówi Szymon Kuczyński. – Miałem 
prawie trzygodzinne opóźnienie. Między 
innymi przez to w obie strony płynąłem 
pod wiatr.

Warunki na Bałtyku były zmienne – 
od flauty do 6 stopni w skali Beauforta. 
„Lilla My” spisała się lepiej, niż Szymon 
się spodziewał. Mimo niepełnego balastu 
(70 kg zamiast planowanych 100 kg), przy 
5 stopniach Beauforta setka płynęła równo 
i spokojnie pod pełnymi żaglami, a na po-
kładzie było sucho. – Przed wypłynięciem 
radzono mi, bym się dobrze zabezpieczył, 
bo na otwartej wodzie jest spora fala i może 
być mokro. Założyłem więc cały sztormiak 
i zarefowałem żagle. Po wyjściu na morze 
okazało się, że muszę się rozebrać i rozrefo-
wać. Nic nie chlapało – opowiada Szymon. 

Pod wiatr „Lilla My” nie żeglowała z dużą 
prędkością i walczyła z falami. Ponieważ pod 
pokładem była prawie zupełnie pusta, dzia-
łała jak pudło rezonansowe. Na początku, po 

każdym uderzeniu o falę, Szymon nerwowo 
sprawdzał, czy coś nie przecieka i czy łódka 
jest cała. Później przyzwyczaił się do tego 
dźwięku i żeglował spokojnie. Okazało się, 
że na kursie pod wiatr setka bardzo dobrze 
trzyma kurs. Szymon i Dobrochna nie zdą-
żyli przed regatami zamontować samosteru, 
ale wystarczyło przymocować rumpel gu-
mami i jacht płynął prosto. Przy pełniejszym 
bajdewindzie „Lilla My” potrafiła rozpędzić 
się nawet do sześciu węzłów.

Przy Christiansø Szymona dopadła cisza. 
– To był najgorszy moment, ponieważ od 
razu poczułem zmęczenie. Pomyślałem, że 
prześpię się pięć minut, ale zrobiły się z tego 
dwie godziny. Na mapie widać, że płynę wę-
żykiem – opowiada. Flauta przytrzymała 
Szymona przy Christiansø około 24 godzin. 

Morski jacht za 6 tysięcy złotych
Szymon Kuczyński ukończył Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” 

na pięciometrowym drewnianym jachcie. Wspólnie z Dobrochną Nowak zbudował  
łódź przez cztery miesiące. Materiały kosztowały 6189 złotych.

„Lilla My” krótko po wodowaniu na Mazurach. Za sterem Szymon Kuczyński.   Fot. Dobrochna Nowak



13www.magazynwiatr.pl

WYzWaNia PerySKOP

Morski jacht za 6 tysięcy złotych
Szymon Kuczyński ukończył Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” 

na pięciometrowym drewnianym jachcie. Wspólnie z Dobrochną Nowak zbudował  
łódź przez cztery miesiące. Materiały kosztowały 6189 złotych.

Czekał na wiatr i zmagał się z przeciwnym 
prądem. W powrotnej drodze do Świnoujścia 
znów płynął ostrymi kursami. „Lilla My”, 
najmniejszy jacht, jaki kiedykolwiek wystar-
tował w regatach „Poloneza”, dotarła na metę 
niespełna trzy doby po zwycięskiej łodzi.

Przyszedł czas na pierwsze podsumowa-
nia. Setka spisała się na wodzie wyśmieni-
cie. Budżet budowy został przekroczony 
nieznacznie (zaledwie o 500 zł). Dzięki 
sponsorom Szymon i Dobrochna często mo-
gli korzystać z lepszych i droższych materia-
łów, niż początkowo planowali. Nie płacili 
też za energię elektryczną i miejsce postoju 
w trakcie budowy – najpierw w Krakowie, 
a potem w Wilkasach. Na stronie interneto-
wej projektu „Zew Oceanu” można znaleźć 
dokładny kosztorys uwzględniający wszyst-
kie materiały użyte w trakcie budowy.

Po pierwszych regatowych doświadcze-
niach trzeba wykończyć wnętrze jachtu 
i dokonać drobnych poprawek. Szymon 
i Dobrochna budują pod pokładem hundko-
ję i koję dziobową. Myślą też o zrobieniu 
rozkładanej koi w mesie. Znajdzie się miej-
sce na jednopalnikową kuchenkę i stolik 
nawigacyjny. Na zamontowanie czekają też 
okucia pokładowe i obciągacz bomu. 

Start w Bałtyckich Regatach Samotnych 
Żeglarzy o Puchar „Poloneza” był tylko 
wstępem do dalszych przygód na jachcie 
„Lilla My”. W listopadzie łódka Szymona 
i Dobrochny popłynie przez Ocean Atlan-
tycki. Za sterem ponownie usiądzie Szy-
mon Kuczyński i znów będzie żeglował 
samotnie. Start do wyścigu „Setką przez 
Atlantyk” zaplanowany jest na 11 listopa-
da. Szymon chce dotrzeć do portugalskiego 
Sagres pod koniec października, by mieć 
czas na spokojne otaklowanie łódki i prze-
testowanie jej na wodach oceanu. Najwięk-
szym problemem jest teraz zdobycie przy-
czepy i pieniędzy na przetransportowanie 
setki do Portugalii.

Kamila Ostrowska

Szymon Kuczyński i Dobrochna Nowak w kokpicie setki.  Fot. Marcin Łabuz

„Lilla My” w Świnoujściu tuż przed startem do bałtyckich regat.  Fot. Dobrochna Nowak
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S toisko zapowiadające międzyna-
rodowe targi przemysłu jachtowe-
go ARBOS Poland, które jesienią 

przyszłego roku zadebiutują w Ostródzie, 
zaprezentowano podczas ostródzkich tar-
gów meblowych. Na stoisku ARBOS Poland 

pokazano dwie łodzie motorowe ostródz-
kiej firmy Mazury oraz nowy jacht regato-
wy Romana Paszke RP24.

Organizatorzy przyszłorocznej imprezy 
chcą przyciągnąć do swoich hal produ-
centów łodzi i jachtów, a także dostawców 

kompozytów, komponentów i wyposa-
żenia jednostek pływających. – Chcemy 
zaprosić gości i wystawców z Polski, ale 
także z północnej i wschodniej Europy – 
mówi Adam Miroński, manager przyszłych 
targów. Stoisko zapowiadające imprezę 
odwiedził Karol Jabłoński, który jest am-
basadorem ARBOS Poland. – Na Warmii 
i Mazurach jest wiele firm produkujących 
świetne jachty i motorówki. Cykliczna im-
preza w Ostródzie będzie dla nich dużym 
wsparciem. Oczywiście, jeśli organizator 
przyciągnie kontrahentów i prywatnych 
klientów z zagranicy – powiedział Karol 
Jabłoński.

Organizator przedsięwzięcia, firma De-
muth Alfa, dysponuje trzema nowoczes-
nymi halami (Demuth Arena Ostróda). 
Dwie mniejsze mają łączną powierzchnię 
niespełna 5 tys. metrów kwadratowych. 
Większa – aż 14 tys. metrów kwadrato-
wych. Hale w Ostródzie mają wysokość 
19 metrów, podwieszany sufit o nośności 
90 ton oraz duże bramy, którymi mogą 
wjechać TIR-y. Poza tym w obiekcie jest 
restauracja dla 800 gości, klub biznes-
mena, a także sale spotkań do dyspozycji 
wystawców. 

Więcej informacji o targach na stronie 
internetowej:

www.arbospoland.com.

W Ostródzie pokazano łodzie motorowe firmy Mazury oraz jacht RP24. Fot. ARBOS Poland

Pierwsze stoisko
Prezentacja nowych targów przemysłu jachtowego w Ostródzie.  

Pokazano dwie łodzie motorowe oraz nowy jacht regatowy Romana Paszke.

http://www.arbospoland.com/
http://www.arbospoland.com
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K uba Strzyczkowski popłynie 
jachtem „Delphia – Trójka” (typ 
Delphia 40.3) użyczonym przez 

stocznię Delphia Yachts z Olecka. Z tej 
okazji firma Apia, partner projektu, przy-
gotowała limitowaną wersję 333 par obu-
wia w żeglarskim stylu, z logo Trójki oraz 
zdjęciem Kuby (to damskie, męskie i dzie-
cięce mokasyny z naturalnej skóry, z jasną 
podeszwą i efektowną cholewką, w modnej 
marynistycznej kolorystyce).

Strzyczkowski przez ostatnich sześć lat 
przemierzył z przyjaciółmi około 10 tysięcy 
mil morskich, pływając po Bałtyku i Mo-
rzu Śródziemnym. – Dziennikarze na ogół 
nie pływają samotnie przez Atlantyk i słyną 
z tego, że dużo mówią. Łatwo być teorety-
kiem. Czas się przekonać, czy sobie poradzę 
i jak bardzo będę się bał. W życiu czasem 
trzeba sobie wyznaczać zadania na granicy 
naszych kompetencji, by się mobilizować. Do 

pracy, nauki i panowania nad sobą – powie-
dział Strzyczkowski. W sierpniu dziennikarz 
ukończył Bałtyckie Regaty Samotnych Że-
glarzy o Puchar „Poloneza”, sporo czasu spę-
dził też w weekendowych rejsach próbnych. 
Jego trenerem był Jarosław Kaczorowski. 

Firma Apia od ponad 20. lat oferuje obu-
wie najwyższej jakości. Jak przystało na 
firmę o nadmorskich korzeniach, wspiera 
polskich żeglarzy. Marka uczestniczyła 
w takich projektach, jak udział katamaranu 
„Warta-Polpharma” w regatach The Race, 
regaty Pucharu Świata Sopot Match Race, 
udział Jarosława Kaczorowskiego w wy-
ścigu Transat 650 czy start Zbigniewa Gut-
kowskiego w Velux 5 Oceans. 

Więcej o projekcie Apia dla Kuby 
Strzyczkowskiego oraz informacje o radio-
wym konkursie, w którym można wygrać 
mokasyny z logo radiowej Trójki, na stronie 
internetowej: www.apia.pl.

Buty Strzyczkowskiego
Z okazji 50. urodzin radiowej Trójki Kuba Strzyczkowski, dziennikarz prowadzący program „Za, a nawet 

przeciw”, postanowił wyruszyć w samotny rejs przez Ocean Atlantycki.
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Kuba Strzyczkowski, dziennikarz radiowej Trójki, w przerwie między treningowymi rejsami.
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N a pomysł wytyczenia bałtyckiej 
trasy o długości 500 mil wpadli 
trzej szczecińscy kapitanowie: 

Andrzej Wojciechowski (jacht „Karfi”), 
Wiesław Skotnicki („Pacifica”) i Krzysztof 
Wilk („Maja”). Trasa zatacza dwa koła: Świ-
noujście – Arkona – Bornholm – Kołobrzeg 
– Międzyzdroje oraz powrót tą samą drogą, 
lecz w przeciwnym kierunku. Panowie mieli 
wyruszyć razem na morze, by przetestować 
szlak przyszłych regat nazwanych AWK 500 
mil (skrót od pierwszych liter imion Andrzej, 
Wiesław, Krzysztof). Niestety, silny wiatr po-
krzyżował plany. Na Bałtyk odważył się wy-
płynąć tylko Andrzej Wojciechowski. Przed-
stawiamy jego relację z niezwykłego rejsu.

To miał być rejs kolegów, który potwierdzi-
łyby możliwość zorganizowania na tej tra-
sie prawdziwych regat samotnych żeglarzy. 
Chcieliśmy zebrać doświadczenia pomocne 
przy organizowaniu takiej imprezy w przy-
szłym roku. Nie wszystko się udało. Ze 
względu na zapowiadany sztorm moi koledzy 
postanowili (bardzo rozsądnie) nie wypłynąć. 
Wielokrotnie przeglądałem serwisy pogodo-
we. Wynikało z nich, że na Bałtyku będzie 
wiało z siłą około 6 stopni w skali Beauforta 
(z mocniejszymi szkwałami), a kierunek wia-
trów będzie sprzyjał żegludze od bejdewindu 
do baksztagu. Ale oczywiście na tygodniowy 
rejs non stop nie da się przewidzieć dokładnie 
warunków pogodowych.

Znam dobrze „Karfiego”. Przeżyłem na 
nim sztorm na Atlantyku i wiedziałem, że 
jest w stanie przetrwać w ciężkich warun-
kach. Poza tym po drodze jest sporo miejsc, 
w których można się schować. Dlatego 
uważam, że decyzja o wyjściu w morze nie 
była nierozważna.

Dwa refy na grocie i mała genua to do-
bry zestaw na początek. „Karfi” bez wiel-
kiego przechyłu rozpędza się do 7 węzłów. 
Po kilkunastu minutach jestem już zupeł-
nie sam. Zaczynam się rozglądać, próbuję 
ustawić jacht na samosterowność i cieszę 
się, że wreszcie płynę i realizuję plan. Przy 
zachodnim wietrze na razie nie ma dużych 
fal (od metra do 1,5 metra), a żegluga wręcz 
upaja. Na wysokości niemieckiej wysep-
ki Greifswalder Oie zaczynają się zbliżać 
mocno wybudowane cumulonimbusy. Idą 

ze Świnoujścia na bałtycką pętlę
Andrzej Wojciechowski opłynął w sztormowych warunkach nową bałtycką trasę dla samotnych żeglarzy.  

Szlak o długości 500 mil wiedzie po wodach zachodniego Bałtyku. Czy jesteśmy świadkami narodzin 
nowych regat? Ilu żeglarzy podejmie wyzwanie?

„Karfi” Andrzeja Wojciechowskiego tuż przed startem na sztormowy szlak.  Fot. Marek Wilczek
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ze Świnoujścia na bałtycką pętlę
od strony lewej burty, całymi stadami. Wi-
dać pod nimi ścianę deszczu. Dochodzą od 
nich mocniejsze podmuchy wiatru. Kilka 
chmur przechodzi przed dziobem, kilka za 
rufą. Po chwili pokazuje się piękna tęcza.

Nadciąga sztorm

Nagle czuję przechył na prawą burtę 
i mocne uderzenia grubych kropli desz-
czu. Siła, z jaką uderzają, jest niezwykła. 
Choć mam na sobie gruby sztormiak, czuję 
krople na całym ciele. „Karfi” przez kilka-
naście sekund sunie bokiem. Po chwili siła 
bocznego oporu powoduje, że zaczynam 
płynąć bardziej do przodu. Dopiero teraz 
spoglądam na wiatromierz. Prędkość wia-
tru: 32 węzły. Po kilku minutach wszystko 
wraca do normy. Pokazuje się nawet słońce, 
ale, niestety, na godzinie 10 obserwuję ko-
lejną potężną chmurę. Czy przejdzie prze-
de mną? Po 30 minutach już wiem, że mnie 
dopadnie, ale na szczęście mam trochę cza-
su, by się przygotować do tego spotkania.

W rejsie turystycznym najlepiej byłoby 
zrzucić żagle i przeczekać uderzenie, po-
magając sobie silnikiem. Sprawdzam jednak 
trasę przyszłych regat, więc silnik odpada. 
Zrzucenie żagli w pojedynkę, a potem ich 
ponowne stawianie na rozchwianym morzu, 
to dość niebezpieczna zabawa. Poza tym 
wielu żeglarzy uważa, że pozbawianie się 
jakiegokolwiek napędu nie jest najlepszym 
rozwiązaniem w takiej sytuacji. Spoglą-
dam ponownie w kierunku nadchodzącej 
chmury i dochodzę do wniosku, że jest zbyt 
blisko, by myśleć o jakimkolwiek innym 
rozwiązaniu niż stanięcie w dryf. Idzie na 
mnie ściana pyłu wodnego, który zbliża się 
do „Karfiego” z niewiarygodną prędkością. 
Przed tą ścianą morze staje się zupełnie pła-
skie, pokryte jest jedynie czymś, co przy-
pomina tarkę. Bałtyk został w kilka sekund 
„wyprasowany”, więc zaczynam rozumieć, 
że siła szkwału jest wyjątkowa. Decyzja: 
stanąć w dryf jak najprędzej. Dla „Karfiego” 
wyostrzenie i przejście linii wiatru to zale-
dwie kilka sekund. Łódź zaczyna się prze-
chylać. Cały lewy pokład, do nadbudówki, 
zanurza się w morzu. Jacht pchany siłą wia-
tru przesuwa się bokiem, zupełnie jakby był 
pługiem śnieżnym. Stoję na ściance kokpitu, 
trzymając się lewą ręką achtersztagu, a pra-
wą kosza rufowego. Ster całkowicie wyszedł 
z wody, więc w ogóle nie reaguje. Cały czas 
myślę, czy woda wleje mi się do środka. Ale 
przebudowany kokpit na szczęście zatrzy-
muje ją i chroni wnętrze jachtu. Przez głowę 

przechodzi mi kilka myśli: czy jacht wy-
trzyma, czy dam radę wezwać pomoc, czy 
zdołam wypiąć się z szelek asekuracyjnych? 
Może jednak nie trzeba było wypływać? Po 
kilkunastu sekundach przechył zmniejsza 
się. Teraz tylko falszburta jest w wodzie. 
I nagle spada grad uderzający z siłą kują-
cych igieł. Nie wiem, gdzie schować twarz 
i dłonie, ale instynkt każe mi dalej mocno 
trzymać się achtersztagu i kosza rufowego. 
Po kilku minutach kataklizm przechodzi. 
Wiatr znów wieje z siłą 6 stopni Beauforta. 
Wyprowadzam „Karfiego” z dryfu, usta-
wiam na kursie, przywiązuję ster i schodzę 
do środka oszacować straty.

Tylko worki z żaglami oraz torby z rze-
czami osobistymi poprzesuwały się na dru-
gą burtę. Pozostałe drobiazgi (prowiant, 
gary, sztućce, naczynia, książki, narzędzia) 
leżą na swoich miejscach. Ruszam do we-
wnętrznej pompy zenzowej. Dziesięć ru-
chów handszpakiem wystarcza, by opróżnić 
zbiornik. Na szczęście przed startem za-
mknąłem wszystkie zawory w przejściach 
burtowych oraz wywietrzniki. Zabieram 
z sobą pneumatyczny pas ratunkowy, który 
kiedyś wygrałem w konkursie magazynu 
„Wiatr” i wyskakuję do steru. Szybka ana-
liza warunków. Wiatr: 6 stopni Beauforta 
z zachodu. „Karfi” płynie sam z przywią-
zanym sterem, na dobrym kursie. Później 
jeszcze dwa razy dopadają mnie szkwały 
spod chmur kowadeł, ale są już dużo słab-
sze. Za każdym razem staję w dryf tuż przed 
uderzeniem, by po jego przejściu wrócić bez 
strat na właściwy kurs. Po przejściu frontu 
siła wiatru ustabilizowała się. Łódka mknie 
jak pociąg ekspresowy bez trzymania steru. 
Średnia prędkość to 8, 9 węzłów. Uśmie-
cham się do siebie w takich chwilach. Moż-
na zająć się przygotowaniem posiłku. Naj-
wygodniej sięgnąć po chleb i kabanosy. Do 
tego kawa z termosu przygotowana jeszcze 
w Świnoujściu – po prostu żyć nie umierać.

Jak pokonać zmęczenie?

Rankiem mijam północny Bornholm i „na 
motyla” kieruję się na wyspę Christiansø. 
Przed południem mogę już się skierować 
w stronę Kołobrzegu. Wiatr cały czas ma 
sprzyjający kierunek – płyniemy półwia-
trem, dla „Karfiego” to najszybszy kurs. 
Wprawdzie po opuszczeniu wód otaczają-
cych Bornholm dopada mnie deszcz, lecz 
dobra prędkość wynagradza chlupot wody 
w kaloszach. Do tej pory przebieg mam re-
welacyjny, to głównie zasługa kierunku  

http://www.navcomm.eu
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i siły wiatru. Ale pod Niechorzem zaczyna-
ją mi się zamykać oczy. Pierwsza noc była 
nieprzespana, bo czułem się znakomicie. 
Druga, do tej pory, również mija bez prob-
lemów. Ale organizm zaczyna domagać się 
odpoczynku. Do termosu wlewam mocną 
kawę, którą co kilkanaście minut łykam, 
aby nie zasnąć. Tak dopływam pod molo w 
Międzyzdrojach. Zwrot przez rufę i rozpo-
czynam powrót tą samą trasą dookoła Born-
holmu. Spoglądam za siebie. Widzę latarnię 

i główkę portu Świnoujście. Tak blisko do 
spokojnej kei w Basenie Północnym. Można 
by się wysuszyć i wyspać. To wielka pokusa, 
by zakończyć rejs właśnie w tej chwili. Na 
szczęście głos rozsądku przegrywa z głosem 
przygody i postanawiam więcej się nie oglą-
dać za rufę.

Jacht nie ma większego problemu z utrzy-
maniem kursu, więc siedząc w kokpicie, 
próbuję trochę odpocząć. Zamykam oczy, 

które odruchowo otwierają się tylko przy 
mocniejszym uderzeniu fali w burtę. Ko-
ryguję kurs i znowu zamykam oczy – aż 
do następnego uderzenia. Gdy ponownie 
mijam boję KOL pod Kołobrzegiem i usta-
wiam kurs na Christiansø, na horyzoncie 
pojawia się brzask. Kolejna noc za nami.

Cisza przed burzą

„Karfi” znów słucha przywiązanego 
steru, co pozwala zamknąć oczy na kil-
ka minut. Pod Bornholmem deszczowe 
chmury się rozsuwają. Pokazuje się słoń-
ce i wiatr zaczyna słabnąć. Rozrefowuję 
grot i dzięki temu utrzymuję prędkość 5, 
6 węzłów. Po minięciu Christiansø pierw-
szy raz mam wiatr w dziób. Halsowanie 
przy słabej czwórce nie przysparza więk-
szych kłopotów, chociaż zmęczenie cały 
czas daje znać o sobie. Rozgłośnie duń-
skie i szwedzkie ogłaszają gale warning 
(ostrzeżenie przed sztormem). Niebo ni-
czego złego nie zapowiada, lecz nie zwy-
kłem lekceważyć takich komunikatów. Po 
minięciu Bornholmu i wyjściu na otwar-
te morze zakładam trzeci ref na grocie 
i zmieniam genuę na marszowy fok. Pręd-
kość spada do trzech węzłów. Komunika-
ty o sztormie cały czas są powtarzane, co 
studzi moje chwilowe zapędy do postawie-
nia dużych żagli. Tym bardziej że jestem 
coraz bardziej zmęczony, a przede mną 

przecież kolejna noc. Przedostaję się przez 
tor wodny promów pod szwedzki brzeg, 
ustawiam jacht na samosterowność i za-
mykam oczy (albo raczej same się zamy-
kają). Budzi mnie dopiero odgłos deszczu. 
Wychylam głowę na zewnątrz i widzę, że 
„Karfi” płynie pełnym kursem dokładnie 
na wschód, czyli nie tam, gdzie trzeba. Nie 
wiem, jak długo to trwało i ile mil straci-
łem, gdyż nie miałem pojęcia, w którym 
momencie jacht zawrócił. Siła wiatru dalej 
dość mizerna, a jego kierunek nie pozwa-
lał na bezpośredni kurs na Arkonę. Zaczę-
ła się halsówka. Wokoło słychać maszyny 
mijających mnie statków. Żadnych świa-
teł poza smugą latarni Sandhammaren. 
Nawet gdyby teraz odwołano ostrzeżenie 
o sztormie, chyba nie zmieniłbym żagli na 
większe. Jestem zupełnie bez sił...

Koło godz. 7.00 chmury rozpierzchły 
się. Wiatr: 2, 3 stopnie Beauforta z dłuż-
szymi okresami ciszy. Mapa elektroniczna 
pokazuje, że cofa mnie jakiś prąd. Chcąc 
nie chcąc, stawiam genuę i rozrefowuję 
grot, choć komunikaty gale warning nie 
milkną. Koło południa znów przycho-
dzą deszczowe chmury, ale wiatru dalej 
jak na lekarstwo. Nie wiem, czy właśnie 
taka pogoda nie jest bardziej męcząca niż 
silny wiatr. Chęć najlepszego wykorzy-
stania każdego podmuchu nie pozwala 
mi odespać poprzednich nocy. Co pewien 
czas mijają mnie (w obu kierunkach) jach-

W drodze na start. Prognoza pogody zapowiada silne wiatry.   Fot. Marek Wilczek

Sprzedam lub wydzierżawię 
jacht typu Bruceo 

posiadający aktualną kartę 
bezpieczeństwa na żeglugę 

oceaniczną.
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ty płynące na silnikach. A prostopadle 
do mojego kursu suną promy do Ystad 
i Świnoujścia.

„Karfi” płynie w ślizgu

Przed godz. 23.00 GPS pokazuje, że je-
stem tuż przed boją Arkona (jakieś dwie 
mile). Wiatr zaczyna się wzmagać. Niemcy 
również ogłaszają ostrzeżenia sztormowe. 
Na horyzoncie, od zachodu, pokazuje się 
chmura kowadło, taka sama jak te z pierw-
szego dnia rejsu. Zrzucam grot i zamieniam 
genuę na fok marszowy. W radiu słychać 
rozmowy między statkami i powtarzające 
się w nich co chwilę ostrzeżenia przed sztor-
mem. Postanawiam płynąć w głąb zatoki, 
dopóki będę mógł, a gdy przyjdzie szkwał, 
ustawię się baksztagiem i skieruję „Karfie-
go” pod osłonę wysokich klifów Rugii.

Zbliżająca się chmura ma kształt grzyba 
jak po wybuchu bomby atomowej. Widać 
strugi deszczu uderzające w powierzchnię 
morza i zamieniające się w pył wodny, któ-
ry kłębiąc się w postaci białych bałwanów 
zbliża się w moim kierunku z wielką pręd-
kością. Obracam się rufą do nadchodzące-
go uderzenia i nagle czuję gwałtowne przy-
spieszenie łódki. Wiatromierz, który przed 
chwilą pokazywał prędkość wiatru od 35 
do 42 węzłów, wyświetla same kreski – 

czyli, jak mówią żeglarze, „przekręcił się”. 
Nie wiem, jaka jest siła wiatru, nawet nie 
próbuję zgadywać. „Karfi” idzie w ślizgu 
przez jakieś 15 minut. Docieram w pobliże 
klifów tuż za miejscowością Lohme. Zro-
biłem więc cztery mile w 15 minut, z pręd-
kością około 16 węzłów. I to wszystko na 
samym foku. Po przejściu szkwału znów 
płynę z prędkością do 8 węzłów.

Postój w Sassnitz

Pod osłoną klifu zbliżam się do latarni 
morskiej Kolicker Ort. Ponownie padają 
ostrzeżenia przed sztormem. Tym razem 
wyraźnie słyszę zapowiedź siły wiatru: 9 
stopni w skali Beauforta. Z doświadczenia 
wiem, że zwykle zapowiada się siłę wiatru, 
która występuje przez dłuższy czas. Nato-
miast krótsze, kilkuminutowe mocniejsze 
szkwały, nie są zapowiadane. Głównie ze 
względu na ich lokalne występowanie. Prze-
de mną więc sztormowa noc z bardzo silnym 
wiatrem. Wprawdzie adrenalina trzyma 
mnie w dobrej formie, lecz wiem, że zmę-
czenie wróci i to być może w większym na-
tężeniu. Może więc warto skorzystać z od-
ległego o cztery mile portu Sassnitz? Kilka 
minut walczę z myślami, ale kiedy nadcho-
dzi kolejna ulewa, która przez sztormiak 
tłoczy wodę do ostatnich suchych skrawków 

bielizny, mam już dość. Marzę tylko o tym, 
by się wysuszyć i wyspać. Podejmuję decy-
zję o zawinięciu do Sassnitz. Po zacumowa-
niu podłączam prąd i farelkę. Rozwieszam 
mokre rzeczy i nastawiam budzik na godz. 
5 rano. Budzi mnie dopiero stukanie w po-
kład – to bosman zbierający opłaty za postój. 
Jest już godz. 9, więc budzik nie zadziałał 
lub nie był w stanie mnie obudzić. Śniada-
nie, klar, SMS do żony i przyjaciół i jestem 
gotowy do powrotu na morze. Wskakuję 
w wysuszony sztormiak i przygotowuję się 
do wyjścia z portu. W tej chwili podpływa 
straż graniczna z celnikami i zaprasza mnie 
do odprawy. No cóż, trochę byli zdziwieni, 
że sam tłukę się przez Bałtyk w taką pogo-
dę. Po 10 minutach mogę już skierować się 
w stronę główek wyjściowych.

Wiatr zachodni o sile 6 stopni Beaufor-
ta – idealne warunki do powrotu. Trasę 
z Sassnitz do Świnoujścia pokonuję w pięć 
godzin. O godz. 15.59 mijam prawy trawers 
stawy Młyn, dokładnie 100 godzin po roz-
poczęciu rejsu. Wyprawa pozwoliła mi ze-
brać doświadczenia, których nie znajdziemy 
w żadnych książkach. Chcę przekazać je 
wszystkim, którzy będą chcieli wystartować 
za rok w pierwszych regatach AWK 500 mil. 
Chciałbym również, by na trasę obok samot-
ników wyruszyły załogi dwuosobowe.

Andrzej Wojciechowski

Dwa refy na grocie i genua. „Karfi” bez wielkiego przechyłu rozpędza się do 7 węzłów.   Fot. Marek Wilczek
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Instrumenty nawigacyjne Simrad IS40
Simrad Yachting przedstawia nową serię instrumentów IS40 oraz autopilota z kontro-
lerem OP10. Systemy zostały stworzone z myślą o łodziach żaglowych i motorowych. 
Charakteryzują się wysoką jakością wykonania i prostą obsługą. 
Simrad IS40 ma największy na rynku wyświetlacz – o przekątnej 4,1 cala. Jest on kolo-
rowy i czytelny w pełnym słońcu. Wyświetlacz wykonany został w technologii bonded 
display, całkowicie eliminującej efekt kondensacji pary wodnej. Do wyboru mamy kilka 
ekranów specjalistycznych (np. wiatromierz) oraz kilka ekranów umożliwiających wy-
bór prezentowanych informacji. Zmiana ekranu następuje po naciśnięciu klawisza. 
Instrumenty mają dwa gniazda NMEA2000, dzięki którym instalacja jest wyjątkowo 
prosta. Standardowe gniazda Micro-C pozwalają zintegrować IS40 z czujnikami sieci 
NMEA2000. Instrument można też rozbudować o funkcję autopilota. W ofercie są dwa 
zestawy z komputerami AC12 i AC42 oraz kontrolerem OP10 dobrane do łodzi każdej 
wielkości. Autopilot posiada liczne funkcje sterowania (na aktualny kurs, na wiatr, way-
point, drogę). 
Źródło: www.parker.com.pl

Niezatapialne okulary
Wszystkie modele okularów przeciwsłonecznych firmy Gill są niezatapialne, więc 
w wypadku upuszczenia ich do wody zawsze jest szansa na ich odzyskanie. Soczewki 
posiadają filtr UV. Do oprawek możemy przymocować pływające paski. 
Źródło: www.mazuria.com

Wodoszczelne radio VHF
Radio NC-33M/EX (Extension) wyposażone jest 
w komplet narzędzi do zdalnego programowania ra-
diostacji za pośrednictwem komputera z systemem 
Windows. W zestawie znajduje się kabel programu-
jący, adapter umożliwiający podłączenie kabla 
do wodoszczelnego gniazda oraz oprogra-
mowanie wraz ze sterownikami. Dzięki 
oprogramowaniu możemy poszerzyć 
pasmo oraz zwiększyć liczbę ka-
nałów, ustawić głośność i często-
tliwość dźwięków kontrolnych 
klawiatury, aktywować tryby 
skanowania, zmniejszyć moc 
nadawania, ustawić parametry 
funkcji wydłużającej czas pra-
cy, zmienić kontrast wyświetla-
cza i dodać opisy do kanałów.
Model NC-33M jest wodoszczel-
ny i może być wykorzystywany 
zarówno na wodach słodkich, jak 
i słonych. Jest również zgodny 
z unijnymi normami dla sprzętu 
morskiego, co oznacza, że nie jest 
jedynie urządzeniem o zwięk-
szonej kroploodporności, ale 
w pełni skutecznym narzędziem 
do łączności morskiej odpornym 
na morskie środowisko. W oce-
nie uczestniczyły polskie labora-
toria, a potwierdzenie zgodności 
wydał Instytut Łączności w War-
szawie.
Radio ma ergonomiczną obudowę 
z gumowymi wypustkami po bokach, 
dzięki czemu nie wyślizguje się z dłoni. Duży wyświetlacz zapew-
nia pełną kontrolę parametrów pracy. Model wyposażono w po-
jemny litowo-jonowy akumulator zapewniający minimum 9 go-
dzin pracy. W oprogramowaniu uwzględniono wiele przydatnych 
na morzu funkcji: natychmiastowy dostęp do kanału 16 i kanału 
wywoławczego, jednoczesny nasłuch nawet trzech kanałów, czte-
rostopniowy wskaźnik rozładowania akumulatora, szybki dostęp 
do kanałów dzięki opcji „kanały ulubione” oraz tryb osuszania 
głośnika.
Zestaw zawiera moduł radiostacji NC-33M, antenę, ładowarkę, 
zasilacz do ładowarki, klips, pasek na rękę, zestaw do progra-
mowania radia za pośrednictwem komputera (oprogramowanie, 
kabel USB, przejściówka do gniazda wodoszczelnego).
Ceny: wersja podstawowa – 599 zł, wersja z zestawem do pro-
gramowania radia poprzez kabel USB – 649 zł. 
Źródło: www.navcomm.eu

Nowe instrumenty Raymarine
Firma Raymarine zaprezentowała urządzenia 
i40, i50 oraz i60, będące kontynuacją znanych 
modeli ST40 i ST60. Nowe wzornictwo pasuje 
do najnowszych wskaźników wielofunkcyjnych 
serii e i c. Instrumenty i40 posiadają czerwo-
ne podświetlenie ułatwiające odczyt danych 
(prędkość, głębokość, kierunek wiatru). 
Źródło: www.eljacht.pl

Nikon D3200
Aparat zaprojektowany z my-
ślą o początkujących miłośni-
kach fotografii. Wyposażono 
go w matrycę o rozdzielczo-
ści 24,2 megapiksela, prze-
twornik obrazu Expeed 3, 
szeroki zakres czułości ISO 
100–6400, funkcję filmo-
wania Full HD oraz udosko-
nalony tryb podręcznika, in-
struujący użytkownika krok 
po kroku. Zaawansowane 
rozwiązania oraz intuicyjna 
obsługa sprawiają, że D3200 
robi piękne zdjęcia i rejestru-
je filmy wysokiej jakości. 
Aparat dostępny jest w ko-
lorze czarnym i czerwonym. 
Średnia cena rynkowa w ze-
stawie z obiektywem AF-S 
DX Nikkor 18-55mm f/3,5-
-5,6G VR to około 2,9 tys. zł. 
Źródło: www.nikon.pl

http://www.parker.com.pl/
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http://www.navcomm.eu/
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Woda na jachcie
W domowych instalacjach zakładamy filtry. Oczyszczamy też wodę w filtrach 

dzbankowych. I dopiero później ją gotujemy. A co z wodą na jachcie? Jak 
utrzymać zbiornik i instalację w czystości i jak zadbać o jakość wody?

J achtowa instalacja zanieczyszczona 
algami lub drobnoustrojami (bak-
terie i grzyby) oznacza kłopotliwe 

i kosztowne czyszczenie. Aby tego unik-
nąć, warto raz w roku, najlepiej na począt-
ku sezonu, zdezynfekować zbiornik oraz 
przewody. Jak to zrobić? Kupujemy środek 
zawierający aktywny tlen (nie ma zapa-
chu ani smaku). Wlewamy go do pustego 
zbiornika. Po chwili dolewamy wody do 
pełna, a roztwór wypełnia zbiornik oraz 
instalację, aż po wszystkie wlewy i ujścia 
(pamiętajmy, by otworzyć zawory i wymie-
nić filtr wody). Następnie zamykamy kurki 
i pozostawiamy mieszaninę na 24 godziny. 
Po tym czasie wypuszczamy wodę i rozpo-
czynamy płukanie zbiornika oraz instalacji 
(wlewamy i wylewamy czystą wodę). Te-
raz możemy już zatankować jacht do pełna 
i wypłynąć w rejs.

Jeśli jednak instalacja została zaniedba-
na, występuje w niej osad kamienny i roz-
winęły się algi lub drobnoustroje, musimy 
starannie ją oczyścić. W tym celu wyko-
rzystujemy środek z kwasem cytrynowym 
rozpuszczanym w ciepłej wodzie. Roztwór 
wlewamy do zbiornika i czekamy, aż za-
cznie wypływać przez krany. Zostawiamy 
go na kilkanaście godzin, a następnie sta-
rannie przepłukujemy instalację. Później 
możemy przeprowadzić dezynfekcję w taki 
sposób, jak opisaliśmy powyżej.

Na rynku dostępne są także środki, które 
mogą zainteresować żeglarzy pływających 
na jachtach czarterowych. Odbierając łód-
kę w Gracji czy Chorwacji, nie mamy czasu 
na długotrwałe płukanie instalacji wodnej. 
Na jacht wchodzimy zazwyczaj w sobotę 
i jeszcze tego samego dnia lub nazajutrz 
o świcie chcemy wyruszyć w morze. Dlate-
go do pustego zbiornika warto wsypać śro-
dek uzdatniający wodę, który może ją chro-
nić przed zanieczyszczeniem biologicznym 
nawet przez pół roku. Środki te nie zawie-
rają chloru, są bezwonne i bezsmakowe. 
Dostępne są w formie płynu, proszku lub 
tabletek. Płyn przeznaczony jest do ma-
łych zbiorników (do 150 litrów), proszek 
do większych, a tabletki do zbiorników 
o objętości ponad 500 litrów. Po zatanko-
waniu zbiorników i dodaniu uzdatniaczy 
woda będzie gotowa do użycia po dwóch 
godzinach.
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dokąd lecimy na rejs?
Jesienna depresja czy słońce Karaibów? Odśnieżanie po pierwszych śniegach czy włóczęga wokół 
Wysp Kanaryjskich? A może choć raz w życiu warto spędzić na pokładzie jachtu Boże Narodzenie,  

a sylwestrową kreację zamienić na sztormiak?

S prawdziliśmy oferty kilkunastu 
polskich agencji żeglarskich. 
Wybraliśmy te propozycje, któ-

re wydawały się nam najciekawsze. 
Braliśmy pod uwagę atrakcyjność jach-
tu, rejonu żeglugi oraz cenę zorganizo-
wanej wyprawy. W ten sposób powstał 
październikowy przewodnik magazynu 
„Wiatr”. Wierzymy, że pomoże wam pod-

jąć decyzję, dokąd wyruszyć na jesienny 
lub zimowy rejs. 

Do prezentacji ciekawych pomysłów na 
zagraniczne wyprawy żeglarskie i mo-
torowodne będziemy wracać na łamach 
„Wiatru”, więc jeśli organizujecie rejsy, 
w których każdy może wziąć udział, ślij-
cie informacje na adres: 

redakcja@magazynwiatr.pl.

Pół miesiąca na „Chopinie” 
Termin: 22.01. – 5.02.2013  
Źródło: 3Oceans

W drugiej połowie stycznia żaglowiec „Fry-
deryk Chopin” rozpocznie rejs „Wagner Revi-
sited 2013” na trasie Martynika – St. Lucia 
– Brytyjskie Wyspy Dziewicze – St. Vincent 
– Martynika. Cena: 2750 zł. Jedną z atrakcji 

To nie jest fotomontaż, ale wyjątkowa atrakcja turystyczna. 
Samolot ląduje na lotnisku Princess Juliana na karaibskiej wyspie 
Saint-Martin. Pas startowy znajduje się tuż nad brzegiem morza, 
plażowicze mogą niemal poczuć podmuch z silników.
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dokąd lecimy na rejs?
Jesienna depresja czy słońce Karaibów? Odśnieżanie po pierwszych śniegach czy włóczęga wokół 
Wysp Kanaryjskich? A może choć raz w życiu warto spędzić na pokładzie jachtu Boże Narodzenie,  

a sylwestrową kreację zamienić na sztormiak?

będzie zwiedzanie Trellis Bay na Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych i wizyta w miejscu, 
gdzie wmurowano pamiątkową tablicę po-
święconą Władysławowi Wagnerowi.

Rejs rozpocznie się na Martynice leżącej 
w archipelagu Małych Antyli, skąd „Cho-
pin” popłynie na wyspę St. Lucia, a następ-
nie na Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Dalej 
żaglowiec wyruszy na wyspę St. Vincent, 
gdzie warto zobaczyć wodospady i zanu-
rzyć się z maską i płetwami w przepięk-
ny świat podwodnej rafy. Załoga zwiedzi 
ogrody botaniczne oraz dawną bazę mili-
tarną Fort Charlotte, gdzie zorganizowano 
wystawę poświęconą kulturze regionu.

Przez Gibraltar na Teneryfę, 
czyli dwa tygodnie na oceanie 
Termin: 27.10. – 10.11.2012  
Źródło: Agantrus Sailing & Travel

Na lewej burcie Afryka, na prawej bez-
kres oceanu, a na kursie Wyspy Kanaryj-
skie. Przyznacie – taki listopad to bardzo 
piękna perspektywa. W hiszpańskiej Mala-
dze czeka na nas jacht Oceanis 473 (rocznik 
2002). Cena dwutygodniowego rejsu: 2260 
zł. Obejmuje usługi skippera i ubezpiecze-
nie. Nie zawiera ubezpieczenia kaucji (180 
euro za jacht płaci wspólnie cała załoga), 
wyżywienia, paliwa, opłat portowych, 

opłat za transport i lokalnych opłat admini-
stracyjnych, a także końcowego sprzątania 
(100 euro za jacht). Wspólna kasa jachtu to 
średnio 100 euro od osoby na tydzień.

Z Lizbony do Malagi  
przez Cieśninę Gibraltarską 
Termin: 20.10. – 3.11.2012 
Źródło: Punt

Jacht Delphia 47 „Jam Session” ma 
liczne grono wiernych załogantów. Od 
wodowania przed trzema laty jednostka 
przemierzyła Morze Północne, Bałtyk, Za-
tokę Biskajską i Kanał Angielski. Odbyła  
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transatlantycki rejs z Madery na Karaiby, 
kilkukrotnie opłynęła Półwysep Iberyjski, 
eksplorowała norweskie fiordy, odwiedziła 
Szetlandy, Wyspy Owcze i Islandię. „Jam 
Session” ma wspaniałą linię i świetnie ra-
dzi sobie na morzu, także w bardzo trud-
nych warunkach. Ten 14-metrowy jacht 
mieści pod pokładem pięć dwuosobowych 
kabin, przestronną mesę, dwie łazienki, 
stół nawigacyjny oraz wygodny kambuz. 
Obszerny kokpit zapewnia miejsce 10-oso-
bowej załodze oraz łatwą komunikację 
z keją podczas postoju w porcie (w trosce 
o komfort na jachcie żegluje maksymalnie 
osiem osób oraz kapitan).

Jesienią „Jam Session” zawinie ponownie 
do portów Półwyspu Iberyjskiego oraz Maro-
ka. W sobotę 20 października rozpocznie się 
14-dniowy rejs turystyczno-stażowy „Przez 
Cieśninę Gibraltarską” na trasie: Lizbona – 
Kadyks – Tanger – Malaga (około 400 mil). 
Historyczne porty, muzyka flamenco, wspa-

niała iberyjska kuchnia oraz przepłynięcie 
przez historyczne Słupy Heraklesa – to głów-
ne atrakcje wyprawy. Cena: 1690 zł od osoby. 
Obejmuje usługi skippera i ubezpieczenie. 
W cenie nie uwzględniono wyżywienia, pali-
wa, opłat portowych oraz dojazdu i powrotu. 

Etapowy rejs wokół Europy 
Termin: październik – listopad 2012 
Źródło: Punt

Pragniesz zmierzyć się z morzem, spraw-
dzić swoje żeglarskie umiejętności i zdobyć 
nowe doświadczenia? Oto propozycja dla 
osób gotowych na żeglowanie w trudnych 
warunkach. Rejsy na jachcie Bavaria 37 cru-
iser „Kalispera” odbędą się na trasie z Pol-
ski, przez Kanał Kiloński, Kanał Angielski, 
do Brestu. A następnie wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Europy. Jacht ma ogrzewanie i in-
stalację ciepłej wody. Na pokładzie będzie 
dwóch doświadczonych skipperów. Ceny: 

rejs siedmiodniowy – 840 zł od osoby, 
dziewięciodniowy – 960 zł od osoby. Cena 
obejmuje usługi skippera i ubezpieczenie. 
Harmonogram rejsów znajdziecie na stronie 
organizatora www.punt.pl.

Sekrety orientu 
Termin: 3.11. – 17.11.2012  
Źródło: Punt

W sobotę 3 listopada rozpocznie się 
14-dniowy rejs na jachcie „Jam Session” 
pod hasłem „Maroko – sekrety orientu”. 
Trasa: Malaga – Maroko – Ceuta – Madera. 
Ta wyprawa pobudzi wasze zmysły. W Ma-
roku zapach orientalnych przypraw, soku 
z trzciny cukrowej i zielonej herbaty z mię-
tą miesza się ze śpiewami dochodzącymi 
z meczetów i okrzykami sprzedawców 
zachęcających do zakupów. A afrykańskie 
słońce grzeje mocno także jesienią. Pla-
nowana trasa ma długość 700 mil, dlate-

Gibraltar. Jeszcze kilka godzin i będziemy na Atlantyku.

http://www.punt.pl/
http://www.punt.pl
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go rejs będzie doskonałą okazją nie tylko 
do odkrycia uroków Maroka, ale również 
do sprawdzenia żeglarskich umiejętności 
i zmierzenia się z falami oceanu. Cena: 
1690 zł od osoby. Obejmuje usługi skippera 
i ubezpieczenie. W cenie nie uwzględniono 
wyżywienia, paliwa, opłat portowych oraz 
dojazdu i powrotu.

Witajcie w raju,  
czyli na Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych  
Termin: 12 – 22.11.2012  
Źródło: Blue Sails

Czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze (zwa-
ne w skrócie BVI) mają coś wspólnego 
z Amsterdamem? Tylko jedno: trzeba zawi-
nąć tam choć raz. Listopadowe dni możemy 
spędzić, pływając w żeglarskim raju luksu-
sowym katamaranem Lagoon 560.

BVI to 60 górzystych wysepek od-
krytych przez Kolumba w 1493 roku, 

podczas drugiej podróży do Nowego 
Świata. W pobliżu plaż nie znajdziecie 
budek z hamburgerami, targowisk, koszy 
na śmieci ani tłumów turystów. Będziecie 
mogli postawić stopę na Sandy Cay, wy-
sepce należącej do Laurence’a Rockefelle-
ra, na której nie ma nic prócz piasku i palm. 
Rejs rozpocznie się na francuskiej wyspie 
St. Martin, skąd załoga obierze kurs na za-
chód, w kierunku Brytyjskich Wysp Dzie-
wiczych. Jacht dopłynie między innymi 
do wysp Virgin Gorda, Anegada, Jost Van 
Dyke i Tortola (największej w archipelagu). 
To miejsca, które – jak całe Karaiby – pul-
sują słońcem, wiatrem, egzotyczną przy-
rodą i muzyką reggae. Z jachtowego od-
biornika, który nastawicie na falach 97.3, 
rozbrzmiewać będą rytmiczne nuty Boba 
Marleya.

Na BVI jachty najczęściej cumują kilka-
dziesiąt metrów od brzegu na specjalnych 
bojach (doba przy boi kosztuje zwykle 20-
25 USD). Na Peter Island trzeba zapłacić 35 
dolarów za miejsce przy boi i od 60 dola-
rów za wygodniejszy postój przy kei. Rano 
pod jachty podpływają miejscowi handla-
rze oferujący drobne upominki, żywność 
i lód do jachtowej lodówki.

Na katamaranie Lagoon 560 wynajmuje-
my dwuosobową kabinę. Dziobowe kosz-
tują 2,5 tys. euro, rufowa – 3 tys. euro, 

a armatorska – 3,5 tys. euro. W tej cenie 
mamy pobyt na jachcie, obsługę kapitana, 
pierwsze śniadanie na pokładzie, ręczniki, 
pościel, ubezpieczenie jachtu i załogi oraz 
przejazd z lotniska na jacht w dniu przylo-
tu. Cena nie obejmuje biletów lotniczych, 
wyżywienia, opłat portowych i paliwa do 
jachtu oraz pontonu.

Martynika,  
czyli precz z zimową depresją 
Termin: 27.01. – 8.02.2013  
Źródło: Blue Sails

Pod koniec stycznia możemy się zaokrę-
tować na pokład katamaranu Lagoon 421 

(rocznik 2010). Z Mar-
tyniki startuje ósma 

edycja rejsu „Sło-
neczny sposób 

na zimową de-
presję”. Cena 

za kabinę 

z własną łazienką to 1190 euro. W cenie 
mamy usługi skippera, paliwo do jachtu, 
pościel, ręczniki, ubezpieczenie osób i ba-
gażu, sprzątanie po rejsie, transport do 
mariny i na lotnisko oraz pięciogodzinną 
wycieczkę po Martynice zaplanowaną na 
ostatni dzień wyprawy. Cena nie zawie-
ra biletów lotniczych, wyżywienia załogi 
i skippera opłacanego ze wspólnej kasy 
jachtowej oraz opłat portowych. Prze-
widziano postoje w kilku egzotycznych 
miejscach, między innymi na wyspach 
St. Lucia, St. Vincent, Tobago Cays i Mu-
stique (przeloty dobowe od 10 do 55 mil 
morskich).

Ze Szczecina na ocean 
katamaranem Wave 58 
Terminy: listopad i grudzień 
Źródło: Kubryk

Znudziło się wam pływanie z prędkoś-
cią 6 węzłów? No, to mamy coś dla was. 
W czteroetapowy rejs ze Szczecina na wy-
spę Gran Canaria wyrusza znany katama-
ran „Sta Maria” (Wave 58). Pierwszy etap 
rozpocznie się w Szczecinie 3 listopada, 
drugi w Amsterdamie 13 listopada, trzeci 
w Cork 25 listopada, a czwarty w Lizbonie 
8 grudnia. Jacht dotrze na Wyspy Kanaryj-
skie 16 grudnia (w późniejszych terminach 

będzie dostępny w czarterze za 6 tys. euro 
za tydzień). Ceny za rejs: od 1595 zł do 2795 
zł. Cena obejmuje miejsce na jachcie, pro-
wadzenie jachtu przez kapitana, produkty 
do przygotowania posiłków, opłaty porto-
we i administracyjne, paliwo, gaz, wodę 
pitną, ubezpieczenie jachtu i podstawowe 
szkolenie żeglarskie według systemu ISSA 
Poland. W dwóch pierwszych rejsach w 
cenę wliczono także transport mikrobusem 
na trasie Szczecin – Amsterdam – Szcze-
cin. Cena nie zawiera biletów lotniczych, 
ubezpieczeń, pościeli, ręczników i sprząta-
nia jachtu po rejsie.

„Sta Maria” to polski katamaran, dzieło fir-
my Wave Catamarans. Podczas regat ARC ta 
łódź pokonała Atlantyk w 14 dni. Na zrefowa-
nych żaglach, przy wietrze o sile od sześciu do 
siedmiu stopni w skali Beauforta, „Sta Maria” 
płynie z prędkością 22 węzłów. Dobrze radzi 
sobie także w warunkach sztormowych. Jacht 
ma ciekawy kształt pływaków – w przekro-
ju przypominają odwróconą gruszkę. To po 

to, by pogodzić dobre osiągi łodzi z wygo-
dą przebywania w przestronnych kabinach. 
Dzięki takiej konstrukcji część podwodna 
pływaków jest smukła, a nawodna bardziej 
pękata, z zaokrąglonymi burtami.

Pływaki mają 17,6 m długości. Szerokość 
jachtu to 9,2 m. Przestronne, klimatyzo-
wane wnętrze może być domem dla 10-12 
osób. Jacht posiada obszerną mesę z kam-
buzem, sześć kabin, cztery łazienki i dwa 
pomieszczenia gospodarcze. Wysokość 
salonu to sporo ponad dwa metry, a kabin 
– 2,1 metra. W kuchni mamy piekarnik, 
kuchenkę gazową, lodówkę, zlew, zmy-
warkę do naczyń, kuchenkę mikrofalową 
i kawiarkę.

Zima na Wyspach Kanaryjskich 
Terminy: od grudnia 2012  
do lutego 2013  
Źródło: Akademia Jachtingu

Uciekajmy do słońca. Boże Narodzenie, 
sylwester, ferie zimowe i karnawał – wszyst-
kie tygodnie od połowy grudnia do końca 
lutego możemy spędzić w tygodniowych 
rejsach wokół Wysp Kanaryjskich. Na Te-
neryfie będzie czekał jacht Delphia 40, któ-
ry po sezonie opuszcza Chorwację i zmierza 
na Kanary. Hiszpańskie potrawy zado-
wolą smakoszy, egzotyczne krajobrazy  

http://rejsynakatamaranach.pl/


26 październik 2012

reJSy PrzeWodNik

będą doskonałą scenerią dla fotografów, 
silne wiatry zagwarantują wiele wrażeń, 
a temperatura powietrza wakacyjny wypo-
czynek. Organizator rejsów działa zimą na 
Kanarach od pięciu lat, więc zapewne zna 
urocze zakamarki, ciekawe porty i najlep-
sze restauracje. Uwaga: uczestnicy rejsu nie 
muszą mieć żeglarskiego doświadczenia.

Cena: 1390 zł. Obejmuje usługi kapitana 
i ubezpieczenie. Za portowanie, wyżywie-
nie i paliwo uczestnicy płacą z kasy jachto-
wej, do której wnoszą składkę w wysoko-
ści 120 euro od osoby. Cena nie obejmuje 
kosztów związanych z transportem na Wy-
spy Kanaryjskie. Koszt przelotu na Tenery-
fę (w obie strony) to od 900 zł do 1400 zł. 

Organizator pomaga w zorganizowaniu po-
dróży lotniczej i wyszukaniu korzystnych 
połączeń.

Załoga tańcząca z Anią Bosak 
Termin 10.02. – 17.02.2013  
Źródło: Yachting Holidays

Tygodniowy, kameralny rejs połączony 
z nauką tańca, zakończony zabawą kar-
nawałową w Santa Cruz. Zapraszamy na 
wyprawę Carnival Samba Sailing z Anią 
Bosak. Cena: 2499 euro. Rejs odbędzie się 
na katamaranie Wave 58 – kto widział ten 
jacht, ten wie, że na jego pokładzie moż-
na poszaleć. Początek rejsu zaplanowano 
w Las Palmas. Każdy wieczór załoga spę-
dzi na innej plaży, gdzie znana tancerka 
Anna Bosak poprowadzi lekcję samby.

Rejsy u wrót Atlantyku 
Termin: luty 2013  
Źródło: Glob Tourist

Dlaczego warto zaplanować zimowy rejs 
na Wyspach Kanaryjskich? Podróż z Polski 
jest dość krótka, temperatury na wyspach 
przyjemne, krajobrazy zróżnicowane, 
woda błękitna, ceny przystępne, a wiatr 
niezawodny.

Na wyspach czeka jacht Oceanis 473. 
Tygodniowy rejs kosztuje 1450 zł od oso-
by. Cena obejmuje pobyt na jachcie, usłu-
gi skippera i ubezpieczenie. Wyżywienie, 
paliwo, opłaty portowe oraz opłaty admi-
nistracyjne pokrywane są ze wspólnej kasy 
jachtu. Ubezpieczenie kaucji wynosi 180 
euro (płaci wspólnie cała załoga). Trasa 
rejsu: Teneryfa – Gran Canaria – Teneryfa.

Archipelag składa się z siedmiu dużych 
wysp (Teneryfa, Fuerteventura, Gran Ca-
naria, Lanzarote, El Hierro, La Palma i La 
Gomera) oraz z sześciu mniejszych. Leżą 
zaledwie 95 km od Afryki. Słyną z niezwy-
kle łagodnego klimatu – prawie przez cały 
rok jest tam słoneczna wiosenna pogoda. 
Średnia maksymalnych temperatur wynosi 
od 18 stopni Celsjusza zimą do 24 stopni 
latem. Ruch turystyczny skupia się głównie 
w kurortach Teneryfy, Gran Canarii i Fuer-
teventury. Zimą słońce świeci na wyspach 
ponad sześć godzin. Temperatura wody 
i powietrza przekracza nawet 20 stopni Cel-Lanzarote – palmy i wulkaniczne skały Wysp Kanaryjskich.
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http://www.akademia-jachtingu.pl
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sjusza. Wiatry najczęściej mają siłę od 3 do 
4 stopni Beauforta, ale trzeba być przygo-
towanym na silniejsze podmuchy. Odległo-
ści między portami wynoszą od 50 do 150 
mil. Wyspy Kanaryjskie to obszar pływowy 
o charakterystyce półdobowej, więc podczas 
rejsu zaliczymy staż niezbędny do zdobycia 
patentu jachtowego sternika morskiego. 
Średni skok pływu wynosi ponad 1,5 m. 

Podczas wyprawy można się wspiąć na 
wulkan Teide (3718 m n.p.m) na Tenery-
fie i zwiedzić najpopularniejszy w Hi-
szpanii ogród zoologiczny Loro Parque, 
ulokowany na przedmieściach Puerto de 
la Cruz, gdzie znajdują się plaże aligato-
rów, baseny z rekinami i orkami, pingwi-
ny i nietoperze. Można też wziąć udział 
w kanaryjskiej fieście karnawałowej 
(zabawa trwa w lutym trzy tygodnie). 
Karnawał na Teneryfie jest drugim co do 
wielkości na świecie (po słynnym karna-
wale w Rio de Janeiro).  

Wyspy KanaryjskieProwincja 
Santa Cruz de Tenerife

Prowincja 
Las Palmas
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Teneryfa – największa z Wysp Kanaryjskich.

http://www.globtourist.com
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Najciekawsze wyspy Karaibów 
i plenery filmowe 
Termin: 22.11. – 1.12.2012  
Źródło: Otago Yacht

Scenariusz jak z bajki. Najpierw przy-
lot na unikatowe lotnisko Princess Julia-
na na wyspie Saint-Martin i przejazd do 
cichej zatoki Oyster Pond, gdzie w mari-
nie Kapitana Oliviera czeka nowy cruiser 
błękitnych wód: Jeanneau 44i. Elegancka 
linia pokładu, cztery dwuosobowe kabi-
ny i obszerna mesa zapewniają wygodne 
żeglowanie ośmiu osobom. Wyposażenie 
standardowe obejmuje również barbecue. 
Cena: 2500 euro. Trasa rejsu prowadzi 
przez filmowe St. Barts z atmosferą fran-
cuskich butików i restauracji, St. Eustatius 
oferujące ambitną wycieczkę przez desz-
czowe lasy do krateru wulkanu, St. Kittes 
z atmosferą karaibskiej kuchni i lokalami 
pełnymi muzyki. Zawiniemy także na wy-
spę Antigua, spokojną Barbudę z różowymi 
plażami i Gwadelupę z czarnym piaskiem 
wulkanicznym. Jeżeli czas pozwoli, po 
drodze można wpaść na Dominikę, Marty-

nikę i St. Lucię. Koniec rejsu zaplanowano 
na wyspie St. Vincent. Po wyokrętowaniu 
można przeznaczyć trochę czasu na zwie-
dzanie Kingstown, gdzie znajduje się m.in. 
najstarszy ogród botaniczny na Antylach 
(1763), i zatoki Wallilabou, znanej z filmu 
„Piraci z Karaibów”.

Z Majorki na Wyspy Kanaryjskie 
Termin: 30.10. – 15.11.2012  
Źródło: Otago Yacht

Propozycja europejskiej trasy dla mi-
łośników katamaranów. Zaokrętowanie 
na Majorce na pokład zupełnie nowego 
Lagoon 560 (rocznik 2012). Cel rejsu: Wy-
spy Kanaryjskie. Przed załogą 17 dni nie-
zwykłej przygody na Morzu Śródziemnym 
i Atlantyku. Cena: 2500 tys. euro za dwu-
osobową kabinę. Lagoon 560, katamaran 
o długości 17 metrów, ma dwie kabiny dla 
obsługi (skipper i hostessa) oraz pięć dwu-
osobowych kabin dla gości. Oprócz zwy-
kłego wyposażenia jacht posiada telefon sa-
telitarny, generator prądu, klimatyzowane 
wnętrze, odsalarkę i kamerę termowizyjną.

Wigilia lub Nowy Rok 
na Wyspach Kanaryjskich 
Termin: 16 – 26.12.2012 lub 
27.12.2012 – 5.01.2013  
Źródło: Academia Nautica

W te wyjątkowe dni waszym domem może 
być jacht Bavaria 44. Wyobraźcie sobie małą 
choinkę w mesie, którą udekorujecie wszyst-
kim, co wpadnie wam w ręce. Albo szampan 
chłodzący się w jachtowej lodówce. Start 
i metę świątecznych rejsów wokół Wysp 
Kanaryjskich zaplanowano w Las Palmas. 
Ceny: 1170 za rejs wigilijny i 1770 za rejs 
noworoczny. Cena obejmuje opiekę kapita-
na i ubezpieczenie. Za wyżywienie, paliwo, 
opłaty portowe i administracyjne uczestnicy 
płacą ze składek do wspólnej kasy rejsu (po 
10 euro na dzień). Organizator oferuje po-
moc w rezerwacji biletów lotniczych. Jacht 
Bavaria 44 o długości ponad 13 metrów 
ma pięć dwuosobowych kabin, mesę, dwie 
toalety, instalację ciepłej wody oraz rozbu-
dowaną elektronikę nawigacyjną, między 
innymi dwa odbiorniki GPS, NAVTEX i ra-
dioteleks pogodowy.



PrzeWodNik reJSy

29www.magazynwiatr.pl

Rejs na Nowy Rok  
po wyspach greckich 
Termin: 28.12.2012 – 05.01.2013 
Źródło: Talar Sisters

Dlaczego warto pojechać do Grecji, by 
właśnie tam przywitać Nowy Rok? Zachę-
cają piękne widoki, zaciszne kotwicowiska, 
malownicze miasteczka, przytulne porciki, 

wyspy bez samochodów, osiołki, czysta 
woda, pyszna kuchnia, do tego skaczące 
delfiny i jedne z najwyższych zimowych 
temperatur w Europie (o tej porze roku 
temperatury w Grecji wynoszą od 8 do 18 
stopni Celsjusza, ale bywa jeszcze cieplej).

Grecki rejs sylwestrowy odbędzie się na 
jachtach typu Cyclades 50.5 i Bavaria 47, 
wyposażonych między innymi w ogrzewa-
nie i ciepłą wodę. Rejs ma charakter szko-
leniowy, a więc każdy będzie uczestniczył 
w pracach na jachcie. Musimy być przy-
gotowani na pływanie nocą, ale nie trzeba 
mieć wielkiego doświadczenia żeglarskie-
go. Cena: 1590 zł od osoby. Obejmuje opie-
kę skippera, pościel i ręczniki. Uczestnicy 
wpłacą do kasy jachtu po 120 euro od osoby 
na opłaty portowe, paliwo do jachtu i wyży-
wienie. Przejazd autokarem na trasie Wroc-
ław – Ateny – Wrocław kosztuje 550 zł. 

Załoga wyruszy w rejs z ateńskiej dziel-
nicy Kalamaki (Marina Alimos). W pla-
nach są odwiedziny na Hydrze, której 
wąskie uliczki i schody przyciągają arty-
styczne dusze. Na kursie będzie wyspa Po-
ros, tajemnicze miasto Navplion, które było 

pierwszą stolicą nowożytnego państwa 
greckiego. Jeżeli czas i warunki pogodowe 
pozwolą, jachty wyruszą na Cyklady.

Jesień i zima z jachtem „Karfi”  
Terminy:  
październik 2012 – kwiecień 2013  
Źródło: Andrzej Wojciechowski

Od połowy grudnia do końca kwietnia 
przyszłego roku znany jacht „Karfi” kapita-
na Andrzeja Wojciechowskiego, uczestnika 
wielu bałtyckich regat, żeglować będzie na 
Wyspach Kanaryjskich. Włóczęgę „Kar-
fiego” podzielono na tygodniowe i dwu-
tygodniowe etapy. Harmonogram aż 18 
rejsów znajdziecie na stronie internetowej 
Andrzeja Wojciechowskiego – www.rejsy.
szczecin.pl. Tygodniowe rejsy w różne za-
kątki Wysp Kanaryjskich kosztują 900 zł. 
Wcześniej, w listopadzie i w pierwszej 
połowie grudnia, „Karfi” odbędzie kilka 
rejsów na trasie wiodącej przez Amster-
dam, Cherbourg, Saint-Malo, Wyspy Nor-
mandzkie oraz miasta A Coruña, Lizbona 
i Madera.  
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Jacht „Karfi” (typ Taurus) obchodzi 
w tym roku swoje 40. urodziny. Powstał 
w znanym przed laty szczecińskim biurze 
projektowym, gdzie pracowali miłośnicy 
regatowych konstrukcji – Czesław Gogoł-
kiewicz, Edward Hoffman i Kazimierz 
„Kuba” Jaworski. „Karfi” jest drugim z ro-
dziny taurusów. Do dziś należy do najszyb-
szych jachtów morskich startujących w bał-
tyckich regatach.

Sylwester w Chorwacji, czyli 
sztormiak zamiast sukni balowej 
Termin: 28.12.2012 – 6.01.2013 
Źródło: Charter.pl

Zamiast nowej kreacji, szpilek i misternej 
fryzury wystarczy sztormiak i ciepły swe-

ter. Rejs sylwestrowy wzdłuż chorwackie-
go wybrzeża odbędzie się na jachtach typu 
Elan 40 i Elan 384. Planowana trasa: Zadar 
– Murter – Šibenik – Skradin – Kaprije – 
Sali – Zadar. Noc sylwestrowa planowana 
jest na wyspie Murter. Cena: 2050 zł od 
osoby. Obejmuje wyżywienie, udział w ka-
sie jachtowej (opłaty portowe, paliwo, pro-
wiant i opłaty celne), przejazd autokarem 
do Chorwacji oraz powrót do Polski (start 
i meta w Bielsku-Białej), pościel, ubezpie-
czenie, sprzątanie po rejsie, pamiątkową 
koszulkę oraz usługi skippera.

Archipelag Šibeniku, w tym Kornaty, to 
249 wysp, wysepek i większych skał roz-
piętych na przestrzeni 157 km. Zamieszka-
nych jest tylko sześć z nich: Murter, Žirje, 
Kaprije, Prvić, Zlarin i Krapanj. Murter 

z powierzchnią 19 km kw. jest największą 
z nich i jednocześnie najbardziej znaną, 
głównie z powodu trzech wygodnych ma-
rin: Hramina, Betina i Jezera.

Odkryj archipelag nie z tej Ziemi 
Termin 9 – 20.03.2013  
Źródło: Yachting Holidays

Niebiański spokój i pocztówkowy koloryt 
Seszeli was zauroczy. Dla wielu to jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Archi-
pelag ma jedno małe lotnisko. Codziennie 
lądują na nim tylko trzy samoloty z turysta-
mi. Żeglarze kierują się do jedynej w oko-
licy mariny, w której zacumowanych jest 
zaledwie kilkadziesiąt jachtów. Jeśli szuka-
cie nocnych zabaw, głośnych dyskotek, eks-

CZ ARTER 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

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 SySy kkrokrok llomlomlii 7i 7i 7/13/13/13/13 klklklkl IIIIIIIIIIII ttetellll ( 4( 4(+4(+48)8)8)8) 5555050503

www.agantru
s.pl
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kluzywnych restauracji i gwarnych portów 
– Seszele nie są dla was. Ale jeśli marzycie 
o błogim wypoczynku, o plaży, którą przez 
cały dzień będziecie mieć tylko dla siebie, 
jeśli szukacie piasku jak mąka i roślin jak 
z palmiarni oraz zatok ze szmaragdową 
wodą, w których nie zacumuje żaden inny 
jacht – ruszajcie czym prędzej.

Marcowy rejs Yachting & Discover Sey-
chelles 2013 zorganizowany zostanie na 
dwóch jachtach Lagoon 380 S2 posiadają-
cych cztery dwuosobowe kajuty z łazien-
kami, przestronne salony zewnętrzny i we-
wnętrzny oraz kuchnię. Cena 1690 euro. 
Obejmuje tygodniowy rejs luksusowym 
katamaranem ze skipperem, cztery noclegi 
ze śniadaniem w hotelach zlokalizowanych 
przy plaży na wyspach Mahé i Praslin, 
przejazdy na miejscu (do portu, hotelu 
i na lotnisko) oraz opiekę polskiego prze-
wodnika mówiącego po kreolsku. W cenie 
nie uwzględniono kosztów wyżywienia na 
jachcie, lądowych atrakcji, ubezpieczenia 
NNW oraz przelotu na wyspę Mahé i pro-
mu na wyspę Praslin. 

Seszele to 115 wysp wulkanicznych i ko-
ralowych. Leżą na Oceanie Indyjskim, na 
północny wschód od Madagaskaru, 4 stop-
nie na południe od równika, 1600 km na 
wschód od wybrzeży Afryki. W XVII wie-
ku były schronieniem dla piratów czyha-
jących na statki płynące do Indii. W poło-
wie XVIII wieku archipelag zaanektowała 
Francja, zarządzająca pobliskim Mauritiu-
sem (nazwa wysp pochodzi od nazwiska Je-
ana Moreau de Séchelles, francuskiego mi-
nistra finansów na dworze Ludwika XV). 
Na Seszele przybywali wówczas francuscy 
osadnicy wraz z afrykańskimi niewolnika-
mi. Na przełomie XVIII i XIX wieku ar-
chipelag przejęli Brytyjczycy. Wraz z nimi 
na wyspy zaczęli napływać imigranci z In-

dii i wschodniej Afryki. W końcu ludność 
z trzech kontynentów utworzyła kulturę 
Seszelczyków. W 1976 roku państwo uzy-
skało niepodległość w ramach brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów.

Tylko 33 wyspy są zamieszkane. Naj-
większa z nich (Mahé) jest domem dla 80 
proc. obywateli. Miasto Victoria to jedna 
z najmniejszych stolic na świecie. Językami 
urzędowymi są kreolski, francuski i angiel-
ski. Wyspy wulkaniczne, zbudowane z za-
sadowych skał, są większe i mają urozmai-
coną wyżynną rzeźbę. Koralowe natomiast 
ledwie wystają ponad powierzchnię oceanu 
i są przeważnie bezludne.

Temperatura powietrza: od 28 do 33 stopni 
Celsjusza. Wilgotność: 80 proc. Nie ma afry-
kańskich upałów, ale słońce potrafi mocno 

przypiec. Konieczne są kremy z filtrem 50. 
Czapki z daszkiem i lekkie koszulki z długi-
mi rękawami powinny zająć pół torby. Na-
wet w pochmurne dni warto mieć nakrycie 
głowy, bo słońce przedziera się przez chmu-
ry i podstępnie atakuje. Czasem żeglarze 
po kilku dniach spędzonych na Seszelach 
nawet oceaniczną kąpiel biorą w koszulach. 
Woda daje jedynie złudzenie ochrony przed 
słońcem. Ocean jest zaledwie o 5 stopni 
chłodniejszy od powietrza. Trzeba więc za-
nurkować głębiej, żeby się nieco schłodzić.

Akwen jest dość spokojny. Często wie-
ją słabe lub umiarkowane wiatry. Jednak 
z uwagi na kiepskie oznakowanie wód obo-
wiązuje zakaz żeglugi nocą. Mapy elektro-
niczne są w wyposażeniu większości jach-
tów, ale warto mieć dodatkowy GPS.

Seszele. Nowe znajomości gwarantowane.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99, tel. (91) 46 44 855
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
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
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko

Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

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

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, Warszawa, Porajów 14, 
tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 oraz w sezonie 
na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, tel. 509 758 503
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
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, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
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
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
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
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
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 żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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NoWe kLaSY SPOrT

N a starcie stanęło 31 zawodników 
z ośmiu państw. Pierwszy dzień 
zawodów stał pod znakiem peł-

nego słońca i letnich temperatur oraz braku 
wiatru. Na szczęście w następnych dniach 
udało się rozegrać aż 10 wyścigów. Nieste-
ty, było dość chłodno, a większość biegów 
rozegrano w deszczu.

W silnej stawce, w której było kilku 
olimpijczyków, Polskę reprezentowało 
trzech żeglarzy. Najwyższe, siódme miej-
sce, wywalczył Michał Korneszczuk. Piotr 
Machel zajął 17. pozycję, a Paweł Wałecki 
– 20. Wygrał reprezentant Czech Viktor 
Teplý, który podczas igrzysk Londyn 2012 
reprezentował swój kraj w klasie Laser. 
Ogłoszono także klasyfikację kobiet, które 
pływały na jachtach z mniejszym masztem. 
Zwyciężyła Markéta Audyová z Czech.

D-One to skiff z genakerem przeznaczo-
ny dla sterników szukających prędkości 
i sportowej rywalizacji. Z pewnością przy-
padnie do gustu wszystkim, którzy ocze-
kują od regatowej walki czegoś więcej, ale 
nie chcą rezygnować z wolności, jaką daje 
pływanie na łódce jednoosobowej. Swych 
sił próbują na D-One między innymi ster-
nicy z klas Finn i Laser. W ubiegłym roku 
mistrzostwa świata wygrał Tom Slingsby, 
mistrz świata w klasie Laser i zdobywca 
tytułu Żeglarz Roku (ISAF Rolex World 
Sailor of the Year 2010).

Żeglując pod wiatr, siedzimy na skrzyd-
łach wysuniętych poza burtę. Na kursach 
pełnych pędzimy w ślizgu jak na łódce typu 

skiff. Ten jacht to prawdziwa hybrydowa 
konstrukcja – w jednej chwili przypomina 
dostojnego finna, by za moment, po minię-
ciu górnej boi, zmienić się w nowoczesną 
maszynę pędzącą niemal jak olimpijska łód-
ka 49er. Gdy wybieramy podczas żeglugi fał 
genakera, z dziobu automatycznie wysuwa 
się długi bukszpryt. Dynamiczne zwroty na 

kursach z wiatrem to najbardziej widowi-
skowe momenty podczas treningów i regat.

Aby umożliwić rywalizację większej gru-
pie 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 monto-
wane do burt można rozsunąć. Dzięki temu 
zawodnik dopasowuje ich ustawienie do 
swojej wagi i warunków wietrznych.

Kadłub wykonano z żywic epoksydo-
wych. Niektóre elementy wzmocniono kar-
bonem. Maszt i bom zrobiono z włókien 
węglowych, a w przezroczystym żaglu za-
stosowano włókna kevlarowe. Łódkę można 
przewozić na dachu większego samochodu. 
Dwuczęściowy masz po rozłożeniu mieści 
się w kokpicie. Na czas transportu demon-
towane są także skrzydła mocowane do burt.

W październiku odbędą się trzecie mi-
strzostwa świata D-One, które noszą mia-
no Gold Cup. Tam również nie zabraknie 
naszych reprezentantów. Więcej informacji 
o klasie D-One w Polsce na stronie interne-
towej www.d-one.sails.pl.

Mistrzostwa klasy d-one
Trzech polskich żeglarzy wzięło udział w pierwszych mistrzostwach Europy klasy D-One.  

Regaty rozegrano w Czechach na jeziorze Lipno.

Przedłużacz rumpla, szoty grota, szoty genakera – sporo pracy mają zawodnicy na pełnych kursach. 

Michał Korneszczuk tuż przed górnym znakiem. 
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SPOrT dookoŁa ŚwiaTa

W ostatniej edycji regat rywali-
zowało sześć jachtów klasy 
Volvo 70. Żaden nie ustrzegł 

się poważnej awarii technicznej. Złamano 
dwa maszty, cztery kadłuby uległy delami-
nacji, były kłopoty z takielunkiem i mecha-
nizmem uchylnego kila, a nawet z przecie-
kaniem kadłubów. Organizatorzy zaczęli 
więc poszukiwać konstrukcji, która lepiej 
spełni swą funkcję, będzie tańsza i przez to 
dostępna dla większej liczby załóg. Nieste-

ty, z rezultatów tych poszukiwań nie wszy-
scy są zadowoleni.

Knut Frostat, szef firmy organizującej re-
gaty, przyznał, że brano pod uwagę sześć 
rozwiązań. Wśród nich była nawet propo-
zycja, by wyścig rozgrywać na wielokad-
łubowcach, ale uznano, że są zbyt zawod-
ne w żegludze na południowych wodach. 
W końcu wybór padł na nową klasę mo-
notypową. Jedni przyjęli to z mieszanymi 
uczuciami, inni z nadzieją.

Bruce Farr, projektant nowych łodzi, 
ma siedzibę w amerykańskim Annapo-
lis. Elementy jachtów będą powstawały 
w czterech miejscach: we włoskiej stocz-
ni Persico Nautical Division, w francu-
skiej firmie Multiplast, w szwajcarskim 
przedsiębiorstwie Decision oraz w bry-
tyjskiej stoczni Green Marine, która ma 
odpowiadać za koordynację projektu. 
Pierwsze egzemplarze zostaną zwodowa-
ne już w przyszłym roku.

Nowy jacht dla Volvo ocean race
Za dwa lata na starcie Volvo Ocean Race staną nowe jachty. Będą jednakowe i mniejsze od łodzi 

z tegorocznej edycji regat. Mają też być tańsze. Ale czy dzięki temu więcej załóg podejmie wyzwanie?  
Czy wyścig będzie ciekawszy?

Zmienia się jacht do regat Volvo Ocean Race, ale trudy wyścigu pozostaną te same.   Fot. yann Riou, Groupama Sailing Team / Volvo Ocean Race
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Nowy jacht dla Volvo ocean race
Za dwa lata na starcie Volvo Ocean Race staną nowe jachty. Będą jednakowe i mniejsze od łodzi 

z tegorocznej edycji regat. Mają też być tańsze. Ale czy dzięki temu więcej załóg podejmie wyzwanie?  
Czy wyścig będzie ciekawszy?

Nowa konstrukcja jest nieco mniejsza od 
dotychczasowych jachtów – ma 65 stóp, 
czyli niecałe 20 m. Jachty będą lżejsze 
o trzy tony. Ich kadłuby będą węższe o 10 
cm. Zamiast dziesięciu żagli dopuszczo-
nych do regat załogi będą miały siedem. 
Mniejsza będzie też powierzchnia żagli – 
451 m kw. w żegludze na wiatr i 550 m kw. 
na kursach pełnych. Na pokładzie będzie 
ośmiu żeglarzy – to także ma zmniejszyć 
koszty udziału w regatach.

Kadłuby nowych łodzi zwracają uwagę 
kształtem dziobów, charakterystycznych 
dla jachtów wielokadłubowych. Bryła 
jest bardzo zwarta, a wydłużony dziób 
dobrze harmonizuje z niewysoką burtą. 
Obszerny kokpit bez trudu pomieści zało-
gę. Kabina jest niewielka, pod pokładem 
żeglarze nie znajdą żadnych luksusów, 
ale za to nie żałowano miejsca na studio 
telewizyjne. 

Zdaniem wielu obserwatorów, nowy 
jacht Volvo Ocean Race nie jest lekar-
stwem na najważniejsze problemy naj-
starszych regat okołoziemskich. Poza 
tym nie wszyscy są przekonani do ocea-
nicznych zmagań na łodziach monotypo-
wych, ponieważ technologiczny wyścig 
zbrojeń to poligon, który budzi emocje 
i zapewnia rozwój żeglarstwa. Wpraw-
dzie faworyzuje najbogatsze zespoły, ale 
przecież podążanie za nowinkami tech-
nicznymi od dawna było siłą i magią oce-
anicznych zmagań.

Dość zaskakujący wydaje się wybór 
projektu firmy Farr Yacht. Argentyńczyk 
Juan Kouyoumdijan, twórca jachtów, które 
wygrywały w ostatnich edycjach („ABN 
AMRO”, „Ericsson 4” i „Groupama”), zo-
stał pominięty i nie ukrywa, że jest tym 
zaskoczony. Żeglarze zainteresowani re-
gatami zadają sporo pytań: dlaczego jach-
ty mają być składane z elementów produ-
kowanych w czterech stoczniach i to nie 
należących do najtańszych? Kto będzie 
odpowiadał za jakość produktu, skoro bę-
dzie on miał aż czterech wykonawców? Kto 
będzie się zajmował serwisem i naprawami 
gwarancyjnymi?

Nowy jacht, wyposażony i gotowy do 
regat, ma kosztować 4,5 mln euro. Za do-
tychczasowe łodzie zespoły płaciły 9 mln 
euro, ale Kouyoumdijan przekonuje, że jego 
jachty powinny kosztować nie więcej niż 
5,5 miliona euro. Decyzja jednak zapadła 
i nowa klasa będzie obowiązywać aż do 
2017 roku.

Marek Słodownik

Porównanie jachtów VOR 70 i nowej klasy monotypowej

Volvo Ocean Race 70 Farr yacht
Długość 21,5 m 19,8 m
Szerokość 5,7 m 5,6 m
Zanurzenie 4,5 m 4,7 m
Masa 14 t 10,75 t
Długość bukszprytu 1,82 m 2,15 m
Wysokość masztu 31,5 m 30,3 m
Żagle 480/675 m kw. 451/550 m kw.
Balast wodny 1600 l (1 zbiornik) 2600 l (3 zbiorniki)

W ostatniej edycji regat żaden z jachtów nie ustrzegł się poważnej awarii.  Fot. Ian Roman, Volvo Ocean Race

Nowy jacht, wyposażony i gotowy do regat, ma kosztować 4,5 mln euro.
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W ieje z prędkością 34 węzłów. 
Motorówka, która towarzy-
szy załodze łodzi, ma na rufie 

cztery silniki dużej mocy. Mimo to ledwo 
nadąża za rozpędzonym jachtem. Wielki 
katamaran ze skrzydłem i 11 członkami 
załogi ma w wodzie jedynie zawietrzną 
płetwę mieczową i niewielką płetwę stero-
wą. To wręcz niebywałe, by tak duży jacht 
frunął nad powierzchnią morza.

Uskrzydlona Nowa Zelandia

Po pierwszych testach są już dwa kata-
marany klasy AC 72, na których w przy-
szłym roku najlepsi żeglarze świata sto-
czą walkę o Stary Dzbanek (Auld Mug). 
Pierwsi swój bolid zwodowali Nowo-
zelandczycy. Już w lipcu, bez rozgłosu, 
trymowali jacht u wybrzeży Auckland, 
by przygotować go do oficjalnych wrześ-

niowych testów. Praca przy pucharowych 
łodziach musi być precyzyjnie zaplanowa-
na, ponieważ regulamin regat mówi, że do 
końca stycznia 2013 roku każdy z zespo-
łów może spędzić na wodzie nie więcej 
niż 30 dni. Nie ma więc czasu na „wożenie 
się” przed kamerami. Treningi muszą być 
efektywne, bo każda godzina żeglugi jest 
na wagę złota.

Nowozelandzki jacht w pierwszy rejs 
wypłynął 31 sierpnia, ale rozgłos zdobył 
tydzień później, kiedy podczas prób na mo-
rzu uzyskał prędkość dwukrotnie większą 
od siły wiatru, wynosząc ponad wodę oby-
dwa pływaki. Przy umiarkowanie silnym 
wietrze wynurzył się z wody niemal cał-
kowicie, opierał się jedynie na zawietrznej 
płetwie. Zastanawialiśmy się wówczas, jak 
to możliwe i czy węglowa konstrukcja wy-
trzyma naprężenia powstające podczas tak 
ekstremalnej jazdy. Wytrzymała, co daje 

nadzieję na wielkie emocje podczas regat 
tych skrzydlatych katamaranów. 

Inżynieria materiałowa świętuje kolejny 
sukces, bo duże katamarany klasy AC 72 
ważą zaledwie 6 ton. Przy wietrze o pręd-
kości 18 węzłów nowozelandzki jacht bez 
trudu uzyskiwał prędkość powyżej 30 wę-
złów. Skrzydło zastępujące główny żagiel 
okazało się technologicznym cudem. Ma 
wysokość 40 metrów i niezwykłą spraw-
ność aerodynamiczną. Gdy dodamy do 
tego przednie żagle, łączna powierzch-
nia ożaglowania przekracza 650 metrów 
kwadratowych.

Nowozelandczycy nie spoczywają na 
laurach. Już budują drugi katamaran, który 
ma być gotowy w styczniu. – Potrzebuje-
my około sześciu miesięcy na wprowa-
dzenie znaczących modyfikacji na drugiej 
jednostce – powiedział Nick Holroyd, szef 
projektantów Emirates Team New Zealand. 

Fruwający katamaran
Dwudziestometrowy katamaran wynurza z wody nawietrzny pływak. Ale po chwili unosi do góry także 

drugi i szybuje w powietrzu. Czarodziejskie sztuczki czy technologia przyszłości?  
Witajcie w świecie Pucharu Ameryki i nowych jachtów AC 72.
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To pokazuje, jak olbrzymim wyzwaniem 
jest budowa nowego jachtu i jak wielkie 
pieniądze są zaangażowane w walkę o Pu-
char Ameryki.

Amerykanie, którzy będą bronić trofeum, 
także testowali już swój treningowy jacht. 
Na początku września wypłynęli w rejs po 
zatoce San Francisco, ale ich opinie o no-
wym bolidzie są bardziej powściągliwe. 
Drugi katamaran budują w zaciszu swojej 
bazy, z dala od kamer i reporterów. 

Szwedzi z zespołu Artemis Racing swój 
jacht zwodują w połowie października. Mają 
bardzo szczegółowy plan działania i trzy-
mają się go z żelazną konsekwencją. Wczes-
ną wiosną, w bazie w Walencji, testowali 
skrzydło postawione na jachcie innej klasy, 
ale podczas jednej z prób konstrukcja się zła-
mała i zespół poniósł spore straty finansowe. 
Włosi z ekipy Luna Rossa Challenge kończą 
budowę swojego jachtu, ma być zwodowany 
pod koniec października. Żeglarze z Team 
Korea także budują nowy katamaran, ale na 
razie niewiele wiadomo na temat postępów 
prac i terminu wodowania. Regulamin re-
gat dopuszcza budowę maksymalnie dwóch 
jachtów klasy AC 72. Najsilniejsze zespoły 
z pewnością skorzystają z tej możliwości, po-
zostałe będą musiały zadowolić się jednym. 

Czterech pretendentów  
w Louis Vuitton Cup

Do walki o Puchar Ameryki stanie pięć 
zespołów. Amerykanie oraz cztery ekipy 
pretendentów, którzy podczas regat Louis 
Vuitton Cup wyłonią spośród siebie najlep-

szą załogę. Zwycięzca stoczy bój o puchar 
z Oracle Team USA. Regaty Louis Vuitton 
Cup rozegrane zostaną w 30. rocznicę pierw-
szej edycji tej imprezy, podczas której wygra-
ła załoga Johna Bertranda („Australia II”), 
by następnie sensacyjnie zwyciężyć z zespo-
łem Dennisa Connera. Amerykanie stracili 
wtedy puchar po raz pierwszy w historii. 
Pewnym zaskoczeniem jest brak w stawce 
francuskiego zespołu Energy 
Team, który nie zdobył wy-
starczających funduszy i nie 
zaryzykował budowy jachtu. 
Zabraknie również nowego 
zespołu Ben Ainslie Racing 
– ta ekipa myśli o walce do-
piero w kolejnej edycji regat. 
Dużego jachtu nie zbudują 
także Chińczycy, wciąż zbie-
rający doświadczenia.

Parada  
żeglarskich gwiazd

Francuz Franck Cam-
mas, zwycięzca Volvo Oce-
an Race, podpisał kontrakt 
z włoskim zespołem. Nie po-
płynie jednak w regatach, ale 
będzie pełnił funkcję trenera. 
Zespoły walczące o Puchar 
Ameryki nie po raz pierwszy 
sięgają po oceanicznych spe-
cjalistów od wielokadłubow-
ców. W ostatnich regatach 
na pokładzie jachtu „Aling-
hi” żeglował Loïck Peyron, 
a w ekipie BMW Oracle 
Racing był Alain Gautier. 
Do włoskiej załogi zosta-
li włączeni Hiszpanie Iker 
Martínez i Xabi Fernández, 
znani z regat Volvo Ocean 
Race. Na czele koreańskiej 
załogi popłynie Australij-
czyk Nathan Outteridge, 
który na sierpniowych 
igrzyskach zdobył złoty me-
dal w klasie 49er. W zespole 
amerykańskim sternikiem 
będzie James Spithill. Na 
razie nie wiadomo, jaką rolę 

na pokładzie będzie odgrywał Russell Co-
utts, szef amerykańskiej ekipy.

Walka challengerów rozpocznie się 
w San Francisco 6 lipca i potrwa do koń-
ca miesiąca (zaplanowano 21 dni star-
towych). Tygodniowa faza półfinałowa 
rozpocznie się 3 sierpnia, a finał Louis 
Vuitton Cup zacznie się 17 sierpnia (7 dni 
startowych). Początek wielkiego finału 
America’s Cup zaplanowano na 7 wrześ-
nia. Czekają nas wielkie emocje. Już cykl 
regat rozgrywany na mniejszych katama-
ranach pokazał medialną siłę nowego Pu-
charu Ameryki. Kamery na śmigłowcach, 
na pokładach jachtów i na motorówkach 
gwarantują widowiskowe przekazy tele-
wizyjne i internetowe. Czekamy na praw-
dziwe show, imprezę godną XXI wieku, 
łączącą tradycję najstarszego współza-
wodnictwa sportowego z nowoczesną 
technologią.

Marek Słodownik

Dean Barker. Żeglarz czy żołnierz z oddziału marines?

Pucharowe katamarany
AC 45 AC 72

Długość 13,45 m 22 m
Szerokość 6,9 m 14 m
Wysokość masztu 21,50 m 40 m
Zanurzenie 2,7 m 4,4 m
Masa 1400 kg 5900 kg
Skrzydło 85 m kw. 260 m kw.
Fok 48 m kw. 80 m kw.
Genaker 125 m kw. 320 m kw.
Załoga 5 osób 11 osób
Prędkość 28 węzłów 42 węzły

Drugi sezon America’s Cup World Series 
Zanim do walki staną duże katamarany, mniejsze rozpoczęły rywalizację w cyklu America’s 
Cup World Series. Pierwsze wyścigi odbyły się w San Francisco pod koniec sierpnia. Formuła 
regat została nieco uproszczona i wystartowało więcej zespołów (11). Po dwie załogi wy-
stawili Amerykanie, Szwedzi i Włosi. Zadebiutowała załoga Ben Ainslie Racing. Regaty były 
niezwykle emocjonujące. Dominowały załogi amerykańskie, które przed swoją publicznością 
dały pokaz skuteczności. W regatach meczowych to właśnie one zmierzyły się w finale – zwy-
ciężył James Spithill. On także wygrał regaty flotowe, choć w ostatnim wyścigu specjalnym 
triumfowała włoska „Pirania”, szybsza o niespełna trzy sekundy. Debiutujący zespół Ben Ains-
lie Racing zmagał się nie tylko z przeciwnikami, ale także z jachtem. – Jeszcze wiele pracy cze-
ka naszą załogę – powiedział słynny brytyjski żeglarz. Kolejne regaty (także w San Francisco) 
zaplanowano na początek października, a później załogi będą miały przerwę aż do kwietnia.

F
O

T
. C

H
R

IS
 C

A
M

E
R

O
N

 / 
A

M
E

R
IC

A
’S

 C
U

P
 (

2)



38 październik 2012

SPOrT rUMaki oceaNóW

R egaty rozegrano we wrześniu na 
Sardynii. Na starcie stanęły 34 
jachty, w tym największe zbu-

dowane w ubiegłym sezonie. Wiatry były 
kapryśne – najpierw sztorm zmusił organi-
zatorów do przerwania imprezy, a później 
wiatru brakowało. „Hetairos”, na którym 
w roli taktyka żeglował Karol Jabłoński, 
był największym jachtem w 23-letniej hi-
storii tej imprezy i budził ogromne zain-
teresowanie kibiców. Wygrał większość 
wyścigów, niektóre z dużą przewagą, ale 
po zastosowaniu formuły przelicznikowej 
znalazł się poza podium.

– Na halsówce żeglowaliśmy z prędkoś-
cią do 14 węzłów, a na połówkach i kursach 
z wiatrem – do 23 węzłów. Bez problemów 
mijaliśmy mniejsze jachty. Podczas że-
glugi na wiatr powierzchnia żagli wynosi 

1700 m kw., a specjalne szoty o grubości 
około czterech centymetrów aż wypłasz-
czają się pod wpływem potężnych napięć 
dochodzących do 40 ton. Nad sprawnym 
funkcjonowaniem kabestanów i innych sy-
stemów hydraulicznych czuwa trzech inży-
nierów siedzących przed ekranami kompu-
terów – opowiada Jabłoński.

„Hetairos” to prawdziwy gigant – jest 
największym jachtem zbudowanym z włó-
kien węglowych. Ma 66,7 m długości, 10 m 
szerokości, waży 260 ton, a maksymalna 
powierzchnia żagli to 3,8 tys. m kw. Grot 
sięga na wysokość prawie 80 m (26. pię-
tro wieżowca). Bukszpryt ma długość 8 m 
i jest wykorzystywany do stawiania do-
datkowych żagli o powierzchni ponad 1,5 
tysiąca m kw. Stylistyką jacht nawiązuje 
do klasycznych amerykańskich pilotówek 

z XIX wieku, a także do jachtów klasy J 
znanych z Pucharu Ameryki z lat trzydzie-
stych ubiegłego wieku. „Hetairos” jest jed-
nak znacznie większy.

Armator postawił przed holenderskim 
biurem projektowym Gerard Dijkstra & 
Partners niezwykłe zadanie. Zapragnął naj-
większego kecza, który zdoła przepłynąć 
pod mostami przerzuconymi przez Kanał 
Panamski. Jacht miał sprawnie żeglować 
w regatach oceanicznych i przybrzeżnych. 
Musiał też zapewniać luksusowe warunki 
w żegludze turystycznej, także w strefie 
polarnej. Warunek czwarty dotyczył wy-
glądu. Powyżej linii wodnej łódź miała 
nawiązywać do klasycznych jednostek 
z przeszłości. Krótko mówiąc: tradycja, no-
woczesność i doskonałe właściwości nau-
tyczne w jednej bryle. Dużo kontrowersji 

Jabłoński na pokładzie giganta
Podczas wrześniowych regat Maxi Yacht Rolex Cup Karol Jabłoński ścigał się na jachcie „Hetairos”.  

To wyjątkowy kecz. Łączy piękno starego jachtu i technologię nowoczesnej maszyny.  
Na dwóch masztach niesie większe żagle niż „Dar Młodzieży”.

Jacht „Hetairos” ma bukszpryt o długości 8 m wykorzystywany do stawiania dodatkowych żagli o powierzchni ponad 1,5 tys. m kw.  Fot. Rolex / Carlo Borlengh
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Jabłoński na pokładzie giganta
Podczas wrześniowych regat Maxi Yacht Rolex Cup Karol Jabłoński ścigał się na jachcie „Hetairos”.  

To wyjątkowy kecz. Łączy piękno starego jachtu i technologię nowoczesnej maszyny.  
Na dwóch masztach niesie większe żagle niż „Dar Młodzieży”.

budził początkowo kształt dziobu. Na ru-
fie mamy bowiem tradycyjny długi nawis, 
a z przodu prostą nowoczesną dziobnicę. 
Zdecydowano się na takie rozwiązanie, 
ponieważ klasyczny kształt całego kadłuba 
oznaczałby skrócenie linii wodnej o siedem 
metrów i tym samym zmniejszenie prędko-
ści o dwa węzły. To oczywiście nie wcho-
dziło w grę, bo armator wykazuje spore 
regatowe ambicje.

Kontrakt na budowę tego niezwykłego 
jachtu podpisano w styczniu 2003 roku. 
Zadanie powierzono fińskiej stoczni Bal-
tic Yachts, choć tak wielkiej łodzi ta firma 
jeszcze nie budowała. W kadłubie zamon-
towano zbiorniki balastowe o pojemności 
40 m sześciennych. Dzięki wydajnym pom-
pom tłoczenie takiej masy wody z burty na 
burtę trwa zaledwie trzy minuty. Aby jacht 
mógł wejść do mniejszych portów, zastoso-
wano podnoszony balast. Zanurzenie moż-
na zredukować z 9 m do 6 m lub nawet do 
3,5 m. Podnoszona jest także płetwa stero-

wa o długości 6 m. Płetwa balastowa waży 
83 tony, a mimo to operacja jej podnoszenia 
trwa zaledwie 6 minut. W czasie regat Maxi 
Yacht Rolex Cup na Sardynii „Hetairos” 
żeglował z maksymalnym zanurzeniem 
płetw, co budziło na pokładzie sporo emocji 
podczas halsowania w wąskich przejściach 
między wyspami. Jacht może zatankować 
16,6 tony paliwa oraz 13,2 tony wody. To 
wystarcza, by zapewnić załodze i gościom 
komfort podczas życia na pokładzie.

Jak pogodzić luksus wnętrza z dążeniem 
do zachowania stosunkowo niewielkiej 
wagi jachtu? Nowoczesne materiały, któ-
re muszą dominować na szybkim jachcie, 
ukryto pod okładzinami imitującymi wy-
sokogatunkowe drewno. Armator postarał 
się także o dobre doświetlenie wnętrza, 
gdzie klasyka harmonijnie łączy się z no-
woczesnością. Zadbano o elementy nawią-
zujące do tradycji – lampy, obrazy i inne 
dodatki dobrze komponują się na tle no-
woczesnego wzornictwa i tkanin najwyż-

szej jakości. Całość uzupełniają azjatyckie 
meble będące częścią kolekcji armatora 
i pamiątkami z podróży. Przy tworzeniu 
wystroju projektanci ponoć inspirowali 
się wyglądem jednego z singapurskich ho-
teli. Wrażenie przestrzeni potęguje fakt, 
że meble stoją swobodnie, nie łączą się 
z sobą w ciąg. Kiedy jacht stoi w porcie, 
można zapomnieć, że jesteśmy pod po-
kładem łodzi. Armator jest miłośnikiem 
regat, ale pewnych zachcianek z innego 
świata nie mógł sobie odmówić. Zapla-
nowano na przykład kominek, pianobar, 
łazienki z wannami, saunę, salę kinową, 
a nawet przechowalnię cygar. Jest także 
biuro wyposażone w system komunikacyj-
ny z łącznością satelitarną pozwalającą na 
prowadzenie wideokonferencji. „Hetairos” 
robi ogromne wrażenie, to jacht wybiegają-
cy swymi rozwiązaniami w przyszłość. To 
właśnie dzięki takim konstrukcjom żeglar-
ski świat rozwija się szybciej.

Marek Słodownik

U wybrzeży Sardynii jachty żeglowały w wąskich przejściach między wyspami.   Fot. Rolex / Carlo Borlengh
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K iedyś pływał na cadecie razem 
ze swoim sąsiadem z Sępólna 
Krajeńskiego i późniejszym ry-

walem Karolem Porożyńskim. Zajął szóste 
miejsce na mistrzostwach świata klasy Op-
timist w Ekwadorze i pierwsze w rywali-
zacji drużyn. Wygrał też największe regaty 
klasy Optimist na świecie rozgrywane co 
roku wczesną wiosną na jeziorze Garda. 
Podczas igrzysk w Pekinie był załogantem 
w klasie 470. A później wrócił do steru. Do-
kąd teraz płynie Kacper Ziemiński?

„Wiatr”: Kacper, jak oceniasz swój start 
na igrzyskach? Czy mogło być lepiej?

Kacper Ziemiński: Zawsze może być lepiej. 
A w tym wypadku szczególnie. Singapur-
czyk Colin Cheng i Norweg Kristian Ruth, 
którzy zajęli 15. i 16. lokatę w klasyfikacji 
generalnej, zgromadzili tyle samo punktów 
co ja. Przed regatami w Weymouth zakłada-
łem, że mogę być około 20. pozycji. Najlepsi 
zawodnicy prezentują bardzo wysoki i wy-
równany poziom, wielu z nich żegluje na tej 
łódce już 15 lat. Każdy z nas mógł zdobyć 
miejsce w połowie pierwszej dziesiątki, a nie-
którzy mieli realną szansę na medal. Myślę, 
że przy odrobinie szczęścia mógłbym liczyć 
na awans do wyścigu medalowego. Prędkość 
miałem dobrą, ale czasem traciłem cenne 
miejsca pod koniec wyścigów. Chyba zabra-
kło doświadczenia, w klasie Laser rywalizuję 
dopiero od czterech lat.

Na poprzednich igrzyskach żeglowałeś 
z Patrykiem Piaseckim. Byłeś jego zało-
gantem na łódce klasy 470. Dlaczego wy-
brałeś lasera?

Z natury jestem indywidualistą i chciałem 
pływać na łódce jednoosobowej. Laser był 
najlepszym wyborem. Początkowo trochę 
się męczyłem, bo ta klasa wymaga dosko-
nałego przygotowania fizycznego. Przełom 
nastąpił we wrześniu ubiegłego roku, gdy 
dołączyłem do chorwackiego zespołu, gdzie 
szefem i trenerem jest Jozo Jakelić. W tej 
grupie trenują Cypryjczyk Pavlos Kontides 
(srebrny medalista z Londynu) oraz Chor-
wat Tonči Stipanović (czwarte miejsce na 
igrzyskach). Pierwszy kontakt ze znanym 
chorwackim szkoleniowcem nawiązałem 
dzięki pomocy Mateusza Kusznierewicza. 
Jakelić zaprosił mnie na zgrupowanie do 
Splitu, gdzie ma swoją bazę. Przyglądał mi 
się uważnie i uznał, że możemy razem pra-

kacper ziemiński
Na igrzyskach w Londynie zajął 17. miejsce. Już dziś przygotowuje się do walki o Rio de Janeiro.  

Trenuje z najlepszymi i za cztery lata chce być tam, gdzie oni. Na szczycie.

Kacper Ziemiński czasem trenuje trzy razy dziennie: na wodzie, na siłowni i na rowerze.  Fot. Wojciech Artyniew
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cować. To było spore wyróżnienie, bo nie 
każdy może być członkiem tego zespołu.

Ile kosztuje uczestnictwo w programie 
szkoleniowym tej ekipy?

Trener prosił, bym o tym nie mówił.
To opowiedz, jak pracuje Jozo Jakelić.
Jest stanowczy. Kiedy pojawia się problem, 

na przykład z prędkością czy techniką, od 
razu wie, gdzie szukać rozwiązania. Dosko-
nale wyczuwa, czego zawodnik potrzebuje na 
wodzie i na lądzie. Czasem mi się wydaje, że 
potrafi czytać w naszych myślach. Podczas 
wspólnej pracy nigdy nie marnujemy czasu. 
To między innymi dlatego jego najlepsi ster-
nicy zawsze są o krok przed resztą stawki. 
Trening typowo żeglarski uzupełniam pracą 
na siłowni, ćwiczeniami ogólnorozwojo-
wymi i jazdą na rowerze – często startuję w 
maratonach. Rower jest moim wielkim przy-
jacielem. Sprawia przyjemność, buduje formę 
i przygotowuje mięśnie nóg do balastowania 
na burcie lasera. W niektórych okresach roku 
trenuję nawet trzy razy dziennie: na wodzie, 
na siłowni i na rowerowym szlaku. 

Jakie masz plany na najbliższe tygodnie?
Po wrześniowych startach w regatach Pu-

charu Europy w Pucku i w mistrzostwach 

Polski klas olimpijskich, robię sobie mie-
siąc przerwy. Później jadę do Chorwacji, 
by spotkać się z partnerami z zespołu i wy-
startować w regatach na dużym jachcie. 
To element budowania dobrej atmosfery 
w teamie. Od listopada rozpoczynamy tre-
ningi w Splicie. To będzie początek dłu-
giej pracy przygotowującej nas do igrzysk 
w Rio de Janeiro.

Którzy z krajowych rywali pozostaną 
w kadrze i będą walczyć o prawo startu 
w następnych igrzyskach?

Trudno powiedzieć. Na pewno Jonasz 
Stelmaszyk nie zrezygnuje. Być może do-
łączą do stawki młodsi zawodnicy. Bardzo 
zdolnych sterników ma pod swoją opieką 
Robert Siluk, mój klubowy trener z Pogoni 
Szczecin. To między innymi Tadeusz Ku-
biak i Aleksander Arian. Wkrótce mogą 
być naprawdę groźnymi rywalami i dosko-
nałymi partnerami do treningów.

Czym się zajmujesz, kiedy nie żeglu-
jesz, nie jeździsz na rowerze i nie dźwi-
gasz ciężarów na siłowni?

Staram się zwolnić tempo, uspokoić 
trochę rytm życia. Spędzam czas z moją 
dziewczyną. Pomagam też ojcu w rodzin-

nej fabryce mebli, którą mamy w Sępólnie 
Krajeńskim. Produkujemy głównie meble 
kuchenne i sypialniane, wszystko na eks-
port. Tata chce, bym poznał funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa z każdej strony. 
Więc raz jestem zaopatrzeniowcem, innym 
razem kierowcą, czasem odpowiadam za 
konserwację powierzchni płaskich, czyli 
po prostu zasuwam z miotłą. Po półtora-
rocznej przerwie wracam na Uniwersytet 
Szczeciński, gdzie studiuję w Instytucie 
Kultury Fizycznej. Mam sporo do nadra-
biania, więc nauka będzie teraz moim to-
warzyszem w każdej wolnej chwili.

Co zyskasz na przyszłość dzięki przy-
godzie z olimpijskim żeglarstwem? Czy 
warto być tak upartym i walczyć o kolej-
ne igrzyska?

Warto. Zyskam doświadczenie, jakiego 
nie można zdobyć w żadnej szkole. Wiedzę, 
której nie ma w książkach. Znajomość języ-
ka i obycie w pięknym żeglarskim świecie. 
Poznam wszystkie kontynenty, wspania-
łych ludzi i różne kultury. Żeglarstwo olim-
pijskie to przygoda życia i przygotowanie 
do życia. Czy można chcieć więcej?

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Kacper Ziemiński:
„Z natury jestem 
indywidualistą  
i chciałem  
pływać na łódce  
jednoosobowej.  
Laser był 
najlepszym 
wyborem.”

Kredyt Bank wspiera żeglarzy w drodze po najwyższe trofea
Żeglujemy z zasadami
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Fot. Wojciech Artyniew

http://www.kredytbank.pl/
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P odczas mistrzostw Europy klasy 
49er, które we wrześniu rozegrano 
na jeziorze Garda, zawodnicy po 

raz pierwszy na imprezie tej rangi walczyli 
o medale według reguł Theatre Style Racing. 
Polskie załogi spisały się nieźle. Marcin Czaj-
kowski żeglował z nowym załogantem Marci-
nem Rymerem, a mimo to zdołał wywalczyć 
wysoką siódmą lokatę. Tomasz Januszew-
ski i Jacek Nowak zajęli dziewiąte miejsce, 
a olimpijczycy z Londynu, Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński, ukończyli mistrzostwa 
na 12. pozycji. Wszystkie trzy ekipy kończyły 
regaty, rywalizując w wyścigach teatralnych.

„Wiatr”: Regaty klas olimpijskich często 
kończą się wyścigiem medalowym. Dziesię-
ciu najlepszych zawodników (lub dziesięć 
załóg) rywalizuje w biegu podwójnie punk-
towanym – pierwszy zdobywa dwa punkty, 
drugi – cztery, a dziesiąty – 20. To wydaje 
się dość proste i czytelne, po co więc żeglar-
scy działacze szukają nowych rozwiązań?

Paweł Kacprowski: Dla przeciętnego te-
lewidza czy internauty wyścig medalowy 
wcale nie jest czytelny. Bywa, że zawodnik, 
który wygrywa, nie staje na podium, a ten, 
który dopływa na końcu stawki, sięga po zło-
to. Takich zagadek nie ma chyba w żadnym 
innym sporcie. Czy na lekkoatletycznej bież-
ni można dobiec na końcu i zwyciężyć? Czy 
pływak, który ostatni dotyka ściany basenu, 
może otrzymać złoty medal? W żadnym wy-
padku. Dlatego my, żeglarze, wciąż szukamy 
pomysłu na uproszczenie i uatrakcyjnienie 

finiszu regat. Klasa 49er od dawna jest po-
ligonem doświadczalnym – przed laty testo-
waliśmy biegi medalowe, teraz sprawdzamy 
nowe pomysły. Zanim wyścigi teatralne za-
gościły na mistrzostwach Europy, testowane 
były podczas treningów, także w Weymouth, 
na akwenie olimpijskim. Nie jest to jeszcze 
rozwiązanie doskonałe, ale to krok we właś-
ciwym kierunku. Chodzi nie tylko o atrak-
cyjność i przejrzystość rywalizacji, ale także 
o koszty transmisji telewizyjnych i interne-
towych. Wyścigi teatralne rozgrywane są na 
ograniczonej powierzchni, więc operatorzy 
kamer nie potrzebują śmigłowców. Wystar-
czy motorówka, która może podpłynąć do 
granicy regatowego boiska, prawie jak ope-
rator na meczu piłkarskim. We wrześniu na 
jeziorze Garda mogłem pływać trenerską 
motorówką dosłownie kilka metrów od jach-
tów i obserwować walkę moich zawodników.

Na czym polega Theatre Style Racing?
Po eliminacjach zawodnicy ze złotej grupy 

(25 ekip) oraz cztery najlepsze załogi z gru-
py srebrnej, tworzą finałową flotę. Najpierw 
ostatnia ósemka (zawodnicy z miejsc 22-29) 
rozgrywa trzy wyścigi. Tylko zwycięzca 
przechodzi do dalszej rywalizacji i dołącza 
do załóg z miejsc 15-21. Teraz ta grupa bie-
rze udział w trzech wyścigach. Znów tylko 
zwycięzca pozostaje w grze i dołącza do za-
wodników z miejsc 8-14. Po kolejnych trzech 
startach na polu boju pozostaje osiem załóg 
(czołowa siódemka oraz zwycięzca ostatnich 
biegów). Ta flota rozgrywa kolejne trzy wy-

ścigi i wyłania spośród siebie cztery najlepsze 
zespoły. W wielkim biegu finałowym zasady 
są proste: kto wygrywa, zdobywa złoto, drugi 
na mecie ma srebro, a trzeci – brąz.

Na jakiej trasie rozgrywane są wyścigi 
teatralne?

Żeglarze mówią: dwa śledzie, czyli hal-
sówka na bramkę wyznaczoną przez dwie 
boje, żegluga z wiatrem, znów halsówka 
i ponownie zjazd w dół, tym razem już na 
metę. Długość boku między linią startu 
a górnymi bojami wynosi średnio 300 me-
trów. Szerokość trasy to 150 – 200 metrów. 
Boki teatralnej sceny wyznaczają boje – 
nie wolno ich przekraczać. Chodzi o to, by 
jachty nie pokonywały trasy na dwa długie 
halsy. Ta niewidzialna linia traktowana 
jest tak samo, jak naturalna przeszkoda, na 
przykład brzeg (zawodnik, który zbliża się 
do tej granicy, żąda od rywali miejsca do 
zwrotu). Na jeziorze Garda, przy wietrze 
o sile 15-18 węzłów, wyścigi teatralne trwa-
ły zaledwie sześć minut. Zawodnicy robili 
zwrot za zwrotem, czasem co kilka sekund.

Czy arbitrzy na motorówkach potrafili 
bezbłędnie ocenić, który jacht przekro-
czył granicę akwenu?

Było z tym trochę kłopotów, bo akcja na 
wodzie toczyła się bardzo szybko. Ten ele-
ment sędziowania z pewnością należy jesz-
cze dopracować.

Jakie zalety poza widowiskowością ma 
Theatre Style Racing?

Po pierwsze, trzeba i warto walczyć do 
końca. Zwycięzca wyścigów eliminacyjnych 
może wrócić do domu z niczym, a zawod-
nik z 29. miejsca teoretycznie może nawet 
zdobyć złoto. Brytyjska załoga Peters – Ge-
rald w regatach rozgrywanych z wyścigiem 
medalowym nie miałaby szans na sukces, 
a dzięki wyścigom teatralnym podczas mi-
strzostw Europy zdołała wywalczyć brązo-
wy medal. Przy odrobinie szczęścia na ich 
miejscu mogli być nasi zawodnicy.

Jaka będzie przyszłość tej formuły 
regatowej?

Na spotkaniu trenerów i działaczy zwią-
zanych z klasą 49er ustaliliśmy, że każdy 
może zgłosić swoje postulaty związane 
z wyścigami teatralnymi. Myślę, że jesz-
cze będą testowane inne formuły, a dopiero 
później zapadnie decyzja o sposobie roz-
grywania regat w najbliższych latach, także 
podczas igrzysk w Rio de Janeiro.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

wyścigi teatralne 
Paweł Kacprowski, trener polskiej kadry klasy 49er, opowiada o nowym pomyśle na rozgrywanie 

finałowych biegów w regatach żeglarskich. Czy wkrótce wyścigi medalowe ustąpią miejsca teatralnym?

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli we Włoszech 12. miejsce.  Fot. Wojciech Artyniew
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P odczas sierpniowych targów Wiatr 
i Woda na wodzie w Gdyni, dzię-
ki firmie Yachts and Yachting, 

polskiemu przedstawicielowi niemieckiej 
stoczni, mogliśmy przetestować jeden 
z ostatnich produktów Bavaria Yachts. 
Sport 34 HT (hardtop) to wzbogacona 
o nadbudówkę łódź Sport 34.

Projektowaniem łodzi motorowych oraz 
wnętrz wszystkich jachtów Bavarii zaj-
muje się BMW Group Designworks USA. 
Pierwszą jednostką zaprojektowaną dla 
stoczni przez to amerykańskie biuro była 
14-metrowa, otwarto pokładowa Bavaria 
Deep Blue 46 zaprezentowana na targach 
w Düsseldorfie w 2009 roku. Po tej bardzo 
dobrze przyjętej premierze były kolejne, aż 
w końcu niemiecka firma odświeżyła całą 
swoją linię jachtów.

Motorowy jacht Sport 34 HT cieszył się 
sporym zainteresowaniem zwiedzających 
podczas wystawy w Gdyni. Cena targowa 
testowanego modelu (166,9 tys. euro) za-
wierała koszty zakupu, transportu do Gdy-
ni, rocznego ubezpieczenia, wodowania 
i pierwszego serwisu.

Na jacht wchodzimy po dużej, zaokrą-
glonej platformie kąpielowej. Pośrodku 
rufowej części znajduje się duże łóżko do 
opalania otoczone solidnym relingiem. Pod 
nim jest hydraulicznie unoszona pokrywa 
komory silnika. Ukryto tu także duży scho-
wek na deskę do wakeboardu, ponton lub 
inny drobny sprzęt do sportów wodnych 
(po napełnieniu wodą schowek może rów-
nież pełnić funkcję basenu dla dzieci).

Dość szerokie półpokłady prowadzą na 
pokład dziobowy, gdzie zaplanowano ko-
lejny materac słoneczny. Przejścia na dziób 
chronione są uchwytami w nadbudówce 
i wysokimi relingami ciągnącymi się wo-
kół całej łodzi. Przejście z prawej strony 
prowadzi także do otwartego kokpitu.

W kokpicie, po lewej stronie, zamonto-
wano kanapę w kształcie litery U, która 
otacza niewielki drewniany stół (można go 
obniżyć, przykryć materacem i zbudować 
w ten sposób dwuosobowe łóżko). Rufo-
we oparcie kanapy jest ruchome, po jego 
opuszczeniu powiększa się powierzchnia 
rufowej leżanki do opalania. Czyli prawie 
cała załoga może na rufie rozłożyć się leni-
wie podczas poobiedniej sjesty.

Test jachtu Bavaria 34 HT
Bavaria 34 HT to wygodny, bezpieczny i łatwy w obsłudze jacht motorowy ze znanej niemieckiej stoczni. 

Poza tym ma obszerne wnętrze mieszkalne i dość atrakcyjną cenę.
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Test jachtu Bavaria 34 HT
Bavaria 34 HT to wygodny, bezpieczny i łatwy w obsłudze jacht motorowy ze znanej niemieckiej stoczni. 

Poza tym ma obszerne wnętrze mieszkalne i dość atrakcyjną cenę.

Bavaria 34 HT ma na rufie dużą platformę kąpielową, łóżko 
do opalania oraz schowek na deskę do wakeboardu, ponton 
lub inny drobny sprzęt. Po napełnieniu wodą schowek może 
pełnić funkcję basenu dla dzieci.
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Na lewej burcie w kokpicie mamy jeszcze 
wygodny jednoosobowy fotel oraz podwyż-
szoną leżankę, która przypomina łóżko do za-
biegów w gabinecie masażu. Na prawej burcie 
znajduje się jednoosobowe stanowisko ster-
nika, a za nim niewielki zewnętrzny kambuz 
z grillem, lodówką i zlewozmywakiem. Może 
przejścia w kokpicie są trochę za wąskie, ale 
za to mamy tu wszystko, czego potrzebujemy 
podczas całodziennej wycieczki. Właściwie 
nie ma potrzeby schodzenia do kabin.

Kokpit jest bardzo jasny. Po rozsunięciu 
dachu wykonanego z impregnowanego mate-
riału czujemy się niemal jak na łodzi z otwar-
tym pokładem. Nic nie zakłóca widoczności, 
a ogromne okna osłaniają nas od wiatru i chło-
du. Także ze stanowiska sternika widoczność 
jest doskonała we wszystkich kierunkach.

Cztery drewniane stopnie wiodą do czę-
ści mieszkalnej. Gdyby ktoś wprowadził 
mnie tu z zawiązanymi oczami, nie miał-
bym pewności, czy znajduję się we wnę-
trzu jachtu żaglowego, czy motorowego. 
Wystrój jest prosty i praktyczny. Wyraźnie 
nawiązuje do wyglądu pomieszczeń miesz-
kalnych łodzi żaglowych stoczni Bavaria 
Yachts. Producent wykorzystał jeden ro-
dzaj jasnego drewna oraz jeden materiał 
tapicerski na łóżka i kanapy.

W salonie, po lewej stronie, znajdują się 
kanapa w kształcie litery L, solidny drew-
niany stół i wysoka szafka. Na przeciwnej 
burcie zbudowano kambuz z ciemnym bla-
tem roboczym, lodówką, dwupalnikową 
elektryczną płytą grzewczą, dwukomoro-
wym zlewozmywakiem, kuchenką mikro-
falową i rzędami szafek.

Na jachcie jest jedna duża toaleta z prysz-
nicem i umywalką, do której prowadzą 
drzwi znajdujące się po prawej stronie zej-
ściówki. Za drzwiami, po lewej stronie, jest 
dwuosobowa kabina. Udało się tu zmieścić 
dwa szerokie łóżka ustawione prostopad-
le do osi łodzi. Po wypełnieniu przestrzeni 
między nimi materacem, na koi zmieszczą 
się nawet trzy dorosłe osoby. W tej kabinie, 
tuż przy wejściu, znajduje się także wygodna 
kanapa. Rzeczy osobiste schowamy w trzech 
dość dużych szafkach. To pomieszczenie na-
prawdę może z powodzeniem konkurować 
z dziobową kabiną armatorską tego jachtu.

Dziobówka wyróżnia się tym, że jest do-
skonale oświetlona naturalnym światłem 
wpadającym przez duży kwadratowy świet-
lik w suficie. Szerokość łóżka i pojemność 
szaf są podobne jak w kabinie na śródokręciu.

Wszystkie pomieszczenia Bavarii 34 
wykończono dość ascetycznie. Nie ma 
zbędnych dodatków czy ozdobników, ale 
aranżacja wnętrza pokazuje zarazem, że 
firma ma spore doświadczenie w budowie 
pomieszczeń mieszkalnych. Wszystkie 
krawędzie mebli są zaokrąglone, a każda 
przestrzeń wykorzystana na praktyczny 
schowek, szafkę lub jaskółkę. Naszą uwagę 

Po prawej kuchnia i telewizor, po lewej gościnna kanapa i biesiadny stół. W tle wejście do kabiny dziobowej.

Podczas testu osiągnęliśmy maksymalną prędkość 59 km/h, czyli niemal 32 węzłów.

Kabina rufowa. Dwa szerokie łóżka ustawiono prostopadle do osi łodzi. F
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zwróciła też spora wysokość kabin oraz ich 
doskonałe oświetlenie naturalnym świat-
łem. Tak duża ilość miejsca pod pokładem 
to rzadkość na łodziach tej wielkości.

Testowana Bavaria 34 HT napędzana jest 
dwoma silnikami montowanymi w standar-
dowo wyposażonych modelach: MerCru-
iser 5.0 MPI o mocy 260 KM każdy. Do-
datkowo mamy system Axius Stern Drive 
umożliwiający manewrowanie jachtem za 
pomocą joysticka. Te dwa motory, przy nie-
mal bezwietrznej pogodzie i spokojnej wo-
dzie w Zatoce Gdańskiej, pozwoliły nam 
łatwo osiągnąć maksymalną prędkość 59 
km/h, czyli niemal 32 węzłów (przy mak-
symalnych obrotach 4700 rpm i spalaniu 
154 l/h). Jacht płynnie wchodził w ślizg 
przy prędkości około 20 km/h i obrotach 
powyżej 2500 rpm. Najprzyjemniej podró-
żowało się z prędkością około 25 km/h, 
spalanie wyniosło wtedy około 75 l/h, a ha-
łas silników i szum wiatru nie zakłócały 
swobodnej rozmowy w kokpicie.

Sterówka zapewnia wygodne i bezpieczne 
prowadzenie łodzi zarówno w pozycji stoją-
cej, jak i siedzącej. Przy ostrym słońcu cie-
kłokrystaliczne monitory są trochę mało czy-
telne, ale wszystkie najważniejsze wskaźniki 
pracy silnika wyświetlane są także w górnej 
części panelu sterowania. Doskonale też spra-
wował się system sterowania joystickiem. Bez 
wahania mogę powiedzieć, że była to jedna 
z lepiej dopracowanych jednostek pod wzglę-
dem wyregulowania tego napędu. Bardzo 
często do manewrów joystickiem trzeba się 
przyzwyczaić, wyczuć to urządzenie, a jego 
praca bywa nierówna. Tu integracja joysticka 
z napędem była niemal idealna, wszystko 
działało płynnie i bez najmniejszych korekt 
zatrzymaliśmy się na koniec mojego testu 
przy stacji paliw w gdyńskiej marinie.

Bavaria 34 HT nie jest jachtem dla klien-
tów szukających przepychu, skórzanych 
tapicerek i kominka w sypialni. Ale to wy-
godna, bezpieczna i łatwa w obsłudze re-
prezentacyjna łódź motorowa. Jej rozmiary 
sprawiają, że jest bardzo wszechstronna. 
Sprawdzi się podczas weekendów w zato-
ce oraz w trakcie tygodniowych wakacji na 
mazurskim szlaku.

Arek Rejs

Bavaria 34 HT
Długość 10,80 m
Szerokość 3,59 m
Waga 6300 kg
Zanurzenie 1,15 m
Zbiorniki paliwa 520 l
Zbiorniki wody 150 l
Liczba osób do 8
Cena wersji podstawowej 129 900 euro

Silniki benzynowe
2 x MerCruiser 5.0 MPI DTS Bravo III, 260 KM
MerCruiser 377 MAG DTS Bravo III, 320 KM

2 x Volvo Penta 5.7 GXIE-EVC, 320 KM
Silniki Diesla

2 x MerCruiser Cummins CM TDI 3.0, 265 KM
Volvo Penta D6-370 EVC, 370 KM

2 x Volvo Penta D3-220 EVC, 220 KM
2 x Volvo Penta D4-260 EVC, 260 KM
2 x Volvo Penta D4-300 EVC, 300 KM

Wyłączny przedstawiciel Bavaria yachts na Polskę:  
yachts & yachting Sp. z o. o., www.yachtsandyachting.pl

Obroty silnika 
(rpm)

Prędkość 
(km/h)

Spalanie  
(l/h)

600 2 –
1 000 8 10,9
1 500 12,6 19,4
2 000 15 27,1
2 500 17 47
3 000 23 74
3 500 39 82,1
4 000 46 92
4 500 55 144
4 700 59 154

Jacht płynnie wchodził w ślizg przy prędkości około 20 km/h.

Osłona kokpitu (hardtop) ma bardzo duży rozsuwany dach.

Salon z kuchnią oraz dwie kabiny. Bavaria 34 HT może zabrać w rejs 8 osób.
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W czerwcowym wydaniu „Wia-
tru” publikowaliśmy test ot-
warto pokładowej fińskiej ło-

dzi Flipper 670 DC. Przeprowadziliśmy go 
na bardzo spokojnych wodach szczeciń-
skiego jeziora Dąbie. Test łodzi Aquador 
23 HT, produkowanej przez tę samą firmę 
(Bella-Veneet Oy) odbywał się w zgoła od-
miennych warunkach – mieliśmy idealną 
pogodę dla... żeglarzy, czyli piękne słońce, 
wiatr i fale. Tego dnia zafalowanie Zatoki 
Gdańskiej było tak duże, że nawet właś-
ciciele dużych jachtów motorowych nie-
chętnie opuszczali marinę. Jak sprawdziła 
się w takich warunkach siedmiometrowa 
łajba?

Testowana łódź jest jedną z pierw-
szych tego modelu. Podczas targów Wiatr 
i Woda w Gdyni, po raz pierwszy była pre-
zentowana na wodzie. 23 HT jest trzecią 
jednostką pod względem wielkości z linii 
Aquador. Powstaje w czterech wersjach: 
walkaround, day cruiser, cabin cruiser 
i hardtop. Kształty jachtu są typowe dla 
projektów z północnej Europy: solid-
na konstrukcja kadłuba z nadbudówką 
o ostrych rysach, przykryta mocnym da-
chem z dużymi świetlikami.

Na pokład wchodzimy od rufy przez nie-
wielką platformę kąpielową lub od dziobu, 
skąd możemy przejść półpokładami do 
otwartego kokpitu lub dostać się bezpo-

średnio do dziobowej kabiny mieszkalnej. 
Pomysłowe przejście do kabiny od strony 
dziobu spodobało mi się od razu. To roz-
wiązanie docenimy zwłaszcza wtedy, gdy 
będziemy musieli dostać się na pokład 
dziobowy przy mocno rozkołysanym mo-
rzu. Uchylamy dużą klapę opartą na hy-
draulicznych siłownikach i wchodzimy 
przez wyjątkowo szerokie i wygodne przej-
ście. Na dziobie mamy zagłębienie pokryte 
drewnem tekowym. Z tego miejsca może-
my bezpiecznie kontrolować wszystko, co 
dzieje się w przedniej części jachtu. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu jedna osoba bez 
większych problemów zacumuje przy kei. 
Sternik nie musi biegać ze swego stanowi-

Test łodzi aquador 23 HT 
Przedstawiamy łódź z listy przebojów, która nawet w trudnych morskich warunkach  

przyspiesza jak pocisk i wciska pasażerów w fotele. 

Aquador 23 HT – solidny kadłub z nadbudówką o ostrych rysach i mocnym dachem.
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Test łodzi aquador 23 HT 
Przedstawiamy łódź z listy przebojów, która nawet w trudnych morskich warunkach  

przyspiesza jak pocisk i wciska pasażerów w fotele. 
ska dookoła nadbudówki, aby dostać się na 
dziób. Wystarczy zrobić trzy kroki przez 
kabinę. Oczywiście przejście przez pół-
pokłady również jest możliwe i bezpiecz-
ne – zamontowano poręcze dookoła całej 
nadbudówki.

Z platformy kąpielowej wchodzimy do 
kokpitu, przekraczając oparcie rufowej 
kanapy. W kokpicie znajduje się gniazdo 
pozwalające rozstawić niewielki stolik. 
W burtach mamy nieduże zamykane szaf-
ki. Jak przystało na łódź z wyższej półki, 
wykończone są w drewnie. Z przodu usta-
wiono dwa fotele. Po prawej fotel sternika, 
po lewej – nawigatora. Siedzisko nawiga-
tora umieszczono na blacie odchylanym do 
przodu. Po jego podniesieniu znajdujemy 
niewielki kambuz ze zlewozmywakiem 
i elektryczną płytą grzewczą. Poniżej jest 
lodówka, do której łatwo dostaniemy się 
bez konieczności podnoszenia fotela. Nie-
wielkie schowki zaplanowano także pod 
fotelem sternika oraz pod stopniami znaj-
dującymi się tuż przy obu fotelach.

Do kabiny sypialnej prowadzą zaokrą-
glone drzwi z ciemnego tworzywa, które 
przesuwamy na lewą burtę. Całą część 
dziobową zajmuje szeroka dwuosobowa 
koja w kształcie litery V. Po lewej stronie 
jest łazienka. Na prawej burcie, w tylnej 
części kabiny, zaplanowano hundkoję się-
gającą głęboko pod stanowisko sternika. 
To miejsce spodoba się dzieciom. Można je 
także wykorzystać do ułożenia bagaży.

Testowana jednostka napędzana była 
silnikiem Cummins MerCruiser CMD 3.0 
TDI o mocy 265 KM, czyli najmocniejszym 
instalowanym na tej łodzi. Jacht napędzany 
tym motorem przy wysokich i krótkich fa-
lach bez najmniejszego wysiłku osiągnął 
maksymalną prędkość 40 węzłów (przy 
obrotach 4190 rpm). Myślę, że na spokoj-
nej wodzie ta prędkość mogłaby jeszcze 
wzrosnąć przynajmniej o węzeł. W tych 
warunkach musieliśmy uważnie trymować 
łódź, aby nie traciła kontaktu z wodą. Kilka 
razy i tak poczuliśmy, że śruba jest trochę 
za wysoko nad falami, a kadłub nie dotyka 
wody.

Powiedzieć, że ten jacht przyspiesza 
płynnie, to mało. Z ponad 260-konnym sil-
nikiem Aquador 23 HT zachowuje się nie-
mal jak sportowy jacht wyczynowy. Przy 
każdym mocniejszym przechyleniu manet-
ki prędkość wciska nas w fotel. Czujemy 
to nie tylko przy wchodzeniu w ślizg, ale 
także później. Jazda tą łódką to naprawdę 
wielka frajda. 

Wejście w ślizg następuje niemal natych-
miast, przy obrotach silnika między 2000 
a 2500 rpm i prędkości około 14 węzłów. 
Podczas skrętów łódź również sprawuje się 
znakomicie, a widoczność we wszystkich 
kierunkach jest bardzo dobra. Doskona-
łym rozwiązaniem są duże otwierane okna 
w dachu. W ostrych skrętach dach nie za-
słania widoczności, a przy ładnej pogodzie 
możemy prowadzić łódź, stojąc z głową po-
nad dachem jachtu.

Aquador 23 HT to kawał solidnej łajby, 
jednej z tych, które bez wahania wrzucam 
na prywatną listę przebojów. Pływanie tą 
jednostką to doskonała zabawa i wielka 
przyjemność. Łódź zapewni sporo emocji 
podczas sportowej jazdy, sprawdzi się tak-
że w spokojniejszych rejsach rodzinnych. 

Uchwyty, kokpit zamknięty od rufy, wy-
godne wyjście na dziób – to wszystko spra-
wia, że Aquador 23 HT jest łodzią bezpiecz-
ną i stosunkowo łatwą w obsłudze. Sprawi 
frajdę także podczas żeglugi w chłodniejsze 
dni. Rozstawiając brezentowy namiot, łatwo 
możemy osłonić cały kokpit, a zewnętrzne 
nawiewy ciepłego powietrza wyprowadzo-
ne do kokpitu zapewnią komfort wieczorem 
i podczas jesiennych podróży.

Przedstawicielem marki Aquador jest 
szczecińska firma Horyzont, która sprowa-
dza do Polski aż sześć marek łodzi moto-
rowych i żaglowych: fińskie motorówki ze 
stoczni Bella-Veneet Oy (Aquador, Flipper 
i Bella) oraz niemieckie jachty Hanse, Dehler 
i Varianta produkowane przez Hanse Group.

Arek Rejs

Widoczność ze stanowiska sternika jest doskonała.

Aquador 23 HT
Obroty (rpm) Prędkość (węzły)

650 2,7

1 000 4,1

1 500 6,2

2 000 8

2 500 16,4

3 000 24

3 500 30,2

4 000 36

4 190 40

Długość 7,15 m
Szerokość 2,56 m
Waga 1900 kg
Zanurzenie 0,85 m
Zbiornik paliwa 200 l
Zbiornik wody 42 l
Kategoria projektowa C

Silniki
CMD TDI 3.0, Bravo 3, 265 KM

MerCruiser 4.3 MPI/Alpha 1, 220 KM
MerCruiser 5.0 MPI/Bravo 3, 260 KM

Volvo Penta D3/DPS, 200 KM
Volvo Penta D3/DPS, 220 KM
yanmar 6By2-260Z, 260 KM
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N a targach w Cannes stocznia 
Bénéteau po raz pierwszy zapre-
zentowała swój drugi wędkarski 

jacht z linii Barracuda. Rok temu zwodowano 
pierwszy model tej serii – Barracudę 9. Teraz 
przyszedł czas na mniejszą o prawie 1,5 metra 
Barracudę 7, która nie tylko zapewni wygodne 
wędkowanie, ale także sportowe osiągi. Nowy 
jacht pływa z prędkość do 35 węzłów.

Znane jachty Grand Turismo otrzymały do-
datkowe wyposażenie i nowy wystrój wnętrz. 
Ciekawym pomysłem jest grill elektryczny 
montowany w lewym narożniku platformy 
kąpielowej. Armatorzy łodzi GT 34 i 38 od 
przyszłego roku będą mogli wybrać kadłub 
z większą lub mniejszą platformą kąpielową, 
natomiast modele GT 44 i 49 będą miały cał-
kowicie zmieniony wystrój wnętrz. 

Kolejnym dziełem stoczni Bénéteau, które 
po raz pierwszy zobaczymy tej jesieni, będzie 
jacht Swift Trawler 50. Zastąpi on popularną 
jednostkę Swift Trawler 52. W przyszłym 
roku minie 10 lat od wprowadzenia na rynek 
tej linii łodzi i budowa nowej pięćdziesiątki 
będzie doskonałym uświetnieniem jubileu-
szu. Jacht może mieć dwie lub trzy dwuoso-

bowe kabiny, obszerny flybridge i mnóstwo 
schowków (ich całkowita powierzchnia to 
osiem metrów sześciennych).

Powrót Ferretti

W tym roku grupa Ferretti zyskała nowe-
go inwestora z Chin. Efektem tych zmian są 
premiery aż pięciu dużych jachtów. Włosi 
zaprezentowali modele Ferretti 690 i 870. 
Należąca do tej samej grupy stocznia Per-
shing wprowadza na rynek luksusowy i bar-
dzo szybki model Pershing 82. Miłośników 
klasycznych lobsterów ucieszy kolejny jacht 
ze stoczni Mochi Craft – Dolphin 64 Crui-
ser. To łódź z ogromnym górnym pokładem 
i bardzo jasnym salonem otoczonym duży-
mi taflami okien. Stocznia Riva, która także 
jest członkiem tego koncernu, przygotowała 
premierę modelu Riva 63 Virtus będącego 
największym jachtem typu open zbudowa-
nym do tej pory przez tę firmę.

13 nowych modeli Jeanneau

Stocznia Jeanneau przedstawiła nowy 
projekt linii NC. Po łodziach New Concept 
9 i 11 nadszedł czas na największą kon-
strukcję z tej serii, 14-metrową łódź NC14. 
Jeanneau zapowiada też budowę zupełnie 
nowej linii jachtów motorowych z flybridge 
o nazwie Voyage. Pierwszym reprezentan-
tem tej serii będzie łódź Voyage 42. Pre-
miera planowana jest na targach w Paryżu. 
Projektantem nowej linii jachtów jest Tony 
Castro, do którego należą niemal wszystkie 
ostatnie projekty polskiej stoczni Galeon. 

Znana i popularna linia Cap Camarat zosta-
nie wzbogacona o trzy nowe jednostki: Cap 
Camarat 6.5 Centre Console Serie 2, Walk 
Around Serie 2 i Day Cruiser Serie 2. W gru-
pie łodzi wędkarskich Jeanneau wzbogaci się 
o modele Marry Fisher 755 oraz Marlin 855. 
Linię Prestige uzupełni aż sześć nowych pro-
jektów, będą to modele 620, 620 S, 550, 550 S, 
450 i 450 S. Łodzie bez litery S w nazwie to 
klasyczne jachty z dużym flybridge, natomiast 
Prestige S to modele typu sport z hardtopem i 
niewielkim górnym pokładem oraz górnym 
stanowiskiem sterowania. Łącznie Jeanneau 
przez kilka najbliższych miesięcy zwoduje aż 
13 nowych modeli jachtów motorowych.

Diamenty firmy Azimut

Stocznia Azimut Yachts należąca do 
grupy Azimut Benetti zaprezentowała pre-
mierowe jachty Azimut 55S, Azimut 54 
Flybridge oraz Azimut 84 Flybridge. Gamę 
nowości uzupełniają trzy jachty półwypor-
nościowe dalekiego zasięgu – Azimut Ma-
gellano 43, 43 HT oraz największy Azimut 
Magellano 76. Do grupy Azimut Benetti 
należy także stocznia Atlantis, która zapre-
zentowała premierową jednostkę Atlantis 
34. Podczas wrześniowej wystawy w Can-
nes spore zainteresowanie wzbudził 61-me-
trowy jacht Benetti Diamonds are Forever. 
To najdłuższa jednostka wystawiana na 
tych targach w ostatnich 35 latach.

Arek Rejs

nowości ze stoczni
Europejskie stocznie ogłosiły kolejne premiery jachtów motorowych. Niektóre firmy 

zaoferują klientom od kilku do kilkunastu nowych modeli.

Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym 
etapie zabudowy Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28
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Nowa Barracuda pływa z prędkością do 35 węzłów.
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http://www.calipso-yacht.pl
http://www.bakista.pl
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http://www.hanseyachts.pl
http://www.finboats.pl/
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