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PRODUKTY AKCESORIA
Silnik kajakowy 
ULTRALIGHT 403

Bateria do silnika 
ULTRALIGHT (320 Wh)

Ładowarka do baterii 
320 Wh i 520 Wh

Kabel zasilajacy 2 mb 
do silnika TRAVEL i 
ULTRALIGHT

Kable 1.5 mb i 5 mb 
sterujące do manetek 
elektronicznych

Śruba zapasowa 
v10/p350

TRAVEL 503/1003 Zapasowa bateria 
do silnika 503 S/L
(320 Wh)

Zapasowa bateria 
do silnika 1003 S/L 
(520 Wh)

Panel solarny 45 W. 
Do bezpośredniego 
ładowania baterii
320/520 Wh (zwijany)

Manetka elektroniczna 
do silników (TRAVEL, 
CRUISE, ULTRALIGHT)

Kable 1.5 mb i 5 mb 
sterujące do silników 
TRAVEL

Kabel zasilający 2 mb 
do silników TRAVEL 
i ULTRALIGHT

Ładowarka baterii 
(szybka) do silników 
TRAVEL model 2014

Przedłużka rumpla 
do silników TRAVEL

Śruba zapasowa 
do silnika TRAVEL 503 
v8/p350

Śruba zapasowa 
do silnika TRAVEL 
1003 v9/p790

CRUISE 2.0T/4.0T Bateria litowo-jonowa 
POWER 26-104

Przedłużka kabla 
zasilającego

Zapasowa śruba 
napędowa v19/p4000 
(większa prędkość 
i wydajność)
STANDARD

Manetka elektroniczna 
do silników (TRAVEL, 
CRUISE, ULTRALIGHT)

Kable 1.5 mb i 5 mb

CRUISE 2.0R/4.0R
TWIN CRUISE 2.0R/4.0R

Bateria litowo-jonowa 
POWER 26-104

Podwójna manetka do 
zestawu TWIN CRUISE 
(dwa silniki CRUISE)

Zapasowa śruba 
napędowa v19/p4000 
STANDARD

Zapasowa śruba 
napędowa v30/p4000 
szybka, zalecana 
do TWIN CRUISE

Manetka elektroniczna 
do silników (TRAVEL, 
CRUISE, ULTRALIGHT)

Przedłużka kabla 
zasilającego

Podwójna manetka
do zestawu TWIN 
CRUISE z zestawem
połączeń

Bateria litowo-jonowa
POWER 26-104

Ładowarka 350 W 
do baterii 
POWER 26-104 

Wyłącznik SWITCH 
On/Off do baterii
POWER 26-104

a v1
a prędkoś

ajność)
NDARD

pędowa v19/p40
ANDARD

/p40
ecana 

WIN CRUISEE

SILNIKI ELEKTRYCZNE ▪BATERIE ▪AKCESORIA

v10/p350

1003 v9/p790

Dystrybucja i serwis

Pro Fishing and Sport Sp. J.
ul. Ciołka 35, pawilon 85
01-445 Warszawa 
tel.  +48 22 827 32 20
fax  +48 22 827 34 05 
kom.  +48 601 27 98 05
e-mail: profishing@profishing.com.pl

www.profishing.com.pl
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Polskie drogi dookoła świata
W pierwszy weekend września Tomasz Cichocki rozpoczął 

w Breście drugi samotny rejs dookoła świata – Cichocki 
Globe Conqueror. Choć kilka tygodni wcześniej żegnał 

się na konferencji prasowej, a później prezentował jacht „Indykpol” na 
targach i na łamach „Wiatru”, na ocean wypłynął bez rozgłosu i fajer-
werków. Jakby się wsłuchiwał w słowa kapitana Henryka Jaskuły, któ-
ry przed laty pisał, że im rejs huczniej odprawiany, tym gorzej dla rej-
su. Pod koniec września, gdy zamykaliśmy to wydanie pisma, Tomek 
zmagał się ze słabym wiatrem w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka.

W tym samym czasie Szymon Kuczyński przemierzał sześcio-
metrowym jachtem „Atlantic Puffin” Zatokę Biskajską. Kierował 
się ku Wyspom Kanaryjskim, gdzie wkrótce rozpocznie samotny 
rejs dookoła świata (Maxus Solo Around). Szymon będzie płynął 
etapami, trasą ze wschodu na zachód przez Kanał Panamski. 

Michał Palczyński, młody żeglarz z Warszawy, kapitan jachtu „Cry-
stal”, na swej okołoziemskiej trasie dotarł do półmetka. Pokonał już 
Atlantyk, opłynął Horn, przemierzył Ocean Spokojny i we wrześ-
niu zawinął do wysp Vanuatu leżących na wschód od Australii. Jego 
wyprawa, przygoda życia, załogowa włóczęga od wyspy do wyspy, 
zakończy się dopiero w 2016 roku. Na okołoziemski szlak wyruszy 
wkrótce także „Zjawa IV”, którą w Jastarni załoga przygotowuje do 
wyprawy OdySEA Władka Wagnera. Ambitne plany mają również 
dwie polskie ekipy szykujące się do regat załóg dwuosobowych Bar-
celona World Race. Zbigniew Gutkowski i Maciej Marczewski przy-
gotowują jacht w Gdańsku. Niestety pecha miała druga załoga – Ro-

bert Janecki i Adam Skomski. 
Jacht „Hugo Boss”, który mieli 
odebrać we wrześniu od teamu 
Brytyjczyka Alexa Thomsona 
(pisaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu), został znisz-
czony przez tropikalny cyklon 
w porcie Cabo San Lucas 
w Meksyku, na południowym 
krańcu Półwyspu Kalifornij-
skiego. Załoga, która prze-
prowadzała łódź z San Diego, 
schowała się w porcie, ale 
wiatr był tak potężny, że inne 
jednostki znajdujące się w po-
bliżu staranowały „Hugo Bossa”. Maszt złamał się w kilku miejscach, 
zniszczony został także kadłub. Ekipa Thomsona starała się ocalić, co 
tylko można, ale jachtu nie uda się uratować. Teraz Lotto Team, któ-
rym kieruje Roman Paszke, negocjuje zakup innej łódki. Trzymamy 
kciuki za obie nasze załogi.

W tym wydaniu „Wiatru” Patrycja Długoń porywa was na Jamaj-
kę. Wojtek Maleika zabiera na pokład „Głowackiego”. Marek Sło-
downik zachęca do kibicowania uczestnikom Volvo Ocean Race. 
Polecamy też lekturę przewodnika „Dokąd w rejs jesienią i zimą”.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 271 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

w Apple Store i Google Play, a na komputerach  
i smartfonach – plików PDF.
www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania VII 2014, VIII 2014, IX 2014).
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Sponsorzy

Organizatorzy
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E    V    E    N    T

Komisja Integracji Środowiskowej,

Kultury, Sportu i Turystyki NRA

Patronat medialny Partnerzy

Patronat honorowy

adw. Stanisław Estreich

M istrzostwa zorganizowała Ko-
misja Integracji Środowisko-
wej, Kultury, Sportu i Tury-

styki Naczelnej Rady Adwokackiej przy 
współpracy z firmą Sailing Event Karola 
Górskiego. Honorowy patronat objął ad-
wokat Stanisław Estreich, przewodniczący 
komisji. Bazą imprezy był gościnny hotel 
„Ognisty Ptak” w Ogonkach. Siedemna-
ście załóg rywalizowało na jednakowych 

jachtach typu Twister 800. Należy zwró-
cić uwagę, że regaty adwokatów cieszą się 
coraz większą popularnością prawniczego 
środowiska, a załogi prezentują coraz wyż-
szy poziom sportowy.

– Firma Sailing Event znakomicie przy-
gotowała regaty. Wprowadziła uproszczo-
ny system flag startowych, zorganizowała 
multimedialną Akademię Jachtingu Re-
gatowego, zadbała też o bezpieczeństwo 
i komfort uczestników, zapewniając im 
stałą łączność radiową z sędzią głównym – 
mówi adwokat Dariusz Wojnar, wicedzie-
kan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Przez dwa dni rozegrano osiem wyścigów, 
w tym dwa długodystansowe (o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Mamry oraz o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Święcajty). Pogoda była 
wymarzona – słońce i wiatr o sile od dwóch 
do trzech stopni w skali Beauforta. Jak 
zauważyła adwokat Anisa Gnacikowska, 
komandor regat, umiejętności zawodników 
oraz ich zaangażowanie mogły zaskoczyć 

tych widzów, którzy spodziewali się leni-
wej turystycznej żeglugi. – Od początku 
współpracy z firmą Sailing Event podobała 
mi się wizja prestiżowej imprezy żeglar-
skiej w otoczeniu eleganckiego hotelu „Og-
nisty Ptak” – dodała Anisa Gnacikowska.

Regatom towarzyszyły lądowe atrakcje: 
między innymi koncert szantowy i prezen-
tacja nowych modeli Toyoty z firmy Toyota 
Bielany (GT i Land Cruiser). Na uroczystym 
zakończeniu regat obecni byli przyjaciele 
mistrzostw i znane osoby ze świata biznesu: 
Dawid Fabiś, dyrektor w Orange Polska, An-
drzej Schuetz, dyrektor firmy Henri Lloyd 
Polska, oraz Klaudiusz Kaleta, dyrektor 
działu czasopism w firmie Wolters Kluwer.

Klasyfikacja w kategorii open: 1. Adam 
Szyszkowski (ŻTŻ), 2. Maciej Polański 
(Offshore Wave), 3. Anna Woźnicka (Oran-
ge Polska). Sponsorzy regat: Orange Polska, 
Henri Lloyd, Rainmaker Yacht Club, Code 
Zero, Wolters Kluwer, Balkart. Więcej o re-
gatach na stronie www.regaty-amp.pl.

Adwokaci na regatowym froncie
Załoga Łukasza Stefaniuka zdobyła złoty medal Adwokackich Mistrzostw  

Polski w Żeglarstwie. Srebro wywalczyła ekipa Maliny Boduch, a brąz – Aleksandra Woźnickiego. 
Dziewiąte mistrzostwa regatowców z palestry rozegrano na jeziorze Święcajty. 

Jacht z floty Rainmaker Yacht Club. Załogi adwokatów prezentują coraz wyższy poziom sportowy.

W regatach rywalizowało 17 załóg.
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Wzięli się za łby w Bitwie o Gotland
Krystian Szypka na „Polskiej Miedzi” był najszybszy  

w regatach Bitwa o Gotland. Po uwzględnieniu przelicznika KWR  
zwycięzcą został Jacek Zieliński na jachcie „Quick Livener”.

B itwa o Gotland to wyścig samot-
ników rozgrywany na trasie o dłu-
gości 500 mil. Żeglarze wyruszają 

z Gdańska, okrążają szwedzką Gotlandię 
prawą burtą i wracają na metę w Gdańsku. 
W tym roku, w trzeciej edycji tych trud-
nych regat, ścigało się aż siedmiu skipperów. 
Największym jachtem była „Polska Miedź” 
(Delphia 40) wyczarterowana przez Krystia-
na Szypkę. Najmniejszą jednostką dowodził 
Krzysztof Kołakowski – jego „Blekot” to 
łódź o długości 6,52 metra. Na pokonanie 
wyjątkowo długiej i niełatwej trasy ster-
nicy potrzebowali od 79 godzin i 53 minut 
(„Polska Miedź”) do 106 godzin i 31 minut 
(szósta na mecie „Janeczka 2”). Ukończenie 

„bitwy” daje kwalifikację do międzynaro-
dowych regat oceanicznych samotników.

– Nie spodziewałem się, że tak weźmiemy 
się z Jackiem za łby. Ani że odskoczymy 
od reszty zawodników. Mijaliśmy się tak 
blisko, że „lewy” musiał ustępować „pra-
wemu”, a to się nie zdarzało w poprzednich 
edycjach tego wyścigu – powiedział na me-
cie Krystian Szypka. – Nie ma trudniejszych 
regat na Bałtyku. Dzwoniłem do sędziego, 
by się upewnić, że wygrałem, bo nie mo-
głem uwierzyć – dodał Jacek Zieliński. 

– To był pierwszy i na pewno nie ostat-
ni mój udział w tej imprezie. Rywalizacja 
spełniła moje oczekiwania. To była frajda 
– przecudowna pogoda, piękne zachody 

słońca, niezwykły wschód księżyca przy 
wyspie Fårö... Tego się nie da opisać, właś-
nie dla takich chwil warto żeglować – roz-
marzył się na mecie Krzysztof Kołakowski.

– Żałuję tylko, że nie mogłem zawinąć na 
Gotlandię. Jest tam tyle uroczych porcików, 
gdzie prawie nikogo nie ma, chętnie bym się 
tam dłużej pokręcił – dodał Maciej Ziemba.

Wyniki po przeliczeniu: 1. Jacek Zieliń-
ski, „Quick Livener”. 2. Krystian Szypka, 
„Polska Miedź”. 3. Ryszard Drzymalski, 
„Konsal”. 4. Krzysztof Kołakowski, „Ble-
kot”. 5. Radosław Kowalczyk, „Sunrise”. 
6. Maciej Ziemba, „Janeczka 2”. 7. Michał 
Weselak, „Wanda” (DNF).

Milka Jung

Zwycięzca Jacek Zieliński płynął niecałe 82 godziny. Fot. Katarzyna Koj

http://www.kotpol.pl
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K olejna edycja BMW Sail Racing 
Academy odbyła się w hiszpań-
skiej Walencji. W szkoleniu zorga-

nizowanym na jachtach Delphia 24 uczestni-
czyło we wrześniu 24 polskich żeglarzy.

Uczestników zakwaterowano w pięciog-
wiazdkowym hotelu „Las Arenas Balneario” 
posiadającym dwa kryte baseny oraz SPA. 
Hotel znajduje się nad samym morzem, w są-
siedztwie plaży i mariny Real Club Náutico 

de Valencia. Intensywny dwudniowy kurs 
prowadzono pod okiem profesjonalnych in-
struktorów. Program obejmował zajęcia teo-
retyczne, praktyczne szkolenie z zaawanso-
wanych technik żeglarskich oraz regaty.

– Akademia BMW to niezwykłe prze-
życie – mówi Grzegorz Puchalski, jeden 
z uczestników szkolenia, szef firmy czarte-
rowej 180s.pl z przystani na Ptasiej Wyspie 
w Mikołajkach. – Kierowcami aut, którymi 

wożono załogi, byli profesjonaliści startują-
cy w wyścigach samochodowych. A funkcję 
trenerów pokładowych pełnili zawodowi że-
glarze. Na przykład mojej ekipie wskazówek 
na jachcie udzielał Włoch Alberto Barovier, 
były zawodnik z klasy Star, trzykrotny 
uczestnik kampanii w Pucharze Amery-
ki w zespołach BMW Oracle, Luna Rossa 
i Mascalzone Latino.

BMW Sail Racing Academy na polskich 
jachtach z oleckiej stoczni to nie tylko 
powód do dumy dla polskich żeglarzy, 
ale także świetna okazja do doskonalenia 
umiejętności pod okiem profesjonalnych 
skipperów i zawodowych sędziów, w nie-
zwykłej scenerii wybrzeża Walencji. Pakiet 
dla każdego uczestnika szkolenia zawierał 
ubezpieczenie, trzy noclegi z wyżywie-
niem, przeloty oraz transfery do hotelu i na 
lotnisko. Wszystkie miejsca na wrześniowe 
szkolenie zostały wyprzedane kilka mie-
sięcy przed imprezą. Więcej informacji 
o BMW Sail Racing Academy znajdziecie 
na stronie www.bmw-yachtsport.com (za-
kładka BMW Sail Racing Academy). O ko-
lejnych terminach szkoleń będziemy was 
informować na łamach „Wiatru”.

Polskie jachty  
w Walencji

Uczestnicy BMW Sail Racing Academy trenują na polskich jachtach typu Delphia 24.

Na początek zajęcia teoretyczne... ...później treningi i regaty... ...a na koniec uczta kulinarna.

Załogę Grzegorza Puchalskiego (za sterem) trenował Alberto Barovier, trzykrotny uczestnik kampanii w Pucharze Ameryki.

http://www.bmw-yachtsport.com/
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F irma Henri Lloyd otrzymała nagro-
dę Kreator Mody 2014 – wyróżnie-
nie za dobrą jakość i modne wzor-

nictwo przyznano podczas wrześniowej gali 
Polskiej Akademii Mody zorganizowanej na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

Spotkanie było okazją do zaprezentowania 
nowych kolekcji Henri Lloyd na rok 2015: 
żeglarskiej, sportowej oraz casual. Zoba-
czyliśmy nowe sztormiaki, kurtki softshell, 
a także ciepłe kurtki z wypełnieniem prima-
loft (puch syntetyczny zapewniający lepszą 
oddychalność od puchu naturalnego i zacho-

wujący parametry, nawet gdy kurta jest mo-
kra). Nie zabrakło oczywiście bielizny od-
dychającej, butów i akcesoriów żeglarskich.

Osoby aktywne, spędzające sporo czasu 
w ruchu, biegając czy jeżdżąc na rowerze, 
zwracały szczególną uwagę na nowości 
z linii sportowej (HL Sport). To modna 
odzież charakteryzująca się lekkością, wy-
trzymałością oraz nowoczesną kolorysty-
ką. Damska część kolekcji casual to pod-
kreślenie kobiecości i szyku. Panowie zaś 
odnajdą wśród nowości wiele elementów, 
które mogą dopasować w unikatowy dla 
siebie sposób i stworzyć indywidualny styl. 

Przede wszystkim poprzez modne łączenie 
kolorów i nowoczesny design. Produkty 
z kolekcji casual Henri Lloyd także zapew-
niają ochronę przed niepogodą.

Przy okazji spotkania z marką Henri Lloyd 
w Poznaniu dowiedzieliśmy się, że twarzą 
najnowszej kampanii HL została Izabela 
Trojanowska, piosenkarka i aktorka należą-
ca do rodziny Henryka Strzeleckiego, który 
50 lat temu założył firmę w Manchesterze 
(dziś w Anglii prowadzą ją synowie Henryka 
– Martin i Paul, natomiast dyrektorem w Pol-
sce jest Andrzej Schuetz, bratanek Strzele-
ckiego). – O moim stryju mówiono „Nie-

przemakalny Henri”. Moda, którą stworzył, 
nawiązująca do żeglarskich korzeni, zasły-
nęła z klasycznego wzornictwa i subtelnego 
luksusu – mówi Izabela Trojanowska. – Cenię 
sobie wysokogatunkowe materiały, z których 
uszyto nową kolekcję i oczywiście przepięk-
ną kolorystykę. Polecam szczególnie poma-
rańczową kurtkę puchową, płaszcz z włoskiej 
wełny oraz malinową sukienkę z wełny z do-
datkiem kaszmiru. 

Aktorka towarzyszy w kampanii reklamo-
wej Brytyjczykowi Benowi Ainslie, cztero-
krotnemu mistrzowi olimpijskiemu, który 
także wspiera polską markę.

izabela Trojanowska i Henri Lloyd
Izabela Trojanowska została twarzą najnowszej kampanii Henri Lloyd.
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Czy to prawda, że wygrał pan regaty 
„Poloneza” w debiutanckim starcie?

Prawda. W regatach „Poloneza” startowa-
łem po raz pierwszy. W ogóle żeglarstwem 
regatowym zajmuję się poważnie dopiero 
od trzech lat. Osiem lat temu zdobyłem 
patent żeglarza. W tym roku, przed wyści-
giem, zostałem jachtowym sternikiem mor-
skim. Kilka lat temu za namową kolegów 
kupiłem jacht. Trochę później zamieniłem 
go na większy. I tak to się zaczęło...

Miał pan wcześniej jakieś regatowe 
sukcesy?

O dziwo, kilka razy wygrywałem. Zwy-
ciężyłem w regatach Bakista Cup, Unity 
Line oraz w Regatach Stepnica.

Była trema przed „Polonezem”?
Oczywiście. I nie chodziło tylko o spot-

kanie i rywalizację ze znanymi żeglarza-
mi, ale także o to, czy dam sobie radę, czy 
warunki nie będą zbyt trudne. To przecież 
poważne wyzwanie. Te regaty były moim 
pierwszym tak długim samotnym rejsem.

Kiedy pan uwierzył, że po zastoso-
waniu formuły przelicznikowej można 
zwyciężyć?

Na początku żeglowałem bardzo szyb-
ko, z dużym spinakerem, który w trudnym 
wietrze sprawiał mi trochę kłopotów. Pięć 
czy sześć razy musiałem go stawiać, ale 
dzięki temu na pełnym kursie wyprzedza-
łem nawet większe jachty. Ponieważ moja 
„Johanna” jest ciężka, mogłem nieść wię-
cej żagli – przez cały wyścig refowałem 
się tyko raz. Przed okrążeniem Christiansø 
dostałem wiadomość, że mogę wygrać. I to 
było paraliżujące. Nagle poczułem stres 
i się usztywniłem. Kiedy pożeglowałem 
na zachód, aby okrążyć Bornholm od za-
chodniej strony, tracking trochę przekłamał 
moją pozycję i spadłem w klasyfikacji na 
dalekie miejsce. Wówczas odzyskałem spo-
kój i bez ciśnienia płynąłem do mety.

Wyścig był trudny?
Dość ciężki, bo długi i rozgrywany 

w zmiennych warunkach. Po pierwszej 
nocy byłem zmęczony, ale późniejsza flauta 
pozwoliła mi trochę zregenerować siły. Jed-
nak końcówka była bardzo wyczerpująca.

Co sądzi pan o stosowaniu przeliczników?
Choć zdobyłem puchar, mam miesza-

ne uczucia. Moja „Johanna” ma korzyst-

ny przelicznik, bo jest stosunkowo ciężka 
i ma niewielką powierzchnię żagli. Kiedy 
dołożyłem na regaty duży spinaker, trochę 
straciłem na przeliczniku, ale za to miałem 
bardzo dobrą pierwszą fazę wyścigu. Często 
armatorzy szlifują jachty pod przelicznik, co 
może nieco wypaczać pomiar i później po-
prawiać ich sytuację w trakcie żeglugi. Jed-
nak bez przeliczników zarówno ja, jak i wie-
lu innych armatorów nie miałoby żadnych 
szans w rywalizacji z większymi i szybszy-
mi jednostkami. Jakaś próba wyrównania 
tych szans powinna więc być. Chyba prze-
liczniki ORC są najbardziej sprawiedliwe, 
choć z pewnością nie ma przeliczników ide-
alnych. Dlatego dla wielu skipperów liczy 
się przede wszystkim dotarcie do mety.

Czy sukces w regatach „Poloneza” coś 
zmieni w pańskim żeglarskim życiu?

Na początku była euforia i wybuch 
szczęścia. Ale później emocje opadły. Je-
dyną zmianą jest stosunek środowiska. 
Wielu żeglarzy, także nieznajomych, gratu-
luje mi zwycięstwa. 

Czy połknął pan bakcyla regatowego?
Można tak powiedzieć, choć mój nowy 

jacht z żaglami dwukrotnie większymi od 
tych, które nosi „Johanna”, kupiłem w Da-
nii jeszcze przed regatami. To jednostka 
znacznie trudniejsza w obsłudze, ale szyb-
sza. Na początku miałem kłopot, aby zrobić 
na niej zwrot, ale szybko się uczę.

Będą zatem kolejne starty?
Z pewnością. Myślę między innymi 

o przyszłorocznej Bitwie o Gotland. 
Rodzina podziela pańskie pasje?
Tak, ale biernie. Akceptują i kibicują. Że-

gluję niemal codzienne. Mieszkam w Po-
licach, jacht trzymam w Trzebieży, często 
wypływam po południu, choćby na 2, 3 
godziny. To moja metoda na wyciszenie. 
Choć wolę raczej żeglowanie załogowe, 
czyli dzielenie się z innymi pasją i wiedzą.

Rozmawiał Marek Słodownik

We wrześniowym wydaniu „Wiatru”, przy rela-
cji z regat „Poloneza”, zamieściliśmy omyłkowo 
zdjęcie przedstawiające innego żeglarza – Alek-
sandra Mikołajowa. Za pomyłkę przepraszamy.

Moja metoda na wyciszenie
Marek Słodownik rozmawia z Piotrem Parzy,  

który w tym roku otrzymał patent sternika morskiego i od razu 
zdobył cenne trofeum – puchar „Poloneza”.

Piotr Parzy na zwycięskiej „Johannie”.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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S zesnasta edycja Targów Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych Boatshow od-
będzie się w Łodzi w trzeci week-

end listopada (od 14 do 16 listopada). Firma 
Intersevis tradycyjnie zorganizuje imprezę 
w nowoczesnej hali Expo-Łódź (aleja Poli-
techniki 4) o powierzchni ponad 6 tys. m kw. 
W piątek i w sobotę będziemy zwiedzać wy-
stawę od godz. 10 do godz. 18, natomiast 
w niedzielę – od godz. 10 do godz. 16.

Podobnie jak przed rokiem, zobaczymy 
około 100 jachtów żaglowych, łodzi oraz mo-
torówek z polskich i zagranicznych stoczni 
(sporo będzie nowości). W Łodzi zadebiutuje 
między innymi nowy jacht żaglowy ze stocz-

ni Northman – Maxus 26. Tę ciekawą kon-
strukcję prezentujemy w tym wydaniu „Wia-
tru” (str. 16). Jak zapewnia producent, nowy 
maxus (wzorem kilku poprzednich projektów 
stoczni Northman) zadowoli zarówno firmy 
czarterowe z Giżycka, jak i prywatnych ar-
matorów z zachodniej Europy pływających 
małymi jachtami po przybrzeżnych wodach 
morskich. Poza tym na targach Boatshow 
spodziewamy się między innymi bogatej 
oferty jednostek spacerowych na śródlądo-
we szlaki oraz kajaków. Nie zabraknie firm 
czarterowych i agencji organizujących rejsy. 
A także stoisk z odzieżą żeglarską i wyposa-
żeniem jachtów. Zapraszamy również na sto-

isko magazynu „Wiatr” – czytelnicy, którzy 
odwiedzą Boatshow, otrzymają najnowsze 
wydania pisma.

Targowa scena będzie gościć znanych 
żeglarzy i prelegentów. Natomiast w salach 
konferencyjnych odbędą się prezentacje 
i panele dyskusyjne. Jak co roku organi-
zator zaprosi targowych gości do tawerny 
urządzonej na czas imprezy tuż przy hali 
(będą szanty i coś ciepłego).

Najciekawsze łodzie żaglowe i motoro-
we zostaną wyróżnione przez jury targów 
Boatshow złotymi medalami. Polski Związek 
Żeglarski przyzna nagrodę Złoty Dzwon. Jak 
zwykle będą też nagrody dziennikarzy. 

Targi Boatshow 2014

http://www.raksa.com.pl
http://www.boatshow.pl
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N a targach żeglarskich poznajemy 
nowe jachty, osprzęt oraz oferty 
firm czarterowych. Na targach 

turystycznych – miejsca, do których zamie-
rzamy popłynąć. Tour Salon co roku gro-
madzi wystawców z kilkudziesięciu krajów 
oraz wielotysięczną publiczność – zarówno 
profesjonalistów podczas pierwszego dnia 
branżowego, jak i klientów indywidualnych 
szukających inspiracji na ciekawy urlop.

Podczas ubiegłorocznej wystawy pre-
zentowano oferty turystyczne z 39 krajów 
(nas oczywiście najbardziej interesowały 
żeglarskie klimaty Chorwacji, Grecji, Tur-
cji, Włoch, Portugalii, Norwegii, Finlandii, 
Francji i Niemiec). Chorwacja podsumo-
wała udany sezon (na stoisku tego kraju 

zawsze można liczyć na najnowsze wydaw-
nictwa, między innymi mapy, informacje 
o autostradach, plany portów i spisy marin). 
Eurolot zaprosił żeglarzy na pokłady swych 
samolotów. Wielkopolskie samorządy i or-
ganizacje promowały Wielką Pętlę Wielko-
polski. Na okazałym stoisku Warmii i Ma-
zur przedstawiano między innymi atrakcje 

powiatu giżyckiego, propozycje lokalnych 
organizatorów wodnej turystyki oraz Ka-
nał Elbląski. Byli też wystawcy reprezentu-
jący południowe Mazury. Przedstawiciele 
Pomorza Zachodniego opowiadali o wod-
nych atrakcjach Świnoujścia, Szczecina 
i Kołobrzegu. Na stoisku województwa 
pomorskiego zapraszano do Gdańska i na 
północne Kaszuby. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć województwa kujawsko-po-
morskiego. Co roku na targach Tour Salon 
obecny jest także magazyn „Wiatr”.

Informacje dla zwiedzających (zawierające mię-
dzy innymi ceny biletów, godziny otwarcia wy-
stawy i mapę ekspozycji) znajdziecie na stronie 
internetowej www.tour-salon.pl.

„Wiatr” na targach Tour Salon
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon odbędą się  

w drugiej połowie października (23.10. – 25.10.) na terenie Międzynarodowych  
Targów Poznańskich. To już 25. edycja tej imprezy.

W Giżycku odbyła się siódma edycja Mazurskich Targów Sportów Wodnych. 
Wystawcy (106 firm) zaprezentowali ponad 160 jednostek pływających 
(w tym 42 na lądzie). Największe zaciekawienie zwiedzających wzbudziły ło-

dzie motorowe oraz jachty żaglowe o długości do 8 metrów. Sporym zainteresowaniem cie-
szył się sprzęt używany. Jak podali organizatorzy (Stanica Wodna Stranda i portal mazury.
info.pl), wystawę obejrzało około 4 tysięcy osób. Wśród zwiedzających byli goście z Litwy, 
Białorusi i Rosji, a także z Niemiec, Francji i Włoch.

W kategorii jacht żaglowy wyróżniono model Laguna 26 ze stoczni Sułkowski. Główną na-
grodę w kategorii jacht motorowy przyznano łodzi Cobrey 33HT (firma Cobrey Yachts). Na-
grodzono także łódź spacerową La Mare (kategoria houseboat), jacht Phila 900 (kategoria jacht 
czarterowy), łódź Rostyle (łódź sportowa), rower wodny Chill Boat (innowacje) oraz trzy jachty 
ze stoczni Northman – Maxus 33.1 RS, Courier 970 i Nexus 850 (nagrody publiczności).

Popyt na motorówki i małe jachty

Mazurskie Targi Sportów Wodnych odbywają się w pięknej scenerii portu Stranda i jeziora Kisajno.

regaty seniorów 60+
Pierwsze Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ 

rozegrano we wrześniu na jeziorze Kisajno. 
Bazą regat był ośrodek Międzynarodowe-
go Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. 
Rywalizowano na sasankach. Średni wiek 
trzyosobowych załóg wynosił około 200 lat, 
a trzy najstarsze ekipy przekroczyły 220 lat.

Pogoda była znakomita. W sobotę rano 
rozegrano trzy wyścigi, a po wyśmienitej 
grochówce i krótkiej przerwie – kolejne 
trzy. Po pierwszym dniu prowadziła ze spo-
rą przewagą załoga żeglarzy z niepełno-
sprawnością pod dowództwem Wiesława 
Nowakowskiego, członka polskiej kadry 
paraolimpijskiej. W niedzielnym siódmym 
wyścigu faworyci żeglowali słabiej i zajęli 
dopiero dziewiąte miejsce. Decydujący był 
ostatni bieg długodystansowy. 

Wyniki: 1. Andrzej Orłow, Elżbieta Or-
łow, Marek Gajda. 2. Wiesław Nowakow-
ski, Zbysław Zieliński, Stanisław Górniak. 
3. Jerzy Uzarowicz, Jerzy Marczyński, 
Krzysztof Pawlik. Marek Winiarczyk
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ENA Ltd Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 32 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 691 970 900
info@snugger.pl

OGRZEWANIA 
DO JACHTÓW I ŁODZI

www.snugger.pl

http://www.tour-salon.pl
http://www.snugger.pl
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A by dotrzeć ze Śniardw na Niego-
cin, płyniemy przez Mikołajskie, 
Tałty, dalej przez kanały, Tałto-

wisko oraz przez jeziora Jagodne i Boczne. 
Jachty o niewielkim zanurzeniu, których za-
łogi mają globtroterską determinację, mogą 
się zapuścić na alternatywną trasę przez je-
ziora Tyrkło, Buwełno i Wojnowo połączo-
ne wąskimi i płytkimi strugami. Nie jest to 
łatwy szlak. O użyciu silnika nie ma mowy. 
Ale słysząc co jakiś czas o udrożnieniu tej 
przeprawy, oczami wyobraźni widzimy 
nasze jachty płynące pętlą mazurską bez 
konieczności dwukrotnego przedzierania 
się przez zatłoczone Mikołajki. Nowa trasa 
odciążyłaby główny szlak, byłaby atrak-
cyjnym alternatywnym rozwiązaniem dla 
żeglarzy zmierzających na północ lub na 
południe Mazur, a także impulsem do roz-
woju turystyki w nowym regionie. Niestety, 
przeszkód jest wiele. Najważniejsza to trzy-
kilometrowy odcinek lądu między jeziorami 
Tyrkło i Buwełno. O połączeniu tych jezior 
mówi się od kilkunastu lat, ale nic konkret-
nego jeszcze w tej sprawie nie zrobiono. 
Pewne ożywienie obserwowaliśmy, gdy 
nową mazurską drogę wodną włączono do 
planowanego szlaku Mazury – Augustów. 
Niestety, owo ożywienie zakończyło się na 
publikacjach i pobożnych życzeniach. Że-
glarze zapuszczający się na Tyrkło i Buweł-
no małymi łódkami wciąż muszą je prze-
wozić traktorem. Natomiast użytkownicy 
większych jednostek są po prostu bez szans.

Gdy w sierpniu chciałem przepłynąć szlak, 
okazało się, że moja niewielka sasanka nie 
była w stanie pokonać nawet ujścia Głaźnej 
Strugi od strony jeziora Wojnowo. Woda 
sięgała powyżej kostek, nie było więc moż-
liwości, by przepchnąć jacht. W tym roku na 
Mazurach był wyjątkowo niski stan jezior. 
Hydrolodzy mówią, że od kwietnia wypa-
rowało około 100 mln metrów sześciennych 
wody. Ale nawet wysoki poziom nie pozwo-

liłby na bezpieczne pokonanie szlaku. Wspo-
mniana Głaźna Struga to rzeczka o szero-
kości około dwóch metrów (w najwęższym 
miejscu). Jest płytka, usiana kamieniami i ma 
wartki nurt. Przecina ją wąski most drogowy 
z imponującym wałem ziemnym. Nieco dalej 
znajduje się stary most dla pieszych przypo-
minający tunel. Niemożliwe jest wymijanie 
się jachtów, a głazy rozrzucone na dnie i po 
brzegach uniemożliwiają bezpieczne żeglo-
wanie. Jezioro Buwełno odcięte jest od szlaku 
(docierają tam tylko kajakarze).

W okolicy panują cisza i spokój. Jach-
tów jest niewiele, a na biwakach – pustki. 
Wszystko to przypomina Mazury sprzed 
40 lat, kiedy żeglarzy cieszył widok innej 

przepływającej jednostki. Czy taka sytua-
cja trwać będzie jeszcze wiele lat? Na koń-
cu jeziora Wojnowo w szczycie sezonu by-
liśmy jedyną załogą. Od strony północnej 
powoli dociera cywilizacja – w Rudzie bazę 
ma firma czarterowa, a naprzeciwko, na za-
chodnim brzegu, działa jedyny port jachto-
wy na całym szlaku. Ale to wszystko...

Planowane połączenie Mazur z Augu-
stowem jest ogromną inwestycją. Jej rea-
lizacja może zająć nawet kilkadziesiąt lat. 
Aby zainicjować tak duże przedsięwzięcie, 
konieczne było porozumienie samorządów. 
Realizacja projektu mogłaby ożywić go-
spodarkę rejonu, zatrzymać młodych ludzi 
i pozwolić na stworzenie nowych miejsc 
pracy. Choć udrożnienie szlaku Tyrkło – 
Buwełno ma pójść na pierwszy ogień, trud-
no oczekiwać rychłego rozpoczęcia prac. 

W planach jest na przykład marina 
w Cierzpiętach oraz biwaki w Miłkach, 
Wyszowatych i na brzegach jeziora Tyrkło. 
Jednak kluczowym obiektem ma być tunel 
łączący jeziora Tyrkło i Buwełno. Innym 
rozwiązaniem mógłby być okrężny kanał 
wykorzystujący istniejące bagna, ale wów-
czas droga się wydłuża. Fundacja Pętla 
Mazurska optuje za budową tunelu, który 
mógłby się stać lokalną atrakcją turystycz-
ną. Inne pomysły (kolej linowa z podwie-
szonymi gondolami czy pochylnie) nie są już 
brane pod uwagę. W 2013 roku inwestycję 
prezentowano na sześciu spotkaniach z oko-
licznymi mieszkańcami. Zaledwie pięć ze 
134 osób biorących udział w sondażu było 
przeciwnych budowie nowego szlaku. I co 
z tego wynika? To samo, co od lat, czyli nic. 

Tekst i zdjęcia Marek Słodownik

Pętla mazurska czy węzeł gordyjski?

Most dla pieszych. Prześwit jest zbyt wąski nawet dla 
ruchu jednokierunkowego.

Od lat czekamy na budowę szlaku łączącego  
jeziora Tyrkło i Buwełno. Wiele jednak wskazuje na to,  

że projekt trzeba włożyć między bajki.

Głaźna Struga tylko w nielicznych miejscach ma głębokość powyżej kolan. Most dzielący jeziora Niegocin i Wojnowo.



KIM JESTEŚMY?   

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest insty-
tucją państwową, następczynią utworzonej w 1992 
r. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, której 
Skarb Państwa powierzył restrukturyzację i prywa-
tyzację mienia byłych Państwowych Gospodarstw 
Rolnych i Państwowego Funduszu Ziemi. 

Przejęte przez ANR nieruchomości weszły w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) 
o  łącznej powierzchni 4,7 mln ha. ANR dotychczas 
sprzedała 2,1 mln ha. Obecnie w  Zasobie znajduje 
się 2 mln ha gruntów, z czego 1,6 mln ha w dzierża-
wie. ANR posiada na terenie kraju 16 oddziałów te-
renowych i filii.

NASZ POTENCJAŁ

ANR posiada atrakcyjny pakiet nieruchomości inwe-
stycyjnych, w  skład których wchodzą grunty prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowe, przemy-
słowe, usługowe, handlowe i  rekreacyjne oraz pod 
zalesianie i wydobywanie kopalin. Największym atu-
tem naszych nieruchomości inwestycyjnych jest ich 
dogodne położenie. 

Są to w  większości grunty położone w  bezpośred-
nim sąsiedztwie lub niewielkiej odległości od głów-
nych węzłów komunikacyjnych, w granicach admini-
stracyjnych miast lub w miejscach atrakcyjnych pod 
względem turystycznym i  wypoczynkowym. Stwa-
rza to wyjątkową szansę na tworzenie na tych grun-
tach centrów logistycznych, handlowo-usługowych, 
magazynowych, zakładów przemysłowych, nowo-
czesnych osiedli mieszkaniowych, a także atrakcyj-
nej bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Duża liczba naszych działek wchodzi w  skład Spe-
cjalnych Stref Ekonomicznych, które zapewniają in-
westorom preferencyjne warunki prowadzenia dzia-
łalności, takie jak ulgi podatkowe i zwolnienia.

Sposób nabywania nieruchomości 
od ANR:

• w drodze przetargu
• w trybie bezprzetargowym (dla osób posia-
dających prawo pierwszeństwa nabycia).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, 
w  tym harmonogramy i  ogłoszenia, są publikowa-
ne na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl), 
w siedzibie właściwego oddziału terenowego i filii 
oraz w  miejscowości, gdzie znajduje się nierucho-
mość. 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ? 

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową 
osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz 
inne prawa rzeczowe w odniesieniu do mienia pań-
stwowego w rolnictwie.

Agencja Nieruchomości Rolnych działa w  sposób 
niezależny, nowoczesny i  według kryteriów rynko-
wych. Posiada atrakcyjne nieruchomości dla rolni-
ków, biznesmenów, a także osób prawnych i fizycz-
nych zainteresowanych rolnictwem, ogrodnictwem, 
rekreacją i  gruntami inwestycyjnymi. Sprzedawane 
i dzierżawione przez nas nieruchomości położone są 
wśród jezior, lasów, parków krajobrazowych i rezer-
watów. 

Warmia i  Mazury to zielone płuca Polski – idealny 
obszar do uprawiania wszelakich sportów wodnych, 
to teren, gdzie aktywny wypoczynek sprawia naj-
więcej radości. Urozmaicony krajobraz, lasy pełne 
zwierzyny, ciekawe miejsca historyczne i nowocze-
sna infrastruktura rekreacyjna stawia region War-
mii i  Mazur w  czołówce miejsc, do których warto 
powracać. Jeziora mazurskie słyną z  czystej wody 
i  doskonałego mikroklimatu, wytwarzanego przez 
otaczające je lasy. Są tu doskonałe warunki do wy-
poczynku, zarówno żeglarstwa, jak i  plażowania, 
wędkarstwa czy innych sportów. 

Ziemia to dobro ograniczone i  niepowtarzalne, nie 
można jej wyprodukować ani zmagazynować. Ziemia 
to najlepsza lokata kapitału i  inwestycja w  godną 
przyszłość naszą i naszych rodzin. 

http://www.anr.gov.pl


ATRAKCYJNE TERENY 
INWESTYCYJNE 

NA WARMII I MAZURACH

POLSKA WIEŚ

Nieruchomość stanowi kompleks działek usytuowanych na półwyspie 
otoczonym wodami jeziora Juno, na obrzeżach miasta Mrągowo. Polska 
Wieś to wieś o walorach turystyczno-rolniczych. Z terenu nieruchomo-
ści rozpościera się widok na Mrągowo.

Otoczenie nieruchomości stanowią jezioro Juno, uprawne pola i zabudowania wsi.

Powierzchnia nieruchomości 28,14 ha

TUMIANY

Nieruchomości położone są we wsi Tumiany, nad Jeziorem Tumiań-
skim, w odległości ok. 3,2 km od drogi krajowej Olsztyn – Mrągowo, na 
wschód od miejscowości Barczewo. W pobliżu przepływa rzeka Dadaj, 
a południowo-zachodnia granica nieruchomości przebiega po linii brze-
gowej Jeziora Tumiańskiego.

Otoczenie to zabudowania wsi. Nieruchomość graniczy z działką,  na której usytuowa-
ny jest zabytkowy pałac.

Powierzchnia nieruchomości 5,4631 ha

SZYMBARK

Działka niezabudowana, położona we wsi Szymbark niedaleko Iławy, graniczy 
z brzegiem Jeziora Szymbarskiego. Samo jezioro ma pow. około 100 ha i jest 
jeziorem przepływowym, doskonałym do uprawiania sportów wodnych, żeglar-
stwa i sportów motorowodnych. Część nieruchomości porośnięta jest drzewo-
stanem. W miejscowości Szymbark znajdują się ruiny zamku krzyżackiego.

Otoczenie nieruchomości stanowią grunty uprawiane rolniczo i  lasy Pojezierza Iław-
skiego.

Powierzchnia nieruchomości 42 ha

Ryn WEJDYKI

Nieruchomość niezabudowana, położona w  miejscowości Wejdyki, 
w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Ryńskiego, które 
jest częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 

Nieruchomość położona w  odległości ok. 7 km od miasta Ryn, w  bezpośrednim są-
siedztwie Jeziora Ryńskiego, gospodarstw rolnych, domów jednorodzinnych, domków 
letniskowych sezonowych i całorocznych.

Powierzchnia nieruchomości 8,2436 ha – 25 działek

Sprawdź wszystkie informacje i więcej ofert terenów inwestycyjnych:
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, tel.: + 48 89 524 88 00, fax: + 48 89 524 88 02, e-mail: olsztyn@anr.gov.pl;
Filia w Suwałkach: ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki, centrala: +48 87 566 35 91, fax: + 48 87 566 58 61,
e-mail: suwałki@anr.gov.pl 

www.anr.gov.pl

KIM JESTEŚMY?   

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest insty-
tucją państwową, następczynią utworzonej w 1992 
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renowych i filii.

NASZ POTENCJAŁ

ANR posiada atrakcyjny pakiet nieruchomości inwe-
stycyjnych, w  skład których wchodzą grunty prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowe, przemy-
słowe, usługowe, handlowe i  rekreacyjne oraz pod 
zalesianie i wydobywanie kopalin. Największym atu-
tem naszych nieruchomości inwestycyjnych jest ich 
dogodne położenie. 

Są to w  większości grunty położone w  bezpośred-
nim sąsiedztwie lub niewielkiej odległości od głów-
nych węzłów komunikacyjnych, w granicach admini-
stracyjnych miast lub w miejscach atrakcyjnych pod 
względem turystycznym i  wypoczynkowym. Stwa-
rza to wyjątkową szansę na tworzenie na tych grun-
tach centrów logistycznych, handlowo-usługowych, 
magazynowych, zakładów przemysłowych, nowo-
czesnych osiedli mieszkaniowych, a także atrakcyj-
nej bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Duża liczba naszych działek wchodzi w  skład Spe-
cjalnych Stref Ekonomicznych, które zapewniają in-
westorom preferencyjne warunki prowadzenia dzia-
łalności, takie jak ulgi podatkowe i zwolnienia.

Sposób nabywania nieruchomości 
od ANR:

• w drodze przetargu
• w trybie bezprzetargowym (dla osób posia-
dających prawo pierwszeństwa nabycia).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, 
w  tym harmonogramy i  ogłoszenia, są publikowa-
ne na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl), 
w siedzibie właściwego oddziału terenowego i filii 
oraz w  miejscowości, gdzie znajduje się nierucho-
mość. 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ? 

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową 
osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz 
inne prawa rzeczowe w odniesieniu do mienia pań-
stwowego w rolnictwie.

Agencja Nieruchomości Rolnych działa w  sposób 
niezależny, nowoczesny i  według kryteriów rynko-
wych. Posiada atrakcyjne nieruchomości dla rolni-
ków, biznesmenów, a także osób prawnych i fizycz-
nych zainteresowanych rolnictwem, ogrodnictwem, 
rekreacją i  gruntami inwestycyjnymi. Sprzedawane 
i dzierżawione przez nas nieruchomości położone są 
wśród jezior, lasów, parków krajobrazowych i rezer-
watów. 

Warmia i  Mazury to zielone płuca Polski – idealny 
obszar do uprawiania wszelakich sportów wodnych, 
to teren, gdzie aktywny wypoczynek sprawia naj-
więcej radości. Urozmaicony krajobraz, lasy pełne 
zwierzyny, ciekawe miejsca historyczne i nowocze-
sna infrastruktura rekreacyjna stawia region War-
mii i  Mazur w  czołówce miejsc, do których warto 
powracać. Jeziora mazurskie słyną z  czystej wody 
i  doskonałego mikroklimatu, wytwarzanego przez 
otaczające je lasy. Są tu doskonałe warunki do wy-
poczynku, zarówno żeglarstwa, jak i  plażowania, 
wędkarstwa czy innych sportów. 

Ziemia to dobro ograniczone i  niepowtarzalne, nie 
można jej wyprodukować ani zmagazynować. Ziemia 
to najlepsza lokata kapitału i  inwestycja w  godną 
przyszłość naszą i naszych rodzin. 

http://www.anr.gov.pl
http://www.anr.gov.pl
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perySkOp SzkoLeniA

P o jeziorze Silm koło Iławy pływają 
kontenerowce, promy, tankowce, 
masowce i holowniki. Marynarze 

cumują przy nabrzeżach, mijają się w ka-
nałach, walczą z prądami i pokonują śluzy. 
Niemożliwe? Ależ owszem – tak właśnie 
wygląda zwyczajny dzień w Badawczo-
-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania 
Statkami w Kamionce.

Oferta ośrodka skierowana jest głównie do 
profesjonalistów. Przyjeżdżają tu marynarze, 
aby się doszkolić w manewrowaniu dużymi 
jednostkami. Wysyłają ich armatorzy chcą-
cy mieć wykwalifikowanych pracowników. 
W Kamionce pojawiają się kursanci z całe-
go świata – Francuzi, Anglicy, Amerykanie 
i Kanadyjczycy. Ostatnio w zajęciach uczest-
niczyli nawet Brazylijczycy i Meksykanie. 

Na każdym kursie jest około ośmiu osób. 
Co roku Kamionkę odwiedza od 160 do 230 
marynarzy, kapitanów, oficerów i pilotów. 
Ośrodek ma już 4,5 tys. absolwentów. Skąd 
ta popularność naszej Kamionki? – To jeden 
z kilku takich ośrodków na świecie – mówi 
kapitan Mirosław Łukawski, wicedyrektor 
i instruktor. – Gwarantujemy wysoką jakość 
zajęć i konkurencyjne ceny. Poza tym mamy 
największy akwen spośród wszystkich ośrod-
ków europejskich. Pięciodniowy kurs kosztu-
je 5675 euro od osoby. To spore koszty, ale są 
i tak niższe niż w innych miejscach w Europie.

Zagraniczni piloci statków muszą dosko-
nalić umiejętności co pięć lat. Poza tym 
Międzynarodowa Organizacja Morska za-
leca szkolenia dla kapitanów, którzy planu-
ją się przesiąść na większe jednostki. Jedni 
i drudzy stanowią ważną grupę klientów. 
Niektórzy marynarze przyjeżdżają do Ka-
mionki regularnie co kilka lat. Francuska 
Kompania Kontenerowa przysyła tu swoich 
kapitanów co roku od trzech sezonów.

Zajęcia na wszystkich rodzajach jedno-
stek trwają pięć dni. Odbywają się też kursy 
weekendowe, ale wtedy marynarze trenują 
na jednym wybranym typie statku. Wszyst-
kie jednostki szkoleniowe to tak zwane mo-
dele redukcyjne, zbudowane w skali 1:24. 
Mają od 8 do 17,5 metra długości, wagę od 
2,5 do 22 ton i reprezentują statki o długoś-
ciach od 200 do 396 metrów. Są to wierne 

odwzorowania oryginałów (mogą zabrać na 
pokład załogę). Mają pełne wyposażenie 
statków morskich, urządzenia nawigacyj-
ne, a moc maszyn jest dopasowana do masy 
modelu. 

W trakcie kursu marynarze ćwiczą róż-
ne sytuacje manewrowe. Co prawda są to 
ludzie z dyplomami akademii morskich, 
ale potrzebują dodatkowego doświadczenia. 
– Po ukończeniu akademii absolwenci szyb-
ko mogą zdobyć stopień kapitana, ale na tym 
etapie obejmują mniejsze jednostki, którymi 
łatwiej się manewruje – tłumaczy kapitan 
Łukawski. – Chcąc powierzyć takiej osobie 
większy statek, armator wysyła pracownika 
na szkolenie, by podniósł kwalifikacje. 

Kursy te nazywane są szkoleniami z ma-
newrowania statkami o nietypowych właś-
ciwościach manewrowych. Ośrodek po-
siada dziewięć modeli odwzorowujących 
różne typy jednostek. Największe to dwa 
modele tankowców – statków do przewo-
zu ropy. Jeden z nich jest wierną kopią je-
dnostki, którą w latach siedemdziesiątych 
miała Polska Żegluga Morska. Tankowiec 
ten może zabrać na pokład 145 tysięcy ton 
ładunku. Drugi model jest większy i od-
zwierciedla statek o ładowności 300 tysięcy 
ton. Ma prawie 14 metrów długości i waży 
22 tony. Na pokład wsiadają trzy osoby.

Druga grupa to kontenerowce. Jeden jest 
modelem statku, który może zabrać na po-
kład 10,2 tys. kontenerów, drugi natomiast 
odzwierciedla kontenerowiec na 16 tys. 
kontenerów. Poza tym w ośrodku jest model 
statku do przewozu gazu skroplonego. Po-
siada napęd jednośrubowy, który może być 
zamieniony na dwuśrubowy lub nawet na 
nowoczesne pędniki azymutalne. Dostępny 
jest też model promu pasażerskiego Stena 
Line. Ma dwie śruby nastawne, dzięki cze-
mu może manewrować bez pomocy holow-
ników. Kolejne jednostki to modele masow-
ców o ładowności 60 tys. ton. Nazywane są 
panamaksami, ponieważ są największymi 
jednostkami mogącymi przejść przez Kanał 
Panamski. Jest też model statku drobnico-
wo-kontenerowego oraz dwa holowniki. 

Kursy rozpoczynają się w połowie kwiet-
nia. Zależnie od pogody trwają do końca 

października lub do połowy listopada. 
Uczestnicy spędzają prawie cały dzień na 
wodzie. Na teorię przeznaczona jest tylko 
godzina dziennie. Poza tym odbywają się 
zajęcia nocne służące poprawie znajomości 
oświetlonych znaków nawigacyjnych. 

Na jeziorze zbudowano makiety portów, 
nabrzeży o różnych konfiguracjach i kana-
łów. Kapitanowie trenują głównie wyjścia 
i wejścia do portów, cumowanie, przecho-
dzenie śluz i mostów, żeglugę w nabieżni-
kach i pokonywanie ostrych zakrętów torów 
wodnych. Ćwiczą też pływanie i manewro-
wanie w wąskich kanałach. Jest też makieta 
rzeki z zakrętami i prądem. Tutaj ćwiczy 
się obracanie jednostek, żeglugę z prądem, 
pod prąd, wejścia do portów i cumowanie. 
Obiekty szkoleniowe zajmują prawie całą 
powierzchnię jeziora Silm. Dzięki temu, że 
akwen nie ma połączenia z Jeziorakiem, tu-
ryści nie przeszkadzają marynarzom.

W ośrodku pracuje 25 kapitanów prowa-
dzących zajęcia praktyczne. Teorii uczą 
wykładowcy z Politechniki Gdańskiej. 
Zatrudniona jest też obsługa techniczna. 
Sprzęt szkoleniowy jest bardzo skompli-
kowany i wymaga stałej konserwacji. Naj-
większy model kontenerowca kosztował 
około miliona złotych. Poza wyposażeniem 
mechanicznym ma pełną elektronikę no-
woczesnej jednostki morskiej. 

Początki ośrodka w Kamionce sięgają lat 
70. XX w. Polska Żegluga Morska zamówi-
ła wtedy dwa tankowce do przewozu ropy 
i wysłała swych kapitanów na zagraniczne 
szkolenie. W końcu uznano, że lepiej zbu-
dować własny ośrodek i kształcić kadrę za 
bardziej przystępne stawki. Pierwsze zaję-
cia odbyły się na początku lat osiemdzie-
siątych. W 1990 roku powstała Fundacja 
Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Śro-
dowiska (z inicjatywy Politechniki Gdań-
skiej, Akademii Morskiej w Gdyni i miasta 
Iława). Zaczęto wtedy szkolić marynarzy 
z całego świata. Przychody fundacji prze-
znaczane są na działalność i rozwój ośrod-
ka. Budowane są też nowe modele statków, 
a program kursów jest dostosowywany do 
najnowszych standardów żeglugi morskiej.

Kamila Ostrowska

Polska szkoła kapitanów

Kursanci ćwiczą pływanie i manewrowanie w wąskich kanałach. Modele wyglądają jak prawdziwe statki.
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P lanując zakup lornetki, która ma 
niezawodnie służyć na jachcie, na-
leży dokładnie odpowiedzieć so-

bie na pytania, czego oczekujemy od sprzę-
tu oraz w jakich warunkach pogodowych 
będziemy go używać.

Pierwsze kryterium, jakie musi speł-
niać lornetka eksploatowana na wodzie, to 
oczywiście wodoszczelność i hermetycz-
na konstrukcja. Dzięki temu urządzenie 
bez problemu zniesie częste bryzgi słonej 
wody, a nawet pełne zanurzenie. Herme-
tyczna konstrukcja sprawia, że sól wykry-
stalizowana z wody morskiej nie przenik-
nie do wnętrza, gdzie mogłaby negatywnie 
wpłynąć na działanie precyzyjnego mecha-
nizmu ustawiania ostrości. Warto również 
zwrócić uwagę na wypełnienie azotem 
oraz uszczelniające pierścienie, które do-
datkowo chronią układ optyczny przed za-
parowaniem. Wodoszczelną i hermetyczną 
konstrukcję posiadają m.in. lornetki Nikon 
PROSTAFF 7S 8x42.

Ważnymi cechami lornetki żeglarskiej 
powinny być również możliwie najjaśniej-
szy obraz oraz szerokie pole widzenia. 
Ostrość ludzkiego wzroku i jego zdolność 
do rozpoznawania kolorów oraz drobnych 
szczegółów silnie pogarsza się bowiem 
w słabych warunkach oświetleniowych. 
Aby czuć się bezpiecznie na akwenie, bez 
względu na porę dnia, warto mieć sprzęt, 
który nawet w zupełnej ciemności zapew-
ni nam możliwie najlepszy obraz. Dlatego 
powinniśmy zainteresować się lornetkami, 
które mają dużą źrenicę wyjściową. 

Źrenica wyjściowa określa średnicę wiąz-
ki światła docierającego do oka obserwatora 
za pośrednictwem okularu. Jej wartość mo-
żemy łatwo obliczyć, dzieląc średnicę obiek-
tywu lornetki przez jej powiększenie. Im 
większa średnica, tym więcej światła docie-

ra do źrenicy oczu, dając jaśniejszy obraz. 
Optymalna źrenica wyjściowa, zapewniają-
ca najjaśniejszy obraz, powinna mieć taką 
samą średnicę jak źrenica oka w momencie 
obserwacji. Źrenice ludzkiego oka w pełnej 
ciemności mogą osiągnąć średnicę 7 mm, 
i taką też średnicę powinny mieć źrenice 
wyjściowe lornetki. Najjaśniejszy obraz za-
pewniają duże lornetki o parametrach 7x50 
(Marine 7x50 IF WP), a także mniejsze, 
bardziej poręczne urządzenia o parametrach 
8x42 (Nikon PROSTAFF 7S 8x42), które 
dzięki niewielkiej masie z powodzeniem 
można obsługiwać jedną ręką. To ważne dla 
sternika, który prowadząc jacht, może także 
korzystać z lornetki.

Pole widzenia lornetki z kolei decyduje 
o tym, jak duży obszar podczas obserwacji 
jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. Obser-
wacja z pokładu jachtu kołyszącego się na 
wodzie wymaga możliwie największego 
pola widzenia. Parametr ten ma wpływ 
m.in. na łatwość odnajdywania obiektów, 
a tym samym na bezpieczeństwo w trakcie 
nawigacji. W żeglarstwie najlepiej spisują 
się lornetki o polu widzenia wynoszącym 
sześć stopni lub większym. Należy pamię-
tać, że duże pole widzenia idzie w parze 
z niewielkim powiększeniem, więc wszyst-
kie lornetki o powiększeniu od 7x do 10x 
będą się dobrze spisywały na pokładzie, 
ułatwiając utrzymanie celu w polu widze-
nia nawet przy sporych falach.

Kolejną niezwykle istotną cechą jest er-
gonomia lornetki, a zwłaszcza wygoda 
i pewność chwytu w jednej dłoni. Często 
bowiem podczas żeglugi zachodzi potrze-
ba, by sternik zza koła sterowego wyszu-
kiwał jakiś punkt na linii brzegowej czy na 
widnokręgu. Jeśli zdecydujemy się na nie-
wielką lornetkę z pryzmatami w układzie 
dachowym, taką jak Nikon PROSTAFF 7S 
8x42, nie będzie to żaden problem.

Po przeanalizowaniu wszystkich aspek-
tów, z pewnością każdy będzie w stanie 
dobrać lornetkę najbardziej odpowiednią 
do swoich potrzeb.

Piotr Banach, kapitan jachtowy: „Lor-
netka Nikon PROSTAFF 7S 8x42 to nie 
tylko więcej niesamowitych wrażeń ze 
spotkania z moim ulubionym żywiołem. 
To także prawidłowa orientacja podczas 
żeglugi, a tym samym większe bezpie-
czeństwo na jachcie w każdych warunkach 
pogodowych”.

Poczuj bliskość
Bez względu na to, czy wybieramy się na jednodniową  

wycieczkę po mazurskich jeziorach, czy ruszamy w długi pełnomorski 
rejs, dobra lornetka zawsze powinna być na pokładzie. 

Kapitan Piotr Banach używa na pokładzie lornetki Nikon PROSTAFF 7s 8x42.  Fot. Michał Korta

Dobra lornetka to prawidłowa orientacja podczas żeglugi, a tym samym większe bezpieczeństwo.  Fot. Michał KortaF
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P olska jest potentatem w budowie ło-
dzi żaglowych o długości od 21 do 
28 stóp. W tym segmencie rynku 

nie mamy sobie równych w Europie. Najwię-
cej powstających konstrukcji ma od 24 do 26 
stóp (czyli od około siedmiu do około ośmiu 
metrów). Tu oferta rodzimych stoczni i firm 
szkutniczych jest szczególnie bogata. Dlate-
go coraz trudniej zaprojektować jacht tych 
rozmiarów, który nie tylko sprawnie żegluje, 
ale także wyróżnia się w porcie, cieszy oko, 
ma rozwiązania rzadko spotykane w kon-
kurencyjnych modelach i na dodatek może 
zdobyć klientów na wszystkich europejskich 
rynkach. Czy ta sztuka udała się Jackowi 
Daszkiewiczowi ze stoczni Northman, pro-
jektantowi nowego maxusa?

Jak zapewnia producent, nowy model 
(podobnie jak kilka poprzednich projektów 

stoczni Northman), zadowoli zarówno firmy 
czarterowe z Mazur, jak i prywatnych arma-
torów z Francji pływających małymi jach-
tami po przybrzeżnych wodach morskich. 
Maxus 26 może mieć miecz obrotowy, szy-
browy (dla osób ceniących sprawną żeglugę 
regatową), tradycyjny kil na morze albo po-
pularny we Francji system twin keel umożli-
wiający osiadanie łodzi na plażach podczas 
odpływów. Armator może zamontować sil-
nik zaburtowy na pantografie lub w studzien-
ce bądź też zlecić montaż silnika stacjonarne-
go – projektant zaplanował bowiem komorę 
silnikową pod przednią częścią kokpitu. Jeśli 
wybierzemy wersję z motorem zewnętrznym, 
wówczas ta niewielka przestrzeń będzie peł-
nić funkcję praktycznego schowka.

A co z miejscami do spania? O ile we 
Francji w weekendowe rejsy zwykle wy-

ruszają małe rodzinne załogi (na przykład 
małżeństwo z dwojgiem dzieci), o tyle 
w Polsce, szczególnie na mazurskim szla-
ku, nawet dość niewielka jednostka musi 
mieć co najmniej 5, 6 miejsc do spania, bo 
po prostu takie są wymogi rynku. Maxus 
26 ma więc podwójną koję dziobową, po-
dwójną poprzeczną koję pod kokpitem 
oraz dwie burtowe koje w mesie. Zarówno 
dziobówka, jak i kabina rufowa może być 
otwarta albo zamykana. Poza tym zapla-
nowano zamykaną toaletę, kambuz z umy-
walką i stół. Jeśli wybierzemy wersję z ot-
wartą hundkoją, wówczas kambuz może 
zostać przesunięty ku rufie i podłużna koja 
na lewej burcie będzie dłuższa.

Szczególnie ciekawe rozwiązania zastoso-
wano na zewnątrz. Mamy tu nie tylko mod-
ne prostokątne świetliki w burcie (mogą być 
zamontowane w kilku wybranych miejscach) 
czy smukłą powierzchnię okna w nadbudów-
ce, ale także ciągły stopreling wyraźnie wy-
niesiony powyżej powierzchni pokładu (to 
nowość w łodziach tej wielkości). Stopreling 
tworzy nie tylko solidną podstawę pod słupki 
relingów, kosz dziobowy, kosze rufowe, bra-
mę do kładzenia masztu i inne pokładowe 
okucia, ale stanowi też element konstrukcyj-
ny (wzmocnione łączenie kadłuba z pokła-
dem) oraz elegancką optyczną granicę za-
mykającą pokład. Ciekawie zaprojektowano 
także zejściówkę. Pionowa sztorcklapa zo-
stała wzorem morskich jachtów przesunię-
ta do przodu, w kierunku schodów. Dzięki 
temu wydłużono podłogę kokpitu i schowano 

nowość nie tylko na Mazury
Maxus 26 to nowy projekt stoczni Northman z Węgorzewa.  

Jacht zadebiutuje w listopadzie na łódzkich targach Boatshow.

Maxus 26 ma ciągły stopreling wyraźnie wyniesiony powyżej powierzchni pokładu. To nowość w łodziach tej wielkości.

Sztorcklapa została wzorem morskich jachtów przesunięta do przodu, w kierunku  schodów. Kadłub nowego maxusa ma pionową dziobnicę.
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sztorcklapę między dwie tylne ścianki nad-
budówki. Z kolei górna suwklapa podczas za-
mykania wyraźnie wychodzi za sztorcklapę. 
Taka konstrukcja zejściówki chroni wnętrze 
przed bryzgami wody i deszczem.

Nowy maxus będzie się różnić od po-
przednich także wystrojem wnętrza. Meble 
zostaną wykonane w prostej nowoczesnej 
stylistyce. Zapowiedziano ponadto dużą do-
wolność wzbogacania zabudowy oraz dobo-
ru kolorów. Pokład przystosowano do mon-
tażu bogatego osprzętu. Można zamontować 
na przykład dodatkowe blokady fałowe, 
urządzenia elektroniczne na postumencie 
znajdującym się nad zejściówką, szprycbu-
dę, poprzeczną szynę pokładową do foka 
samozwrotnego i dodatkowe regulacje żagli. 
Warto również zwrócić uwagę na dziobowy 
stopień oraz na wyraźnie zaznaczony kant 
w linii kadłuba – taki kształt dennej części 
jachtu jest zgodny z tendencjami powszech-
nymi na światowych rynkach. 

Wodowanie pierwszego nowego maxusa 
już za kilka tygodni. Mieczowy zadebiu-
tuje na łódzkich targach Boatshow (listo-
pad). Wersja twin keel zostanie pokazana 
na targach w Paryżu (grudzień). Natomiast 
europejską premierę wersji mieczowej za-
planowano podczas targów w Düsseldorfie 
(styczeń). 

W trzeci weekend września stocz-
nia Northman zorganizowała 
VI Regaty Northman Cup. 

Uczestnikami imprezy byli żeglarze z Polski, 
Białorusi, Rosji i Danii. Zaproszono klientów 
stoczni, klientów firmy Ahoj Czarter, oso-
by dyskutujące na forach internetowych: 
Sail Forum, Mazury.info.pl, Polish Virtual 
Sailing Club oraz wszystkich, którzy chcie-
li spróbować sił na maxusach. Spotkanie 
w Węgorzewie i na Mamrach integruje za-
łogi, dostarcza mnóstwo emocji i świetnej 
zabawy. Poza tym to największa impreza 
żeglarska w Polsce organizowana na jach-
tach kabinowych tego samego typu. W tym 

roku niemal na 80 jednostkach rywalizo-
wało 400 żeglarzy. Klasyfikację prowa-
dzono w sześciu klasach: Maxus 33.1 RS, 
Maxus 33, Maxus 28, Maxus 24, Maxus 22 
oraz w klasie sportowej.

Wyścig poprzedziła prelekcja Victora 
Plitki, Piotra Lewandowskiego (strategia 
i taktyka regatowa) oraz Jacka Daszkiewi-
cza, projektanta stoczni Northman (tech-
niczne przygotowanie jachtu do regat). Po 
regatach i wręczeniu nagród uczestników 
zaproszono na pokaz pirotechniczny i kon-
cert szantowy. Był też poczęstunek z wy-
śmienitymi potrawami z ryb i dziczyzny, 
sałatkami i słodkościami.

MAXUS 26 Z MIECZEM OBROTOWYM

Długość kadłuba  7,62 m
Długość całkowita  8,40 m
Szerokość  2,82 m
Zanurzenie 0,35 m / 1,43 m
Maszt 10 m
Grot 21 m kw.
Fok 14 m kw.
Masa  2350 kg
Balast  600 kg
Załoga do 8 osób
Koje  5+1 / 6+2
Wysokość wnętrza 1,83 m
Moc silnika od 6 do 15 kW
Projekt Jacek Daszkiewicz

regaty northman cup 2014

Maxusy na Mamrach.

W oczekiwaniu na wiatr.  W regatach startowało 80 jachtów.
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W ieje coraz mocniej, pewnie 
około ósemki. Zredukowali-
śmy żagle do połowy, wiatr 

wypełniony drobinkami morskiej wody 
uderza w twarz. Niedaleko po prawej „Po-
goria” rwie do przodu z prędkością 10 wę-
złów. Staramy się dotrzymywać jej kroku, 
ale nie jest łatwo. Jesteśmy najmniejszym 
żaglowcem w stawce, pływającą balią pcha-

jącą tony wody. Dwa żagle rejowe i trzy trój-
kąty znacznie obciążają fokmaszt. Dobrze, 
że przed sezonem wymieniono 12 stalo-
wych lin. Maszt trzeszczy, napina się, chyli 
ku zawietrznej, ale jakoś trzyma. Biegnę 
na chwilę do mesy. Tam kilka osób stara 
się naprawić grot, który strzelił niedawno 
na pierwszych szkwałach. – Ile jeszcze bę-
dziecie szyć? – pytam dość surowo. – Tak 

na ładnie to z sześć godzin – słyszę. – Macie 
jedną, szyjcie na brzydko – rzucam krótko.

To moje dziesiąte tallshipy. Z kilku powo-
dów są wyjątkowe. Po pierwsze, po wielu la-
tach wracam na jednostkę, od której zaczyna-
łem przygodę z tym największym na świecie 
zlotem żaglowców. Po drugie, po raz pierw-
szy ścigam się, pełniąc funkcję kapitana – to 
zaszczyt i zarazem odpowiedzialność. Gdy 
pierwszy raz rozmawiałem z załogą o wyści-
gu, obiecałem walkę, upór i „Kapitana Gło-
wackiego” pod pełnymi żaglami. Przy okazji 
studziłem oczekiwania, mówiąc, że mamy 
tylko dwa cele: dopłynąć na czas do Fredriks-
tad i wygrać z „Pogorią”. „Głowacki” to nie 
jest maszyna regatowa. To najwolniejszy ża-
glowiec we flocie, nie mający szans w rega-
tach. Znam go dobrze, odbyłem na nim około 
50 rejsów morskich, trzy razy uczestnicząc 
wiele lat temu w zlocie. Potrafi być dzielny, 
zaskakuje czasem szybkością, ale większych 
utytułowanych żaglowców pokonać nie zdo-
ła. Dziś wiem, jak bardzo się myliłem...

Akt pierwszy, czyli „Kapitan 
Głowacki” dostaje skrzydeł

Do startu już tylko pięć minut. Leciutko 
dmucha w plecy słaba dwójka. Wszystkie 
żaglowce pod pełnymi żaglami majesta-
tycznie przesuwają się za naszą rufą – spró-
bujemy chociaż wystartować w czołówce. 
Trzymamy się tuż za „Pogorią”, bojąc się 
popełnić falstart. Nerwowo spoglądam na 
zegarek – chyba jesteśmy za blisko linii. Aż 
wreszcie słychać strzał. Zaczęło się.

Prędkości nie porażają – płyniemy dwa, 
czasem trzy węzły. Przydałyby się wyższe 
maszty łapiące górne silniejsze podmuchy. 

jak „Głowacki” wygrał The Tall Ships races
Niezwykła opowieść Wojtka Maleiki o regatowych sukcesach 

żaglowca „Kapitan Głowacki”. Trzymajcie się relingów!

Pokład „Kapitana Głowackiego” widziany z trzeciej rei.  Fot. Katarzyna Wojciechowska

Załogi „Głowackiego” doskonale radziły sobie w trudniejszych warunkach.   Fot. Mirosław Żakowski
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Staramy się płynąć baksztagiem, by wypeł-
nić wszystkie dziewięć żagli. Słabe wiatry 
utrzymują się przez kilka godzin, część ża-
glowców powoli nas wyprzedza po zawietrz-
nej, ale i tak jest dobrze – trzymamy się bli-
sko czołówki. W nocy wiatr lekko odkręca. 
Mamy półwiatr, a po chwili już bejdewind. 
Ostre kursy są dla nas korzystne, żeglujemy 
nimi całkiem ostro i prawie tak szybko jak 
nasi więksi rywale. „Pogoria” ciągle w za-
sięgu wzroku. Tak mija pierwsza noc. Rano 
robi się już regularna halsówka, czyli coś, 
czego żaglowce nie znoszą. Ale nasz „Gło-
waś” radzi sobie bardzo dobrze. Odpowied-
ni trym żagli, precyzyjne ustawienie steru 
i płynie sam, delikatnie myszkując, jakby 
szukał optymalnej ostrości i prędkości.

Wszyscy żeglują na północ, spodziewając 
się odkrętki wiatru. Przed dziobem wy-
rastają platformy wiertnicze. Powinniśmy 
omijać je szerokim łukiem, ale jak tu oddać 
tak mozolnie wypracowaną wysokość! Jed-
ną z platform mijamy w odległości zaledwie 
trzech kabli. Dobrze, że już nieczynna, bez 
obsługi, przynajmniej nikt nas nie pogo-
nił. Wiatr odkręca, szybko robimy zwrot, 
kierując się na wschód, ku brzegom Danii. 
Prognozy ostrzegają przed silnym wiatrem 
(do 35 węzłów). Podczas normalnego rejsu 
człowiek by zrzucił trochę żagli i spokoj-
nie czekał na silniejsze podmuchy. Ale nie 
w trakcie regat... Wiatr tężeje. W końcu na 
pełnym zestawie nie da się już płynąć. Ge-
nuę zmieniamy na mały kliwer. Chwilę póź-
niej grot nie wytrzymuje trudów i się drze. 
Zrzucamy także oba górne sztaksle. Pręd-
kość nadal wynosi 7, 8 węzłów. Podmuchy 
stają się coraz silniejsze, więc mocno prze-
chylony na prawą burtę „Głowaś” coraz bar-
dziej trzeszczy i wali w falę. Przez pokład 
przewala się coraz więcej wody. W ostatniej 
chwili, po 15-minutowej walce z gejtawami 
i gordingami, zrzucamy bramsla. Szkwa-
ły są już bardzo silne, podrywa wodę z fal 
i robi się dość nieprzyjemnie.

– STS „Pogoria”, „Kapitan Głowacki” 
prosi – wywołuję przez radio i po chwili 
słyszę znajomy głos Henia.

– Co tam „Bolo”?
– Ile u was wieje, bo nasz wiatromierz 

niestety nie działa.
– 50, czasem nawet 55 węzłów – ze stoickim 

spokojem odpowiada bosman „Pogorii”.

O kurczę, trochę za dużo. Nie wiem, czy 
patrzeć na maszty, czy może się schować na 
moment w nawigacyjnej. Mam nadzieję, że 
za chwilę wiatr trochę siądzie. Wolałbym się 
nie wsławić połamaniem masztów na „Gło-
wackim”. Jak szaleńcy gnamy przez tę kipiel 
nawet ponad 8 węzłów. Czołówka trochę nam 
odjeżdża. Z każdą godziną fala rośnie, ale na 
szczęście wiatr w końcu trochę słabnie. Od-
czytujemy nasz nowy rekord sezonu: 50 stop-
ni przechyłu. Wieczorem nieśmiało dosta-
wiamy sztaksle, a później bramsla. Brakuje 
tylko szytego mozolnie pod pokładem grota. 

Wczesnym rankiem nagle ktoś wyłączył 
wiatr. Kolebiemy się na dużej martwej fali. 
Z prawej burty nadchodzą pierwsze świeże 
podmuchy i powoli ruszamy. Prognoza jest 

prosta jak kilwater lotniskowca: od 4 do 5 
stopni Beauforta z północnego wschodu, 
czyli halsówka aż do mety. „Nie ruszaj ste-
ru, sterniku” – taki napis przywieszamy tuż 
obok koła sterowego. „Głowaś” sam szuka 
optymalnego kursu, wspina się i zjeżdża 
z fal, jakby był na resorach. Chyba chce 
nam pokazać, co potrafi i udowodnić, że jest 
prawdziwym żaglowcem, a nie pchaczem.

Przed nami wody Skagerraku. Czołówka 
20, 30 mil przed nami halsuje u wybrzeży 
Norwegii. My płyniemy najostrzej jak się 
da. Wiem, że jest dobrze. Każda jednostka 
dwa razy dziennie przekazuje swoją pozycję, 
a organizator wyścigu podaje aktualne wy-
niki. Od początku prowadzimy w klasie ża-
glowców. Ta informacja mobilizuje załogę.  

Żaglowiec „Tecla” w przyszłym roku będzie obchodzić setne urodziny.  Fot. Wojciech „Bolo Jr” Maleika

Wielcy rywale: norweski „Statsraad Lehmkuhl” i rosyjski „Kruzensztern”.  Fot. Wojciech „Bolo Jr” Maleika
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Nie ma problemu z ciągłym wstawaniem do 
żagli, regularnym pompowaniem zęz i szy-
ciem po nocach... I wreszcie koniec! Ręce 
wędrują do góry, na twarzach pojawia się 
uśmiech. Satysfakcja, zmęczenie, rozluźnie-
nie, radość i duma – to uczucia, które tar-
gają moim umysłem. Powinniśmy wygrać. 
Norweska fregata „Christian Radich” jest 
zaledwie kilka mil przed nami. Norweski 
„Statsraad Lehmkuhl” i nasz „Fryderyk Cho-
pin” niewiele dalej. Rosyjski „Mir”, który był 
na czele, też nie uciekł nam zbyt daleko. Za 
rufą zostawiamy wiele innych żaglowców.

Wygrywamy po przeliczeniach bardzo 
wyraźnie. Drugi „Statsraad Lehmkuhl” 
przegrywa z nami o sześć godzin, kolej-
ny, „Christian Radich”, prawie o osiem. To 
nokaut. Do tej pory „Głowacki” w kilkuna-
stu startach w grupie największych żaglow-
ców (klasa A) nie był nawet nigdy w pierw-
szej piątce. Taki sukces, oczywiście nie 
sportowy, bo to przecież nie igrzyska, daje 
ogromną satysfakcję. Dla mnie wygrać The 
Tall Ships Races w klasie żaglowców, to jak 
zdobyć Puchar Ameryki.

Akt drugi,  
czyli cuda chodzą parami

Nowa załoga zamustrowała na pokład 
„Głowackiego” w duńskim Hirtshals. Przed 
drugim etapem regat muszę studzić ocze-
kiwania żeglarzy słowami: „Cuda się 
zdarzają raz na sto lat. Poprzedni etap 
był właśnie cudem, a teraz wracajmy do 
rzeczywistości”.

Pierwsze dni to relaksacyjny rejs po nor-
weskich portach i wizyta w Bergen, gdzie 
przez cztery dni odbywa się festiwal ża-
glowców. Udaje nam się porządnie naprawić 
grot i genuę podartą podczas pierwszego 
etapu (dzięki dla Henia z „Pogorii”). Start 
do Esbjerg zostaje przełożony o dwie godzi-
ny z uwagi na słaby przeciwny wiatr i silny 
przeciwny prąd. Linię przecinamy pierwsi. 

Po kilkunastu minutach wyprzedza nas 
„Chopin”. Płynie w odległości nie większej 
niż 10 metrów. Później mija nas „Christian 
Radich” i dwa inne żaglowce. Trzymamy 
się blisko za rywalami i dość szybko wszy-
scy dopływamy do pierwszego waypoint. 

Duże żaglowce przed nami rozpoczynają 
mozolny zwrot przez sztag. Decydujemy 
się zrobić to ciaśniej – wciskamy się po we-
wnętrznej i mijamy punkt pierwsi. Po zwro-
cie rozpoczyna się dość trudna żegluga. 
Płyniemy bejdewindem (to dla nas dobrze) 
przy słabym wietrze (to też nie najgorzej) 
pod silny prąd. Prędkość do dwóch węzłów. 
Po południu „Christian Radich” i „Statsra-
ad Lehmkuhl” powoli nas wyprzedzają 
i oddalają się. Żeglujemy z „Chopinem”, 
wpływając co chwilę w strefy ciszy i sła-
bych wiatrów. Tak mija noc. Chcielibyśmy 
uciec od brzegów Norwegii w morze, ale 
południowo-zachodni wiatr nam na to nie 
pozwala. Do tego ten przeciwny prąd... 

Następnego dnia pogoda staje się jeszcze 
bardziej kapryśna. Wieje słabo, raz płynie-
my pięć węzłów, innym razem stoimy jak 
spławiki. Dowiadujemy się, że niektóre 
żaglowce nie pokonały jeszcze pierwszego 
znaku i dryfują między skałami. Wieczorem 
dopada nas burza – obfite opady deszczu 
i silne szkwały. „Chopin” wystrzelił na nich 

jak z procy. Po szkwałach znów nadchodzi 
cisza i robi się nerwowo. Wszyscy przed 
nami mają wiatr i gnają 5, 6 węzłów, a u nas 
na liczniku zaledwie dwa. Późnym wieczo-
rem zaczyna się trochę rozwiewać, też po-
woli osiągamy 5, 6 węzłów – dobre i to.

Poranne wyniki trochę nas dobijają. 
„Christian Radich” prowadzi, płynąc 60 mil 
przed nami, a „Chopin” jest 40 mil z przo-
du. Ale się nie poddajemy. Trymujemy ża-
gle i precyzyjnie sterujemy. Wydaje się, 
że powoli przyspieszamy. Przeciwny prąd 
słabnie i wieje nam trochę mocniej niż pro-
wadzącym jachtom (płyniemy dwa węzły 
szybciej od nich). Sternikom daję proste za-
danie: „Płyniemy ostro i szybko – nie scho-
dzimy poniżej 8 węzłów”. Rozkoszujemy 
się szybką żeglugą przy niewielkiej bocznej 
fali. Koło nas „Olander” (płynął szybciej 
przy słabych wiatrach, ale teraz go żwawo 
wyprzedzamy). Przechył zaczyna być dość 
znaczny, a naprężenia w takielunku spore. 
Wieje piątka, a my niesiemy na masztach 
wszystko, co mamy. Późnym wieczorem 
pada rekord wyścigu i sezonu: 10,1 węzła. 

Moda na fotografie typu selfie dotarła na reje „Głowackiego”.  Fot. Katarzyna Wojciechowska

Dwie zwycięskie załogi... …na pamiątkowych kadrach z kapitanem Maleiką.  Fot. Wojciech Łukasik
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Wypadałoby zmienić genuę. To stary i bar-
dzo słaby żagiel, ale za to jak ciągnie. Trud-
no, będziemy nieśli go do końca, aż strzeli, 
poświęcimy go w walce. Huk dopada mnie 
w nawigacyjnej. Genua rozpada się na dwa 
kawałki. Dobrze, że mamy trochę zapasu 
wysokości. Odpadam nieznacznie, aby nie 
tracić prędkości przy wymianie żagla.

Kolejny waypoint mijamy przed szóstą 
rano, w chwili, gdy dopada nas „Sørlandet”. 
Co on robił prawie cały wyścig za nami? 
Pewnie zabłądził na nawrocie tuż po star-
cie. Pozostaje nam ostatnie 60 mil do mety 
na fordewindzie. Płyniemy dwoma kursami 
baksztagowymi – to bardziej efektywna że-
gluga. Dowiadujemy się, że wróciliśmy do 
gry, zajmujemy drugie miejsce (tracimy do 
„Christiana Radicha” tylko dwie minuty). 
Wiele już zrobić nie możemy. Wszystkie 
żagle postawione, płyniemy z wiatrem pod 
najbardziej efektywnym kątem do wiatru, 
a precyzyjne sterowanie wyciska z „Głowa-
ckiego” wszystko, co możliwe. Oby nie siadł 
wiatr, ale prognozy o tym nic nie mówią. 
I wreszcie rozlega się na pokładzie ogromny 
krzyk radości. Przecięliśmy linię mety z du-
żym zapasem czasu. O, Boże! Zrobiliśmy to! 
Drugi cud w tych samych regatach – „Gło-
waś” znów wygrywa, pokonując piękne nor-
weskie żaglowce, najbardziej utytułowane 
i najczęściej wygrywające w historii The Tall 
Ships Races. Po przeliczeniu czasów „Chri-
stian Radich” przegrał z nami o dwie godzi-

ny, a „Statsraad Lehmkuhl” o trzy. Z dumą 
odbieramy przechodni kamień z Hornu, 
najbardziej prestiżową nagrodę w regatach 
wielkich żaglowców, która od ponad 40 lat 
jeździ po świecie wraz z kolejnymi zwycięz-
cami. Teraz przez rok będzie w Trzebieży, 
gdzie „Kapitan Głowacki” ma bazę. 

Czy „Głowacki” okazał się maszyną re-
gatową? Czy poznaliśmy przepis na wy-
grywanie tą jednostką? Przecież dotych-
czas ten polski żaglowiec uznawany był za 
outsidera, drwiono, że wiezie na rufie napis 
„koniec wyścigu”, że jest pierwszą jednost-
ką, która się wycofuje z regat, by zdążyć 
do kolejnego portu na imprezy. Oba tego-
roczne wyścigi udowodniły, że w sprzy-
jających warunkach, przy zaangażowaniu 
załogi i precyzyjnym żeglowaniu „Głowa-

cki” może wygrywać The Tall Ships Races 
w prestiżowej klasie A. Biorąc pod uwagę 
oba wyścigi, „Kapitan Głowacki” był też 
najszybszy w całej flocie w czasie przeli-
czonym (bez podziału na klasy).

Dziękuję obu moim załogom, Oli Glin-
ko – naszej tajnej stacji brzegowej, załodze 
„Chopina” (jesteście wielcy i wspaniali), 
załodze „Pogorii” (zawsze można na was 
liczyć). Dziękuję żeglarzom z jachtów 
„Wilhelmstadt”, „Kika”, „Olander”, „Urti-
ca”, „Zryw” i „Polonez”, którzy przyczy-
nili się do stworzenia wspaniałej atmosfery 
w portach. Dziękuję też dzielnemu „Głowa-
ckiemu”, który nigdy mnie nie zawiódł. To 
przede wszystkim on wygrał te regaty. 

Wojciech „Bolo Jr” Maleika
kapitan s/y „Kapitan Głowacki”

„Głowacki” z dumą prezentuje proporce z poprzednich regat.  Fot. Mirosław Żakowski

Z apraszamy na piękny jubileusz. 
XXX Festiwal Piosenki Żeglar-
skiej „Tratwa” będzie się odbywał 

w Chorzowie od 7 do 10 listopada. Udział 
zapowiedzieli najlepsi polscy wykonawcy. 
„Tratwa” to jeden z najważniejszych festi-
wali, mający duży wpływ na rozwój ruchu 
szantowego w Polsce.

Na piątek 7 listopada zaplanowano noc-
ne szantowanie w tawernie „Stary Port” 
(początek o godz. 20.00; wstęp wolny). 
W sobotę 8 listopada w tawernie będzie 
można wysłuchać koncertu zespołu Tonam 
& Synowie (godz. 20.00). W niedzielę 9 li-
stopada festiwal zagości w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Po południu odbędzie 
się koncert dla dzieci w wykonaniu ze-
społu Brasy (godz. 15.00), a wieczorem 
– koncert jubileuszowy. Wystąpią: Anna 
Sojka, Banana Boat, Brasy, Cztery Refy, 
Ryczące Dwudziestki, Tonam & Synowie 
oraz Henryk Czekała (godz. 18.00). A jeśli 
komuś będzie mało, zapraszamy ponownie 
do „Starego Portu” na nocne szantowanie 
(godz. 22.00; wstęp wolny).

W poniedziałek 10 listopada w Chorzow-
skim Centrum Kultury, w trakcie Śląskiej 
Gali z okazji 65-lecia Śląskiego Okręgowe-
go Związku Żeglarskiego, wystąpi zespół 
Ryczące Dwudziestki (godz. 20.00). Tego 

wieczoru także zaplanowano spotkanie 
w tawernie (godz. 22.00).

Śląski festiwal po raz pierwszy odbył się 
w nieistniejącym już Teatrze Młodego Wi-
dza na Koszutce (1983 rok). Na koncerty 
z udziałem 40 wykonawców przyszło oko-
ło 500 osób. Sukces przeglądu sprawił, że 
zainteresowanie imprezą z roku na rok było 
coraz większe. W 1984 roku szanty znako-
micie brzmiały w sali Filharmonii Śląskiej. 
Od 1987 roku festiwal gościł w Hali Par-
kowej, która mogła pomieścić ponad 1000 
osób. Imprezę zaczęto porównywać z kra-
kowskim festiwalem „Shanties”, choć oba 

wydarzenia nigdy z sobą nie konkurowały. 
Po latach nieustannych przeprowadzek, 
w 1996 roku „Tratwa” znalazła w końcu 
przystań w jednej z największych i najbar-
dziej znanych sal widowiskowych w Polsce 
– w katowickim Spodku. Później festiwal 
przechodził zmiany organizacyjne i jakoś-
ciowe, aż został zawieszony. W 2008 roku 
imprezę reaktywowała Krakowska Funda-
cja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „Hals”. 
Festiwal odbywa się w Chorzowie – zdobył 
przychylność lokalnych władz, mediów 
i chorzowskiego środowiska twórczego, 
a także zaufanie publiczności, która licznie 
uczestniczy w festiwalowych koncertach.

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocz-
nemu festiwalowi będzie budowa tratwy 
z butelek (chorzowska Sztygarka, 27 wrześ-
nia). Każdy może zostać budowniczym, 
wystarczy przynieść butelki PET (1,5 li-
tra) z zakrętkami. Rozpoczęcie budowy 
o godz. 11.00. Wodowanie następnego dnia 
w Pławniowicach.

Informacji o biletach na „Tratwę” szukaj-
cie na stronie festiwalu: www.tratwa.hals.
krakow.pl

festiwal „Tratwa” ma 30 lat

http://www.tratwa.hals.krakow.pl/
http://www.tratwa.hals.krakow.pl/
http://www.tratwa.hals.krakow.pl


reJSy PrzeWodnik

Z apraszamy do lektury przewodni-
ka, w którym jak co roku (wiosną 
i jesienią) prezentujemy wybrane 

oferty kilku polskich agencji żeglarskich. 
Przeanalizujcie program, sprawdźcie ceny, 
skontaktujcie się z organizatorem i wy-
bierzcie najciekawszą propozycję.

Śladami potęgi  
Republiki Weneckiej 
Źródło: Punt 
Termin: 21.10.2014 – 31.10.2014

Republika Wenecka, najdłużej funkcjo-
nujące państwo o ustroju republikańskim 
w historii, obejmowała nie tylko tereny 
północno-wschodnich Włoch i okolice We-
necji, ale także większą część dzisiejszego 
wybrzeża Chorwacji. Dlatego dziesięcio-

dniowa październikowa wyprawa firmy 
Punt rozpocznie się w środkowej Dalmacji, 
w miejscowości Biograd. Stamtąd załoga 
wyruszy na północ, w kierunku wyspy 
Lošinj, następnie do Puli na południowym 
krańcu półwyspu Istria i dalej na zachód 
ku Wenecji. W trakcie rejsu zawinie też do 
Rovinj oraz do słoweńskiej miejscowości 
Piran. Uczestnicy poznają potęgę byłej re-
publiki i zobaczą, jaki wpływ wywarła na 
miasta północnego Adriatyku. Rejs odbę-
dzie się na bardzo dobrze wyposażonym 
jachcie „Jam Session” (Delphia 47). Ka-
pitanem będzie Krzysztof Barzdo. Cena 
(1290 zł) obejmuje miejsce na jachcie, opie-
kę skippera oraz ubezpieczenia. Dodatko-
wo zapłacimy za transport do Chorwacji, 
wyżywienie, paliwo do jachtu i opłaty 
portowe.

Sylwester na Adriatyku 
Źródło: Punt 
Termin: 27.12.2014 – 3.01.2015

Propozycja dla osób gotowych na żeglo-
wanie w nieco niższych temperaturach. Ale 
wyobraźcie to sobie: sylwester na jachcie, 
Chorwacja poza sezonem – bez tłumu tu-
rystów i zatłoczonych portów, doskonała 
śródziemnomorska kuchnia, wino i śpiew, 
a nawet szansa na sporą dawkę słońca. 
Sylwestrowa zabawa w starym Trogirze 
z pewnością na długo pozostanie w pamię-
ci. Ten rejs także odbędzie się na „Jam Ses-
sion” (jacht ma ogrzewanie i ciepłą wodę). 
Kapitan: Krzysztof Barzdo. Cena (1290 zł) 
obejmuje miejsce na jachcie, opiekę skip-
pera oraz ubezpieczenia. Dodatkowo za-
płacimy za transport do Chorwacji, wyży-
wienie, paliwo do jachtu i opłaty portowe. 
Planowana trasa: Biograd, Szybenik, Hvar, 
Trogir, Biograd.

Katamaranem Lagoon 52  
przez Atlantyk 
Źródło: Dobre Jachty 
Termin: 23.11.2014 – 9.12.2014

A może udział w największych turystycz-
nych regatach świata? Wyścig ARC (Atlan-
tic Rally for Cruisers 2014) rozpocznie się 
w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, 
a zakończy mniej więcej po szesnastu 
dniach na gorącej wyspie Saint Lucia na 
Karaibach. Załoga pokona 2700 mil. Nie 
zabraknie żeglarskich emocji i pięknych 
widoków. Flota będzie liczyć około 200 
jachtów z całego świata.

Lagoon 52 (rocznik 2014) to jednostka 
stworzona na długie rejsy. Ma sześć dwu-
osobowych kabin. W każdej znajduje się 
duże podwójne łóżko oraz łazienka z kabi-
ną prysznicową. Do dyspozycji gości jest 
także przestronny salon z telewizorem, 
kinem domowym i radiem oraz kuchnia. 

Karaiby, Seszele czy Wyspy Kanaryjskie? A może wyprawa  
do Tajlandii? Dokąd wyruszyć w rejs jesienią i zimą?

dokąd w rejs jesienią i zimą

STS FRYDERYK CHOPIN
• rejsy wolnego naboru

• czarter żaglowca 

• Niebieska Szkoła
dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną 

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

www.fryderykchopin.pl

Piękny i słoneczny chorwacki Trogir.  Fot. www.punt.pl

http://www.fryderykchopin.pl
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PrzeWodnik reJSy

Duży kokpit ma wygodne kanapy, jest tak-
że ogromny górny pokład flybridge i do-
datkowy kokpit na dziobie. 

Lagoon 52 jest nie tylko wygodny i ele-
gancki, ale ma także doskonałe właściwo-
ści nautyczne. W ubiegłym roku to właśnie 
katamaran ze stoczni Lagoon dotarł na 
metę pierwszy w swojej kategorii. Udziału 
w regatach kosztuje 3000 euro od osoby.

Rodzinny rejs po Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych 
Źródło: Blue-Sails 
Termin: 17.01.2015 – 27.01.2015

Gratka dla żeglujących rodzin. Brytyj-
skie Wyspy Dziewicze to urokliwe plaże, 
wspaniałe miejsca do nurkowania, piękne 
zatoki i kameralne mariny. To także do-
skonałe miejsce na rodzinny rejs nowym 
komfortowym katamaranem typu Lago-
on 52. Załoga nie ominie takich miejsc, jak 
Peter Island, Norman Island, The Indians, 
Virgin Gorda, Anegada i The Baths. Wy-
najęcie kabiny z łazienką (dla rodzin 2+1 
lub 2+2) kosztuje 3490 euro. W tej cenie 
są usługi skippera, przelot skippera, sprzą-
tanie po rejsie, pościel, ręczniki, ubezpie-
czenia i lokalne opłaty. Cena nie obejmuje 
biletów lotniczych, wyżywienia (wspólna 
kasa jachtowa), paliwa do jachtu i opłat 
portowych.

Karnawał na Wyspach  
Zielonego Przylądka 
Termin:  03.01.2015 – 13.01.2015 
Źródło: Otago Yacht Agency

Dziewicze plaże po horyzont, krysta-
liczna i ciepła woda, wulkaniczne szczyty 
i bujna zieleń w dolinach. A do tego stałe 
wiatry. Wyspy Zielonego Przylądka są że-
glarskim rajem. W Marinie Mindelo na 
wyspie São Vicente czeka jacht Salina 48 
ze skipperem. Dziesięciodniowy rejs pro-
wadzi przez wyspy Santa Luzia, São Nico-
lau, Santiago, Fogo, Brava i Santo Antão. 
Każda to inny świat przyrodniczy, który 
można poznać, przepływając pontonem 
z kotwicowiska na ląd stały. Na koniec 
rejsu obowiązkowy spacer po Mindelo 
i udział w szaleństwach kolorowego karna-
wału, z możliwością poznania specyficznej 

muzyki kabowerdyjskiej. Tu urodziła się 
Cesaria Evora, nazywana często bosonogą 
divą, a także jej następczyni – Nancy Vie-
ira. Cena: od 960 euro plus kasa jachtowa 
i przeloty.

16 dni na Atlantyku 
Termin: 12.03.2015 – 28.03.2015 
Źródło: Charter Navigator

Wyjątkowa szesnastodniowa przygoda 
na Atlantyku dla doświadczonych żeglarzy. 
Podczas rejsu załoga pokona około 1000 
mil. Start zaplanowano na wyspie São Vi-
cente w archipelagu Wysp Zielonego Przy-
lądka. Po przeprawie na północ uczestnicy 
odwiedzą między innymi wyspy La Go-
mera i El Hierro (najmniejsza i najdalej na 
zachód i południe wysunięta wyspa Kana-
rów). Rejs zakończy się na Teneryfie. Cena 
za cały jacht jednokadłubowy z czterema 
kabinami: 1800 euro. Cena za katamaran 
z sześcioma kabinami: 2000 euro.

Karaibski rejs  
z warsztatami kulinarnymi 
Termin: 29.11.2014 – 9.12.2014 
Źródło: Historie kambuzowe

Chrupiąca kreolska panierka na rybie 
z pieca, kokosowe krewetki chilli, czosn-
kowy dip z awokado, ciasteczka krabowe 
i pomarańczowe marynaty do mięs na gril-
la. Oto wyciąg z menu mający zachęcić do 
kulinarnego rejsu. Organizator zaprasza  

ul. Olecka 23, Warszawa
tel. (22) 290 80 80
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...i pod żaglami. Jacht czeka na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.  Fot. Nicolas Claris (2)

Katamaran Lagoon 52 na kotwicy...
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nie tyle miłośników jedzenia, ile gotowania. 
Zaplanowano warsztaty kulinarne poświę-
cone kuchni karaibskiej, podczas których 
uczestnicy poznają techniki przygotowywa-
nia regionalnych dań. Rejs odbędzie się na 
katamaranie Lagoon 440 stacjonującym na 
Martynice. Załoga odwiedzi między inny-
mi wyspy St. Lucia, St. Vincent, gdzie krę-
cono „Piratów z Karaibów”, wyspę Bequia 
z fantastycznym targiem oraz farmą żółwi 
morskich, Mustique, z przepiękną plażą 
Macaroni Beach, gdzie czasem przechadza 
się Mick Jagger z zespołu The Rolling Sto-
nes. A także Canouan, Mayreau i Tobago 
Cays. Posiłki załoga będzie przygotowywać 
na jachcie lub na plaży, większość nocy spę-
dzając na kotwicowiskach.

Jacht ma cztery dwuosobowe kabiny z ła-
zienkami oraz przestronny salon. Cena wraz 
z wyżywieniem: 1190 euro (przy ośmiu 
uczestnikach). Należy doliczyć koszty prze-
lotu na trasie Warszawa, Paryż, Fort-de-
-France (Martynika). Bilety lotnicze na tej 
trasie kosztują od 2 tys. zł do 3,3 tys. zł. Cena 
obejmuje miejsce w dwuosobowej kabinie, 
usługi doświadczonego polskiego skippera, 
paliwo, korzystanie z wyposażenia jednos-

tki (ponton z silnikiem) oraz udział w war-
sztatach kulinarnych organizowanych przez 
Historie kambuzowe. Organizator pomaga 
w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych.

Rejsy katamaranem  
po Karaibach 
Źródło: www.rejsy-po-karaibach.pl 
Termin: listopad – marzec

Świetnie wyposażony katamaran „Shan-
ties” (typ Leopard 46) pływa z polskimi za-
łogami po Karaibach. W listopadzie można 
wyruszyć z doświadczonym skipperem na 
Grenadyny lub na Caribbean Kite Safa-
ri. W grudniu, styczniu, lutym i marcu na 
przepiękne Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
i dodatkowo w lutym na Gwadelupę.

Rejsy po Grenadynach organizowane są 
z Grenady, gdzie można dolecieć bezpo-
średnio z Europy. Dopłynięcie z Grenady 
na Grenadyny zajmuje około pięciu godzin, 
a żegluga odbywa się głównie po wodach 
osłoniętych. Dzięki temu załogi mają wię-
cej czasu na zwiedzanie wysp, kotwiczenie 
w malowniczych zatokach i nurkowanie 
wśród rafach koralowych. Armator orga-
nizuje także rejsy w jedną stronę na trasie 
Martynika, Saint Lucia, Saint Vincent, 
Grenadyny, Grenada. Szczegóły na stronie: 
www.rejsy-po-karaibach.pl. 

Seszele w lutym 
Terminy: 16.02.2015 – 26.02.2015 
Źródło: Globtourist

Seszele to 115 wysp wulkanicznych i ko-
ralowych. Leżą na Oceanie Indyjskim, na 
północny wschód od Madagaskaru, cztery 
stopnie na południe od równika, 1600 km 
na wschód od wybrzeży Afryki. Archi-
pelag ma jedno małe lotnisko, na którym 
codziennie lądują zaledwie trzy samoloty 
z turystami. Nie wszyscy mogą tam trafić. 
Dla niektórych żeglarzy z Europy jest tam 
za daleko. Dla wielu – za drogo. Jeśli szuka-
cie nocnych zabaw, głośnych dyskotek, eks-
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.
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Żeglowanie i gotowanie, czyli wszystkie smaki Karaibów.  Fot. Roger Kirby / www.rkirby.com

http://www.rejsy-po-karaibach.pl/
http://www.rejsy-po-karaibach.pl
http://www.bakista.pl
http://www.globtourist.com
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Rejs rozpocznie się na wyspie Mahé. 
Załoga odwiedzi między innymi wyspę 
Curieuse (rezerwat gigantycznych żół-
wi) i Coco Island (niezwykły podwodny 
świat). Rejs odbędzie się na katamaranie 
Nautitech 44 wybudowanym w 2007 roku. 
Cena: 4400 zł. Koszt transportu to około 
3800 zł.

Karaiby w listopadzie 
Terminy: 19.11.2014 – 30.11.2014, 
30.11.2014 – 10.12.2014
Źródło: Globtourist

Kto by nie chciał zamienić jesiennej 
pluchy na karaibskie słońce i temperaturę 
dochodzącą do 30 stopni Celsjusza? Tym 
bardziej gdy obiecują stałe wiatry, ciepłą 
i czystą wodę oraz niezwykły podwodny 
świat. Uczestnicy rejsu popłyną katama-
ranem Lagoon 400 z 2014 roku. Rejs roz-
pocznie się na Martynice. Do wyboru są 
dwa kierunki: północny na Antiguę oraz 
południowy na Tobago Cays. Cena: 3400 zł 
(rejs 11-dniowy) i 3200 zł (rejs 10-dniowy). 
Koszt transportu to około 2600 zł.

Karnawał i walentynki  
na Wyspach Kanaryjskich 
Terminy: 31.01.2015 – 07.02.2015, 
07.02.2015 – 14.02.2015,  
14.02.2015 – 21.02.2015 
Źródło: Globtourist

Dlaczego Wyspy Kanaryjskie? Bo podróż 
jest dość krótka, temperatury przyjemne, 
krajobrazy zróżnicowane, woda błękitna, 
ceny przystępne, a wiatr niezawodny. Poza 
tym to brama Atlantyku i przedsionek tro-
pikalnych klimatów. Archipelag składa się 
z siedmiu dużych wysp (Teneryfa, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, Lanzarote, El Hier-

ro, La Palma i La Gomera) oraz z sześciu 
mniejszych. Leży zaledwie 95 km od Afry-
ki. Słynie z niezwykle łagodnego klimatu 
– prawie przez cały rok jest tam słoneczna 
wiosna. Średnia maksymalnych temperatur 
wynosi od 18 stopni Celsjusza zimą do 24 
stopni latem. Ruch turystyczny skupia się 
głównie w słynnych kurortach Teneryfy, 
Gran Canarii i Fuerteventury.

Podczas zimowych rejsów uczestnicy we-
zmą udział w jednej z największych zabaw 
karnawałowych na świecie. Imprezy karna-
wałowe odbywają się na każdej z wysp, ale 
największa jest w Santa Cruz na Teneryfie. 
Rejs odbędzie się na jachcie jednokadłu-
bowym typu Oceanis 461. Cena: 1595 zł. 
Koszt transportu to około 1200 zł.

Azjatyckie klimaty  
Terminy: 2.02.2015 – 12.02.2015 
Źródło: Globtourist

Lutowy rejs w południowo-wschodniej 
Azji, po jednym z najbardziej niezwykłych 
akwenów żeglarskich na świecie, czyli wo-
dach Tajlandii. Barwna kultura, wspaniała 
kuchnia, przyjaźni ludzie, różnorodna linia 
brzegowa, plaże i krystalicznie czysta woda – 
czy to nie brzmi zachęcająco? Rejs odbędzie 
się na katamaranie Dean 441 z 2007 roku. 
Rozpocznie się na wyspie Phuket (Yacht Ha-
ven Marina). Phuket jest największą wyspą 
Tajlandii, leży na Morzu Andamańskim, przy 
zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malajskiego. 
Cena: 4200 zł. Koszt transportu około 3000 zł.

Tajlandia. Barwna kultura, wspaniała kuchnia i różnorodna linia brzegowa.  Fot. Shutterstock.com

http://www.globtourist.com


26 PAździernik 2014

K araiby, urzekające egzotyczną fau-
ną i florą oraz tropikalnym klima-
tem, w ostatnich latach cieszą 

się coraz większą popularnością wśród 
żeglujących Polaków. Z pewnością miały 
na to wpływ bardziej dostępne ceny biletów 
lotniczych. Jeszcze pięć lat temu widok pol-
skiej bandery na kotwicowisku należał do 
rzadkości. Dziś zdarza się, że biało-czerwona 
powiewa na kilkunastu jednostkach cumu-
jących w jednym miejscu. Zwykle Polacy 
pływają na łodziach czarterowych, ale coraz 
częściej wyruszają na Karaiby także własny-
mi jednostkami. Zresztą taki urlop za ocea-
nem może być doskonałą okazją do kupienia 
jachtu, gdyż na wyspach nie brakuje porzu-
conych marzeń, które czekają na nowe życie.

Karaiby to kilkadziesiąt państw roz-
sianych na kilkuset (czasem bezludnych) 
wyspach Morza Karaibskiego. Wszystkie 
były kiedyś zamorskimi koloniami Europy, 
czego pozostałością są związki polityczne 
i ekonomiczne. Cześć wysp jest bardziej 
zeuropeizowana, na przykład tętniąca noc-
nym życiem St. Martin / Sint Maarten (do-
skonałe miejsce na wszelkiego rodzaju za-
kupy, także diamentów nieobjętych cłem). 
Inne, jak na przykład Tobago, nie są tak 

dobrze zaopatrzone w towary konsumpcyj-
ne, ale z pewnością nie zawiodą widokami 
prawdziwie dzikich zakątków.

Jedna z najbardziej atrakcyjnych tras 
północno-wschodnich Karaibów prowadzi 
przez południowe wybrzeże Republiki Do-
minikany oraz malownicze wysepki u połu-
dniowo-zachodniego wybrzeża Haiti (Île-à-
Vache). Żeglując stąd na zachód, docieramy 
na owianą wieloma legendami Jamajkę, któ-
rej kultura odcisnęła się na całym świecie.

Ze względu na najwyższe na Karaibach 
statystyki przestępstw nie spotkamy tu ra-
czej zatłoczonych kotwicowisk. Na szczęś-
cie przemoc na wyspie dotyczy głównie 
porachunków między gangami narkoty-
kowymi. Zalecane środki bezpieczeństwa 
są standardowe: nie poruszać się samotnie 
po zmroku i nie obnosić się z drogą biżu-
terią, dokładnie zamykać jacht, na kotwi-
cowiskach podwieszać na noc ponton lub 
mocować go za pomocą łańcucha z kłódką. 
Także zostawiając ponton w niestrzeżonym 
miejscu, zapnijmy go na kłódkę, przepusz-
czając łańcuch przez mocowanie silnika.

Najpopularniejszym wśród żeglarzy miej-
scem Jamajki jest urokliwie położony u pod-
nóża Gór Błękitnych Port Antonio, z nie-

dawno wybudowaną mariną Errol Flynn. 
Jeśli wolimy bardziej ustronne okolice, 
gdzie łatwiej poznać lokalną kulturę, należy 
przypłynąć do Port Royal. Na odseparowa-
nym od głównego lądu cyplu znajdują się 
pozostałości po miasteczku, które przez dłu-
gie lata cieszyło się opinią najbardziej zde-
moralizowanego zakątka na ziemi. W celach 
handlowych i rozrywkowych przypływali 
tu piraci z całego świata (nawet z Mada-
gaskaru). Właśnie w Port Royal rozgrywała 
się akcja filmu „Piraci z Karaibów: Klątwa 
Czarnej Perły”. Piracka sielanka została 
przerwana trzęsieniem ziemi, które w 1692 
roku spowodowało zapadnięcie się pod 
wodę prawie całego miasta. Nurkując, wciąż 
można dostrzec pogrążone w morskiej toni 
wieże kościoła. Dziś Port Royal cieszy się 
zgoła inną sławą. Zamknięta społeczność 
rybacka zamieszkująca półwysep chwali 
się, że tworzy najspokojniejsze i najbez-
pieczniejsze miejsce na całej wyspie – nawet 
gdy zaśniesz, zostawiając beztrosko portfel 
na stoliku, nikt go nie zabierze. 

Przyjaznym miejscem do zacumowania 
jachtu jest marina Royal Jamaica Yacht Club. 
Znajduje się w pobliżu lotniska, więc można 
tu odebrać przylatujących gości lub wymie-

jamajka w rytmie reggae
Na Jamajkę prowadzi jeden z najatrakcyjniejszych szlaków  

żeglarskich Karaibów. Patrycja Długoń zabiera nas do niezwykłego  
świata zapachów, smaków, dźwięków i krajobrazów.

Pulsująca wyspa. Muzyka korzeni w wiosce Boba Marleya Nine Mile.
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nić załogę. W cenie jest basen oraz Wi-Fi, 
minusem może być jedynie odległość od 
lądowych szlaków komunikacyjnych (trzeba 
wziąć taksówkę lub wynająć samochód).

Możemy też stanąć w marinie prowa-
dzonej przez hotel „Morgan’s Harbour” lub 
bezpłatnie zakotwiczyć w roztaczającej się 
przed nim osłoniętej zatoce. Hotel z prze-
miłą obsługą mieści się w pozostałościach 
po kompleksie brytyjskiej marynarki wo-
jennej i z dumą nosi ślady zamierzchłej 
przeszłości, oferując żeglarzom dostęp do 
wody, elektryczności, pralni, internetu, do-
brą restaurację, uroczy bar, a czasem nawet 
niezwykłe koncerty. Oddalony o kilkaset 
metrów Fort Charles jest główną atrakcją 
miasteczka, prezentuje dobrze zachowane 
pamiątki wojenne sprzed wieków. 

Jamajczycy z lubością spędzają w Port 
Royal weekendy. Odwiedzają zawsze pełną 
i słynącą z pysznych owoców morza restau-
rację „Glorias”. Wynajmują lokalne moto-
rówki, by po kilkunastu minutach dotrzeć 
na którąś z bezludnych wysp u wejścia do 
Kingston Harbour (na przykład na Lime 
Cay), z pięknymi plażami i rafami koralo-
wymi (żeglarze szukający spokoju powinni 
odwiedzać wysepki w dni powszednie).

Stolica Jamajki, Kingston, leży na prze-
ciwległym do Port Royal brzegu Kingston 
Harbour, który jest siódmym co do wielko-
ści naturalnym portem na świecie. Widok 
policjantów uzbrojonych w broń dużego 
kalibru na wielu skrzyżowaniach powinien 
wzbudzać w nas poczucie bezpieczeństwa. 

Koniecznie trzeba odwiedzić dzielnicę 
Trench Town, gdzie dorastał Bob Marley 
i gdzie znajduje się jego muzeum. Kingston 
to serce muzyki reggae – studia nagrań są 
na każdym kroku, czasem na jednej ulicy 
jest ich kilka. Natomiast serce Jamajki znaj-
duje się w niepozornej górskiej wiosce Nine 
Mile, na szczycie Mont Zion, gdzie król 
reggae przyszedł na świat i gdzie również 
znajduje się jego muzeum. Życie tętni tam 
szczególnie w rocznicę jego urodzin. Luty 
jest zresztą wyjątkowym okresem w tej czę-
ści świata – przez cały miesiąc celebruje się 
wtedy Black History Month, podkreślając 
kulturowe korzenie mieszkańców, którzy 
zostali przywiezieni na wyspy na statkach 
niewolniczych z Afryki. Wspominają naro-
dowych bohaterów walk o prawa czarnych, 
którzy jeszcze w latach 60. XX wieku nie 
byli uznawani za pełnoprawnych obywate-
li. W lutym organizowanych jest też więcej 
koncertów poświęconych muzyce korzeni.

W budowaniu tożsamości po zniesieniu 
niewolnictwa ogromną rolę odegrał ruch 
Rastafari, który narodził się właśnie na Ja-
majce, na leżących na zachód od Kingston 
wzgórzach Pinnacle. Dziś wnuczka Mar-
leya, Donisha Prendergast, dba o zachowa-
nie spuścizny po pierwszej, zupełnie nie-
zależnej od zewnętrznego świata, osadzie 

rastafarian stworzonej przez oswobodzo-
nych niewolników. Atrakcyjnie położone 
wzgórza są bowiem łakomym kąskiem dla 
developerów. Wypracowana przez ludzi 
rasta kultura miłości i pokoju rozniosła się 
na cały świat. Prawdziwi rastafarianie nie 
piją alkoholu, nie jedzą mięsa, nie przyjmu-
ją narkotyków i odznaczają się niezwykłą 
kulturą osobistą. Palona przez rastafarian 
marihuana jest ich świętym ziołem. I oczy-
wiście nie zawsze noszą dredy.

Do Pinnacle, Nine Mile i Kingston do-
trzeć można z „Morgan’s Harbour” auto-

busami. Podobnie jak do zachwycających 
wodospadów w Górach Błękitnych (gdzie 
uprawiana jest jedna z najdroższych kaw 
na świecie – Blue Mountain) czy do Ocho 
Rios, które upodobali sobie turyści z gru-
bymi portfelami. Można też wynająć samo-
chód, ale ominie nas przyjemność nawiązy-
wania naturalnych relacji z mieszkańcami.

Warto także popłynąć do Montego Bay. 
Było to jedno z ulubionych miejsc muzyka 
Johny Casha, który stał się właścicielem 
posiadłości na Wzgórzu Cynamonowym. 
Znajdziemy tu także ślady po żeglarzu  

Wpływając na wody Jamajki, wywieszamy flagę Q oznaczającą zgłoszenie do odprawy.

Keja mariny przy hotelu „Morgan’s Harbour”.

Jacht „YouYou” z polską załogą. Zachód słońca w Bowden Harbour.
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i malarzu maryniście Michale Leszczyń-
skim, na wyspie znanym jako Michael Le-
ster. W wiosce Belmont odwiedzić można 
Lester Art Gallery – jego dawny dom uro-
kliwie przyklejony do wzgórz okalających 
zatokę. Obrazy Leszczyńskiego znajdują 
się w wielu kolekcjach w Europie i Amery-
ce, podczas gdy w Polsce najprawdopodob-
niej zachowały się jedynie cztery.

Na Jamajce należy skosztować przepysz-
nej narodowej potrawy ackee & saltfish, któ-
rej szczególnym składnikiem są bardzo de-
likatne w smaku afrykańskie owoce ackee. 
Co ciekawe, naukową nazwę blighia sapida 
(bligia pospolita) owoce zawdzięczają ka-
pitanowi Williamowi Blighowi, dowódcy 
okrętu HMS „Bounty”, który znalazł je na 
Jamajce i przedstawił naukowcom. Krótszą 
historią, ale równie dużą popularnością, cie-
szy się miejscowe piwo Red Stripe, po raz 
pierwszy wyprodukowane jeszcze przed II 
wojną światową. Wszędzie na ulicach stoją 
rożna zbudowane z metalowych beczek – 
warto się skusić na serwowane z nich kur-
czaki w specjalnej miejscowej marynacie 
jerk chicken. Jamajka słynie bowiem z prze-
ogromnej liczby przypraw i ziół, których 
właściwości lecznicze i smakowe są szeroko 
wykorzystywane. Na niemal każdą dolegli-
wość znajdzie się pomocna roślina. Jednym 
ze smacznych ziół jest sorrel, tropikalna 
odmiana szczawiu, używana na wyspie do 
wyrobu napojów orzeźwiających. 

Jamajczycy są bardzo przyjaźni i mają duże 
poczucie humoru. Na ulicach będą was za-
czepiać sprzedawcy i osoby oferujące różne-
go rodzaju usługi. Warto się trochę potargo-
wać, a gdy nie jesteśmy gotowi na transakcję, 
z uśmiechem rzucić: likle more time, likle 
more time, Mon (w miejscowej odmianie 
angielskiego, jamajskim patois: potrzebuję 
trochę więcej czasu na powzięcie decyzji). 
Wszędzie na Karaibach należy się liczyć tak-
że z tym, że będą nas prosić o „dolara”. Nie-
stety, wystarczy mieć biały kolor skóry, by 
uchodzić za krezusa, a jeśli przybywamy na 
wyspę jachtem, tym bardziej wzmacniamy 
wrażenie zamożności. Mieszkańcy żyją naj-
częściej w niezwykle skromnych warunkach. 
Mając do czynienia z bogatymi turystami 
statków wycieczkowych, wychodzą po pro-
stu z założenia, że nie zaszkodzi zapytać... 
Należy zdobyć się na wyrozumiałość oraz 
znaleźć sposób na rozładowywanie sytuacji 
(na przykład odbicie tego samego pytania 
w drugą stronę, co nierzadko wzbudza rozba-
wienie i owocuje sympatyczną znajomością). 

Z Jamajki jest stosunkowo blisko na Kubę 
lub Kajmany, a także na wyspy Hondurasu. 
Najszybciej, bo po pokonaniu około 160 mil 
(z Port Royal), znajdziemy się w Santiago de 
Cuba. Płynąc tam z Jamajki, należy się liczyć 
z dokładniejszą niż zwykle kontrolą jachtu, 
która może zająć nawet cały dzień. Warto 
więc uzbroić się w cierpliwość oraz przypo-
mnieć sobie czasy komunistycznej biurokracji 

w Polsce. Papierkologii oraz dziwnych prze-
pisów doświadczymy z pewnością w trak-
cie całego pobytu na Kubie. Ale to przecież 
w końcu prawdziwy skansen.

Tekst i zdjęcia Patrycja Długoń
www.noderadio.com

Zdjęcia, filmy, opowieści żeglarzy i mieszkańców 
o Port Royal, Morgan’s Harbour, reggae, żeglar-
stwie i współczesnej Jamajce – przez cały paź-
dziernik w internetowej stacji Noderadio: www.
noderadio.com.

Brama do mariny hotelu „Morgan’s Harbour”. Przystań rybacka w Port Royal.

Jacht „Osprey” kapitana Jacka Rajcha u brzegów Jamajki. Optimist jest dobry na każdą okazję. Nawet bez żagla.

Autorka przed wejściem do studia nagrań Small World.

http://www.noderadio.com/
http://www.noderadio.com/
http://www.noderadio.com/


29www.magazynwiatr.pl

neWSy SpOrt

R egaty Maxi Yacht Rolex Cup ro-
zegrano we wrześniu w Porto 
Cervo na Sardynii. Była to już 25. 

edycja tej niezwykłej imprezy.
Startowały wspaniałe łodzie, dopracowa-

ne w najdrobniejszych szczegółach, pięknie 
utrzymane, z profesjonalnymi załogami. Ry-
walizowało 724 żeglarzy na 35 jednostkach 
podzielonych na sześć klas. Wiatr był umiar-
kowany – pozwolił żeglarzom na zaprezen-
towanie wszystkich walorów luksusowych 
jachtów. Uwagę koncentrowały na sobie czte-
ry jednostki klasy J. Była wśród nich orygi-
nalna konstrukcja sprzed 84 lat, ale oczywi-
ście nie miała szans w rywalizacji z replikami 
zbudowanymi z aluminium i wyposażonymi 
w karbonowy takielunek – po siedmiu wyści-
gach zwyciężył brytyjski „Lionheart”.

W klasie Super Maxi (jachty o długości 
powyżej 100 stóp) nie było niespodzianki. 
Zwyciężył holenderski „Firefly”, wygrywa-
jąc cztery z pięciu wyścigów. Podobna była 
sytuacja w klasie Maxi (jachty o długościach 
od 80 do 100 stóp). Rywalizację zdominował 
jacht „Highland Fling XI” pływający pod 
banderą Monako (zwyciężył we wszystkich 
pięciu wyścigach). Klasę Mini Maxi (dłu-
gość: 72 stopy) podzielono na dywizję tury-
styczną i regatową. W pierwszej zwyciężył 
brytyjski jacht „Lupa of London”. W drugiej, 

po zaciętej walce, wygrał „Alegre” (znów 
Brytyjczycy). Władze tej klasy podjęły decy-
zję o zmianie nazwy – od tej pory żeglarze 
będą rywalizować w klasie Maxi 72.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ry-
walizacja w klasie Wally. Pasjonujący pojedy-
nek stoczyły trzy brytyjskie ekipy. Zwyciężył 

„Magic Carpet”. To jacht niezwykły. Właś-
ciciel Lindsay Owen-Jones zastosował do 
budowy najlżejsze materiały. W Porto Cervo 
chwalił się, że nawet wkręty do drewna ma 
wyłącznie tytanowe, a za każdy zaoszczędzo-
ny kilogram wypłacał szkutnikom premie.

Marek Słodownik

Ćwierć wieku klasy Maxi

Holenderski jacht „Rainbow” zajął trzecie miejsce w klasie J.  Fot. ROLEX / Carlo Borlenghi

P rzystań hotelu „Moran” nad Jezio-
rem Powidzkim w Wielkopolsce 
była bazą Mistrzostw Polski Ziem 

Zachodnich – finału Pucharu Polski klasy 
Delphia 24.

Na starcie stanęło 10 jachtów. Walka była 
zacięta i emocjonująca – rozegrano sześć 
wyścigów. Zwyciężyła załoga Pawła Tar-
nowskiego („Apotex”), drugie miejsce za-
jęła ekipa Piotra Kowalewskiego („Indy-
go”), a trzecie – Pawła Oskroby („Vectra”). 
Świetnie żeglował Wojciech Bromka, ale 
pech uniemożliwił mu zajęcie wysokiej lo-
katy. W klasyfikacji Pucharu Polski pierwsze 
miejsce zajął Paweł Oskroba, który zdobył 
tyle samo punktów co drugi w klasyfikacji 
Paweł Tarnowski. Zgodnie z regulaminem 
o zwycięstwie Pawła zadecydowało lepsze 
miejsce w mistrzostwach Polski. Na trzeciej 
pozycji sezon zakończył Piotr Kowalewski 
(w pucharowym rankingu sklasyfikowano 
20 jachtów). Tegoroczną nowością w Stowa-
rzyszeniu Regatowym Delphia 24 jest kla-
syfikacja klubów. Pierwsze miejsce w tym 
rankingu zajął Jacht Klub Wielkopolski, 

drugie – Spójnia Warszawa, a trzecie – Liga 
Morska Gliwice. Na galę wieńczącą sezon 
gospodarze hotelu „Moran” przygotowali 
wiele atrakcji, m.in. wykwintne dania, poka-
zy barmańskie oraz kasyno, gdzie krupierzy 
rozdali karty i zakręcili kołem ruletki. Hotel 
„Moran” odwiedzili między innymi Ewa 
Kot, menadżer PR w stoczni Delphia Yachts, 
Zbigniew Stosio, sekretarz generalny PZŻ, 
oraz Waldemar Sałata, wiceprezes Stowarzy-
szenia Regatowego Delphia 24. Doborowa 
była również obsada sędziowska – w komi-
sji zasiedli byli olimpijczycy z klasy Finn: 

Ryszard Blaszka (sędzia główny) i Ryszard 
Skarbiński (sekretarz). W zorganizowanym 
przez stocznię Delphia Yachts konkursie 
na najlepszy slogan reklamowy zwyciężył 
Marcin Pietrzak, wygrywając kadłub jachtu 
Delphia 24. Drugie miejsce zajął Piotr Kę-
dziora, który w nagrodę popłynie na tygo-
dniowy rejs po Bałtyku. Pozostali na osłodę 
otrzymali wspaniały tort.

Sponsorzy i patroni mistrzostw: Delphia 
Yachts, hotel „Moran”, Crewsaver, Harken, 
Szogun, Meble Rybaccy, TVP Poznań, ma-
gazyn „Wiatr”, „Gazeta Słupecka”.

finał Pucharu Polski w hotelu „Moran”

40 osób na pokładzie. Nie zdołali zatopić jachtu „Cellfast”.  Fot. Delphia24.pl
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C hoć do słynnych okołoziemskich 
regat samotników Vendée Glo-
be (najważniejszy wyścig klasy 

IMOCA) pozostały jeszcze dwa lata, przy-
gotowania idą pełną parą. Powstaje aż pięć 
nowych jachtów. Najważniejszą zmianą 
w konstrukcji tych jednostek jest zastoso-
wanie niewielkich podwodnych skrzydeł. To 
mała rewolucja w tej klasie, porównywalna 
z wprowadzeniem w latach 90. ubiegłego 
wieku uchylnych balastów. Kadłuby uzbrojo-
ne w miecze z hydroskrzydłami mogą mieć 
ogromny wpływ na przebieg rywalizacji. 
O ile na przeszkodzie nie staną przepisy 
zmodyfikowane w grudniu ubiegłego roku. 
Związek klasy IMOCA wprowadził zmiany, 
które miały zatrzymać wyścig zbrojeń – ujed-
nolicił maszty i kile, balast podwieszony pod 
kilem nie może ważyć więcej niż 3,1 tony, 
ponadto przesunięto balast wodny w stronę 

dziobu, zmniejszając nieco potencjał jachtów, 
ale poprawiając bezpieczeństwo. No, ale kon-
struktorzy nie byliby sobą, gdyby nie znaleźli 
dziury w całym. Wytropili w przepisach lukę 
i rozpoczęło się szaleństwo na deskach kre-
ślarskich. Teraz zapowiada się interesujący 
spór działaczy klasy IMOCA i konstrukto-
rów. Na razie obie strony opracowują strate-
gię działania. Oczywiście w tajemnicy...

Wszystkie nowe jachty zaprojektowano 
w biurze Marca Van Peteghema i Vincenta 
Lauriot-Prévosta (VPLP) współpracującym 
z Guillaume’em Verdierem. Marc i Vincent 
są mistrzami w swoim fachu. Przez lata pro-
jektowali wielokadłubowce („Primagaz”, 
„Sport-Elec”, „Groupama”, „Banque Popu-
laire V”). Kiedy wzięli się do konstruowania 
jednokadłubowców, okazało się, że na tym 
polu także są najlepsi. Spod ich ręki wyszły 
takie jachty, jak „PRB”, „Virbac-Paprec 3”, 

„Foncia” czy „Macif”. Po licznych sukce-
sach kolejka żeglarzy gotowych zamówić 
projekt w ich biurze stała się bardzo długa.

Dziś największą ciekawość budzi budowa 
nowego „Safrana”, następcy jachtu Marca 
Guillemota o tej samej nazwie (jacht Marca 
z 2007 roku wystawiono na sprzedaż za po-
nad 2,1 mln euro – to rekordowa cena wy-
woławcza za jednostkę klasy IMOCA). Aby 
zmniejszyć koszty budowy nowej maszyny, 
team Guillemota połączył siły z ekipą Ban-
que Populaire (skipper: Armel Le Cléac’h). 
Kadłuby dla obu żeglarzy powstaną w tej sa-
mej formie w stoczni CDK. Wykona ona tak-
że pokład „Banque Populaire”, natomiast po-
kład „Safrana” zbudują szkutnicy z Arachon, 
którzy podczas produkcji pierwszej łódki nie 
tylko świetnie się spisali, ale także potrafili 
dochować tajemnicy. Są tak dyskretni, że do 
dziś nie ujawniono, ile waży stary „Safran”, 
choć od wodowania minęło już ponad 7 lat.

Inną formę współpracy wybrał Sébastien 
Josse. Jego „Groupe Edmond de Roth-
schild” buduje stocznia Multiplast z Van-
nes, w kooperacji z projektantami Gitana 
Team. Jean-Pierre Dick także będzie żeglo-
wał na nowym jachcie „St Michel-Virbac”. 

Francuz po raz trzeci wystartuje w rega-
tach Vendée Globe i po raz trzeci będzie 
miał nową jednostkę (taka sztuka udaje się 
tylko najlepszym). „St Michel-Virbac” to 
rozwinięcie poprzednich projektów. Ele-
menty, które wymagały zmian, gruntownie 
przebadano i przedyskutowano w gronie 
projektantów. Największa modyfikacja do-
tyczy wzmocnionej części rufowej jachtu. 
Łódź ma być gotowa w czerwcu 2015 roku, 
a pierwszą poważną próbą będą regaty 
Transat Jacques Vabre, które Jean-Pierre 
wygrał już trzykrotnie. 

Piątym nowym jachtem będzie „Hugo 
Boss” Alexa Thomsona. To już szósta jed-
nostka o tej nazwie. Powstanie w stoczni 
Green Marine. Brytyjski skipper, który nie-
dawno odwiedził Polskę, nie kryje apetytu na 
zwycięstwa w najważniejszych wyścigach.

Marek Słodownik

Wyścig zbrojeń w klasie iMocA
W ścisłej tajemnicy przed rywalami powstają nowe  

oceaniczne bolidy klasy IMOCA. Będą nowoczesne i szybkie,  
ale nie wiadomo, czy zgodne z przepisami.

Jacht „Safran” z 2007 roku wystawiono na sprzedaż za ponad 2,1 mln euro.  Fot. Francois Van Malleghem / DPPI

Nowe jachty „Safran” i „Banque Populaire”... ...powstają w tej samej formie. Prace prowadzi załoga stoczni CDK.

http://WWW.SAFRAN-SAILINGTEAM.COM/
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N a Jeziorze Zegrzyńskim oraz na 
rozległym terenie „Hotelu 500” 
odbyła się pierwsza edycja im-

prezy Volvo Warsaw Sailing Days. Zalew 
był areną regat o Puchar Volvo i o Puchar 
Stoczni Scandinavia Yachts, natomiast 
w okolicy hotelu zorganizowano piknik ro-
dzinny. Rywalizowały 24 jachty z czterech 
klas: Scandinavia 650 / Skippi 650 (9 łodzi 
z Polski i Niemiec), Tango, T1 i T2. 

Volvo Warsaw Sailing Days były wydarze-
niem, podczas którego każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Relaks i dobrą kuchnię podczas 
pikniku rodzinnego na pięknym hotelowym 
nabrzeżu, adrenalinę w trakcie jazd próbnych 
najnowszymi modelami samochodów oraz 
regatowe emocje na wodzie. Regaty mogli-
śmy obserwować z łódek i z lądu, gdyż trasa 
wyścigów przebiegała blisko brzegu. Jedną 
z głównych atrakcji były nieodpłatne rejsy 
po Jeziorze Zegrzyńskim motorówką i łodzią 
spacerową z Water-Clubu Barka.

Podczas sobotnich regat o Puchar Volvo 
rozegrano cztery wyścigi. W klasie Scan-
dinavia 650 / Skippi 650 zwyciężyła zało-
ga Piotra Cichockiego (jacht „Volvo Ocean 
Race”). W klasie T1 wygrali Grzegorz Gu-
zowski i Jacek Wichrowski („Lida”). W T2 
najszybsi byli Jacek Kotkiewicz, Tadeusz 
Dancewicz i Jacek Nejman („Pulsar”). 
W klasie Tango wygrała natomiast załoga 
Jacek Paluszkiewicz, Małgorzata i Włodzi-

mierz Bartołd, Magdalena Szydł i Maksy-
milian Karczewski. Po wyścigach odbył się 
chrzest nowej, lśniącej i jeszcze pachnącej 
stoczniową halą łódki „Volvo Ocen Race II 
Dom Volvo”.

W niedzielnych regatach o Puchar Scan-
dinavia Yachts startowały załogi klasy 
Scandinavia 650 / Skippi 650. Zwyciężyła 
załoga jachtu „Volvo Ocean Race II Dom 

Volvo” w składzie Tobiasz Zajączkowski, 
Piotr Mazur i Przemysław Piekałkiewicz.

Na zakończeniu zawodnicy otrzymali pu-
chary, dyplomy oraz cenne nagrody o łącz-
nej wartości ponad 18 tys. zł. Nagrody fun-
dowali Dom Volvo, Musto, Harken, Rad-Pol, 
ekoDecor, Scandinavia Yachts, Kancelaria 
Prawna GSL Goźlińska, Staszewska-Lisiak 
i Wspólnicy oraz Radio Hobby.

Volvo Warsaw Sailing days

W klasie Scandinavia 650 / Skippi 650 zwyciężyła załoga Piotra Cichockiego.

W Volvo Warsaw Sailing Days rywalizowały 24 jachty z czterech klas. Po wyścigach odbył się chrzest łódki „Volvo Ocen Race II Dom Volvo”.
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S tart 4 października w Alican-
te (Hiszpania). Meta 27 czerwca 
w Göteborgu (Szwecja). Volvo 

Ocean Race to najstarszy wyścig dookoła 
świata – najbliższe regaty będą już dwuna-
stą edycją imprezy (pierwsza odbyła się na 
przełomie 1973 i 1974 roku pod nazwą The 
Whitbread Round the World Race). Zapo-
wiadają się wielkie emocje, bo tej jesieni 
wystartuje sporo znanych żeglarzy.

Załogi będą rywalizować na nowych mo-
notypowych jachtach zaprojektowanych 
przez biuro Bruce’a Farra. Żaden z zespo-
łów nie trenował zbyt długo na nowej kon-
strukcji, ale opinie zawodników są na ogół 
pozytywne. Chwalą łódź za prostotę obsługi 

i wyrównanie szans – ucichną wreszcie dys-
kusje o tym, kto ma lepszą i szybszą jed-
nostkę, gdyż wszystkie są jednakowe i nowe 
(niektóre jeszcze pachną farbą). W kadłu-
bach zainstalowano trzy zbiorniki balasto-
we: dwa rufowe mają po 800 litrów, a dzio-
bowy – 1100. Zbiorniki pozwolą precyzyjnie 
trymować jachty na poszczególnych kur-
sach. By ograniczyć koszty, zredukowano 
liczbę żagli z 18 do 12, ale jednorazowo na 
pokładzie może być ich tylko osiem. Są wy-
konane z nowoczesnych materiałów. Każda 
załoga ma tylko jeden grot o powierzchni 
161,4 m kw., trzy żagle przednie (najwięk-
szy ma 132 m kw.), dwa żagle typu code zero 
(jeden topowy o powierzchni 305 m kw., 

drugi ułamkowy o powierzchni 235 m kw.). 
Do tego genaker większy niż dwa korty 
tenisowe (420 m kw.) oraz fok sztormowy 
o powierzchni 30 m kw. Ciekawostką jest 
to, że regulamin zabrania naprawiania żagli 
podczas żeglugi – muszą dopłynąć do mety 
każdego etapu bez szycia. 

Na jachtach będzie się ścigać osiem osób. 
Jedynie kobiecy Team SCA otrzymał od or-
ganizatorów pozwolenie na zaokrętowanie 
11 pań (na trudniejsze etapy). Załogi muszą 
być samowystarczalne, więc przechodzą 
szkolenia szkutnicze, nawigacyjne, pierw-
szej pomocy, a także z obsługi małego stu-
dia służącego do obróbki filmów i fotogra-
fii oraz do przesyłania materiałów PR.

Każdy z załogantów ma do dyspozycji nie-
wielką torbę z rzeczami osobistymi, liofilizo-
wane racje żywnościowe, wodę z odsalarki 
i bardzo spartańskie warunki bytowania. Pod 
pokładem są tylko cztery koje sypialne, nato-
miast w pozostałych leżą żagle. Każdy z za-

dookoła świata na jednakowych jachtach

Zespół Abu Dhabi Ocean Racing wygrał niedawno regaty dookoła Wielkiej Brytanii. Zawodnik w rynsztunku bojowym.

Brytyjka Sam Davies wykonuje selfie na pokładzie jachtu kobiecej załogi Team SCA.   Fot. Corinna Halloran / Team SCA

Regaty Volvo Ocean Race rozpoczną się w pierwszy weekend 
października. Siedem załóg, najwięcej od 12 lat, przez dziewięć 

miesięcy rozegra 10 wyścigów portowych i 9 oceanicznych.

F
O

T
. I

A
N

 R
O

M
A

N
, S

A
N

D
E

R
 V

A
N

 D
E

R
 B

O
R

C
H



33www.magazynwiatr.pl

 

łogantów ma swój śpiwór, ale przed wachtą 
musi go szybko zwinąć, bo koję zajmuje ko-
lejny żeglarz. Osobista zastawa stołowa to 
jedynie miska zamykana deklem i metalowy 
kubek. O jedzeniu przy stole można tylko po-
marzyć, bo na jachcie nie ma stołu.

Od kilku edycji regaty są rozgrywane na 
dość nietypowej trasie. Załogi omijają porty 
australijskie, ale za to zawijają do Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich i do Chin. Jachty 
wystartują tradycyjnie z Alicante w Hiszpa-
nii, skąd udadzą się do Kapsztadu w RPA. 
Następnie popłyną do Abu Zabi nad Zatoką 
Perską (zrezygnowano z utajniania części 
etapu i transportu jachtów statkiem w obawie 
przed piratami). Po odwiedzinach w porcie 
Sanya na chińskiej wyspie Hajnan flota uda 
się do Auckland w Nowej Zelandii, a następ-
nie do miasta Itajaí w Brazylii (najdłuższy 
etap regat). Nowym przystankiem będzie 
Newport w USA. Stamtąd żeglarze popłyną 
przez Atlantyk do Lizbony, by następnie ry-
walizować w krótkich etapach do Lorient i do 
Göteborga, z 24-godzinnym postojem w ho-
lenderskiej Hadze. Trasa liczy 38739 mil. 
W każdym porcie etapowym rozegrane zo-
staną wyścigi przybrzeżne, które mają duży 
wpływ na klasyfikację i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem widzów.

Abu Dhabi Ocean Racing

Skipper: Ian Walker. Arabski zespół, 
z solidnym zapleczem finansowym, sta-
je do wyścigu z jednym przedstawicielem 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 
pokładzie. Intensywne treningi pozwoliły 
zgrać załogę. Team Walkera wygrał nie-
dawno regaty dookoła Wielkiej Brytanii 
i Irlandii. Mimo to zespół wciąż nie jest za-
dowolony z szybkości jachtu. 

Team Brunel

Skipper: Bouwe Bekking. Solidny zespół. 
Dobrze zorganizowany i nieźle zarządzany. 
Dla Bekkinga to już siódmy start w Volvo 
Ocean Race, jest pod tym względem rekor-
dzistą. Nawigator Andrew Cape startuje po 
raz szósty. Holendrzy przez lata nie uczest-
niczyli w wyścigu, ale gdy już zabrali się 
do dzieła, stworzyli zespół bez słabych 
punktów. W opinii ekspertów Team Brunel 
jest faworytem regat. Podczas przygotowań 
wygrał regaty dookoła Wysp Kanaryjskich, 
pokonując Team SCA i Team España.

Team España

Skipper: Iker Martínez. Zespół zbudo-
wany krótko przed regatami. Oficerem 
wachtowym został Michel Desjoyeaux, 
dwukrotny zwycięzca Vendée Globe i trzy-
krotny uczestnik Volvo Ocean Race. Za-
łoga ma wyrównany skład. Trzy lata temu 

hiszpańska ekipa na jachcie „Telefonica”, 
z tymi samymi kluczowymi postaciami na 
pokładzie, świetnie radziła sobie w rega-
tach. Tym razem jednak nie ma w składzie 
ówczesnego nawigatora (Andrew Cape pły-
nie na jachcie Holendrów).

Team Alvimedica

Skipper: Charlie Enright. Zespół płynie 
pod banderą turecką, ale składa się głównie 
z Amerykanów. Jedynym doświadczonym 
członkiem załogi jest nawigator Will Oxley, 
dla którego będzie to trzecia próba w tych 
regatach. Podczas przygotowań młoda eki-

pa z najmłodszym skipperem w stawce nie 
pokazała nic szczególnego, ale szefowie 
teamu, zapewniający spore fundusze na 
płace, nie kryją apetytu na dobre miejsce.

Dongfeng Race Team

Skipper: Charles Caudrelier. Główne role 
w chińskim zespole odgrywają Francu-
zi. W pierwszej fazie przygotowań głośno 
było o ucieczce części ekipy po morder-
czych treningach, jednak w końcu udało się 
zmontować załogę, w której jest aż pięciu 
Chińczyków. Niewątpliwym atutem tej 
dość młodej i niedoświadczonej ekipy jest 
nawigator – Pascal Bidégorry to doświad-
czony oceaniczny regatowiec.

Team SCA

Skipper: Samantha Davies. Jedyna załoga 
kobieca ma za sobą najdłuższe przygotowa-
nia. Ale czy zdoła nawiązać równorzędną 
walkę z najlepszymi? Choć ma silne zaple-
cze finansowe i doskonałą opiekę marketin-
gową, wiele wskazuje na to, że panie więcej 
sukcesów osiągną w działaniach PR niż na 
morzu.

Team Vestas Wind

Skipper: Chris Nicholson. Wielka nie-
wiadoma regat. Możny sponsor pozwolił na 
zmontowanie ekipy z ciekawymi postacia-
mi, ale załodze może zabraknąć czasu na 
solidne przygotowania. Rejs kwalifikacyj-
ny zespół odbył dopiero we wrześniu, czte-
ry tygodnie przed startem.

Marek Słodownik

VOLVO OCEAN 65
Długość kadłuba  20,37 m

Długość linii wodnej  20,00 m

Szerokość  5,60 m

Zanurzenie  4,78 m

Waga  12500 kg

Maszt  30,30 m

Żagle  578 / 438 m kw.

W opinii wielu ekspertów Team Brunel jest faworytem regat.  Fot. Sander van der Borch

Ręce po pracy. Fot. Justin Chisholm
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W rześniowe mistrzostwa roze-
grano w Santander. Przemka 
Miarczyńskiego wyprzedził 

tylko Francuz Julien Bontemps. Brąz zdo-
był kolejny reprezentant Francji – Thomas 
Goyard. Piotr Myszka, tegoroczny mistrz 
Europy, miał tyle samo punktów, co Goy-
ard, ale zajął czwarte miejsce.

Magazyn „Wiatr”: Jak przebiegała ry-
walizacja podczas regat?

Przemysław Miarczyński: To były bardzo 
trudne regaty. Na początku brakowało wia-
tru. Trzymali nas na wodzie po kilka godzin. 
Przez całe mistrzostwa startowaliśmy na 
czterech różnych trasach (łącznie z wyści-
giem medalowym), dlatego żaden z zawod-
ników nie miał szans na poznanie akwenu 
i dobre wyczucie wiatru. Ten zresztą co rusz 
wiał z innej strony. Były też takie sytuacje, że 
dziewczyny z klasy RS:X rozgrywały wyści-
gi przy całkiem znośnych podmuchach, a my 
kawałek dalej staliśmy jak spławiki. 

Było też kilka przerwanych biegów...
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby 

wszyscy zawodnicy mieli tyle samo prób. 
Ale zostaliśmy podzieleni na grupy. Moja 
flota, oznaczona żółtym kolorem, jak na 
złość miała aż cztery przerwane biegi. We 
wszystkich jechałem w czołówce, a w jed-
nym prowadziłem. Byłem zły, bo kiedy inni 
odpoczywali w pobliżu linii startu, my na-
daremno pompowaliśmy, walcząc ze słabym 
wiatrem. I kiedy na tablicy wyników wi-
działeś klasyfikację po pięciu wyścigach, ja 
miałem w rękach już osiem startów.

Ale później wreszcie zaczęło wiać.
Tak. Wbrew wcześniejszym prognozom 

i to nawet do 30 węzłów. Byłem wtedy poza 
najlepszą trójką, ale miałem dobrą pozycję do 
ataku w ślizgowych warunkach. W tym sezo-
nie nie mam takiej prędkości, jakiej mógłbym 
oczekiwać. Podczas testów zwykle ustępo-

wałem pod tym względem Piotrowi Myszce. 
Ale mimo to, wykorzystując zmienne warun-
ki, zdołałem wskoczyć na podium i zdobyć 
srebro – siódmy medal mistrzostw świata 
w mojej karierze. Tym samym wywalczy-
łem miejsce dla Polski na igrzyskach w Rio 
de Janeiro. Nie jest to oczywiście niezwykłe 
osiągnięcie, bo nasza kadra jest tak mocna, że 
nawet pod moją nieobecność to miejsce mieli-
byśmy w kieszeni. Teraz należy się przygoto-
wać do krajowej rywalizacji, bo jak wiadomo, 
na igrzyska może pojechać tylko jeden z nas. 
Prawdopodobnie jeszcze tej jesieni zostanie 
ogłoszony regulamin eliminacji.

Wiatr był zmienny i kapryśny, akwen 
trudny, a prędkość niezadowalająca. Jak 
w takiej sytuacji zdobywa się srebrny 
medal mistrzostw świata?

Dzięki konsekwentnej żegludze, moty-
wacji i spokojnemu dążeniu do celu...

Przed igrzyskami w Londynie stoczy-
łeś zwycięski bój o igrzyska z Piotrem 
Myszką. Teraz mamy trzech muszkiete-
rów, bo dołączył do was Paweł Tarnow-
ski. Będzie ostro?

Będzie ostro i ciekawie. Z pewnością fani 
windsurfingu nie będą narzekać na emocje. 
Determinacja całej trójki jest ogromna. Byłem 
już cztery razy na igrzyskach olimpijskich, ale 
nie zamierzam rezygnować z piątych – wień-

czących moją karierę. Piotr zawsze był blisko 
awansu, ale w decydujących momentach bra-
kowało mu szczęścia. Teraz z pewnością zrobi 
wszystko, by pojechać do Rio. Natomiast Pa-
weł Tarnowski, reprezentant młodego pokole-
nia, nie ma nic do stracenia. W każdej chwili 
może zaryzykować i powalczyć o wszystko. 
Znając Pawła, mogę powiedzieć, że z pewnoś-
cią nie zadowoli go drugie miejsce.

Kiedy kolejne regaty?
Po powrocie z Hiszpanii miałem tylko 

kilka dni na odpoczynek w domu w Sopo-

cie. Spędziłem ten czas z rodziną, popijając 
kawę na Monciaku i na przygotowaniach 
do mistrzostw Polski. Jutro wsiadam do 
mojego mercedesa Klasy V i pędzę do Gó-
rek Zachodnich [rozmowę przeprowadzono 
24 września – przyp. red.].

Już od 2012 roku podróżuję autami firmy 
Mercedes, która jest moim sponsorem, zawsze 
wybierając osobowego busa. Do niedawna 
jeździłem modelem Viano, a od tego roku 
korzystam z najnowszego modelu nazwanego 
właśnie Klasa V (wersja Edition One).

Pozwalasz prowadzić małżonce?
Oczywiście! Po pierwsze, jeździ bardzo 

dobrze, po drugie – poza gabarytami i prze-
strzenią w środku to auto ma właściwie 
niewiele wspólnego z busem. To po prostu 
duża limuzyna pełna wygód i elektroniki. 
Kokpit jest po prostu niezwykły, można 
by rzec – kosmiczny. Do tego materiały 
doskonałej jakości, między innymi skóra 
i drewno. Sześć niezależnych foteli można 
dowolnie przesuwać i obracać. Kamery, 
czujniki, drzwi i tylna klapa zamykane na 
guzik, automatyczna skrzynia biegów, tem-
pomat, ogrzewanie postojowe... To auto na-
wet informuje kierowcę o tym, że zjeżdża 
na przeciwny pas ruchu. Nie wiem, jak to 
możliwe, ale to naprawdę działa.

Ten samochód to nie tylko marka i wy-
goda, ale też pewien styl życia. Tak samo 
jak windsurfing. Wyobrażasz sobie życie 
bez deski i podróży po zakończeniu ka-
riery? Czy masz już pomysł, co będziesz 
robił po igrzyskach w Rio de Janeiro?

Nie zamierzam rezygnować z windsurfin-
gu, chciałbym pozostać w branży. Nie będę 
oczywiście czynnym zawodnikiem, ale móg-
łbym na przykład pełnić funkcję trenera albo 
jeszcze lepiej – sparingpartnera. Warto prze-
kazać naszą wiedzę młodszym zawodnikom, 
by mogli szybciej dojść do mistrzostwa, bez 
wyważania drzwi, które starsi deskarze z ka-
dry Pawła Kowalskiego otworzyli na oścież. 
Ale to na razie tylko pewne pomysły. Co 
przyniesie przyszłość, pokaże czas.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Walczę o piąte igrzyska
Rozmowa z Przemysławem Miarczyńskim,  

zdobywcą srebrnego medalu mistrzostw świata w klasie RS:X.

Przemek i jego kosmiczna deska rozdzielcza.

Przemysław Miarczyński: moja plaża w Sopocie, mój mercedes i mój medal. Są powody do dumy.
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enerGA SAiLinG SpOrt

P rzy molo rywalizowało czterdziestu 
najlepszych zawodników wyłonio-
nych po sześciu regatach elimina-

cyjnych (Puck, Giżycko, Kamień Pomorski, 
Gdynia, Charzykowy i Poznań). W Sopocie 
młodym żeglarzom towarzyszyli i kibico-
wali patroni programu – członkowie kadry 
narodowej Energa Sailing Team Poland: 
Przemysław Miarczyński, brązowy meda-
lista igrzysk w Londynie, Piotr Myszka, 
wielokrotny medalista mistrzostw świata 
i Europy, a także Anna Weinzieher, Kacper 
Ziemiński, Natalia Wójcik, Maja Dziar-
nowska i Paweł Tarnowski.

Regaty rozegrano w silnym wietrze. 
Zwyciężył Jakub Gołębiowski (MOS SSW 
Iława). Drugi był Marek Rospond (YC 
PTTK Beskid Nowy Sącz), a trzeci – Wik-
tor Kamiński (YKP Gdynia). Na zakończe-
nie odbyła się parada wszystkich jednostek 
uczestniczących w finale – na czele floty 
płynął jacht „Energa” z ambasadorem pro-
gramu Zbigniewem Gutkowskim. Nie za-
brakło też atrakcji na lądzie. W strefie edu-
kacyjnej na placu Zdrojowym odbywały 
się między innymi szkolenia żeglarskie na 
sucho i spotkania z olimpijczykami. – Pro-
gram Energa Sailing pozwala rozpocząć 
żeglarską przygodę dzieciom z różnych re-
gionów Polski. Najlepsi otrzymują wsparcie 
finansowe w formie rocznego stypendium, 
a wszyscy przeżywają sportową przygodę 
kształtującą charakter, uczącą wytrwało-
ści, dyscypliny i precyzji w działaniu – po-
wiedział Przemysław Miarczyński.

W klasyfikacji generalnej Energa Sai-
ling Cup zwyciężył Mikołaj Staniul (YKP 
Gdynia). Drugi był Tytus Butowski, ubie-
głoroczny mistrz Europy (YKP Gdynia), 
a trzecie miejsce zajęła Julia Szmit (MBSW 
/ UKŻR Giżycko), zwyciężczyni klasyfika-
cji dziewcząt. – Stawka sopockiego finału 

była bardzo wysoka, konkurencja niezwykle 
silna, a warunki pogodowe, jak to na morzu, 
nieprzewidywalne. Nagrodę pieniężną prze-
znaczę na zakup sprzętu – powiedział Tytus 
Butowski, który w październiku wybiera się 
do Argentyny na mistrzostwa świata.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
na placu Zdrojowym. Obecny był Wiesław 
Kaczmarek, prezes Polskiego Związku Że-
glarskiego, oraz Wojciech Topolnicki, wi-
ceprezes Grupy Energa. Imprezę uświetnił 
koncert Eweliny Lisowskiej, laureatki pro-
gramu X Factor.

energia na nowy sezon
Czternastu młodych sterników z klasy Optimist  

otrzymało stypendia programu Energa Sailing. Finałowe regaty  
cyklu Energa Sailing Cup rozegrano w Sopocie.

Choć raz zamienić optimista na łódkę „Gutka”. Bezcenne...  Fot. Marek Wilczek

Stypendyści Energa Sailing 2014

Zawodnicy zmieniający klasę: Mikołaj Staniul (YKP 
Gdynia), Julia Szmit (MBSW / UKŻR Giżycko), Adam 
Głogowski (YK Stal Gdynia), Michalina Manikow-
ska (JKW Poznań). Zawodnicy pozostający w klasie 
Optimist: Tytus Butowski (YKP), Jakub Gołębiowski 
(MOS SSW Iława), Wiktor Kamiński (YKP), Sławo-
mir Kapałka (YKP), Paweł Abramowicz (MOS SSW 
Iława), Michał Krasodomski (YKP), Mikołaj Silny 
(MKŻ Opti Kamień Pomorski), Seweryn Łangowski 
(LKS Charzykowy), Mikołaj Chłopek (YKP) i Marek 
Rospond (YC PTTK Beskid Nowy Sącz).

Tytus Butowski (YKP Gdynia) testuje szkoleniową łódkę Energa Sailing. Jakub Gołębiowski (MOS SSW Iława), jeden ze stypendystów programu Energa Sailing.F
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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 
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Restauracja Sailor, Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 728 922 226
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
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
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, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
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 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
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana 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 wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
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
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
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
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
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
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
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
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 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Stadion Narodowy, tel. (22) 541 63 63
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
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
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

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
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

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
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
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
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 Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56

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, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
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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neWSy SpOrt

P olacy wywalczyli w Hiszpanii trzy 
pierwsze kwalifikacje dla kraju na 
igrzyska w Rio de Janeiro 2016. 

Wiemy, że nasi reprezentanci będą walczyć 
w Brazylii w klasie RS:X (kobiet i mężczyzn) 
oraz w klasie Laser. O prawo startu w innych 
konkurencjach muszą zawodnicy rywalizo-
wać w kolejnych imprezach. Kto zajmie zdo-
byte miejsca w Rio? O tym zdecydują dopiero 
wewnętrzne krajowe kwalifikacje, które roz-
poczną się w przyszłym roku.

W Santander najlepiej spisali się deskarze 
z kadry Pawła Kowalskiego. Przemek Miar-
czyński zdobył srebro, Piotr Myszka zajął 
czwarte miejsce (miał tyle samo punktów 
co brązowy medalista), natomiast Zofia Kle-
packa ukończyła regaty na siódmej pozycji. 
Zośka miała spore szanse na medal w tych 
mistrzostwach – w połowie imprezy zaj-
mowała doskonałą drugą lokatę. Niestety 
końcówka nie ułożyła się po jej myśli. Trzy 
razy dopłynęła w drugiej dziesiątce i choć 
później w wyścigu medalowym była trzecia, 
nie stanęła na podium. Hanna Zembrzuska 
była 13., Kamila Smektała – 16., a Małgo-
rzata Białecka – 17. Wśród mężczyzn trzeci 
z naszych reprezentantów Paweł Tarnowski 
wywalczył 14. lokatę.

W klasie 49er do złotej grupy awansowała 
tylko jedna z naszych załóg: Łukasz Przyby-
tek i Paweł Kołodziński. Zajęli 17. miejsce. – 
Bierzemy się teraz ostro do pracy. Zimą chce-
my wyjechać na treningi do Hiszpanii lub na 
Florydę, gdzie w 2015 roku będą mistrzostwa 
świata – powiedział Łukasz Przybytek. Druga 
polska załoga w tej konkurencji, Tomasz Ja-
nuszewski i Jacek Nowak, zajęła 29. miejsce.

W klasie 470 Agnieszka Skrzypulec i Na-
talia Wójcik rywalizowały po chorobie, któ-
rej w Brazylii nabawiła się sterniczka. Polki 
zajęły 17. miejsce. Była nadzieja na lepszy 
wynik, bo w najlepszych startach dziewczy-
ny mijały metę na drugiej i ósmej pozycji. 

– Jesteśmy zawiedzione – powiedziała 
Agnieszka Skrzypulec. – Poprzedni sezon 
miałyśmy bardzo udany. Z nadzieją czeka-
łyśmy na kolejny. Coraz lepiej i skutecz-
niej nam się pływało. Niestety w Brazylii 
przyplątała się jakaś wirusowa dolegliwość 
i nasz start na mistrzostwach świata stanął 
pod znakiem zapytania. Wcześniej liczyły-
śmy na miejsce w pierwszej dziesiątce. Nie 
udało się. Jesteśmy trochę podłamane.

Wielki sukces odniosła Jola Ogar, była zało-
gantka Agnieszki Skrzypulec. Polka żeglują-
ca pod banderą Austrii z Larą Vadlau wywal-
czyła złoty medal. W czerwcu, podczas regat 

rozegranych w Grecji, Jola zdobyła ze swoją 
sterniczką złoty medal mistrzostw Europy.

Poniżej oczekiwań i możliwości żeglował 
Piotr Kula z klasy Finn. Polak zajął 33. miej-
sce. Drugi z naszych finnistów, Miłosz Wo-
jewski, był 44. Paulina Czubachowska z klasy 
Laser Radial ukończyła regaty na 41. pozycji. 
Kacper Ziemiński (Laser Standard) też nie 
zaliczy mistrzostw w Santander do udanych 
– zajął odległe 61. miejsce. W tej konkuren-
cji najwyższą 49. lokatę zajął Jonasz Stelma-
szyk. Ten rezultat pozwolił zarezerwować dla 
Polski miejsce w klasie Laser Standard pod-
czas igrzysk w Rio de Janeiro.

jeden medal, trzy miejsca w rio
Tylko deskarze zaprezentowali wysoki poziom podczas  

mistrzostw świata klas olimpijskich rozegranych w Santander. Srebro 
dla Przemysława Miarczyńskiego, czwarte miejsce dla Piotra Myszki.

Zofia Klepacka ukończyła regaty na siódmej  pozycji. 

Miarczyński (z lewej) zdobył w Santander siódmy medal mistrzostw świata.  Fot. Vincenzo Baglione / RSXclass.com

Miarczyński żeglował bardzo równo. Ani razu nie kończył biegu poza pierwszą ósemką.
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SpOrt WindSurfinG nA nArodoWyM

P odczas Halowego Pucharu Świata 
w Windsurfingu PWA Zofia Kle-
packa odebrała kluczyki do nowego 

auta – od września nasza zawodniczka podró-
żuje na regaty bogato wyposażonym globtro-
terskim volkswagenem California Beach 

(auto prezentowaliśmy we wrześniowym 
wydaniu „Wiatru”). Widzom zgromadzo-
nym na trybunach Stadionu Narodowego 
Zośka dostarczyła niezapomnianych wra-
żeń – spotkała się z fanami w strefie firmy 
Volkswagen, rozdawała autografy i zdo-

była drugie miejsce w konkurencji slalom. 
Inna polska zawodniczka, Justyna Śniady, 
zajęła drugą pozycję w skokach.

Na płycie stadionu stanął basen o pojem-
ności 3 milionów litrów, długości 90 metrów 
i szerokości 33 metrów. Wiatr wytworzyły 
34 wiatraki ustawione wzdłuż basenu. Wa-
runki były dość trudne, bo podmuchy oka-
zały się nie tylko silne, ale także nierówne. 
Najlepsi windsurfingowcy z całego świata 
walczyli w konkurencjach slalom, skoki i fre-
estyle. Przez trzy dni na trybunach stadionu 
zasiadło ponad 40 tys. widzów chcących zo-
baczyć pierwsze w Europie windsurfingowe 
zawody w hali od ośmiu lat.

Piątkowe eliminacje były dla polskich ki-
biców obiecujące. Obie nasze zawodniczki 
zakwalifikowały się do finałów w swoich 
konkurencjach. W sobotę sportowe atrak-
cje wylewały się poza halę stadionu. Wokół 
korony rozłożyło się miasteczko windsur-
fingowe. Słoneczna pogoda sprzyjała spa-
cerom pomiędzy stoiskami ze sprzętem. 
Na gości czekało wiele atrakcji. Były leża-
ki, hamaki i pufy, na których można było 
odpocząć. Uwagę przechodniów przycią-
gał klasyczny hipisowski volkswagen T2 
w odnowionej wersji. Niedaleko stał model 
Amarok w wersji Power Dj. Zofia Klepacka 
otrzymała kluczyki do nowego auta z rąk 
Piotra Łakomego, dyrektora marki Volks-
wagen Samochody Użytkowe. – Teraz nie 
będę musiała spać w hotelach – żartowała 
Zośka (auto ma podnoszony dach, pod któ-
rym mieści się dwuosobowe łóżko).

Uczestnicy wszystkich konkurencji pod-
kreślali, że pływanie na zamkniętym obiek-
cie, przy sztucznym wietrze, jest o wiele 
większym wyzwaniem niż uprawianie spor-
tów wodnych w warunkach naturalnych.

Kamila Ostrowska

klepacka przeprowadziła się do californii

Zośka odbiera kluczyki do modelu California marki Volkswagen. Klepacka zdobyła drugie miejsce w konkurencji slalom. 

Zagraniczni zawodnicy byli zachwyceni scenerią warszawskiego obiektu.

Skoki. Najbardziej widowiskowa konkurencja rozegra-
na podczas zawodów. 
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SAMocHody dLA AkTyWnycH mOtOryzacJa

J ak to się zaczęło? Korzenie serii użytko-
wych volkswagenów sięgają połowy XX 
wieku. W 1947 roku Holender Ben Pon, 

prowadzący rodzinne przedsiębiorstwo Pon’s 
Automobielhandel, został oficjalnym impor-
terem marki Volkswagen. W tym samym roku 
wpadł na pomysł, by zaoferować samochód 
dostawczy zbudowany na bazie legendarnego 
garbusa (modelu Beetle zwanego Type 1). Tak 
narodził się słynny bulli, pierwszy z rodziny bu-
sów. Debiutanckie egzemplarze T1 pojawiły się 
na rynku w 1950 roku i stały się motoryzacyjnym 
symbolem cudu gospodarczego oraz światowe-
go ruchu hipisowskiego. W 1967 roku wprowa-
dzono model T2, w 1979 roku – T3, w 1990 roku 
– T4, a w 2003 roku – T5.

Dziś volkswageny z grupy Transporter to najpo-
pularniejsza w Europie linia samochodów użyt-
kowych. Do każdego modelu producent oferuje 
duży wybór silników i możliwość konfigurowania 
samochodu do indywidualnych potrzeb użytkow-
nika. Volkswagen transporter ma na swoim kon-
cie takie tytuły, jak Van of the Year, Transporter 
Roku, International Van of the Year, Samochód 
Roku, Kamper Roku i Klasyk Przyszłości. Auto tra-
fia do klientów w Europie, Azji, Afryce, Ameryce 
Południowej, Nowej Zelandii i Australii (warto 
wspomnieć, że transporter kombi oraz transpor-
ter podwozie powstają w Polsce, w podpoznań-
skim Antoninku). Czy wiecie, że seria T5 ma aż 
460 podstawowych wariantów? Aż trudno w to 
uwierzyć. Zatem uporządkujmy. Mamy w tej flo-
cie cztery główne modele: Transporter, Caravelle, 
Multivan i California. Każdy dostępny jest w róż-
nych wersjach wyposażenia, z krótkim lub długim 
rozstawem osi, z napędem na jedną oś lub cztery 
koła. Bardziej wymagający klienci mogą również 
wybrać automatyczną skrzynię biegów DSG oraz 
doposażyć samochód, wybierając ciekawe pro-
pozycje z długiej listy wyposażenia dodatkowego. 

Transporter jest autem uniwersalnym. Spraw-
dza się w przemyśle, rzemiośle, usługach, zakła-
dach budżetowych i, co najważniejsze, jest zna-
komitym kompanem na urlop, na weekend lub 
na popołudnie po pracy. Szczególnie dla osób, 
które każdą wolną chwilę spędzają nad wodą. 
Najlepiej do realizacji wodniackich pasji nadają 
się wersje osobowe T5, czyli transporter kombi, 
caravelle, multivan oraz california. W tym ostat-
nim wypadku możemy śmiało mówić o domu na 
kołach. Niezawodne, trwałe i ekonomiczne jed-
nostki napędowe TDI są kolejnym argumentem 
przemawiającym za volkswagenami z serii T5.

Transporterem podróżuje wielu żeglarzy. – To 
najtańsza wersja tego auta gwarantująca dużą 
przestrzeń ładunkową na sprzęt – mówi Marcin 

Urbański z Jacht Klubu Wielkopolski, windsurfer, 
żeglarz i ojciec młodego sternika z klasy Optimist. 
– Samochód jest bardzo pojemny, choć nieco krót-
szy od niektórych modeli kombi. Moim volkswa-
genem podróżuję już prawie osiem lat. Objecha-
łem nim całą Europę. byłem w Norwegii, Szwecji 
i krajach bałtyckich, zjeździłem całą kontynentalną 
Grecję, dotarłem do Wielkiej Brytanii, Portugalii 
i na południe Hiszpanii. Na liczniku mam już 230 
tys. km. W tym roku byłem nawet w mieście Tarifa 
za Gibraltarem (3250 km w jedną stronę), skąd wi-
dać brzegi Afryki. Z przodu auta mam trzy miejsca 
siedzące, a do tyłu pakuję łóżko na stelażu, pościel, 
kuchenkę turystyczną oraz sprzęt. Zwykle wiozę 
dwie deski, pięć żagli oraz bomy, maszty i wszyst-
kie drobiazgi niezbędne do windsurfingu. Raz wio-
złem 10 desek na dachu (po pięć z każdej strony). 
Można tam także przymocować kadłub optimista 
lub lasera. Niektórzy trenerzy posiadający dłuższe 
wersje transporterów i cztery poprzeczne bagaż-
niki dachowe potrafią bezpiecznie zamontować 
nawet trzy optimisty. Moim zdaniem, trzy naj-
ważniejsze elementy takiego auta to ogrzewanie 
postojowe, klimatyzacja oraz dobre radio. Liczy się 
także tylna klapa unoszona do góry, która często 
pełni funkcję dachu chroniącego przed deszczem 
– dodaje Marcin Urbański. 

Volkswageny z grupy Transporter mają zna-
komite właściwości jezdne oraz dużą przestrzeń 
na deski, żagle, bomy, pianki i butle do nurko-
wania. W zależności od jednostki napędowej 
transporter czy multivan śmiało radzą sobie 
z ciągnięciem przyczepy ważącej nawet 2,5 tony.  
Armatorzy jachtów żaglowych i motorowych 
mogą więc podróżować ze swoimi łódkami na 
dowolne akweny. Wjazd na nieutwardzone dro-
gi czy zrzucenie desek w pobliżu wody nie będzie 
problemem dla aut z napędem na wszystkie koła 
4MOTION. 

Argumentów przemawiających za volkswa-
genem jest oczywiście więcej, ale najlepszym 
dowodem na to, że transporter czy caravelle 
to znakomity wybór, jest liczne grono żeglarzy 
i miłośników sportów wodnych korzystających z 
tych samochodów. Oni są najlepszą wizytówką 
jakości i możliwości użytkowych volkswagenów. 

Transporter kombi ma powierzchnię ładunko-
wą wynoszącą 4,3 m kw. oraz pojemność prze-
strzeni bagażowej wynoszącą 5,8 m sześcien-
nego. Katalogowa cena podstawowego modelu 
furgon (2.0 TDI) wynosi 80 680 zł netto, nato-
miast katalogowa cena podstawowego modelu 
kombi mixt (2.0 TDI) z układem siedzeń 2 plus 3 
wynosi: 89 799 zł netto.

Volkswagen na każdą okazję

Wyprawa w trudny teren? Z takim zadaniem poradzi sobie auto z napędem na wszystkie koła 4MOTION.

We wrześniu prezentowaliśmy volkswagena T5 California Zofii 
Klepackiej. Dziś opowiemy, jak doszło do powstania aut użytkowych 
marki Volkswagen i przyjrzymy się modelom z grupy Transporter.

Słynny bulli, pierwszy z rodziny busów. Latem na regaty, a zimą na narty. Volkswagen jest na każdą okazję.
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A rmatorzy jachtów stoczni Jean-
neau spotkali się w połowie sierp-
nia w Zatoce Gdańskiej na do-

rocznym Jeanneau Randez-Vous. Impreza 
odbyła się już po raz czwarty.

W tym roku na spotkaniu zorganizowa-
nym przez firmę Dobre Jachty dominowa-
ły łodzie motorowe. W rajdzie z Sopotu do 
Jastarni wzięło udział 13 jednostek marki 
Merry Fisher – od najnowszych modeli po 
egzemplarze z wieloletnim stażem. Najwięk-
szą jednostką był jacht MerryFisher 855. Ło-
dziom motorowym towarzyszyły dwa jachty 
żaglowe: Sun Odyssey 409 oraz najnowszy 
sportowy Sun Fast 3600. Uczestnicy wy-
konywali zadania z nawigacji, ratownictwa 

i precyzyjnego manewrowania. Przesyłali 
też wiadomości alfabetem Morse’a i treno-
wali odczytywanie komunikatów. Załogi 
jachtów żaglowych ćwiczyły manewr „czło-
wiek za burtą”, musiały też – jak w podcho-
dach – zdobyć zawieszoną na boi butelkę 
z kolejnym zadaniem. Pierwszy dzień za-
bawy zakończył się prezentacją oferty Do-
brych Jachtów – polskiego przedstawiciela 
stoczni Jeanneau.

Następnego dnia flota merry fisherów 
przyjęła na pokłady załogi jachtów żaglo-
wych i wszyscy uczestnicy wyruszyli do 
Rewy. Tam wzięli udział w regatach zorga-
nizowanych na jachtach klasy Puck.

Arek Rejs

randka z jeanneau

Załogi jachtów motorowych dopłynęły do Rewy, by rozegrać tam regaty żeglarskie.  Fot. Arek Rejs

D ziennikarze z 11 europejskich 
czasopism i portali tworzą nową 
niezależną nagrodę dla łodzi mo-

torowych Best of Boats Awards. Wkrótce 
poznamy pierwsze nominacje. Wręczenie 
nagród odbędzie się 27 listopada podczas 
gali zorganizowanej w trakcie berlińskich 
targów Boat & Fun. Wśród jurorów jest 
Arek Rejs z magazynu „Wiatr”.

Co roku na całym świecie przyznawane 
są nagrody za najlepszy jacht motorowy 
wprowadzony na rynek w danym sezonie. 
Na naszym kontynencie najbardziej znane 
tytuły to European Boat of the Year (nagro-
da przyznawana na targach w Düsseldorfie) 
oraz Motorboat of the Year (targi w Lon-
dynie). Grupa europejskich dziennikarzy 
postanowiła stworzyć własną niezależną 
nagrodę Best of Boats Awards (w skrócie 
BOB). Co nami kierowało? 

– Kilka lat temu rozmawiałem ze Stefa-
nem Gerhardem, redaktorem naczelnym 
niemieckiego magazynu „Bootshandel” – 
mówi Arek Rejs. – Podczas przyznawania 
kolejnych nagród na targowej gali doszli-
śmy do wniosku, że większość wyróżnień 

niewiele mówi o nagrodzonych konstruk-
cjach osobom, które planują zakup łodzi. 
Podstawowym kryterium zwykle jest roz-
miar. Uznaliśmy ze Stefanem, że należy 
zmienić spojrzenie na jachty i nie dzielić 
ich według wielkości, osiągów i mocy sil-
ników, ale według oczekiwań przyszłego 
armatora szukającego idealnej łódki dla 
rodziny. Przecież dla takiej osoby nie ma 

nowa nagroda dla łodzi motorowych
wielkiego znaczenia, ile koni mechanicz-
nych będzie miał silnik i jak długi będzie 
kadłub. Po prostu ma to być łódź, na której 
wygodnie spędzi urlop.

Od pierwszej rozmowy Arka Rejsa ze 
Stefanem Gerhardem minęło kilka lat. Za 
każdym razem, gdy się spotykali, temat 
powracał. Aż wreszcie uznali, że należy 
działać i podjęli decyzję o stworzeniu nowej 
europejskiej nagrody dziennikarzy. Zebrali 
doświadczone jury, ustalili kategorie i opra-
cowali zasady nominacji i przyznawania 
nagród. Do jury dołączyli dziennikarze 
z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukra-
iny, Francji, Finlandii, Słowenii i Hiszpanii. 
Wszyscy od lat zajmują się tematyką mo-
torowodną, publikują w pismach z całego 
świata i mają doświadczenie w przeprowa-
dzaniu testów łodzi. W tym roku przetesto-
wali razem blisko 350 jachtów motorowych. 
Aż 166 z nich miało swą premierę w sezonie 
2014, co oznacza, że mogą być nominowane 
do nagrody. Polska jest jedynym krajem ma-
jącym w jury dwóch przedstawicieli: Arka 
Rejsa z magazynu „Wiatr” i Stanisława 
Iwińskiego z „Żagli”.

Nagrody zostaną przyznane w czterech 
kategoriach: Best for Beginners, Best for Fa-
mily, Best for Fun i Best for Nature. Best for 
Beginners to nagroda dla jachtu, który jest 
najbardziej przyjazny dla początkujących 
wodniaków szukających łodzi prostej, bez-
piecznej i łatwej w obsłudze. Best for Family 
to jednostka, na której spędzimy bezpiecznie 
i wygodnie długi urlop z rodziną. Best for 
Fun to łódź, która zapewni najlepszą zaba-
wę na pokładzie, może to być jacht z bardzo 
dobrymi osiągami zapewniający zabawę na 
fali lub na przykład jednostka z potężnym 
systemem audio. Nagrodą specjalną Best 
for Nature zostanie wyróżniona łódź naj-
bardziej przyjazna środowisku. Nie oznacza 
to, że faworytami są tu jednostki napędzane 
elektrycznie, w tej kategorii może wygrać 
jacht z wyjątkowo niskim zużyciem paliwa 
(w porównaniu do konkurentów prezentują-
cych podobne osiągi).

Strona nagrody: www.bestofboats.com. 

Jury Best of Boats Awards: Austria – 
Thomas Dobernigg („Ocean7”), Finlandia 
– Jan Sjölund („Venemestari”), Francja 
– Dominique Salandre („Youboat”), Hi-
szpania – Enrique Curt Aborra („Skip-
per” / „Neumáticas”), Niemcy – Uwe G. 
Meiling („Bootshandel-Magazin”), Polska 
– Arek Rejs („Wiatr”), Stanisław Iwiński 
(„Żagle”), Rosja – Anton Cherkasov („Mo-
torboat & Yachting”), Słowenia – Julijan 
Višnjevec („Val Navtika”), Szwajcaria – 
Stefan Detjen („Wave Magazin”), Ukraina 
– Bogdan Parfeniuk („Farwater”).

http://www.bestofboats.com/
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P rzed czterema laty właściciele mar-
ki Quicksilver postanowili odświe-
żyć jej wizerunek i przedstawić 

klientom nowe konstrukcje. Powstały dwie 
linie: rekreacyjna Activ i wędkarska Cap-
tur. O ile modele Captur nie zostały jesz-
cze poddane liftingowi, o tyle linia Activ 
pokazuje dziś zupełnie nowe oblicze mar-
ki Quicksilver. W sierpniu wprowadzono 
cztery nowe łodzie Activ 805 zbudowane 
na 8-metrowym kadłubie: Cruiser, Open, 
Sundeck i Pro Fish. We wrześniu, krótko 
po premierze, testowałem w Cannes aż trzy 
z nich: Cruiser, Sundeck i Pro Fish.

Każda łódź była napędzana innym zesta-
wem silników. Sundeck miał motor Mercury 
Verado 300 KM, Cruiser niósł dwa silniki 
Verado – każdy o mocy 150 KM, natomiast 
Pro Fish wyposażono w najmocniejszy ze-
staw – dwa silniki Verado 200 KM (mak-
symalna dopuszczalna moc dla modelu 805 
Activ). Wszystkie łodzie zbudowane są na 
tym samym kadłubie, więc do każdej można 
zamontować dowolny zestaw silników (mi-
nimalna zalecana moc: 150 KM).

Czym się różnią te jachty? 805 Activ 
Cruiser to łódka zbudowana dla klientów 
z północnej Europy. Ma dość wysoką kabi-
nę, cztery miejsca do spania (dwa w części 
dziobowej i dwa na śródokręciu pod kokpi-
tem), stolik, niewielką toaletę z umywalką 
oraz kambuz. Pokład dziobowy możemy 
przykryć materacem – na dziobie powstaje 
wtedy szerokie łóżko. Jeżeli tego nie zro-
bimy, kabina mieszkalna będzie doskonale 
doświetlona naturalnym światłem wpada-
jącym przez duże okna. Cruiser to rzeczy-
wiście jacht mogący zyskać popularność 
wśród polskich armatorów, którzy zwykle 
lubią na łodzi pomieszkać. Jest tu wystar-
czająco dużo przestrzeni, aby ukryć się 
w razie załamania pogody.

Jeśli wygodny nocleg nie jest naszym 
priorytetem, a z jachtu chcemy korzystać 
w słoneczne dni podczas weekendowych 
wycieczek, producent przygotował łódź 
805 Activ Sundeck. Ta jednostka również 
ma sypialną kabinę i toaletę z umywalką, 
ale kabina jest znacznie mniejsza i nie tak 
jasna jak w wersji Cruiser. Sundeck ma 
natomiast bardzo wygodny szeroki po-
kład słoneczny na dziobie z podnoszonymi 
oparciami. Przechodzimy tam stopniami na 

lewej burcie. Na tej łodzi także jest niewiel-
ki kambuz ze zlewozmywakiem, lodówką 
i jednopalnikową kuchenką gazową.

Ostatni z testowanych jachtów, 805 Activ 
Pro Fish, to otwarto pokładowa łódź zbudo-
wana z myślą o miłośnikach wędkowania. Na 
rufie jest stanowisko wędkarskie ze zbiorni-
kiem na łupy i miejscem na ich oprawianie. 
Są tu też uchwyty na wędki. Część dziobowa 
to miejsce relaksu. Mamy tu składany stolik 
i kanapę w kształcie litery V. W niewielkiej 
kabinie znajduje się dosyć wygodne miejsce 
do spania dla dwóch osób. Jest też morska 
toaleta, lodówka i zlewozmywak. Dodatkowo 
można zamówić solidne zadaszenie sterówki 
z uchwytami na wędki.

Wszystkie łodzie mają dobrze przemy-
ślane schowki. Nie tylko pod siedzeniami, 
ale także w podłodze. Wykorzystano każdy 
centymetr przestrzeni. Pod podłogą kokpi-
tu znajduje się dwuosobowe łóżko. Trudno 
to miejsce nazwać kabiną, ale wyśpią się tu 
dwie, a nawet trzy osoby. Wprawdzie przez 
to rozwiązanie schowki w podłodze kokpi-
tu są dość płytkie, ale jeżeli nie planujemy 
noclegu na jachcie, praktycznie cała prze-
strzeń kabiny staje się schowkiem.

W modelach Cruiser i Sundeck ciekawie 
zagospodarowano kokpit. Mamy kanapy 
w kształcie litery L oraz dodatkową rozkła-
daną kanapę ukrytą w prawej burcie. Środ-
kowa część kokpitu jest niezabudowana, ale 
w podłodze są dwa gniazda do mocowania 
stołu. Stolik składa się z dwóch dużych 
trójkątów. Jeżeli potrzebujemy niewiele 
miejsca na poranną kawę, rozkładamy jed-
ną część. Jeśli szykujemy się do obiadu, 
montujemy drugą i wówczas ogromny stół 
zajmuje niemal cały kokpit. Natomiast na 
poobiednią drzemkę obniżamy stół, kła-

dziemy na niego materac i kokpit staje się 
wielkim łóżkiem. Podobny zabieg możemy 
wykonać w modelu Pro Fish – cały pokład 
dziobowy zamieniamy w duże łóżko.

Nowe łodzie Activ sprawują się dosko-
nale. Wszystkie testowane modele miały 
trymklapy (wyposażenie dodatkowe). Pod-
czas testu skorzystałem z tego urządze-
nia tylko wtedy, gdy dla zabawy wszyscy 
pasażerowie przenieśli się na jedną burtę. 
Nie mieliśmy najmniejszych problemów 
z prowadzeniem jednostek. Wejście w ślizg 
następowało błyskawicznie, zwłaszcza na 
łodzi Pro Fish napędzanej dwoma 200-kon-
nymi motorami. Tą jednostkę udało nam 
się rozpędzić do 45 węzłów. Nie sprawdzi-
liśmy, jak łódki radzą sobie z najmniejszym 
dopuszczalnym silnikiem, ale sądzę, że 150 
KM to dla tych jednostek trochę za mała 
moc. Chyba że nie zależy nam na prędko-
ści. Myślę, że zestaw 2 x 150 KM to najlep-
sze rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli chcemy 
pływać po większych akwenach. Cruiser 
z takim napędem rozpędził się do 41 wę-
złów, natomiast Sundeck z pojedynczym 
silnikiem o mocy 300 KM osiągnął mak-
symalną prędkość 40 węzłów. Stanowisko 
sternika na wszystkich modelach znajdu-
je się dosyć wysoko. Dzięki temu mamy 
doskonałą kontrolę nad tym, co się dzieje 
wokół łodzi. Zaskoczyła mnie wysokość 
owiewek. Na wielu łódkach owiewka słu-
ży raczej jako ozdoba, tu naprawdę chroni 
przed wiatrem i wodą. 

Producent przewiduje, że w naszej czę-
ści Europy największym powodzeniem 
będzie się cieszył model Cruiser produko-
wany w oleckiej stoczni Delphia Yachts. 
Natomiast Sundeck oraz Open mają zain-
teresować południowe rynki. Te modele 
oraz Pro Fish, który jest pewnym ekspe-
rymentem (pierwsza tego typu łódź marki 
Quicksilver), powstają w Portugalii. Gdy-
bym miał wybierać łódź dla siebie, chyba 
bym się zdecydował na model Sundeck. 
Może kabina na tej łodzi nie jest tak ładna 
i komfortowa jak na Activ Cruiser, ale za 
to ma bardzo wygodne przejście z kokpitu 
na pokład i właściwie wszystkie najlepsze 
cechy pozostałych wersji. Poza tym bardzo 
wygodnie się leniuchuje na dziobowym po-
kładzie z uniesionymi zagłówkami.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

Testujemy łodzie Quicksilver 805 Activ
Quicksilver Pro Fish z dwoma 200-konnymi silnikami. Quicksilver Sundeck z silnikiem o mocy 300 KM.

Quicksilver Cruiser z dwoma silnikami o mocy 150 KM.
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WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

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

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

W ofercie firmy znajdziecie sil-
niki zaburtowe (dwu- i czte-
rosuwowe), stacjonarne, ben-

zynowe i Diesela. Mercury specjalizuje się 
także w budowie silników sportowych do 
profesjonalnych łodzi wyścigowych (bo-
lidy motorowodnej F1 i F2). W tym roku 
wprowadzono na rynek trzy nowe silniki: 
80 EFI, 100 EFI i 115 EFI. Wszystkie są 
zbudowane na bazie nowego czterocylin-
drowego bloku o pojemności 2,1 litra. Pro-
ducent wykorzystał najnowsze technologie.

Silniki testowaliśmy podczas targów 
w Cannes. Najpierw trzeba było się zamel-
dować w miejscowości Mandelieu-la-Na-
poule. Po godzinie spędzonej w korkach 
i zapłaceniu 45 euro za przejazd taksówką 
około 10 km zapał do testów trochę osłabł, 
ale skoro już tam dojechałem, nie mogłem 
się poddać.

Po dotarciu do kei okazało się, że do te-
stów udostępniono łódki prywatnych ar-
matorów. Żadna z nich nie miała systemu 
SmartCraft, który pozwala na precyzyjne 
ustawienie obrotów silnika i co najważniej-
sze, pokazuje zużycie paliwa. Dlatego sku-
piłem się na sprawdzeniu osiągów i hałasu.

Najpierw zaglądamy do środka. Wszystkie 
ruchome części silnika są zabudowane i zwy-
kły śmiertelnik może dojść jedynie do filtrów 
i kontrolki poziomu oleju. Zaskakująco łatwo 
zdejmuje się i zakłada pokrywę. Po krótkich 
oględzinach ruszamy na wodę. Niektórzy 
twierdzą, że silniki Mercury nie należą do 
cichych, w końcu produkują je specjaliści od 
wyścigowych maszyn. Każdy, kto tak sądzi, 
powinien posłuchać, jak cicho mruczą nowe 
modele. Niski poziom hałasu zaskoczył mnie 
tak bardzo, że musiałem sprawdzić, czy mój 
miernik jest prawidłowo skalibrowany, po-

nieważ przy samym silniku, na rufowej kana-
pie, w wypadku silnika 80 EFI wskazywał 86 
dB (przy maksymalnych obrotach 5000 rpm), 
natomiast silnika 100 EFI – 89 dB. A najmoc-
niejszy model 115 EFI wytwarzał hałas sięga-
jący 90 dB (przy obrotach 5500 rpm). Pomia-
ry wykonywałem przy samym silniku. Gdy 
testowałem model 100 EFI, siedziałem na 
podłodze łodzi RIB przy pawęży. Cały czas 
mogłem normalnie rozmawiać z pozostałymi 
uczestnikami testu.

Napędzana 80-konnym silnikiem łódź 
Quicksilver 555 Activ osiągnęła maksy-
malną prędkość 27 węzłów (przy obrotach 
5000 rpm). Najprzyjemniej podróżowało 
się przy prędkości około 20 węzłów i obro-
tach około 4000 rpm. Podczas testu silnika 
100-konnego okazało się, że armator łodzi 
ma źle dobraną śrubę i jego motor nie może 
wejść na obroty wyższe niż 4200 rpm (mak-
symalne obroty to 6000 rpm). Mimo to sześ-
ciometrowy RIB rozpędził się do prędkości 
29 węzłów. Gdyby śruba była dobrana pra-
widłowo, płynęlibyśmy kilka węzłów szyb-
ciej. Na koniec testowałem najmocniejszy 
silnik – 115 EFI. Zamontowano go na pawę-
ży łodzi Quicksilver 605 Activ. Tu śruba była 
dobrana doskonale i choć fala była wysoka, 
bez problemów rozpędziliśmy jacht do 30 
węzłów (przy obrotach 5500 rpm).

Wszystkie trzy nowe silniki Mercury są ci-
che i lekkie. Dzięki temu pracują niezwykle 
płynnie. Poza tym osiągnięto niskie zużycie 
paliwa. W najmniejszym silniku manet-
ka nie była jeszcze idealnie wyregulowana 
i przy wrzucaniu biegu wstecznego słysze-
liśmy przekładnię. W pozostałych dwóch 
motorach przełączanie biegów odbywało się 
tak płynnie, jak w dobrej klasy samocho-
dzie. Zapłon działa niezawodnie – przekrę-
camy kluczyk i motor już pracuje (nie musi-
my czekać na sygnał ładowania). Poza tym 
silniki mają wiele zabezpieczeń chroniących 
przed przypadkowym uszkodzeniem. Jeżeli 
za długo przytrzymamy zapłon, motor nie 
odpali. Gdy zapomnimy, że silnik jest już 
uruchomiony i odruchowo przekręcimy klu-
czyk, nie usłyszymy nieprzyjemnego zgrzy-
tu – silnik po prostu zgaśnie. W wypadku 
przegrzania lub zbyt wysokich obrotów na-
stąpi automatyczne ograniczenie obrotów. 
I jeszcze dwa słowa o wadze najnowszych 
modeli. Ważący 163 kg 115 EFI jest najlżej-
szym silnikiem w swojej klasie. Warto też 
dodać, że silniki 100 EFI i 115 EFI mogą być 
wyposażone w mocniejszą uciągową prze-
kładnię Command Trust (wcześniej znaną 
jako Big Foot). To przekładnia znana z sil-
ników o mocy 150 KM. Ułatwia wchodzenie 
w ślizg większym i cięższym jednostkom.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

Test nowych silników Mercury
Mercury Marine świętuje w tym roku 75-lecie działalności.  

Jak uczcić taką rocznicę? Najlepiej zaskoczyć klientów nowościami.

Nowe silniki Mercury są ciche i lekkie. Dzięki temu pracują niezwykle płynnie.

Najmocniejszy z testowanych modeli Mercury 115 EFI. Wszystkie nowe silniki są szczelnie zabudowane.
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Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

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

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