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Targi i szanty
W listopadzie targujemy się w Poznaniu, a na szanty jedziemy do Chorzowa. Na Boatshow będzie można
zaplanować zakupy i wyprawy na przyszły sezon, a na festiwalu Tratwa – powspominać minione lato.
Targi Boatshow 2010
(12-14.11. Poznań) Targi zorganizowane zostaną w pięciu halach. Na odwiedzających czekają nagrody: kadłub jachtu Janmor 25 Green, sprzęt nawigacyjny i odzież żeglarska. Zapowiedziano nowości i premiery (między innymi jachtów Libra 44,
Focus 800, Laguna 30, Hornet 29 i Cobalt 243). Zaplanowano
warsztaty nawigacyjne oraz warsztaty meteo. Będą regaty modeli sterowanych radiem oraz zawody w rollboardingu i skimboardingu. Rejestracja na stronie www.boatshow.pl. Więcej
o poznańskiej imprezie na stronie 7.
Festiwal Piosenki Żeglarskiej Tratwa
(11-13.11. Chorzów) XXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej
„Tratwa”. Zagrają uczestnicy koncertu konkursowego oraz
gwiazdy polskiej sceny szantowej: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Ryczące Dwudziestki oraz Mechanicy Szanty.
Koncerty odbędą się w Chorzowskim Centrum Kultury oraz
w tawernie Stary Port. Sprzedaż internetowa biletów na stro-

Rabat dla czytelników magazynu „Wiatr”
Zamów koję na jachcie Jam Session, ruszaj na
Wyspy Kanaryjskie i oszczędzaj 100 złotych
na hasło „Wiatr”.
Masz dość zimowej aury? Marzą Ci się słoneczne i egzotyczne krajobrazy? Firma Punt zaprasza
na zimowe rejsy po Wyspach Kanaryjskich na
pokładzie nowoczesnego i komfortowego jachtu
Delphia 47. Tylko teraz wyjątkowa promocja dla czytelników magazynu „Wiatr”. Każdy kto podczas dokonywania

rezerwacji na rejs po Wyspach Kanaryjskich poda
hasło „Wiatr”, otrzyma zniżkę w wysokości 100 zł.
Promocja trwa do końca listopada.
Firma Punt ogłosiła także promocję „Teraz locja
gratis”. Każdy kto za pośrednictwem firmy dokona
rezerwacji jachtu w Chorwacji, Słowenii lub Czarnogórze otrzyma przewodnik po Adriatyku „888
portów i zatok”. Jest to aktualne opracowanie zawierające plany portów i zatok. Oferta ważna jest do końca
listopada 2010. Szczegóły na stronie www.punt.pl.

Oddam Trzebież w dobre ręce
Polski Związek Żeglarski poszukuje
nowego zarządcy dla Centralnego
Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży.
Forma współpracy z PZŻ ma zostać
uzgodniona w trakcie negocjacji i będzie uwzględniała oczekiwania obu
stron. Przyszły zarządca portu i ośrodka będzie musiał utrzymać dotychczasowe funkcje Trzebieży, ale będzie
mógł również prowadzić inną działalność gospodarczą (o ile nie będzie stała

w sprzeczności z działalnością statutową PZŻ).
Ośrodek w Trzebieży funkcjonuje
od sierpnia 1947 roku. Przez ponad 60
lat wykształcił setki żeglarzy, organizował rejsy szkoleniowe i czarterowe. Nieruchomość składa się z pięciu
działek oraz zabudowań. Część terenu
jest własnością PZŻ, część pozostaje
w użytkowaniu wieczystym. Główny
budynek o powierzchni 910 metrów
kwadratowych może zostać zaadopto-

wany na działalność hotelową i gastronomiczną. Poza tym ośrodek posiada
między innymi dużą halę szkutniczą,
zaplecze magazynowe i osiem jachtów
pełnomorskich.
Działacze związku proszą, by osoby
zainteresowane współpracą kontaktowały się z PZŻ (ul. Chocimska 14,
00-791 Warszawa).
Dodatkowych informacji udziela Ryszard Nowakowski (tel. 22 541 63 40,
e-mail r.nowakowski@pya.org.pl).
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Zbigniew „Gutek” Gutkowski, pierwszy Polak w samotnych regatach okołoziemskich, płynie przez Atlantyk na
południe. Miał awarie, wdrapywał się na
maszt, opatrywał pokrwawioną głowę
– śledzimy jego zmagania dzień po dniu
i trzymamy kciuki. Nie tylko za szczęśliwy rejs i dobry wynik. Także za to, by
Gutek przetarł szlaki innym polskim
żeglarzom.
Zbyszek swym udziałem w Velux 5
Oceans pokazuje, że nie trzeba kupować
jachtów za miliony, by realizować ciekawe projekty. Wystarczy stara łódź za 200
tys. euro, trochę pożyczonej gotówki na
remont i można ruszać na podbój świata. Udowadnia, że mecenasami wielkich
przedsięwzięć żeglarskich nie muszą być
bogate banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Sponsorem polskiego jachtu
jest wydawnictwo pedagogiczne Operon, o którym dotąd słyszało niewielu
z nas. To jest właśnie drogowskaz dla
polskich firm zainteresowanych promocją poprzez żeglarstwo. Wystarczy sześciu odważnych facetów, sprawna agencja
PR i można robić medialne show, które
trwa osiem miesięcy. Niewiele sportów
pozwala na kreację takich wydarzeń.
Krzysztof Olejnik
„Wiatr” zacumował w porcie Facebook.
Kapitanat portu przyjął nas ciepło. Sąsiedzi i znajomi – gorąco. Jeśli żyjesz z wiatrem – zapraszamy na pokład! Wpadnijcie dziś, by podzielić się tym, co Was
interesuje, cieszy lub smuci. Wrzućcie
zdjęcie lub film z ostatniego rejsu. Zaproponujcie ciekawy temat do najbliższego
numeru magazynu „Wiatr”.

Nagroda „Złota Omega” i gala żeglarska
(13.11. Poznań) Przy okazji targów Boatshow wielkopolskie środowisko żeglarskie przyzna po raz pierwszy „Złote Omegi” za
wybitne osiągnięcia. Wyróżnienia zostaną przyznane w sześciu kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, morski rejs roku,
śródlądowy rejs roku, regaty roku, impreza żeglarska – wydarzenie roku oraz przystań żeglarska roku. Laureatów wybierze
kapituła powołana przez zarząd WOZŻ. Ogłoszenie wyników
nastąpi na Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej, która odbędzie się
13 listopada podczas targów Boatshow.
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Gutek, płyń!

nie www.rezerwacje.hals.krakow.pl. Bilety można nabyć także
w Fundacji „Hals” (Kraków, ul. Straszewskiego 27), w sklepie
Hobby (Czeladź, ul. Katowicka 109) oraz w tawernie Stary Port
(Chorzów, ul. Rynek 13). Karnety na wszystkie koncerty kosztują 50 zł. Koncert konkursowy jest bezpłatny. Dokładny plan
festiwalu znajdziecie na stronie www.hals.krakow.pl oraz na
portalu magazynu „Wiatr” – www.magazynwiatr.pl.
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Połamane maszty „Chopina”
Na Atlantyku, około 160 km od Wielkiej Brytanii, przy wietrze o sile 9
stopni Beauforta, szkolny żaglowiec „Fryderyk Chopin” stracił maszty i zaczął dryfować. Przyczyną było prawdopodobnie pęknięcie i wygięcie w prawą stronę bukszprytu.
Na pokładzie byli gimnazjaliści wyruszający w rejs na Karaiby. Nikomu nic się
nie stało. Jednak martwi seria wypadków na polskich żaglowcach. W lipcu ubiegłego roku, w trakcie „The Tall Ships’ Races”, wszystkie maszty straciła Pogoria.
Po awarii bukszprytu zawodowa załoga żaglowca wiedziała, że konsekwencją
tego będą takie naprężenie olinowania, które spowodują złamanie masztów. Młodzież szybko została sprowadzona pod pokład, gdzie spędziła trzy dni w drodze
do portu schronienia. Zarówno rodzice uczniów, jak i uczestnicy rejsu, w najlepszych słowach wypowiadali się o kapitanie Ziemowicie Barańskim, dziękując mu
za opiekę i zapewnienie bezpieczeństwa.
„Fryderyk Chopin” został odholowany do portu Falmouth w Kornwalii (Wielka
Brytania). Po drodze fragment jednego z masztów jacht ciągnął za rufą. 1 listopada młodzież uśmiechnięta zeszłą na ląd i udzieliła pierwszych wywiadów. Gimnazjaliści mocno wierzą w to, że po remoncie, który może potrwać trzy tygodnie
lub ponad miesiąc, będą mogli kontynuować rejs na Karaiby.

Jacht na każdą kieszeń

Olek Doba testuje swój oceaniczny kajak na jeziorze Dąbie Małe.

Kajakiem przez ocean
Specjalna, oceaniczna wersja kajaka
powstała w stoczni jachtowej Andrzeja
Armińskiego. Czy ta nietypowa konstrukcja zdoła pokonać trasę z Dakaru do
Fortalezy w Brazylii? Czy Olkowi starczy
sił, by przewiosłować cały ocean?
Kadłub o długości siedmiu metrów
i szerokości jednego metra waży razem
z zapasami około 550 kg. Został wykonany z przekładkowego laminatu węglowo
-aramidowego. Pałąki przypominające
szkielet nadbudówki będą zapobiegać
długotrwałym przechyłom przekraczającym 75 stopni. Kajak podzielono na pięć
wodoszczelnych przedziałów. Dwa z nich
wypełniono materiałem wypornościowym. Ma to zmniejszyć ryzyko zatonięcia konstrukcji.
Na pokładzie zamontowano panel
słoneczny ładujący akumulator. Energia z akumulatora wykorzystywana
będzie do wytwarzania słodkiej wody i
zasilania oświetlenia. W rufowej bakiście Olek Doba będzie przechowywał
zapasy żywności, a w zbiorniku znajdującym się pod kokpitem zgromadzi
wodę z odsalarki. Niewielka kabina
w części dziobowej zapewni schronienie, przestrzeń do spania i dodatkowe
miejsce na zapasy i odzież.
Lokalizator satelitarny będzie podawał pozycję jednostki co 10 minut.
Podróżnik zabrał też na pokład telefon
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satelitarny oraz radiopławę EPIRB.
Do nawigacji posłuży mu system GPS
oraz zestaw kompasów. W razie potrzeby kontakt z pobliskimi jednostkami zapewni radiostacja UKF.
Choć wyprawa kajakiem przez ocean to spektakularne i bardzo śmiałe
przedsięwzięcie, Olek Doba nie zabiegał od rozgłos. W październiku,
tuż przed wyjazdem podróżnika do
Dakaru, otrzymaliśmy informację
od Wiesława Seidlera ze Szczecina,
który cytował lakoniczny list Olka
Doby: „Wyjeżdżam z Polic do Szczecina w piątek 22 października, dalej
do Berlina jadę busem, a z Berlina do
Dakaru lecę samolotem, z przesiadką
w Casablance. Powinienem być w Dakarze w nocy z piątku na sobotę o 04:10
i niezwłocznie po odebraniu kajaka
ze statku mam zamiar wypłynąć na
Transatlantycką Wyprawę Kajakową.
Po trzech miesiącach okaże się, czy
udało mi się trafić do Fortalezy. Czy
w ogóle przepłynę Atlantyk?”

Przed miesiącem zwodowano pierwszy egzemplarz łodzi wykonanej metodą
szycia i klejenia. Producent zapewnia, że
zastosowana technologia pozwoli zbudować łódź nawet osobom bez szkutniczego
doświadczenia. – Ten jacht złoży każdy,
kto ma choć odrobinę zdolności manualnych. Kadłub może powstać w garażu,
hali, a nawet pod foliowym namiotem.
Elementy precyzyjnie wycięte przez ploter CNC minimalizują pomyłki i niedokładności – mówi Adam Kłoskowski.
Przyszły armator otrzymuje tak zwany „kit” czyli zestaw wyciętych elementów potrzebnych do złożenia kadłuba
(w oparciu o załączoną instrukcję). Zamówić można także złożony kadłub do
samodzielnego wykończenia, a nawet
gotową i dowolnie wyposażoną łódź.
Elementy do składania wycięto ze sklejki wyprodukowanej w Finlandii, która
dzięki wysokiej jakości wytrzyma trudy

wieloletniej żeglugi. – Oblaminowanie
kadłuba sklejkowego laminatem epoksydowym zapewni mu długowieczność,
całkowitą szczelność oraz wygodę przy
konserwacji – dodaje Adam Kłoskowski.
Bonito posiada kabinę z czterema
miejscami do spania, kambuz oraz toaletę chemiczną. Duży kokpit osłonięto tentem, dzięki czemu powiększono
przestrzeń bytową dla załogi. Na wodzie
łódź jest bardzo stabilna, dobrze utrzymuje kurs przy małej i dużej prędkości.
Łatwo wchodzi w ślizg i nie ciągnie za
sobą dużej fali. Najwyższa zanotowana
prędkość (z silnikiem o mocy 50 KM)
to 34 km/h. Ekonomiczna, marszowa
prędkość to około 12 km/h (spalanie
wyniosło poniżej trzech litrów na godzinę). Wystarczająca moc silnika
do żeglugi po płynących rzekach to
25 KM. Niewielkie zanurzenie pozwala
na żeglugę po płytkich wodach. Więcej
informacji oraz zdjęcia jachtu z kolejnych etapów budowy znajdziecie na
stronie www.bonito.szkutnikamator.pl
(zakładka: zestawy do montażu).
BONITO 700

Długość kadłuba
Długość linii wodnej
Szerokość
Zanurzenie
Wyporność
Ilość koi
Załoga
Wysokość w sterówce
Silnik

7m
6,32 m
2,6 m
30 cm
1330 kg
2+2
do 6 osób
1,9 m
10-200 KM

Aleksander Doba przepłynął kajakiem
ponad 60 tysięcy kilometrów, większość samotnie. Ma w dorobku trzy
morskie, samotne wyprawy: dookoła
Danii, wokół Bałtyku oraz do Narwiku.
Od lat przygotowuje się do pokonania kajakiem Oceanu Atlantyckiego.
Pierwszą, nieudaną próbę, podjął
w 2005 roku.

Rys. szkutnikamator.pl

Aleksander Doba, podróżnik
z podszczecińskich Polic, wyruszył w niezwykły rejs kajakiem
przez Atlantyk.

W wielu krajach bardzo popularna jest amatorska budowa
jachtów z gotowych elementów
(wyciętych komputerowo i dostarczonych przez producenta).
Tak powstają łodzie małe i duże,
żaglowe i motorowe. Adam Kłoskowski, znany żeglarz z Wielkopolski, zaproponował niedawno
budowę siedmiometrowej motorówki Bonito. Gotowe sklejki do
samodzielnego montażu kosztują niespełna 20 tys. zł.

Wyprawę można śledzić na stronie
www.aleksanderdoba.pl
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stoczni Delphia Yachts
trwają prace wykończeniowe przy jachcie
Delphia 46cc (central cockpit).
To pierwsza łódź z Olecka z kokpitem usytuowanym na śródokręciu. Nowy jacht będzie miał
światową premierę na targach
w Düsseldorfie (22-30 stycznia
2011). W Polsce po raz pierwszy
zostanie zaprezentowany na targach „Wiatr i Woda” w Warszawie (3-6 marca 2011).

Nowy jacht z Olecka
zadebiutuje w styczniu
na targach w Düsseldorfie.
poczuć się jak w domu. Kabinę gościnną zlokalizowano w części dziobowej.
W części dziennej znajdzie się trzecia
łazienka, usytuowano ją w narożniku
na lewej burcie. W pełni wyposażona
kuchnia umożliwi przygotowanie nawet najbardziej wykwintnych potraw.
Jacht zaprojektował Andrzej Skrzat.
Autorem stylizacji wnętrza jest ceniona w branży jachtowej Birgit Schnaase
ze studia projektowego Schnaase Interior Design.

Długość całkowita
Szerokość
Zanurzenie
Wysokość masztu nad wodą
Ciężar
Balast
Silnik
Moc silnika

DANE TECHNICZNE
14,06 m
Zbiornik paliwa
350 litrów
4,48 m
Zbiornik wody
700 litrów
2,25 m
Grot
54,6 m2
Genua
60,5 m2
20,15m
Projekt
Andrzej Skrzat
13050 kg
Stylizacja wnętrza
Birgit Schnaase
4630 kg
Schnaase Interior Design
Volvo D
110 KM
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Fot. Delphia Yachts (2)

Delphia 46cc to ekskluzywny model
przygotowany dla klientów ceniących
komfort i wygodę. Jacht dedykowany
jest raczej mniejszym, armatorskim załogom (maksymalnie sześć osób). Do
budowy łodzi użyto materiałów najwyższej jakości. Zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania elektroniczne.
Dlaczego centralny kokpit? Takie
rozwiązanie to nie tylko prestiż i moda,
ale również bezpieczeństwo i wygoda
żeglowania. Załoga, która w trakcie rejsu przebywa w centralnej części jachtu,
jest mniej narażona na kołysanie i chorobę morską.
Delphia 46cc posiada duży, tekowy
pokład z platformą kąpielową oraz
przestronne wnętrze. Deck saloon
z dużym stołem i kanapami będzie
wyniesionym pomieszczeniem, które
pozwoli gościom podziwiać widoki
za oknami podczas posiłku lub odpoczynku wewnątrz jachtu. Nikt nie
będzie musiał stawać na palcach, by
zobaczyć zachodzące słońce.
Delphia 46cc posiada dwie duże kabiny z łazienkami. Armatorska kabina rufowa z dużą łazienką, fotelami
i miejscami do wypoczynku pozwoli

Delphia 46cc

www.magazynwiatr.pl

listopad 2010  magazyn dla żeglarzy

5

peryskop

Powrót klasy Pirat
Zdzisław Sieradzki, Charzykowianin, który przez 30 lat mieszkał
w Hamburgu, chce przywrócić klasę Pirat w Polsce. Posiada cztery
sprawne łódki (w tym dwa odrestaurowane „zabytki” z 1961 roku).
W przyszłym sezonie planuje zorganizować Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zagraniczni zawodnicy już zgłaszają swój udział
w tej imprezie.

Regaty Classic Cup
Garstka zapaleńców zorganizowała tej jesieni etapowe regaty na trasie Gdynia – Hel – Władysławowo – Grönhögen (Szwecja) – Władysławowo – Hel – Gdynia.
Ideą amatorskich regat Classic Cup
jest rywalizacja jachtów na pełnomorskiej trasie, bez stosowania elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
(GPS, radar, elektroniczny log, echosonda, wiatromierz). Podstawowym
zadaniem imprezy jest przybliżenie
uczestnikom rejsu tajników żeglarstwa
morskiego. Tego typu zawody mają
swoje odpowiedniki w wielu krajach.
Pogoda dostarczyła w tym roku wielu emocji. Silny wiatr, wysokie fale i
choroba morska nie raz dawały o sobie
znać, ale wszyscy bezpiecznie wrócili
do Gdyni. – Najtrudniejsza była nawigacja nocą, podczas silnych wiatrów
i wysokich fal. Określenie dokład-

nej pozycji w takich warunkach nie
było łatwe, co sprawiło, iż u brzegów
Szwecji zboczyliśmy cztery mile od
właściwego kursu i musieliśmy sporo nadrabiać. Ale się udało! – mówi
uczestnik regat Michał Łukasiewicz,
prezenter programów „Pojechany Łikend” i „Turbonet” w TVN Turbo.
Więcej o regatach na stronie internetowej www.classiccup.pl.
WYNIKI REGAT CLASSIC CUP
1. Paweł Łaskawski (Wars)
2. Artur Krystosik (Isfuglen)
3. Michał Uziak (Freya)
4. Piotr Seredyński (Syrenka)

Pirat to dwuosobowy slup o długości pięciu metrów. Konstruktorem klasy
jest Claus Martens, który w 1938 roku
opracował ostateczny projekt łódki.
Przez wiele lat była ona narodową klasą w Niemczech, do dziś u naszych zachodnich sąsiadów Piraty spotykamy
bardzo często (zarejestrowanych jest
2,5 tys. egzemplarzy). Regaty rozgrywane są nawet w grudniu (Regaty Mikołajkowe w Berlinie). Na każdej imprezie stawia się około 60 załóg, także
z Czech i Austrii. Mistrzostwa Europy
rozgrywane są co dwa lata, osobno dla
juniorów i seniorów. Podczas ostatnich
mistrzostw juniorów w Berlinie sklasyfikowano 40 załóg. W ubiegłym roku
decyzją ISAF Pirat zyskał status klasy
międzynarodowej, co niezwykle podnosi prestiż tej jednostki i dowartościowało żeglarzy startujących w tej klasie.
W Polsce te jachty były bardzo popularne w latach sześćdziesiątych. Biuletyn „Wiadomości o jachtach żaglowych” z 1963 roku informował o 213
zarejestrowanych Piratach. Wielu żeglarzy zrzeszonych w ZHP, LOK czy
LZS stawiało swe pierwsze żeglarskie
kroki na tej wymagającej łódce. Jednak współczesne Piraty, wykonane
w profesjonalnych stoczniach, w niczym nie przypominają drewnianych
łódek, które pół wieku temu produkowano w polskich klubach. Nowe łodzie

są pięknie wykonane, mają mnóstwo
regulacji – to prawdziwe maszyny regatowe.
Zdzisław Sieradzki swą pasją zaraził Piotra Sołtysińskiego, którego Pirat
robi ogromne wrażenie za każdym razem, gdy pojawi się na jeziorze Charzykowskim. Ten piękny, mahoniowy
„mebel” wygląda jak pianino z Konkursu Chopinowskiego.
Podczas regat Międzynarodowy
Chojnicki Tydzień Żeglarski na starcie stanęły cztery załogi (w tym jedna
z Niemiec). To dobry początek, ale do
odbudowy klasy w Polsce jeszcze daleka
droga. Dlatego w Charzykowach nie tylko żeglują na Piratach, ale też organizują
struktury stowarzyszenia. Działa tam
Polskie Zrzeszenie Klasy Pirat, którego
prezesem jest Zdzisław Sieradzki.
W przyszłym roku prezes chce zorganizować Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie Pirat w Charzykowach, organizatorem będzie CHKŻ
Chojnice. Swój start zapowiedzieli zawodnicy z Niemiec, Czech i Austrii. Po
wielu latach okazało się, że Piraty cały
czas żeglują w Bydgoszczy, Drawsku
Pomorskim i Kruszwicy, więc organizator liczy także na udział zawodników z tych ośrodków.
Kontakt z Polskim Zrzeszeniem Klasy Pirat: pirat_polska@wp.pl.
Wojciech Rolbiecki

Katamaran Gemini
płynie dookoła Atlantyku

W załodze oprócz Romana Paszke i Roberta Janeckiego będą osoby,
które zechcą wystartować w regatach
lub zarezerwować miejsce na jachcie

reklama

Największe w Polsce
centrum sprzedaży
używanego sprzętu
żeglarskiego
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podczas przeprowadzania katamaranu
na południe. Regaty Cape to Rio Race
w klasie wielokadłubowców rozpoczynają się 22 stycznia 2011 roku. Po
ich zakończeniu Gemini 3 wyruszy
w drogę powrotną do Europy. Roman
Paszke nie rezygnuje z samotnego rejsu dookoła świata trasą ze wschodu na
zachód. – Planuję wystartować w przyszłym roku – powiedział nam kapitan
Paszke.
Więcej informacji o planach jachtu Gemini 3 na stronie internetowej
www.race2000.eu.

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

Sandra i Sara Sikorskie z LKS Charzykowy.

www.wateraction.pl

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

Jak nas poinformował kapitan
Roman Paszke, katamaran Gemini 3 (dawny Bioton) wyrusza
w etapowy rejs z Gdańska do
Kapsztadu. Załoga wraz z klientami, którzy wykupią miejsce
na jachcie za około 10 tys. euro,
weźmie udział w regatach Heineken Cape to Rio Race.

peryskop

Boatshow 2010 w Poznaniu

12 listopada (piątek) 10.00-18.00
13 listopada (sobota) 10.00-18.00
14 listopada (niedziela) 10.00-17.00

Skimboard
w piaskowej rynnie
W pawilonie dziewiątym młodzi
miłośnicy skimboardingu wezmą
udział w imprezie „Pakalolo Indoor
Endless Summer Jam”.
To jedyna w Polsce impreza skimboardowa w hali. Piaskowa rynna
zabezpieczona folią zostanie wypełniona wodą. Tor o długości 30
metrów będzie dostępny dla wszystkich, którzy zechcą spróbować jazdy
na drewnianej desce. Będzie można
nawet wypożyczyć i przetestować
sprzęt. Na piątek zaplanowano treningi i pokazy, a na sobotę zawody
profesjonalistów. W niedzielę tor
znów będzie otwarty dla wszystkich
targowych gości.
Skimboarding to sport wymyślony w latach dwudziestych ubiegłego
wieku przez ratowników pracujących
na plażach w Stanach Zjednoczonych.
Zawodnik biegnąc rzuca deskę pod
nogi na płytką wodę, wskakuje na nią
i robi kilkudziesięciometrowy ślizg
oraz tricki.

Dystrybucja

www.magazynwiatr.pl

Spotkanie
z mistrzami klasy RS:X

W jakich dyscyplinach sportu Polacy zdobywają dwa pierwsze miejsca na
mistrzostwach świata? W tym roku to
tylko żużel i windsurfing. Na regatach
rozegranych w Finlandii Piotr Myszka
zdobył złoto, a Przemysław Miarczyński srebro. Nasze asy olimpijskiej deski przyjadą do Poznania, by spotkać
się z kibicami. Będzie można zdobyć
autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcie

Prelekcje i pokazy
Program tegorocznych targów będzie na tyle bogaty, że warto jeszcze
przed przyjazdem do Poznania wybrać
najciekawsze dla siebie imprezy towarzyszące. Zaplanowano między innymi
prelekcję o Kanale Mazurskim. Wykłady o turystyce rzecznej we Francji
i o żegludze w trudno dostępnych rejonach świata. Stowarzyszenie Qbryg
będzie zachęcać do ratowania drewnianych, zabytkowych łodzi. A Michał
Korneszczuk opowie o najczęstszych
wypadkach z udziałem jachtów.
Na basenie w pawilonie siódmym
odbędą się pokazy modeli jachtów
sterowanych radiem. Nie żadnych zabawek dla dzieci made in China, ale
profesjonalnych modeli regatowych
przystosowanych do rozgrywania mistrzostw świata i Europy. To naprawdę
bardzo wciągający sport.
Mirosław Kukułka opowie o pneumatycznych i pirotechnicznych środkach ratunkowych, a Marcin Siwek
o kamizelkach. Mateusz Kusznierewicz zaprezentuje nowy jacht dla młodzieży RS Tera. A Grzegorz Pawlak
opowie o morskiej nawigacji elektronicznej. W sobotnie południe Polski
Związek Żeglarski wręczy nagrody
Błękitny Spinaker 2010 (w kategoriach
śródlądowy rejs roku, śródlądowa impreza roku i śródlądowe regaty roku).
Pełny program targów Boatshow znajdziecie na stronie internetowej www.
boatshow.pl.

MAKANU www.makanu.com.pl Tel./fax 52 348 50 78
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Evolution

POZOSTAŁE GRUPY I ICH ZWYCIĘZCY
Grupa I (jachty o długości powyżej 12
metrów): Zbigniew Skoczylas, Fujimo,
YKP Gdynia.
Grupa III (jachty o długości od 9 do 12
metrów): Stanisław Sawko, Swallow,
YK Stal Gdynia.
Grupa IV (jachty o długości do 9 metrów):
Paweł Boksa, Moonraker, JKM Gryf.
Grupa VI (jachty mieczowe):
Przemysław Filipowicz, 29er, YKP Gdynia.
Grupa VII (Skippi 650):
Michał Czerwiak, Nawigator, KS Iskra.
Grupa D (jednostki do 4 m):
Łukasz Grodzicki, deska, SKŻ Sopot.

Zapowiedziano premiery jachtów
(między innymi Libra 44, Focus 800,
Laguna 30, Hornet 29 i Cobalt 243).
Zaplanowano warsztaty nawigacyjne
oraz warsztaty meteo. Będą regaty
modeli sterowanych radiem (radiojachting) oraz zawody w rollboardingu
i skimboardingu. Goście wybierający
się na targi mogą dokonać rejestracji
na stronie www.boatshow.pl

W tym samym pawilonie odbędą się
drugie zawody rollboardowe. Potężne
wiatraki wyprodukują wiatr, który pozwoli zawodnikom na wykonywanie
skomplikowanych manewrów na specjalnych deskorolkach z żaglem (dostępny będzie sprzęt do testów). Rywalizacja
zostanie rozegrana w dwóch konkurencjach: freestyle i slalom. Dodatkowo
najlepsi z najlepszych będą mogli zaprezentować skok w konkurencji best jump.
Deska może być dowolna – wystarczy,
że będzie wyposażona w cztery kółka.
Żagle mogą być różnej wielkości. Uroczyste zakończenie zawodów odbędzie
się podczas After Party w klubie SQ
w Starym Browarze (sobota, 13 listopada, godz. 21.30). Program zawodów:
Piątek, 12 listopada – rejestracja zawodników, treningi, spotkania z instruktorami. Sobota, 13 listopada – rejestracja
zawodników (do godz. 10.30), zawody
(do godz. 18). Osoby chcące wziąć udział
w zawodach mogą się zarejestrować
wysyłając maila na adres diss@japp.pl.
Zawodnicy otrzymają wejściówki, które
odbiorą w piątek, 12 listopada, przy wejściu głównym. Niedziela – jazda rollboardowa dla wszystkich chętnych.

oraz zapytać o to, jak dwaj kumple
z Trójmiasta zamierzają rozegrać batalię o igrzyska olimpijskie. Są dziś najlepsi na świecie, ale do Londynu może
pojechać tylko jeden. Spotkanie z Piotrem i Przemkiem oraz innymi zawodnikami z kadry RS:X zaplanowano na
sobotę (godz. 13.30, scena w pasażu
między halami).

www.crewsaver.pl

Te regaty mają prostą formułę: startuje wszystko co unosi się na wodzie
i posiada żagiel. W październiku rozegrano 59 edycję Błękitnej Wstęgi, najstarszej w Gdyni cyklicznej imprezy
sportowej.
Na starcie stanęła rekordowa liczba
jachtów. Do regat zgłosiło się 100 jednostek i ponad 450 zawodników, ale
formalności dopełniło 76 załóg. Oprócz
tradycyjnych jachtów morskich i jachtów mieczowych wystartowały deski
windsurfingowe (Małgorzata Białecka, zwyciężczyni kategorii „First
Lady” oraz Przemysław Miarczyński,
aktualny wicemistrz świata w olimpijskiej klasie RS:X). Do regat zgłoszono
również kite’a oraz jacht sterowany
radiem, jednak niekorzystne warunki
pogodowe skłoniły zawodników do
wycofania się z walki.
Wyścig przeprowadzony według formuły australijskiej czyli bez przeliczników wygrała załoga UKS Navigo Sopot – Jacek Noetzel i Wojciech Kaliski
(katamaran Exploder 20). Zwycięzcy
otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł ufundowaną przez firmę
Delphia Yachts. Drugie miejsce zajęła
załoga z gdyńskiej „Stali” – Piotr Baryżewski i Jakub Kopyłowicz (katamaran
Tornado). Trzecią lokatę wywalczył team
Arkadiusz Piernicki – Rafał Sibiga.

Windsurfing na deskorolce

Progybe

Błękitna Wstęga

Dwunasta edycja targów Boatshow zorganizowana zostanie
w pięciu halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Na zwiedzających czeka wyjątkowa niespodzianka – kadłub
jachtu Janmor 25 Green. Wśród
innych nagród będą także
sprzęt nawigacyjny oraz odzież
żeglarska.
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KOMPAS SUUNTO K95
Wysokiej klasy kompas taktyczny
z precyzyjną podziałką pozwalającą
na łatwe odczytywanie zmian wiatru.
Może być montowany bezpośrednio
na pokładzie, na szafce kompasowej
lub na maszcie i grodzi (za pomocą
dodatkowych akcesoriów). Urządzenie
posiada regulowany pierścień z podziałką co pięć stopni, regulowaną
kreskę kursową, wodoodporną obudowę, przykrywkę, system stabilizacji
tarczy firmy Suunto, oświetlenie LED
(12-24V). Kompas występuje w kolorach czerwonym, zielonym i czarnym.
Gwarancja: 10 lat.
Źródło: www.majer.com.pl

KAMERY TERMOWIZYJNE RAYMARINE
Nawigacja nocą właśnie stała się prostsza dzięki kamerom termowizyjnym serii T firmy Raymarine. Kamera termowizyjna pozwala sternikowi bezpiecznie prowadzić jednostkę w ciemności. Pomaga omijać przeszkody oraz inne jednostki.
Kamera jest prosta w użyciu, może być zintegrowana z nawigacyjnymi systemami Raymarine (E Serią Wide lub G Serią).
Rozdzielczość obrazu 480 x 640 pozwala na obserwowanie namierzonych obiektów na chartplotterze. Kamera pracuje
w zakresie 360° oraz horyzontalnie w zakresie 90°. Sterowanie kamerą możliwe jest poprzez klawiaturę, joystick lub
z ekranu dotykowego wskaźnika E serii Wide.
Źródło: www.eljacht.pl.
KURTKA STR ZENITH
Kurtka marki Rossignol
z nowoczesną membraną
R 20.000 (wodoodporna
i oddychająca). Materiał: nylon (84 proc.) i elastane (16
proc.). Kurtka posiada odpinany kaptur z regulacją 3D.
Doskonale sprawdzi się nie
tylko na stoku. Producent
daje na ten produkt dwuletnią gwarancję.
Źródło: www.rossignol.pl

KURTKA SPANISH LADY
Ten model damskiej kurtki firmy Descente to przede wszystkim
czystość formy, dopasowany krój i najnowsze technologie zapewniające lekkość i całkowitą swobodę ruchów w czasie jazdy
na nartach. Kurtkę wykonano przy użyciu technologii laserowego łączenia materiałów, dzięki czemu osiągnięto większą nieprzemakalność i bardziej elegancki wygląd. Kurtka posiada pas
przeciwśnieżny oraz odpinany kaptur.
Źródło: www.sportofino.pl

ŁÓDŹ NIE TYLKO DLA WĘDKARZY
Stabilna łódź trzyosobowa na jesienne wycieczki i wędkowania, a także jako podręczna łódź do cumowania jachtu przy boi.
Ze względu na swoje niewielkie wymiary można ją łatwo transportować na bagażniku samochodowym. Cena: od 1,6 tys. zł.
Źródło: www.szopeneria.pl
KOMPAS COMMANDER
Urządzenie może pełnić funkcję kompasu podstawowego
lub pomocniczego. Uchwyt do kompasu można zamontować na przykład w pobliżu zejściówki. Sternik lub załogant
zdejmuje namiar, a następnie może zablokować tarczę. Urządzenie pracuje do przechyłów kadłuba sięgających 30 stopni.
Kiedy kompas jest zamontowany na uchwycie, podświetla
go lampa LED. Po zdjęciu z uchwytu fluorescencyjna tarcza
nadal pozwala odczytywać namiary w ciemności. Kompas
posiada pięcioletnią gwarancję firmy Suunto. Występuje
w obudowie białej i czarnej.
Źródło: www.majer.com.pl
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LORNETKA NIKON EDG 7x42
Lornetka zaprojektowana z myślą o profesjonalistach oraz użytkownikach ceniących jakość. Charakteryzuje się doskonałą
optyką, precyzyjnym wykonaniem oraz odpornością na
trudne warunki atmosferyczne. Nikon EDG 7x42
zapewnia doskonały obraz. Oferuje zaawansowany układ optyczny wykonany ze szkła
ekologicznego, które nie zawiera ołowiu
i arsenu. Trójsoczewkowe obiektywy
wyposażono w szkła ED o niskiej
dyspersji. Skutecznie eliminują
one aberrację chromatyczną, co
bezpośrednio wpływa na poprawę ostrości i kontrastu obrazów
oraz wierniejsze oddanie kolorów.
Dodatkowo wszystkie soczewki
pokryte zostały wydajnymi, wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi, a pryzmaty – powłoką dielektryczną. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo
jasny i wyraźny obraz, nawet w czasie obserwacji prowadzonych w trudnych warunkach, na przykład po zmroku.
Ponadto lornetka oferuje największe w swojej klasie pozorne kątowe
pole widzenia, wynoszące ponad 52 stopnie. Umiarkowane powiększenie
7x dodatkowo ułatwia szybkie ustawienie ostrości, co jest bardzo pomocne,
zwłaszcza w przypadku obserwacji prowadzonych z kołyszącego się pokładu.
W modelu zastosowano unikalny mechanizm korekcji wady wzroku wbudowany

ZEGAREK
NAUTICA YACHTIMER
Zegarek wyposażony w kopertę ze
szlachetnej stali o rozmiarze 44 milimetrów. Mechanizm posiada funkcję żeglarską Yachtimer, alarm oraz
chronograf. Dokręcane elementy przy
kopercie nadają zegarkowi morskiego
charakteru. Cena: 1,3 tys. zł.
Źródło: www.timetrend.pl

LOCJA BAŁTYKU
Trzecia edycja locji „The Baltic Sea”
(wydanie 2010). Przewodnik żeglarski
po całym Bałtyku. Obejmuje wybrzeża Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii,
Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Oprócz niezbędnych informacji dla
skipperów (opisy wybrzeży i plany ważniejszych portów) książka przedstawia
historię każdego z krajów, zwyczaje
oraz przepisy administracyjne.
Źródło: www.mapy.na.allegro.pl

www.magazynwiatr.pl

w pokrętło ustawiania ostrości. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, wyróżniające się znacznie lepszą
ergonomią, niż konwencjonalne pokrętło umieszczone na okularze.
Lornetkę wyposażono również
w nowe muszle oczne o regulowanym odsunięciu, umożliwiające łatwe ustawienie ich
w pozycji odpowiadającej indywidualnym preferencjom
obserwatora. Dla szczególnie
wymagających użytkowników przewidziano specjalne
muszle oczne w kształcie rogu.
Skutecznie chronią one oczy przed
niepożądanym światłem mogącym wpadać do okularów lornetki. Rozwiązanie to jest
szczególnie przydatne podczas obserwacji przy
słonecznej pogodzie oraz w nocy. Bardzo sztywna,
wytrzymała i zarazem lekka struktura korpusu zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Azot
wypełniający lornetkę oraz pierścienie uszczelniające skutecznie chronią wnętrze przed zalaniem i zaparowaniem. Nawet pełne
zanurzenie w wodzie do głębokości 5 metrów nie jest w stanie uszkodzić lornetki. Niewielka masa, odpowiednie rozłożenie środka ciężkości
oraz gumowana obudowa sprawiają, że lornetka pewnie leży w dłoni. Cena:
8,5 tys. zł. Źródło: www.nikon.pl

Nawigacja w Rozmiarze XXL
Panoramiczna nawigacja BLOW GPS70iBT z dużym
ekranem (przekątna 7 cali) o rozdzielczości 800 x 480
pikseli. Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji na
jednym ekranie, co znacznie ułatwia sterowanie aplikacjami. Można także ustawić własne tło pulpitu przy
użyciu dowolnego zdjęcia lub grafiki zapisanej w pamięci urządzenia. Nawigacja wykorzystuje najnowsze funkcje programu AutoMapa 6.6 – między innymi
wizualizację natężenia ruchu dużego obszaru dróg.
Dzięki temu kierowcy łatwiej mogą zaplanować trasę.
Z serwera AutoMapa Traffic pobierane są dane o aktualnych utrudnieniach i blokadach na drodze. Dane
wykorzystywane są do wyznaczania tras, pozwalają
także ograniczyć do minimum problemy wynikające ze
zmienionej organizacji ruchu w okolicy zablokowanych
odcinków.
Dzięki wyposażeniu urządzenia w łącze Bluetooth do
przesyłania danych i głosu z telefonu, nawigacja może nie
tylko pobierać dane z serwerów monitorujących sytuację na
drogach, ale też pełnić rolę systemu głośnomówiącego i przeglądarki internetowej, umożliwiając obsługę zaimportowanej, pełnej książki adresowej telefonu i historii połączeń. BLOW GPS70iBT sprawdzi się też w roli odtwarzacza audio lub wideo. Szerokie spektrum obsługiwanych plików umożliwia odtwarzanie najpopularniejszych filmów i muzyki, zaś wbudowane gniazdo kart microSD pozwala
korzystać z pokaźnej biblioteki multimediów zgromadzonych na kartach pamięci. Transmiter FM umożliwia transmisję dźwięku do
samochodowego systemu nagłośnienia. BLOW GPS70iBT + AutoMapa Polska XL kosztuje 799 zł brutto.
Źródło: www.blow.com.pl
PRZEWODNIK
PO WYSPACH
KANARYJSKICH
Seria „Praktyczny Przewodnik”
ma największe tradycje w historii
wydawnictwa Pascal. Dziś prezentujemy „Wyspy Kanaryjskie”, ponieważ właśnie teraz żeglarze z Europy planują zimowe wyprawy do
krainy wiecznej wiosny. Kiedy już
dobijecie swym jachtem do portu,
zerknijcie do przewodnika. Znajdziecie w nim punkty gastronomiczne na każdą kieszeń oraz przydatne numery kontaktowe i adresy.
Autorzy zdradzą, gdzie i jak znaleźć najpiękniejszą plażę albo jaskinię wydrążoną przez spływającą
lawę. Sporo kart poświęcono historii, geografii, kulturze i obyczajom
panującym na wyspach.
Źródło: www.ksiegarnia.pascal.pl

listopad 2010  magazyn dla żeglarzy

9

biznes

Leasing, kredyt lub gotówka
Jak polscy wodniacy kupują jachty i motorówki?

Jacht Ferretti 620. Cena 1 750 000 euro netto.

F

irma Raiffeisen-Leasing Polska S.A. udostępniła nam wyniki pierwszego w Polsce badania nastrojów konsumenckich
w świecie sportów wodnych. Wynika z nich, że jesteśmy optymistami, marzymy o własnych jachtach i najchętniej kupujemy je za
gotówkę. Popularne są także usługi leasingu, które polskim żeglarzom oferuje już kilkanaście przedsiębiorstw.
Badania przeprowadzono podczas
tegorocznych targów Wiatr i Woda
w Warszawie. Ankieterzy przeprowa-

dzili około 300 wywiadów z osobami,
które określały siebie mianem żeglarzy i motorowodniaków. Trudno wy-

Leasing sprzętu wodnego
Wartościowy udział leasingu sprzętu
wodnego w rynku leasingu środków
transportu pozadrogowego wynosił
w ostatnich latach od 7 do 13 proc.
Ogromne znaczenie dla rozwoju poszczególnych segmentów rynku ma współpraca z dostawcami i producentami leasingowanych przedmiotów i to zarówno na
etapie zakupu przedmiotu, eksploatacji,
jak i przy zagospodarowaniu przedmiotu na rynku wtórnym. Dobra współpraca wpływa na możliwość uproszczenia

procedur, zmniejszenia oczekiwań co do
zabezpieczenia transakcji, jak również
wpływa na poziom kosztów ryzyka, co
pozwala na zwiększenie dostępności tego
produktu. Przeprowadzone w ostatnich
latach badania marketingowe pokazują,
iż te grupy dostawców i producentów,
które polecają usługi leasingu, zwiększają
swój poziom sprzedaży i udział w rynku
leasingu. Dobrym przykładem może tu
być branża motoryzacyjna i budowlana,
gdzie odpowiednio ponad 90 proc. i ponad 50 proc. dostawców i producentów
poleca usługi leasingu. Pierwsza z nich to
od lat lider na rynku leasingu ruchomości

z 60 proc. udziałem. Druga – lider na rynku maszyn i urządzeń, gdzie co czwarty
sprzęt jest leasingowany przez firmy budowlano-montażowe.
Andrzej Sugajski
Dyrektor Generalny
Związku Polskiego Leasingu
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 32 firmy leasingowe oraz Polski
Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka zbiorowego. Członkowie ZPL reprezentują około 90 proc. polskiego rynku
leasingu.

reklama

Fot. Ferretti Yachts

W ostatnich latach sprzęt wodny pojawiał się w portfelach 12 firm leasingowych, przy czym w 2009 roku 80 proc.
rynku należało do trzech pierwszych
firm. Łączna wartość sprzętu wodnego wyleasingowanego w 2009 roku wyniosła blisko 57 mln złotych i była o 14
proc. niższa, niż rok wcześniej, kiedy
wartość rynku przekroczyła 66 mln zł.
Jednak jak pokazują dane statystyczne (www.leasing.org.pl) nie wszystkie
firmy odczuły skutki kryzysu.

obrazić sobie bardziej reprezentatywną próbę respondentów, więc wyniki
badania można uznać za wiarygodne.
Ankietowani byli zdania, że sprzedaż jachtów żaglowych i motorowych
będzie rosnąć (43 proc. odpowiedzi)
lub pozostanie na niezmienionym
poziomie (22 proc.). Co trzeci pytany
był pesymistą i prognozował spadek
sprzedaży. Co piąta przebadana osoba

planowała zakup jachtu w tym roku,
największym zainteresowaniem przyszłych armatorów cieszyły się łodzie
o długości do 30 stóp czyli około dziewięciu metrów. Zakup jednostki tej
wielkości rozważało ponad 70 proc.
ankietowanych gości targowych. Zdecydowana większość z nas planowała
zakup jachtu za gotówkę (78 proc.),
na drugim miejscu wśród źródeł finansowania znalazł się leasing (13
proc.), a na trzecim kredyt bankowy
(8 proc.).
Co ciekawe częściej wskazywano
chęć zakupu jachtu żaglowego. Wśród
każdych pięciu respondentów trzech
było zainteresowanych jachtem żaglowym, a dwóch motorowym. Oferta
polskich stoczni oraz sprzęt prezentowany na targach ma raczej odwrotne
proporcje. Może te wyniki świadczą
po prostu o tym, że żeglarze chętniej
odwiedzają branżowe imprezy?
Autorzy opracowania pytali też
pozostałych ankietowanych dlaczego nie planują zakupu jachtu. Połowa
stwierdziła, że nie planuje, bo już jest
posiadaczem jachtu. Co czwarta osoba
oznajmiła, że woli wynajmować sprzęt
pływający. Około 16 proc. badanych
wskazało na problemy ze sfinansowaniem ewentualnego zakupu.
Nieco przy okazji zadano też pytanie
dotyczące największych zagrożeń jakie
stoją przed polskim rynkiem sprzętu
wodnego. Tu respondenci byli zgodni, że
największą przeszkodą hamującą rozwój
przemysłu żeglarskiego jest brak dostatecznej infrastruktury: przepełnione
mariny, brak planów ich rozbudowy oraz
brak konkurencji, co sprawia, że koszty
przechowywania jachtów utrzymują się
na wysokim poziomie.
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Leasing operacyjny czy finansowy?
Leasing to coś pośredniego między najmem, a kredytem. Firmy,
które oferują żeglarzom usługi
leasingowe, działają na polskim
rynku coraz aktywniej. Stocznie zyskują partnerów, dzięki
którym łatwiej mogą znajdować
klientów na swoje jachty. Żeglarze, których stać na opłacanie
rat leasingowych, otrzymują pomoc nie tylko w finansowaniu zakupu, ale także w ubezpieczeniu
jachtu. A nawet pomoc w przebrnięciu przez niełatwe procedury związane z rejestracją i doposażeniem jednostki.
LEASING OPERACYJNY. Firma leasingowa oddaje jacht swemu
klientowi w użytkowanie. Armator może czerpać z jachtu korzyści i
przyjemność, a na koniec umowy leasingowej
ma prawo do wykupu
jednostki za wcześniej ustaloną kwotę (może też poprosić o przedłużenie
umowy leasingowej).
Armator na początku wpłaca czynsz
inicjalny czyli opłatę wstępną (udział
własny). Załóżmy, że w listopadzie
przedsiębiorstwo musi zapłacić do urzędu skarbowego podatek VAT w wyso-

kości 100 tys. zł. Ale prezes postanawia
wziąć jacht w leasing. Wybrał jednostkę
wartą 1 mln zł i zdecydował się na wpłatę wstępną w wysokości 40 proc. Czyli
armator wpłaca do firmy leasingowej
400 tys. zł netto na poczet jachtu i całą
tą kwotę „wrzuca” w koszty swojego
przedsiębiorstwa czyli obniża wysokość dochodu stanowiącego podstawę
do opodatkowania podatkiem dochodowym. VAT od wpłaty wstępnej (22
proc.) wynosi w tym przypadku 88 tys.
zł. Armator odlicza tą kwotę od kwoty
podatku VAT jaki musiałby wpłacić do
urzędu skarbowego. Czyli zamiast oddawać fiskusowi 100 tys. zł
VAT, oddaje 12 tys. zł.
Później comiesięczną
ratę leasingu netto armator
także „wrzuca” w koszty
swojej firmy, a należny
fiskusowi podatek VAT
pomniejsza o VAT doliczony do każdej miesięcznej raty. Załóżmy, że rata
leasingowa wynosi 10 tys.
zł plus VAT. Armator zapisuje 10 tys. zł
po stronie kosztów swojej firmy i obniża
podstawę do opodatkowania podatkiem
dochodowym. Natomiast VAT doliczony
do raty, który w tym wypadku wynosi 2,2
tys. zł, odejmuje od VAT-u, który w danym miesiącu musi oddać fiskusowi. I tak
aż do zakończenia umowy leasingowej.

Bavaria Cruiser 40. Cena: 108 900 euro netto.

Na koniec umowy armator może
wykupić użytkowany jacht. Zapisaną w umowie wartość wykupu znów
wlicza w koszty firmy, a podatek
VAT od kwoty wykupu odejmuje od
podatku VAT należnego w danym
miesiącu fiskusowi.
LEASING FINANSOWY. W tym
przypadku obie strony (leasingobiorca i firma leasingowa) umawiają się,
że po okresie obowiązywania umowy czyli po zapłaceniu ostatniej raty,
jacht staje się własnością armatora.
Na początku armator wpłaca udział
własny, a następnie uiszcza comie-

sięczne raty. Podatek VAT naliczany
jest z góry od wszystkich płatności leasingowych (udział własny plus suma
rat) i podlega odliczeniu od podatku
VAT należnego urzędowi skarbowemu
w miesiącu, w którym została wystawiona faktura. Do kosztów działalności przedsiębiorstwa zaliczyć możemy
amortyzację jachtu oraz odsetkową
część raty leasingowej. W leasingu
finansowym klient ma na wstępie
większe koszty do poniesienia, niż
w przypadku leasingu operacyjnego
(w tym przypadku firma leasingowa
może udzielić pożyczki na opłacenie
22 proc. VAT).

Cruiser 32 Cruiser 36 Cruiser 40 Cruiser 45 Cruiser 50 Cruiser 55

Prezentujemy najmniejszy z moĝliwych jachtów czterokabinowych: Cruiser 45’. NowoczeĂnie zaprojektowane wnÚtrze zachwyca
swojÈ obszernoĂciÈ. Zarówno w wersji trzy- jak i czterokabinowej mamy trzy kabiny sanitarne i oddzielnÈ kabinÚ prysznicowÈ
– to nowoĂÊ w jachtach w tym segmencie. Cruiser 45’ – zrób sobie i swojej zaïodze przyjemnoĂÊ.
Stworzony w kooperacji z Farr Yacht Design i BMW Group Designworks USA
WiÚcej informacji na stronie www.armatoryachts.pl
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SALON SPRZEDA¿Y
WARSZAWA: GRÓJEC,
Podole 9,
tel.+48 48 661 26 01,
728 351 219, 606 912 321

SALON SPRZEDA¿Y
MIKOAJKI: SONECZNY PORT,
ul.MrÈgowska 20,
tel.+48 606 912 321,
604 221 292
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Fot. Bavaria Yachts, Shutterstock.com

ZACHWYCAJkCA JAK BEZKRES OCEANÓW
BAVARIA CRUISER 45’

www.magazynwiatr.pl
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Raptor 700 Skydeck
Oto polski jacht, którego wnętrze przypomina statek z „Gwiezdnych Wojen“.

S

tocznia Galeon ze Straszyna koło Gdańska przeszła długą drogę. Kiedyś
była małym wytwórcą otwartopokładowych łodzi na wody
śródlądowe. Dziś jest znanym
w świecie producentem luksusowych jachtów motorowych.
Najnowszym dziełem Galeona
jest Raptor 700 Skydeck o długości niespełna 22 metrów. Na
niedawnych targach w Cannes
łódź została laureatem dwóch
nagród World Yacht Trophy.
Cudownie jest widzieć przy francuskiej kei piękny i nowatorski jacht
z polską banderą na rufie. Raptor 700
Skydeck zwyciężył w Cannes w kategoriach „najlepszy design“ oraz „najbardziej innowacyjny jacht o długości
do 24 metrów“.
Pierwszy jacht tej wielkości opuścił
stocznię Galeon we wrześniu ubiegłego roku. Był to Raptor 700. Premiera
tego modelu miała miejsce na targach
w Genui. Natychmiast po zakończeniu wystawy jednostka popłynęła do
włoskiego armatora. W tym roku, pod
koniec maja, zwodowano jacht Raptor
700 Skydeck, czyli model wzbogacony
o niewielki flybridge (górny pokład
wyposażony w stanowisko sternika).

12
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Ten jacht również błyskawicznie znalazł kupca, więc myślałem, że znów
nie uda się popływać najnowszym Galeonem. Na szczęśce właściciel zgodził
się, by stocznia zaprezentowała jego
łódź na targach w Cannes. Zezwolił
też na pływania testowe.
Po przyjeździe do portu od razu umówiłem się na pływanie – nie mogłem
stracić być może jedynej okazji, by
chwycić za stery nowego Raptora. Jacht
przy kei wyróżniał się smukłą i drapieżną sylwetką, którą nadaje ciemny, długi
pas okien w burtach. Zwracały też uwagę spore przestrzenie – w kokpicie i na
dużej platformie kąpielowej.

Ruchoma platforma
i ponton dla Agenta 007
Platforma kąpielowa i część kokpitu
wyglądają trochę jak dodatkowy moduł
dopięty do krótszej jednostki. Miałem
wrażenie, że Raptor kończy się na łóżku słonecznym znajdującym się na rufie. Ale później okazało się, że dopiero
w tym miejscu zaczynają się prawdziwe
atrakcje i niespodzianki. Platforma ką-
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pielowa jest na tyle duża, że bez problemów można na niej trzymać skuter
wodny. Jego wodowanie ułatwi hydrauliczny mechanizm opuszczania platformy. Pod rufowym łóżkiem schowano
garaż na ponton oraz specjalny mechanizm pozwalający zwodować RIB-a bez
zanurzania stopy. James Bond, agent Jej
Królewskiej Mości, byłby zachwycony
tym patentem, bo system przypomina
rozwiązania znane z jego najśmielszych pojazdów. Klapa garażu unosi się
do góry razem z łóżkiem słonecznym.
Ponton wyjeżdża na specjalnym wózku
slipowym poruszającym się na szynach, niczym tramwaj. Zatrzymuje się
na platformie kąpielowej i po chwili razem z nią opada powoli na wodę. W taki
sam sposób ponton powraca do garażu.
Prawda, że piękna zabawka?

W kokpicie znajdziemy dwie szerokie kanapy w kształcie litery L oraz
dwa stoliki. W tyle umieszczono spory
barek z grillem. Na jednym ze stolików
można ułożyć materace, które tworzą
wygodne, szerokie łóżko. Kokpit jest
dosyć mocno zabudowany przyciemnianymi szybami znajdującymi się
po obu burtach. Od góry osłania go
przeszklony dach. Pod sufitem kokpitu
podwieszone są schody. Opuszczamy
je hydraulicznie po naciśnięciu odpowiednich przycisków na pilocie. W ten
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sposób rozwiązano odwieczny problem lokalizacji schodów prowadzących
na górny pokład.
W Raptorze 700 górny pokład nie jest
typowym flybridgem znanym z łodzi
typu fly. Jest to niewielka przestrzeń
zabezpieczona relingami. Znajdziemy
tam wygodny fotel sternika, instrumenty nawigacyjne, dwa materace słoneczne i niski fotel. Dzięki takiej konstrukcji
górnego pokładu jacht zyskał dodatkowe stanowisko sterowania, przydatne
zwłaszcza przy manewrach w porcie,

www.magazynwiatr.pl
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a jednocześnie zachował swoją drapieżną, sportową sylwetkę typową dla łodzi
z hard topem.

Multikino i zabawki
dla melomanów
Na Raptorze trudno znaleźć granicę między kokpitem, a salonem.
Główną tego przyczyną jest możliwość całkowitego zlikwidowania
szklanych ścian dzielących kokpit
od wnętrza. Wystarczy wdusić je-

den przycisk i cała przegroda automatycznie chowa się pod pokładem.
Granicą dzielącą kokpit i salon stają
się wówczas jedynie oparcia kanap
oraz dwa stopnie, po których wchodzimy do środka.
W salonie, wzdłuż lewej burty,
znajduje się szeroka, miękka sofa.
Tuż przed nią zainstalowano stół. Po
przeciwnej stronie ulokowano wyspę
z barem. W przedniej ścianie baru zamontowano duży telewizor i wysokiej
klasy sprzęt audio. Armator Skydecka

jest miłośnikiem muzyki i filmu, dlatego na jego życzenie salon został wyposażony w rzutnik multimedialny i automatycznie rolowany pod sufitem ekran
kinowy. Również kabina armatora,
znajdująca się na śródokręciu i zajmująca całą szerokość łodzi, wyposażona
jest w oddzielny sprzęt audio. Jest tu
także dwuosobowe łóżko ustawione na
lewej burcie, prostopadle do osi łodzi. Po
przeciwnej stronie, na lekkim podwyższeniu, znajdujemy stolik, szeroki fotel
oraz profilowaną leżankę z widokiem
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test jachtu
trymu, zapewniając możliwie łagodne
pokonywanie fal. Podczas naszego
testu korzystanie z tego systemu nie
było konieczne. Przechodząc przez
kilka większych fal, głównie wywołanych kilwaterami innych jachtów, nie
odczuwaliśmy jakiegoś rozkołysu czy
mocniejszych uderzeń wody.
Testowana jednostka była mocno
dociążona na rufie. Poza pontonem
schowanym w garażu mieliśmy na
platformie kąpielowej skuter z pełnym
bakiem paliwa (czego rezultatem było
dosyć mocne zadzieranie dziobu i zalewanie platformy przez fale). Jednak
mimo takiego obciążenia jacht radził
sobie bardzo dzielnie z pokonywaniem
fal i kręceniem łuków.

Pędzimy 57 kilometrów
na godzinę

Kokpit osłonięty jest wysokimi ścianami. Z sufitu wysuwa się drabina prowadząca na górny pokład.

na morze, który zapewniają duże, podłużne okna burtowe. Za tylną ścianą
kabiny mieszczą się garderoba i bogata
toaleta z kabiną prysznicową, wyłożone ciemną mozaiką.
Dziobowa kabina VIP może nas
zaskoczyć oświetleniem. Lamp jest
tyle, że dostajemy zawrotu głowy od
ilości przełączników. Na szczęście w
suficie kabiny jest długie, szerokie
okno, które wprowadza dużo naturalnego światła, a wieczorami zapewnia
wspaniały widok na rozgwieżdżone niebo. Wystarczy położyć się na
dwuosobowym łóżku znajdującym
się pośrodku kabiny. Zaskakują także
spora garderoba oraz prywatna łazienka. Między kabiną VIP, a kabiną
armatora, jest dwuosobowa kabina
gościnna, z dwoma łóżkami i toaletą.
Na przeciwnej burcie swoje miejsce
znalazł kambuz z dwupalnikową płytą grzewczą, piekarnikiem, lodówką
i zlewozmywakiem.
Większość tapicerki na łodzi wykonana jest z bardzo jasnego materiału,

kontrastującego z ciemnym drewnem
zabudowy wnętrza. Ważnym elementem wykończenia jest oświetlenie
LED. Kolory i natężenie mogą być
zmieniane w zależności od potrzeb
i naszego humoru. Jednak mimo imponującego systemu świateł wnętrze
sprawia wrażenie ciemnego i trochę
ciężkiego. Brakuje mi tu odrobiny lekkości i przestrzeni.

Stanowisko sternika
jak z „Gwiezdnych Wojen“
Wyjście z zatłoczonego portu
w Cannes wolałem powierzyć kapitanowi, który wcześniej miał okazję
dobrze poznać ten jacht. Bez najmniejszych problemów manewrował między ogromnymi jachtami,
mijając je dosłownie o centymetry.
Kiedy wyszliśmy na otwarte wody,
z przyjemnością chwyciłem za stery.
Sterówka po prawej stronie salonu
składa się z dwóch foteli regulowanych elektronicznie. Ciemny, długi

panel sterowania ozdobiony jest dyskretnymi światłami LED. Kierownica znajduje się niemal w osi łodzi,
a po jej prawej stronie znajdujemy
elektroniczną manetkę, radio VHF
i rzędy dotykowych klawiszy obsługujących wszystkie systemy jachtu.
Powyżej, na lekko nachylonym panelu, umieszczono wielofunkcyjne
monitory urządzeń nawigacyjnych
oraz monitory pracy silników. Całość
wieńczy długi rząd analogowych
wskaźników. Jest też podświetlony
kompas. Dodatkowo Skydeck wyposażony został w noktowizor, który
ułatwia manewrowanie nocą. Posiada także drzwi prowadzące zza steru
prosto na półpokład na prawej burcie.
Dzięki nim sternik może szybko znaleźć się na pokładzie dziobowym.
Testowany Raptor 700 Skydeck napędzany był dwoma silnikami MAN
o mocy 1224 KM każdy. Łódź została wyposażona w specjalny system
interceptorów firmy Humphree, automatycznie regulujący ustawienia

Na pokładzie znajdowało się aż 16
osób, a mimo to bez problemów osiągnęliśmy prędkość 31 węzłów czyli ponad
57 kilometrów na godzinę. Oczywiście
nie gubiąc skutera. Zaskoczyła mnie
bardzo dobra widoczność nawet przy
ostrych skrętach. Tę widoczność zapewniają duże okna i przeszklenie dachu.
Również hałas w salonie, po zamknięciu
drzwi, okazał się zaskakująco niski. Nawet przy pełnych obrotach silników mogliśmy swobodnie rozmawiać.
W drodze powrotnej po raz drugi
usiadłem za strerami Raptora. Test był
już zaliczony. Wszystkimi uwagami
podzieliliśmy się z przedstawicielami
stoczni. Mogłem wreszcie dać się ponieść tej niezwykłej łodzi. Płynęliśmy
z prędkością około 25 węzłów, później
trochę wolniej. Wokoło błękitna woda.
Tak czysta, że widać było podwodne
skały. A wiatr rozwiewał włosy (i nie
tylko) dziewczyn opalających się na
przednim pokładzie. Czego można
chcieć więcej? Chyba niczego. Ale
stocznia Galeon już zapowiedziała
budowę jeszcze większej jednostki.
Ma zostać zwodowana w przyszłym
roku, będzie to Galeon 780 Crystal.
Mam nadzieję, że znów będzie okazja,
by wypróbować jacht marzeń made in
Poland i podzielić się z Wami wrażeniami z rejsu.
Arek Rejs

GALEON RAPTOR 700 SKYDECK

Na rufie znajduje się garaż na ponton. Salon z kokpitem tworzą zintegrowaną przestrzeń.
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Obroty

Prędkość

Spalanie

silnika

(węzły)

(l/h)

600

6,7

7

800

7,9

17

1 000

10,9

40

1 200

12,2

71

1 500

17,4

100
135

1 800

23,3

2 000

27,3

170

2 200

29

212

2 300

31

228
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Fot. Galeon (4)

Długość
21,74 m
Szerokość
5,25 m
Zanurzenie
1,16 m
Zbiorniki paliwa
3 500 l
Zbiorniki wody
1 000 l
Maksymalna liczba osób
16
Kategoria projektowa
B
Silniki
2 x MAN 1224KM
Cena netto		
1,5 mln euro

jachty

Laguna 30 na jeziora i morza
Na targach Boatshow stocznia „Sułkowski” zaprezentuje nowy jacht z linii Laguna.

L

aguna 30 to zgrabna, elegancka konstrukcja przeznaczona na jeziora lub
na morze. To jeden z niewielu
jachtów tej wielkości oferujący
dwie zamykane kabiny na rufie,
co może zainteresować nie tylko prywatnych armatorów, ale
także firmy czarterowe.
Projekt powstał na deskach kreślarskich
Wojciecha Spisaka i stoczni „Sułkowski”.
Już podczas tworzenia dokumentacji
LAGUNA 30 W LICZBACH

Fot. Stocznia „Sułkowski” (3)

Długość całkowita
9,85 m
Długość kadłuba
8,85 m
Szerokość
2,97 m
Zanurzenie
0,42 / 1,62 m
Wysokość w kabinie 1,95 m
Masa całkowita
3200 kg
Masa balastu
900 kg
Grot
22 m2
Fok
16 m2
Koje
6-8
Kategoria projektowa C lub B
Projekt W. Spisak / mgr inż. B. Sułkowski

www.magazynwiatr.pl

uwzględniono uwagi prywatnych armatorów i firm czarterowych. Dzięki temu
powstał jacht dostępny w dwóch wersjach
zabudowy: z dwiema kabinami (dziobową i rufową) oraz z trzema kabinami
(dziobową i dwiema rufowymi). Dodatkowo w mesie, na obydwu burtach, znajdują się pełnowymiarowe koje, dlatego
wnętrze może być przeznaczone nawet
dla 10 osób. Standardowo stocznia proponuje sześć lub osiem koi.
Liniami pokładu Laguna 30 nawiązuje do mniejszej Laguny 25. Posiada duży

Wnętrze Laguny 30 jest przestronne i eleganckie.

kokpit zamknięty rozkładanymi ławkami. To rozwiązanie daje załodze poczucie bezpieczeństwa, więc jest cenione
przez prywatnych armatorów i firmy
czarterowe. Uwagę zwracają szerokie
półpokłady, profilowane ławki w kokpicie oraz przetłoczenie pod stopy w osi
kokpitu zapewniające komfort siedzenia
i żeglowania. Przetłoczenie służy także
jako baza do ewentualnego montażu koła
sterowego. Aby maksymalnie uprościć
obsługę jachtu wszystkie fały sprowadzono do kokpitu (Laguną 30 może bez
problemów żeglować jedna osoba). Na
pokładzie znajdziemy dwa kabestany
fałowe, dwa kabestany szotowe zamontowane na burtach, stopery oraz szyny
szotów foka z wózkami. Jacht posiada na
pokładzie cztery bakisty – forpik, dwie
bakisty kokpitowe oraz obszerny achterpik – „studnię”, w której można umieścić
silnik przyczepny. Łódź może być także wyposażona w silnik podwieszony
na pantografie lub w silnik stacjonarny.
Ster w Lagunie 30 montowany jest na
pawęży, ale można też zastosować ster
głębinowy.
Laguna 30 może posiadać kadłub
z mieczem obrotowym i balastem wewnętrznym, z mieczem obrotowym
i balastem podwieszanym pod dnem
lub ze stałym kilem (wersja pełnomorska). Łódź może nieść żagle o łącznej powierzchni prawie 40 metrów
kwadratowych. Fok stawiany jest na
sztywnym sztagu z rollerem, natomiast pełnolistwowy grot wyposażono
w system lazy jack oraz dwa refy. Bom
znajduje się na odpowiedniej wysokości, więc członkom załogi nie grozi
uderzenie.
Wnętrze jest przestronne, eleganckie
i jak twierdzą pierwsi klienci – stworzone ze smakiem. W kabinie dziobowej
znajdują się dwie szafy na ubrania oraz
poręczne jaskółki. Mesa wyposażona jest
w dużą liczbę zamykanych szafek, dzięki
czemu wszystkie drobiazgi znajdą swoje

miejsce. Rzeczy osobiste można zmieścić
w obszernych bakistach pod siedziskami
lub za oparciami materacy. Stół umieszczony centralnie na skrzyni mieczowej
jest dość obszerny, co pozwala całej załodze zasiąść do wspólnego posiłku. Blat
kambuza został wykonany z eleganckiego corianu. Miejsce to można wyposażyć
w lodówkę i kuchenkę na kardanie z piekarnikiem. Nad blatem zamontowane są
zamykane szafki – niezbędne w każdej
kuchni. W wersji z dwoma kojami na
prawej burcie umieszczono mały stół
nawigacyjny. Z mesy przechodzi się do
dużej kabiny sanitarnej oraz do zamykanych kabin rufowych (jednej lub dwóch).
W obydwu wersjach koje rufowe wyposażone są w wygodne przedsionki i szafy
na ubrania.
Podczas testów i pomiarów prędkości
przeprowadzonych na jeziorze Kisajno,
przy wietrze o sile 3 stopni Beauforta
jacht osiągał prędkość nawet do siedmiu węzłów. Zwrócono uwagę na to, że
Laguna 30 nie ma tendencji do „moczenia pawęży” – cały czas pozostawała
nad wodą. Dzięki temu przepływ wody
nie był w żaden sposób zakłócony.
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Przy wietrze o sile 3 stopni Beauforta jacht żegluje nawet 7 węzłów.

15

test jachtu

Vistula Cruiser 30
Jacht zaprojektowany specjalnie na Wisłę, Żuławy i Kanał Elbląski.

Królestwo kątów prostych
Vistula nie jest jachtem, który ma zachwycać nowoczesną linią i subtelnością

reklama

Jak powinien wyglądać czarterowy
houseboat na polskie rzeki? Na to pytanie
Łukasz Krajewski szukał odpowiedzi kilka lat. Szukał żeglując po śródlądowych
szlakach. Aż wreszcie powstał przepis.
Jacht musiał być komfortowy, bezpieczny, lekki, o niewielkim zanurzeniu. Powinien gwarantować sprawne nawigowanie
na wszystkich odcinkach rzeki. Niezbęd-

ny będzie bagażnik na kilka rowerów.
Ważne są także koszty budowy. Łódź
powinna być stosunkowo tania oraz wyposażona w silnik małej mocy pozwalający na czarterowanie jachtu osobom bez
uprawnień motorowodnych.
Pod koniec maja tego roku mały zakład
szkutniczy z Krosna wyprodukował Vistulę Cruiser 30 – jacht uszyty na miarę.
Łódź wyruszyła w podróż przez pół Polski. Poznawała kraj z wysokości przyczepy ciężarówki, by ostatecznie zacumować
w Górkach Zachodnich i stamtąd wyruszyć na szlak Żuław Wiślanych i Kanału
Elbląskiego. Krótko po wodowaniu spędziłem kilka dni na tym jachcie, pokonując między innymi zabytkowe pochylnie.

16
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kształtów. To łódź, która ma nas bezpiecznie przeprowadzić przez polskie
rzeki i kanały. Proste, wysokie burty
obite są trzema solidnymi listwami odbojowymi. Mają zapewnić bezpieczeństwo
przy spotkaniach z niespodziewanymi
przeszkodami na szlaku lub z niskimi
polerami naprowadzającymi na pochylnie w Kanale Elbląskim. Może nie jest
to patent, który dodaje kadłubowi urody,
ale doskonale sprawdza się podczas rejsu.
Żaden zwykły odbijacz nie uchroni burty
tak skutecznie, jak gruba, gumowa listwa.
Nadbudówka również nie wygra konkursu piękności. To po prostu długa skrzynia z lekko zaokrąglonymi krawędziami
i wielkimi, prostokątnymi oknami. Bliżej dziobu znajduje się mały, drewniany
maszt z oświetleniem nawigacyjnym.
Dach nad kokpitem ochrania załogę przed
deszczem i słońcem. To także miejsce na
bagażnik dla siedmiu rowerów. W kokpicie poza stanowiskiem sternika są dwa
podłużne siedziska z bakistami. Vistula
swą sylwetką trochę przypomina wodny
tramwaj, jednak pod pokładem zaskakuje wygodą i przestrzenią.
Na łódź można wejść łatwo i bezpiecznie z każdej strony. Na dziobie
jest wygodna drabinka, a zaraz za nią
duży pokład z otwieranym świetlikiem prowadzącym do kabiny armatora. Na rufie znajdziecie niewielką
platformę kąpielową, która z dwóch
stron otacza zaburtowy silnik. Jeżeli
jacht stoi burtą do kei, to zyskamy najdogodniejszą pozycję do przeniesienia
pod pokład wszystkich bagaży. Na
wysokości kokpitu, między wysokimi
relingami, są odpinane pasy. Można
tędy wtaszczyć nawet wielką walizę.
Bezpieczne poruszanie po całym po-

kładzie gwarantują relingi, szerokie
półpokłady, jest także poręcz wzdłuż
całej nadbudówki.

Niech żyje bal
pod pokładem
Pod pokładem zaskoczy Was nie tylko przestronność salonu, ale także wysokość tego pomieszczenia. W pierwszej, prototypowej łodzi, wynosiła ona
dwa metry. W drugiej Vistuli podniesiono dach kabiny o kolejne 8 centymetrów. To oznacza, że do wewnątrz
można zaprosić gości w cylindrach
i zorganizować bal kostiumowy. Albo
Sylwestra dla kilku osób, bo na łodzi
sprawnie działa ogrzewanie.
Zaraz przy zejściówce, na lewej burcie,
ulokowano otwarty kambuz, w którym
znajdziemy lodówkę, zlewozmywak i
gazową kuchenkę z dwoma palnikami.
Jest też niewielki blat roboczy. Dalej,
wzdłuż lewej burty, ulokowano wygodną kanapę dla trzech osób, która w nocy
może pełnić rolę jednoosobowej koi.
W lewym górnym rogu zamontowano
telewizor z DVD, niestety działał tylko
przy podłączeniu jachtu do zewnętrznego źródła prądu (na łodzi przyda się
inwerter przetwarzający prąd z akumulatorów na napięcie 220 V). W kabinie
dziobowej, oddzielonej od salonu przesuwanymi drzwiami, znajdziecie dwuosobowe łóżko w kształcie litery V. Na
prawej burcie salonu jest stół z dwoma,
dwuosobowymi kanapami. Po złożeniu
stołu, powstaje w tym miejscu bardzo
wygodne, dwuosobowe łóżko, którego
umiejscowienie szczególnie docenią
łasuchy lubiące nocą podkraść coś z lodówki będącej na wyciągnięcie ręki.

www.magazynwiatr.pl

Fot. Żegluga Wiślana (3)

O

d początku swojej działalności czarterowej Łukasz
Krajewski, założyciel „Żeglugi Wiślanej”, szukał idealnego
jachtu na rzeki i kanały. Wbrew
pozorom nie były to łatwe poszukiwania. Jedna łódź była za mało
komfortowa. Inna za ciężka. Ciągle coś nie pasowało. W końcu
załoga firmy zrezygnowała z dalszych poszukiwań i postanowiła
zbudować własną łódź.

test jachtu
Ostatnia dwuosobowa koja znajduje się
w zamykanej kabinie pod kokpitem. Nie
jest ona wysoka, ale przestronna i dobrze
doświetlona. No i oferuje chyba najwygodniejsze na łodzi miejsce do spania,
prawdziwe gniazdko dla zakochanych.
Na jachcie nie mogło oczywiście zabraknąć schowków na ubrania. W każdym łóżku są bardzo duże bakisty, w których z łatwością pomieścimy rzeczy
osobiste oraz zapasy żywności. Między
częścią jadalnianą, a toaletą jest garderoba, w której można powiesić wyjściowy
garnitur. Są także półeczki na podręczne
drobiazgi. Na prawej burcie, tuż przy
zejściówce, znajdziecie przestronną toaletę. Laminatową umywalkę zamontowaną na zawiasach można unieść i zyskać w ten sposób miejsce pozwalające
wygodnie wziąć prysznic.

Zwrotność
przede wszystkim
Stanowisko sternika znajduje się na
prawej burcie kokpitu. Jest tu prosty,
obracany fotel z regulacją. Przed nim
mała, plastikowa kierownica. Po prawej mamy manetkę, a powyżej echosondę i analogowy wskaźnik wychylenia steru. Nie jest to sterówka moich
marzeń, ale za to widoczność z tego
miejsca jest wręcz doskonała (chociaż
przydałaby się możliwość podnoszenia fotela sternika). Widać dosłownie
wszystko i to w każdym kierunku.
Od jachtu tego typu nie możemy wymagać dużych prędkości, tym bardziej,
że testowana Vistula napędzana była
niespełna dziesięciokonnym silnikiem
umożliwiającym prowadzenie łodzi
osobom bez patentu. Tu od prędkości
ważniejsza jest zwrotność. Vistula nie
posiada steru strumieniowego, więc
trochę obawialiśmy się, czy nasze umiejętności wystarczą, by jej nie zatopić
w pierwszym rejsie. Ku mojemu zaskoczeniu ten dosyć wysoki jacht, sterowany jedynie ruchomym silnikiem zaburtowym, reagował na polecenia steru
i manetki lepiej, niż niejedna jednostka
z mocnym sterem strumieniowym.
Zaskakująco dobrze łódź sprawdzała
się także podczas manewrów wstecz.
Przy gwałtownych skrętach jacht zatacza ciasne kręgi, nie przechylając się na
burty. Płynie stabilnie, bez rozkołysu w
czym znacznie pomagają dwie niewielkie płetwy stabilizujące w dnie kadłuba.
Te płetwy i niemal płaskie dno pozwa-

Vistula 30 to jacht uszyty na miarę. Nie jest ani za mały, ani za duży.

lają bezpiecznie osiąść na piaszczystej
plaży czy wózku pochylni. Podczas naszej wyprawy nie mieliśmy okazji, by
sprawdzić jak łódź reaguje na silniejszy
boczny wiatr, gdyż płynęliśmy głównie
osłoniętymi szlakami, a na otwartych
przestrzeniach jezior pogoda rozpieszczała nas słońcem i delikatną bryzą.
Jedyna rzecz, która czasem utrudniała
nam życie, to pokrywa silnika, mająca
go wygłuszyć i poprawić wygląd łodzi.
Zdarzało nam się przepływać przez
trzcinowiska, co zmuszało nas do podnoszenia silnika i oczyszczania śruby.
Przed każdym takim zabiegiem osłonę
VISTULA CRUISER 30
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Liczba osób

9m
2,92 m
0,45 m
7

trzeba było zdejmować, a później ponownie zakładać. Na szczęście w nowej
jednostce producent zrezygnował z tego
patentu.

Dom na wodzie
za 100 tys. złotych
Jacht Vistula Cruiser 30 to spełnienie
marzeń Łukasza Krajewskiego i jego
załogi o zbudowaniu idealnej łodzi na
potrzeby firmy. Nie jest to może piękny
jacht, ale na pewno bardzo bezpieczny,
wygodny i funkcjonalny. A także stosunkowo tani. Wersja, która zostanie

zaprezentowana na poznańskich targach
Boatshow kosztuje około 200 tys. zł netto. Ale w serwisie aukcyjnym Allegro
znaleźliśmy najprostszą Vistulę (bez silnika, ogrzewania, nawigacji i dachu nad
kokpitem) dostępną już za 100 tys. zł
netto. Nowa łódź potrzebuje jeszcze kilku
poprawek, udogodnień i małych zabiegów kosmetycznych. Doświadczenia zebrane przy tej konstrukcji przydadzą się
„Żegludze Wiślanej” podczas kolejnych
wyzwań. Firma już zapowiada budowę
jachtu Vistula Cruiser 40 ze stacjonarnym
silnikiem diesla o mocy 60 KM.
Arek Rejs

Wysokość w kabinie
2m
Silnik Yamaha High Trust
9,9 KM
Cena wersji
podstawowej
100 tys. zł netto

Nowa Aleksandra

Vistula Cruiser 30

CZARTERY JACHTÓW MOTOROWYCH
(HAUSBOTÓW) NA WSZYSTKICH ŻEGLOWNYCH
RZEKACH I KANAŁACH W POLSCE, m.in. WIŚLE,
ŻUŁAWACH, KANALE OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIM
• setki kilometrów bezpiecznych dróg wodnych
• wynajem bez skipera i bez uprawnień • kompleksowe szkolenie przed rejsem
• pełen komfort i bezpieczeństwo • nowoczesna flota hausbotów

www.zeglugawislana.pl, e-mail: biuro@zeglugawislana.pl
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rejsy

Polonus na krańcu świata
Letnia podróż do ostatniej osady przed biegunem północnym.

Cały rejs ze Szczecina do Szczecina
miał dziewięć etapów i trwał łącznie
pięć miesięcy. Kolejne ekipy żeglując
na północ podziwiały wyspy i fiordy,
a mile nawijały się na log. Wreszcie 10
lipca przyszedł czas na nas. Załoga do
busa, a prowiant i wyposażenie do przyczepy. Przez Bałtyk przewiózł nas prom.
Niepostrzeżenie przecięliśmy krąg polarny, większość z nas po raz pierwszy.
Rozpędzony bus wziął przeszkodę bez
problemu. Jeszcze tylko jeden nocleg
i kiedy licznik zaczął wybijać 2000 km,
Tromsø było na wyciągnięcie ręki.
Nasza załoga miała w sumie przepłynięty dystans z Ziemi na Księżyc. Ra-

18

zem odbyliśmy wiele rejsów. Andrzej
– architekt z Gdańska, Blanka – biolog
z uniwersytetu, pozostali to inżynierowie: Leszek z Puszczykówka, Maciek z Gdańska, Przemek z Poznania,
Mietek ze Śremu, Piotrek – armator
i piszący te słowa Krzysiek – kapitan.
W sumie mamy około 400 lat. Ileż doświadczenia na tych 14 metrach pokładu… Wymiana załóg poszła sprawnie.
Zabraliśmy się za sztauowanie i przegląd jachtu. To i owo było do zrobienia,
winda kotwiczna nie może się zacinać.
Ale przecież inżynierów na pokładzie
nie brakowało.

Droga na północ
Tromsø, miasto wielorybników i polarników, pięknie prezentowało się
w niezachodzącym, lipcowym słońcu
polarnego dnia. Stąd wypływało wiele
wielkich wypraw. Stąd ruszał „Fram”
Fridtjofa Nansena, norweski statek,
który przed stu laty eksplorował polarne wody. Stąd też wypłynął nasz
„Polonus”. Droga na północ zajęła kilka dni. Słaby, przeciwny wiatr, nie był
nam straszny. Pobiłem rekord w marszu na silniku non stop (pięć dób). Sil-
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nik po remoncie palił poniżej czterech
litrów na godzinę. To całkiem nieźle
jak na popychanie 15 ton z prędkością
pięciu węzłów.
Spędzaliśmy czas na nauce korzystania z radaru, gdyż mgła, zgodnie
z zapowiedziami, schodziła nagle.
Raz trzymała kwadrans, innym razem
trzy dni bez przerwy. Niektórzy z nas
mieli wymagane uprawnienia, ale co
innego wiadomości z kursu, a co innego praktyka. Zajmowaliśmy się też
obserwowaniem przyrody. Spotkaliśmy wieloryby (na granicy szelfu).
Delfiny baraszkowały podobnie jak
w tropikach (choć wyglądały inaczej).
Ptaki potrafiły lądować na pokładzie
i podróżować na gapę kilka dni.
Chłód był coraz dotkliwszy, a pod
pokładem było coraz wilgotniej. Najcieplejszym miejscem na jachcie stawało się wnętrze lodówki. Z doby na
dobę wachty ubierały się coraz grubiej.
Na szczęście posiłki były regularne.
Technika działała. Nie tylko radar, ale
także telefon satelitarny, który sprawiał, że niektórzy nawet na środku
Morza Barentsa nie mogli oderwać
się od pracy. Wreszcie ujrzeliśmy ląd
– skały Przylądka Południowego. Pły-

nąłem do tego miejsca czterdzieści lat.
I wreszcie dopłynąłem!

Zatoka Białego
Niedźwiedzia
Minęła jeszcze jedna doba i weszliśmy do Hornsundu, aby stanąć w zatoce Białego Niedźwiedzia, obok bazy
polarnej Polskiej Akademii Nauk.
Z pomocy pracowników bazy korzystaliśmy już na etapie przygotowań
do rejsu. Marek Szymocha, kierownik
zmiany, był wyraźnie zadowolony, że
oprócz pryszniców (wygodniejszych,
niż na jachcie) oraz kawy, oczekiwaliśmy informacji. Oprowadzono nas
po okolicy, pokazując przyrodę i ślady działalności człowieka. Baza nie
zawsze przyjmuje jachty. Ma ograniczone możliwości. Latem obsługuje
wiele okresowych działań naukowych.
W końcu jest placówką badawczą,
a nie schroniskiem turystycznym.
Baza PAN to jedna z dwóch stałych polskich baz polarnych (www.
hornsund.igf.edu.pl). Doskonale wyposażona, całoroczna stacja, służy
nam od 1957 roku. Druga stała baza
to „Arctowski” na Antarktydzie.
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Fot. Blanka Mrowicka, Krzysztof Mrowicki

A

rtykuł Krzysztofa Mrowickiego został wyróżniony w naszym konkursie
dla żeglarzy, których ciągnie
nie tylko na wodę, ale także do
pióra. Konkurs rozstrzygnęliśmy pod koniec czerwca. Dziś
prezentujemy ostatni z nagrodzonych materiałów. Tekst jest
wspomnieniem z polarnego
rejsu jachtem Polonus, na trasie z Tromsø, przez Spitsbergen, do Hammerfest.

rejsy
Ludzie są tu wspaniali, otwarci, weseli
i do tego z ogromną wiedzą. Wspaniale jest oglądać niezwykłe krajobrazy
Spitsbergenu słuchając prawdziwych
znawców. Na przykład ich opinii dotyczących globalnego ocieplenia, które mocno różnią się od komentarzy
przekazywanych przez media. Mogliśmy pobawić się z psami husky, które
ostrzegają przed niedźwiedziami oraz
wysłać do znajomych zdjęcia i listy
korzystając z szerokopasmowego łącza
satelitarnego.
W bazie poznaliśmy ciekawych ludzi. Harald i Sylvia Paul (www.haraldpaul.com) porzucili życie lądowe i od
lat tułają się jachtem po świecie w poszukiwaniu przygód. Z pomocą sponsorów dają sobie radę. Umówiliśmy się
z nimi na wspólną wyprawę w tundrę.
Wcześniej jednak popłynęliśmy pod
czoło lodowca Hansa, w głębi Hornsundu. Przemek, który niczego się nie
boi, postanowił uczcić nasz pierwszy
lodowiec kąpielą. Jakoś nie znalazł naśladowców, mimo, że woda była ledwie
3 stopnie zimniejsza od powietrza.

Tundra czyli kwiaty
większe od drzew
Harald to leśnik, myśliwy i podróżnik. Z przyrodą jest za pan brat. Spotkaliśmy się w zatoce Calypso. Tam,
wspomagani przez dzielnego (choć
maleńkiego) psa, poszliśmy na wielogodzinną wyprawę w tundrę. Blanka
(biolog) pokazywała słynne wierzby
i brzozy karłowate, umie je rozpoznać
po kształcie liści. Tundra Spitsbergenu
to tzw. tundra niska. Grzyby są wyższe
od kwiatów, kwiaty większe od drzew,
a drzewa wyrastają najwyżej na cal.
Zaskakujące było to, że chodziliśmy po
mokradłach. Na tej szerokości geograficznej rozmarza tylko cienka warstwa

Jacht Polonus na zimnych wodach dalekiej północy.

lądzie porusza się z prędkością do 60
kilometrów na godzinę. W wodzie możemy uciec jeśli ponton będzie płynął
w ślizgu, a nasz silnik nie dawał takich
możliwości. Oprócz broni nosiliśmy
petardy hukowe i zwykłe, czerwone
rakiety jachtowe. Na szczęście nigdy
nie trzeba było tego sprzętu użyć.
Chodząc po tundrze mieliśmy wrażenie, że człowiek stanął tu pierwszy
raz. Te okolice na szczęście nie są
intensywnie eksplorowane przez tu-

liśmy bazę Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie. Najpierw
stanęliśmy kilka kilometrów od
bazy, w miejscu często odwiedzanym przez jacht „Eltanin” Jurka Różańskiego, stałego gościa tych stron.
W tym miejscu można podejść tak
blisko brzegu, że wysiada się z dziobu na ląd suchą stopą. Jednak pogoda
zrobiła się na tyle spokojna, że jacht
został przecumowany na kotwicowisko tuż pod bazą.

Chłód był coraz dotkliwszy, a pod pokładem było coraz
wilgotniej. Najcieplejszym miejscem na jachcie stawało się
wnętrze lodówki.
rystów. Tundra jest środowiskiem niezwykle wrażliwym. Nieopodal bazy
w Hornsundzie pokazywano nam ślady kół samochodu terenowego sprzed
40 lat!
Badania na Spitsbergenie są gratką dla geologów, glacjologów i klimatologów, bowiem tu kształtują
się atlantyckie niże wpływające na
pogodę w Europie. Nad wyspą przepływa też strumień powietrza znad
kontynentu euroazjatyckiego, pozwalający w jednym miejscu badać
zmiany w zanieczyszczeniach atmosfery wielkiej części świata. Będąc
w pobliżu zatoki Calypso odwiedzi-

Polarnicy są ludźmi niezwykle życzliwymi. Natomiast polarnicy kresowi,
z prof. Jurkiem Melke, to w ogóle ludzie nadzwyczajni. Lubelscy akademicy opowiedzieli o swoich badaniach,
pokazali sprzęt i laboratoria. Na koniec
ugościli istnie po królewsku. Świeżo
upieczony chleb, przepyszne wędliny,
na deser prawdziwy sękacz. Po prostu
niebo w gębie.

Największa osada
na Spitsbergenie
W końcu ruszyliśmy dalej. Przed nami
Longyearbyen czyli stolica, największa
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gleby, głębiej jest wieczna zmarzlina.
Dlatego woda spływająca z lodowców
płynie po powierzchni. Trzeba mieć
dobre, nieprzemakalne buty. A na lodowcu przydadzą się raki. I oczywiście broń, która służy do obrony przed
białymi niedźwiedziami. Co prawda
każde zabicie zwierzęcia jest przedmiotem śledztwa i bezwzględnie nie
wolno zabierać trofeów, jednak broń
trzeba mieć. Prawdopodobieństwo
spotkania białego misia jest bardzo
duże. Latem bywają one głodne, bowiem kiedy nie ma kry, trudniej im się
poluje. W razie ataku szanse człowieka
bez broni są niewielkie. Niedźwiedź po

osada na Spitsbergenie. Kiedyś był
tu duży ośrodek wydobycia węgla kamiennego. Dziś działa spory port. Można zatankować paliwo, nabrać wody,
zrobić zakupy w markecie, wpaść na
kawę i coś mocniejszego. Raz dziennie
ląduje tu samolot z kontynentu, więc
jest trochę turystów. To teren wiecznej
zmarzliny, więc wszystkie budynki stoją na palach. W związku z tym można
zobaczyć chyba najciekawszy hotel sieci Radisson na świecie.
W Longyearbyen zwiedziliśmy muzeum Instytutu Polarnego pokazujące
w doskonały sposób faunę, florę i historię Spitsbergenu. Niezwykłe były
ryciny prezentujące wyprawę Barentsa – odkrywcy wyspy. Okazuje się,
że w XVI wieku ludzie Barentsa mogli
w swojej bazie wziąć gorącą kąpiel.
Żeglując wśród niezwykłych krajobrazów podpłynęliśmy pod kolejny lodowiec. W pełnym słońcu widzieliśmy
jak się kruszy. Widok niezwykły. Błękit lodu powalający, a huk – jak uderzenie pioruna. Ciekawe, że mimo wielu aparatów na pokładzie, nie udało się
zrobić zdjęcia odrywania brył od czoła
lodowca. Tak niezwykłe dla nas zjawisko nie robiło większego wrażenia na
wygrzewających się na lodzie fokach
– stałych mieszkańcach tych stron.
To było piękne urozmaicenie drogi
przed następnym celem. Zatoka Kawowa (Kaffiøyra) z dala przywitała nas
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rejsy
wyposażona w ogromną antenę satelitarną. Oficjalnie – element systemu GPS.
Obecność stacji sprawia, że nie wolno
tu używać żadnych środków łączności
radiowej, za wyjątkiem pracujących na
specjalnie dobranej częstotliwości. Natknąć tu się można na biwakowiczów
poruszających się kajakami. Spotkanie
jachtu pod żaglami, zarówno zwykłego
jak i będącego małym wycieczkowcem,
też nie należy do rzadkości.

Czas na południe!

Norwegii reprezentowany przez gubernatora.
Baza toruńska jest przepięknie położona. Mały spacer doprowadza nas
na wzgórze, z którego widać zatoczkę
z kolejnym lodowcem - przedmiotem
badań toruńskich naukowców. Przemiły prof. Marek Grześ, doświadczony polarnik, wskazał nam na mapie
miejsce na drugim brzegu, gdzie czasem widuje się morsy. Populacja tych
zwierząt powoli odradza się na Spitsbergenie. Popłynęliśmy, nawet wysadziliśmy desant, ale niestety morsów
nie spotkaliśmy.

Dalej na północ
nikt już nie mieszka
Załoga Polonusa pełna inżynierów.

ka w Toruniu szczycą się tym, że swoją
bazę wybudowali sami.
Stan polityczno-prawny archipelagu
Svalbardzkiego regulowany jest przez
Traktat Spitsbergeński podpisany
w 1920 roku. Także przez odrodzone
państwo polskie. W następstwie tego
traktatu nadzór nad wyspą ma król
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polską flagą. Nazwa jest nieprzypadkowa. Ląd pokryty jest kamieniami
przypominającymi ziarna kawy. Mają
wielkość gruszki lub orzecha kokosowego, ale niestety nie dają się zaparzyć. Wywołaliśmy bazę na kanale
16 i zapowiedzieliśmy się. Polarnicy
z Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni-
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Ny Ålesund to najdalej na północ
wysunięta siedziba ludzka. Najdalej na
północ wysunięta kawiarnia, poczta,
stacja benzynowa, sklep. Kiedyś była
tu kopalnia, obecnie to wielka baza
naukowa wielu nacji. To także miejsce,
gdzie wchodząc do sklepu zdejmuje
się buty. Po prostu. Poza ścieżkami nie
wolno się poruszać, a próba naruszenia
zakazu powoduje natychmiastowy atak
ptaków broniących gniazd lub młodych. One tu rządzą. To miejsce, gdzie
młodzi naukowcy pasą stada piskląt
ptaków, które badają. Przy wyjściu
poza osadę tabliczki przypominają, że
to królestwo białego niedźwiedzia.
To wreszcie miejsce, z którego Roald
Amundsen startował w 1926 roku do
udanego przelotu sterowcem nad biegunem. Stąd także wyruszył w kolejny, nieszczęsny lot sterowcem Umberto Nobile. Po obu wyprawach do dziś
pozostał maszt służący kotwiczeniu
maszyn wzorowanych na niemieckim
sterowcu „Graf Zeppelin”.
Podczas naszej wizyty największą
grupę naukowców stanowili Chińczycy
badający możliwość uruchomienia północno-wschodniej drogi morskiej, która
skróciłaby czas dowozu ich produktów
do Europy. Jest tu też stacja badawcza

ORGANIZACJA REJSU
Wyprawa była sporym przedsięwzięciem logistycznym. Cały rejs ze Szczecina do Szczecina miał aż dziewięć etapów
(w tym dwa na Spitsbergen). „Polonus”
żeglował łącznie pięć miesięcy, załogi liczące razem blisko 70 osób przejechały
busem w sumie około 33 tys. kilometrów i przepłynęły bałtyckim promem
1,2 tys. mil. Przed startem na północ
jacht przeszedł remont silnika, przebudowę instalacji elektrycznej i demagnetyzację (dzięki pomocy Marynarki
Wojennej). Udoskonalono wyposażenie
nawigacyjne. Do radiotelefonu, pławy
EPIRB, GPS-ów, echosondy i logu, dodano kompas satelitarny – bodaj pierwszy
na polskim jachcie, ploter, radar i telefon satelitarny. Jacht wzbogacił się także o przenośny, pływający radiotelefon,
kombinezony, kamizelki pneumatyczne
(dla załóg pływających pontonem), petardy hukowe i broń gładkolufową (pożyczoną na miejscu).
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Fot. Shutterstock.com, Maciej Muzalewski

Znak drogowy na Spitsbergenie.

Tak osiągnęliśmy najdalszy punkt naszego rejsu. Czas wracać. W połowie drogi
do kontynentu leży Wyspa Niedźwiedzia.
Administracyjnie należy do Svalbardu.
Nie mogliśmy odmówić sobie próby lądowania na wyspie, gdzie został na zawsze
nasz s/y Otago, jacht klasy „140”, który
wsławił się udziałem w pierwszych regatach okołoziemskich Whitbread Round
The World Race 1973/74 (jacht zatonął
na kotwicowisku w zatoce Herwigshamn
29 sierpnia 1976 roku). Na bliźniaczej
„stoczterdziestce” (s/y Joseph Conrad)
w latach 1980/81 przepłynąłem Atlantyk.
Dwóch kolegów z tego rejsu było teraz
ze mną. A kapitanem był wtedy Krzysiek (dziś szacowny profesor) od którego
odbieraliśmy jacht w Tromsø. Świat jest
naprawdę bardzo mały.
We mgle zrobiła się przerwa umożliwiająca bezpieczne podejście do wyspy. Weszliśmy w zatokę będącą kiedyś
bazą wielorybników. Zostało po nich
trochę sprzętu, kotły do wytapiania tranu, resztki maszyn (może to windy do
wyciągania płetwali na brzeg?). Wielorybie kości. Stał też ponton, którym
jakaś ekipa badaczy przypłynęła do
pracy. Wyspa Niedźwiedzia była przez
jakiś czas zamieszkała. Ludność pewnej zimy polarnej wymarła na szkorbut.
Teraz na stałe mieszka tu tylko obsada
radiostacji na północnym brzegu.
Stąd było już tylko kilka dni kursem
południowym do Norwegii. Dopłynęliśmy blisko Przylądka Północnego, który
wcale nie jest najdalej na północ wysuniętym przylądkiem Europy (jest nim Przylądek Nożowy). Ale czego się nie robi dla
promocji atrakcji turystycznych...
Krzysztof Mrowicki

sport

Polacy w wyścigach Class 1
W Formule 1 mamy Kubicę, a w wyścigach motorowych rodzinę Zaborowskich.

Relekta, polska łódź, zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata.
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Fot. Zabo Racing Team

Wyścigi Class 1 uznawane są za domenę arabskich milionerów. Jednak
podczas tegorocznych zawodów rozegranych we Włoszech poznałem pasjonatów szybkich łodzi rodem z Polski.
Christian Zaborowski i jego ojciec
Jan, który jest właścicielem zespołu
Zabo Racing Team, mają bardzo silne
związki z naszym krajem. Jan urodził
się w Oslo, ale jego ojciec pochodzi
z Wilna. Oboje bardzo chętnie opowia-

www.magazynwiatr.pl

dają o swoich związkach z ojczyzną
ojca i dziadka.
Jan po raz pierwszy był w Polsce
kiedy miał 4 lata. Od tamtej pory przyjeżdża regularnie, przynajmniej raz
w roku. Najczęściej odwiedza Warmię
i Mazury, gdzie mieszka rodzina jego
taty, ale doskonale zna także inne rejony kraju. Na dowód swojego przywiązania do Polski przedstawił mi jednego ze swoich mechaników – Łukasza,
który z kolei powiedział, że w drugim
norweskim zespole (Welmax 90) również mechanikiem jest Polak. Nagle
w świecie luksusowych bolidów poczułem się jak w domu, otoczony przez
samych Polaków.
Jan Zaborowski przez ponad 10 lat
pracował jako manager teamu Ugland
Offshore Racing Team. Przed trzema
laty postanowił przejść na emeryturę
i całkowicie zawiesił swoją działalność
związaną z wyścigami. Syn Christian,
mający w dorobku 26 startów w Class
1 i tytuł Mistrza Europy wywalczony
w 2005 roku, pozostał sam na froncie.
Ale Jan nie wytrzymał długo bez wyścigów i w tym roku postanowił wrócić do sportu, który jest całym jego
życiem.
Od australijskiego zespołu kupił
łódź Maritimo, która obecnie jest
jednym z najnowszych katamaranów
startujących w tej klasie. Wyposażył ją
w silniki własnej konstrukcji (zmodyfikowane motory Mercury V8) i stworzył własny zespół Zabo Racing Team,
którego jest managerem. Za sterami
katamaranu zasiadł Brazylijczyk Paul

Gaiser. Za prędkość łodzi odpowiada
Christian Zaborowski. Tegoroczny
sezon nie był udany dla zespołu, ale
Jan zastrzega, że w tym roku jego celem nie było podium, ale zaznaczenie
swojej obecności w stawce oraz zgranie zespołu. Prawdziwa walka o trofea
rozpocznie się w przyszłym roku.
Na Grand Prix Włoch łódź należącą do Zaborowskich (Relekta 91) powitano szczególnie entuzjastycznie.
Między innymi dlatego, że podczas
wcześniejszych zawodów w Szwecji
jednostka uległa poważnemu wypadkowi, a jej załoga cudem uszła
z życiem. Na pierwszej boi zwrotnej
Relekta obróciła się wokół własnej
osi. W tym momencie wpadła na nią
rozpędzona łódź Fazza 3, przelatując
nad kokpitem i tnąc go swoimi śrubami. Christian powiedział, że widział
wirujący koło jego głowy napęd łodzi
z Emiratów Arabskich. Zniszczenia
jednostki Zabo Racing były tak duże,
że niewielu wierzyło w to, iż będzie
ona w stanie wystartować w kolejnym
Grand Prix. Zaborowscy się nie poddali. Od razu ruszyli do odbudowy łodzi.
Postępy prac relacjonowane były na
portalach internetowych poświęconych wyścigom motorowodnym. Polacy zrobili wszystko, by na Grand Prix
Włoch, w finałowych wyścigach o mistrzostwo Europy, nie zabrakło Relekty. Warto było, bo zespół po raz pierwszy w tym sezonie ukończył wyścig
bez niespodzianek, zdobywając dodatkowe punkty bonusowe za doskonałe
przygotowanie techniczne łodzi.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Class 1 drużyna
Zabo Racing Team zajmuje siódme
miejsce. Przed nami jeszcze zawody w Abu Dhabi i Dubaju, ale Zaborowscy raczej nie mają już szans
na podium. Mimo to Jan jest bardzo
zadowolony ze swojej łodzi i całego zespołu. Obiecuje zaciętą walkę
w przyszłym roku. Chciałby też, aby
na kadłubie Relekty 91, obok flagi
Norwegii, zagościła także flaga Polski. Ma to nastąpić jeszcze w tym sezonie. Trzeba było Kubicy, by Polacy
oszaleli na punkcie Formuły 1. Może
dzięki załodze Zabo Racing Team
wzrośnie teraz zainteresowanie sportami motorowodnymi.
Arek Rejs
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W

znanych i prestiżowych
wyścigach motorowodnych Class 1 walczy
polski zespół mający siedzibę
w Norwegii. Czy wkrótce na rufie
bolidu rodziny Zaborowskich zawiśnie polska bandera?
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Samotność
na oceanie
Trwa pierwszy etap regat
Velux 5 Oceans. Polak
żegluje na drugiej
pozycji.

Brytyjczyk Chris Stanmore-Major to najmłodszy uczestnik regat Velux 5 Oceans.
Płynie na jachcie, który wcześniej należał do sir Robina Knox-Johnstona,
legendy oceanicznych zmagań.

sport
ponad 2,7 tysięcy osób. W przestrzeń
kosmiczną wzbiło się 500 śmiałków.
A samotny rejs dookoła świata (wokół
trzech przylądków!) odbyło niespełna
180 żeglarzy. Nie wszyscy startujący
w etapowych regatach samotników
wrócili do portu.

Amerykanin Brad Van Liew, faworyt wyścigu, 1 listopada miał 151 mil przewagi nad Polakiem.

S

ześciu żeglarzy, wśród
nich gdańszczanin Zbigniew Gutkowski, wystartowało 17 października
w słynnym wyścigu samotników Velux 5 Oceans. To jedne z najtrudniejszych regat
oceanicznych. Jeszcze nigdy
takiego wyzwania nie podjął
Polak.
Żeglowanie przez południowe morza
to wyjątkowe wyzwanie. A żeglowanie
samotne jest jednym z najcięższych zadań dla skippera. Fale mogą mieć wy-
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sokość sześciopiętrowych budynków.
Siła wiatru zbliży się do 150 km na
godzinę. Raz będzie bardzo gorąco,
a później chwyci mróz. A samotny
sternik musi być strategiem, meteorologiem, żaglomistrzem, mechanikiem,
kucharzem, a nawet chirurgiem. Zbigniew „Gutek” Gutkowski, podobnie
jak pozostała piątka żeglarzy, przeszedł szkolenie medyczne. Ćwiczył
zszywanie ran na świńskiej racicy.
Poza szkoleniem medycznym żeglarze musieli przejść kurs ratownictwa
morskiego. Uczyli się jak przetrwać
na oceanie, gdy łódź się przewróci lub
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zatonie. Testowali tratwy ratunkowe.
Zgłębiali tajniki hipotermii. Wszystkie
te szkolenia mogą uratować życie albo
uchronić żeglarza przed amputacją
nogi lub ręki. Podczas wyścigu w 1998
roku Rosjanin Wiktor Jazikow przeprowadził na sobie zabieg wycięcia
ropnia. Miał tylko skalpel i lusterko.
W innych regatach francuski samotnik Bertrand de Broc zszył sobie rozcięty język nićmi i igłą do naprawiania żagli.
O trudnościach samotnej żeglugi
dookoła świata mogą świadczyć także
liczby. Na Mont Everest wspięło się

Historia regat rozpoczęła się w 1982
roku. Siedemnastu żeglarzy wystartowało w wyścigu BOC Challenge.
Sponsorem był wówczas koncern British Oxygen Corporation. Trasę podzielono na cztery etapy, a miejscem
startu i mety był port na Goat Island
koło Newport w amerykańskim stanie
Rhode Island. Gwiazdą regat był Francuz Philippe Jeantot, nurek z platformy
wiertniczej. Wygrał cały wyścig oraz
wszystkie cztery etapy. Po tym wyczynie rzucił robotę i zajął się profesjonalnym żeglarstwem.
Na trzecim odcinku tamtych zmagań
jacht Francuza Jacques’a de Roux przewrócił się, stracił maszt i zaczął tonąć.
Sternik zdołał jednak postawić jednostkę i przez 59 godzin nieprzerwanie
wybierał z kadłuba wodę. Został uratowany przez rywala z Wielkiej Brytanii. Inny brytyjski żeglarz – Desmond
Hampton – zasnął w trakcie rejsu tak
głęboko, że rozbił swój jacht o skały
u wybrzeży Australii. Cztery lata później Jacques de Roux niezrażony niepowodzeniami znów stanął na starcie.
Niestety zapłacił za to najwyższą cenę.
Jego jacht odnaleziono w odległości
czterech dni żeglugi od Sydney. Z 25
śmiałków, którzy rywalizowali w 1986
roku, z wyścigu wycofało się aż dziewięciu sterników. Zwyciężył obrońca
tytułu Philippe Jeantot.
W 1990 roku do regat zgłosiła się
kobieta Isabelle Autissier. W 1994
była już prawdziwą gwiazdą, kiedy
na pierwszym etapie zostawiła w tyle
najbliższego rywala o 1200 mil. Później opuściło ją szczęście. Na południowych wodach straciła maszt. Na
prowizorycznym takielunku kontynuowała rejs. Jacht jednak zaliczył drugą
wywrotkę i nie mógł już żeglować dalej. Żeglarkę z Francji uratowała fregata australijskiej marynarki.
W 1998 roku regaty zmieniły nazwę
na Around Alone. Znów nie obyło się
bez niebezpiecznych wydarzeń. Jacht
Isabelle Autissier ponownie przewrócił się na południowych wodach. Mike
Golding wpadł na mieliznę. Josh Hall
stracił maszt. Gwiazdą regat był Włoch
Giovanni Soldini, który ustanowił
nowy rekord (116 dni) oraz uratował
dryfującą na swym jachcie Francuzkę.
Cztery lata później rejs szczęśliwie
ukończyła najmłodsza uczestniczka,
27-letnia Brytyjka Emma Richards.
W 2006 roku impreza przyjęła nazwę
Velux 5 Oceans. Uwaga świata skupiła
się na dwóch brytyjskich sternikach.
Na Oceanie Południowym Mike Golding i Alex Thomson szli niemal burta
w burtę i gonili prowadzącego Bernarda Stamma. Nagle zniszczeniu uległa
stępka jachtu Thomsona i poważnie
uszkodziła całą konstrukcję jednostki. Golding przerwał wyścig i podjął
akcję ratunkową, ale kilka godzin
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Zaczęło się przed 28 laty
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Pięć etapów, sześciu
żeglarzy, osiem miesięcy
zmagań
W tym roku wyścig Velux 5 Oceans
podzielono na pięć odcinków. Żeglarze
wyruszyli z francuskiego La Rochel-

le. Po drodze zawiną do Cape Town
w RPA, do Wellington w Nowej Zelandii, do miasta Salvador w Brazylii i do
Charleston w USA. Ostatni etap, przez
Atlantyk, zakończy się w La Rochelle
na początku czerwca przyszłego roku.
Cała trasa to około 30 tys. mil morskich. Pula nagród wynosi pół miliona
euro. Sternicy będą wynagradzani jak
kolarze – za zwycięstwa etapowe i sukces w całym wyścigu.
Zbigniew Gutkowski (37 lat), pierwszy Polak, który podjął wyzwanie,
przed laty był członkiem kadry narodowej olimpijskiej klasy 470. Później
wybrał oceany. Dotąd przepłynął prawie 100 tys. mil. Brał udział w wyścigu The Race na katamaranie dowodzonym przez Romana Paszke. Był
JACHT OPERON
Rok budowy
1991
Projekt
Grupa Finot
Stocznia
CDK (Port-La-Forêt)
Długość
18,28 m
Szerokość
5,8 m
Zanurzenie
3,96 m
Waga
10,95 ton
Maszt
włókna węglowe
Wysokość masztu
25 m
Żagle w żegludze na wiatr
221 m2
Żagle w żegludze z wiatrem
460 m2
Prędkość na wiatr
11-13 węzłów
Prędkość z wiatrem
30 węzłów

Rys. Operon Racing, Clipper Ventures PLC (2)

Dotychczasowe osiągnięcia:
pierwsze miejsce w Vendée
Globe 2002/2003, drugie
miejsce w Transat Jacques Vabre 1993, 4 miejsce
w Vendée Globe 1996/7,
nie ukończony rejs
Transat Jacques Vabre
1997, nie ukończony
rejs Vendée Globe 2000/2001, 9
miejsce Transat
Jacques Vabre
2001.
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Oceany pełne pułapek
W rejsie kwalifikacyjnym, w którym polski żeglarz miał udowodnić
swoje przygotowanie do trudnego wyścigu, Gutek sprawdził jacht
w każdych warunkach wiatrowych
– od flauty, po silne szkwały. Walczył
z niesprawnym silnikiem. Miał też
przygodę z wielorybem. – Było jakieś
pięć minut po zachodzie słońca. Początkowo myślałem, że to łódź podwodna wyłania się z wody. Ale kiedy
zobaczyłem małą fontannę tryskającą
ku górze, zrozumiałem, że to wieloryb. Był większy od mojego jachtu.
Płynął kursem kolizyjnym. Przez
całą noc nie mogłem przestać myśleć
o tym, co się może wydarzyć na oceanie, kiedy samotny żeglarz zaśnie
– mówi Zbigniew Gutkowski.
Ocean to nie tylko wieloryby. To
także góry lodowe dryfujące na dalekim południu. Kontenery zgubione
przez wielkie transportowce. Zderzenie z takim obiektem oznacza koniec
wyścigu i początek walki o przetrwanie na zniszczonym jachcie. Dlatego
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później jego jacht został pozbawiony
masztu. Stamm tymczasem szczęśliwie dopłynął do mety, zdobywając
swój drugi tytuł zwycięzcy. 67-letni sir
Robin Knox-Johnston, pierwszy człowiek, który samotnie opłynął świat
bez zawijania do portów, także dotarł
do mety wyścigu. Przeszedł do historii
żeglarstwa jako najstarszy uczestnik
samotnych regat okołoziemskich, który ukończył cały rejs.

skipperem trimaranu Bonduelle. Brał
udział w próbie bicia rekordu prędkości w rejsie dookoła świata na jednokadłubowym jachcie klasy Volvo 60.
Od kilku lat marzył o starcie w Velux 5
Oceans. – Przez rok biegałem od firmy
do firmy. W końcu znalazłem sponsora
– Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
– mówi Gutkowski.
Samotnicy wystartowali na jachtach Eco 60 o długości 18,5 metra.
To klasa oparta na jachtach Open 60
wyprodukowanych przed 2003 rokiem
(czyli stosunkowo tanich i sprawdzonych w boju). Taka maszyna w rękach
sprawnego sternika może pędzić nawet 30 węzłów czyli 56 km/h. „Gutek”
kupił 18-letni jacht warty około 200
tys. euro. Ale remont i doposażenie tej
jednostki niemal podwoiło koszty. Naprawiono kil i założono nowy system
poruszający kilem w czasie przechyłów. Uszyto nowe żagle (na każdym
jachcie może być maksymalnie osiem
żagli). Wymieniono część olinowania
oraz prawie całą elektronikę (poza
radarem). Wyremontowano silnik, ale
ta operacja chyba nie została przeprowadzona dobrze, bo z jego sprawnym
działaniem wciąż są kłopoty. Na jachcie zainstalowano także ekologiczne
źródła energii. Na rufie jest miejsce
na generator wodny. Kiedy łódź płynie, śruba generatora wprawiana jest w
ruch i urządzenie ładuje akumulatory.
W tylnej części łodzi zainstalowano
maszt z generatorem wiatrowym. A na
pokładzie – panele solarne. Aby żeglarz nie ślizgał się na mokrym kadłubie, cały pokład wyłożono czerwonym
korkiem.
Na jachcie znajduje się system łączności satelitarnej, który zapewnia
połączenia telefoniczne, jak również
możliwość ściągania plików cyfrowych zawierających informacje o pogodzie. Antena satelitarna odbierająca
sygnał z satelity Satcom C umożliwia
transmisję danych, zdjęć, filmów, plików multimedialnych, a także wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej.
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a nie boisko piłkarskie. Tu wszystko
może się zdarzyć.
Brad Van Liew (42 lata) jest miłośnikiem sportów ekstremalnych. Szkoli
pilotów i prowadzi firmę zajmującą się
charterem samolotów. W 1998 roku
wygrał wszystkie etapy wyścigu. Christophe Bullens (49 lat), były dowódca
czołgu w belgijskiej armii, porzucił
mundur, by zająć się czarterowaniem
jachtów i startami w wyścigach. Płynie na jachcie o nazwie Ocean Uśmiechów. Kanadyjczyk Derek Hatfield (57
lat) pracował kiedyś w policji konnej.
W 2003 roku podczas wyścigu dookoła świata uszkodził maszt w pobliżu
Hornu. Dobił do brzegu, gdzie przez
pięć tygodni naprawiał uszkodzenia.
Wrócił na trasę i zajął trzecie miejsce.
Pochodzący z Wielkiej Brytanii Gary
Golding (51 lat ) płynie pod banderą
Australii. Był szkutnikiem i brokerem
kredytów hipotecznych. Prowadził
sklep video. Aż wreszcie został zawodowym żeglarzem. To jego pierwsza próba w regatach oceanicznych.
Najmłodszym uczestnikiem Velux 5
Oceans jest 32-letni Brytyjczyk Chris
Stanmore – Major, który płynie na jednym z najbardziej zasłużonych jachtów, przed laty należącym do legendy
oceanicznych zmagań – Sir Robina
Knox Johnstona.
Sir Robin powiedział, że rejs jachtem w pojedynkę na takiej trasie to
największe żeglarskie wyzwanie i chyba najcięższe zadanie w sporcie. Ale
to także przygoda, która nie ma sobie
równych.
Krzysztof Olejnik

Atlantycki
dziennik
Zbyszka
Gutkowskiego

Chris Stanmore-Major podczas ostatnich prac przed startem.

żeglarze samotnicy nawet płynąc
w dobrych warunkach pogodowych
śpią najwyżej od czterech do pięciu
godzin na dobę, ale nie jednorazowo, tylko w kilkunastominutowych
drzemkach. W trakcie sztormów nie
śpią prawie wcale. Ciągły brak snu
może prowadzić do dezorientacji,
a w skrajnych przypadkach mogą pojawić się halucynacje objawiające się
przekonaniem, że na pokładzie poza
sternikiem przebywają jeszcze inni
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członkowie załogi. Ale nawet jeśli
żeglarz pozostaje w dobrej kondycji,
to na południowych morzach sielanki nie ma. Liofilizowana żywność nie
należy do specjałów i po kilkunastu
dniach trzeba się zmuszać, by wziąć
ją do ust. Woda z odsalarki to nie to
samo co mineralna z butelki. A do
tego dochodzi jeszcze ciągłe poczucie
zagrożenia – strach przed złamaniem
masztu lub zmyciem z pokładu podczas codziennych prac.
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Kto wygra
Velux 5 Oceans 2010?
– Najważniejsze będzie utrzymanie równowagi między prędkością,
a bezpieczeństwem – mówi Gutkowski. – Tu nie można wyciskać z jachtu ile się da. Ci, którzy przeszarżują,
to daleko nie dopłyną. Za faworyta
uznawany jest Amerykanin Brad Van
Liew, który ma chyba najlepszy jacht
i największy budżet. Ale to jest morze,

Pierwsze dwie doby minęły bez poważniejszych awarii. Po starcie musiałem doprowadzić sprzęt do używalności, bo niestety łódka nie była w pełni
przygotowana do pływania. Nie mam
na pokładzie śpiwora do spania! Całe
szczęście, że zbliżam się do tropików,
tam już nie będzie potrzebny. Dzisiaj
musiałem się zarefować i zmienić genakera na mniejszy. Rozwiało się do
26 węzłów. Na tym zestawie łódka po
raz pierwszy nie szalała przez samoster. Podstawa do samosteru jest wyrobiona i potrzebna będzie nowa. Hydrogenerator działał dobrze, tylko krótko,
jarzmo zwinęło się jak papier i chyba
już nic nie da się z tym zrobić. Do ładowania baterii będę potrzebował diesla.
Jutro zrobię kalkulację na jak długo
wystarczy mi paliwa. A nowy genaker
działa tak, jak sobie zaplanowałem.
Jak dopływałem do przylądka Finisterre wiatr bardzo się wzmógł. Postanowiłem się zarefować i zmienić żagiel
przedni na mniejszy. Cała operacja
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minęła bez kłopotów. Operon przyspieszył do 19 węzłów. Tak płynąłem
aż do zmroku. Około godz. 12 urwał
się fał genakera, udało mi się ściągnąć żagiel do forpiku w całości. Cała
operacja trwała godzinę. Postawiłem
zastępczego solenta i tak płynąłem
aż do świtu. Rano postawiłem całego
grota i zabierałem się do postawienia
spinakera. Okazało się, że spinaker
jest całkowicie rozłączony od mechanizmu podnoszenia (tak zwanej skarpety). Panowie, którzy malowali logo,
rozłączyli wszystko nie mówiąc o tym
nikomu. Straciłem kolejne parę godzin. W końcu postawiłem spinakera!
Czekała mnie jeszcze wspinaczka na
top masztu, aby naprawić fał urwany w nocy. Zabrałem ze sobą kamerę.
Wspinanie poszło sprawnie, naprawa
też. Wszystko nagrałem na wideo.
Przez prawie pięć minut musiałem
trzymać się z całej siły masztu, bo
łódka płynęła pod pełnymi żaglami
i autopilot stracił kontrolę. Jacht stanął
do wiatru w bardzo dużym przechyle.
Rzucało mną w każdą stronę, aż nabiłem sobie siniaków na nogach. W końcu
łódka sama wróciła na kurs i ustawiła
się w normalnej pozycji. Zszedłem na
dół zadowolony z udanej naprawy fału
i z tego, że nic mi się nie stało.

Wczoraj wieczorem straciłem małego
genakera. Ponownie urwał się fał, ale
tym razem cały żagiel wpadł do wody.
Po długiej walce udało mi się go wciągnąć na pokład, normalnie jakiś cud. Niestety genaker był podarty. W momencie
awarii wiało 28 węzłów. Na początku
byłem załamany, bo nie wiedziałem
co mam zrobić – bardzo mocno wieje,
łódka na dwóch refach płynie kilkanaście węzłów, a kawał szmaty ciągnie się
wzdłuż burty. Próbowałem go wyciągnąć bez zmiany kursu, okazało się to
niemożliwe.
Po zastanowieniu zrobiłem zwrot
przez rufę i dopiero wtedy wyostrzyłem pod wiatr, aby genaker odpłynął
od burty. Gdybym z kursu na jakim
się to zdarzyło wyostrzył bezpośrednio pod wiatr, to bym miał kłopoty do
trzeciej potęgi. Cały żagiel owinąłby
się wokół płetwy kilowej.
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Wczoraj nie pisałem, bo byłem bardzo zmęczony. Po raz kolejny musiałem
odwiedzić maszt. Tym razem fał topowy genakera spadł z rolki na topie, więc
nie mogłem zwlekać, bo groziło to stra-

Gutek rozbił głowę o wirujący wiatrak generatora prądu. Na szczęście szybko doszedł do siebie.

na halsie (zamiast używać spinakera).
Wszystko za sprawą niżu tropikalnego,
który się buduje 200 mil przed dziobem
Operon Racing. Oczywiście mam plan
go ominąć, żeby nie wpaść w bardzo
silny wiatr przeciwny. Z pozycji jakie
nam przysyła komisja regatowa wynika, że Brad ma podobną strategię.
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Niedawno mówiłem, że się nudzę.
No to proszę. Od rana zabrałem się do
zabiegu oczyszczania ran i zakładania

szwów. Poszło o dziwo całkiem szybko, ale wyglądało to tak, jak na filmie,
w którym Terminator naprawiał sobie
oko przed lustrem. Z tą różnicą, że tu
jeszcze buja i rzuca na wszystkie strony.
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Jak się nic nie dzieje, to zawsze coś
się zdarzy. Na ster złapałem jakieś
zielsko i poszedłem zobaczyć czy dam
radę to zdjąć bez zmiany kursu. No i się
stało. Oberwałem w głowę wiatrakiem
od generatora prądu! Nie mam pojęcia
jak duże są cięcia na głowie. Wiem natomiast, że krew leciała bardzo mocno.
Natychmiast założyłem opatrunek,
by zatamować krwawienie. Nawet nie
mogłem ocenić rany, ponieważ krew
zalewała mi oczy i w lusterku nic nie
widziałem. Zażyłem paracetamol i wypiłem butelkę soli fizjologicznej, zagryzając czekoladą. Bardzo się obawiałem,
że nie zdążę się pozbierać przed utratą
świadomości (poprzez stratę krwi).
Jestem bardzo zły na siebie, że dałem
się tak zranić. Z drugiej strony już jestem pewny, że generator nie może stać

Zabrałem się do zakładania szwów. Poszło
całkiem szybko, ale wyglądało to tak, jak
na filmie, w którym Terminator naprawiał
sobie oko przed lustrem.
tą kolejnego żagla. Co tu opisywać. Jak
zszedłem bolało mnie wszystko. Musiałem trzymać się masztu, by nie odlecieć. Fale o wysokości od 4 do 5 metrów
nie ułatwiają wycieczek na maszt.
Po raz piąty płynę tą trasą, ale po
raz pierwszy w tym miejscu żegluję
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w tym miejscu. Od samego początku
wydawał mi się zbyt nisko zamontowany. Skutecznie zagrodził mi drogę do
steru na prawej burcie. Mam ogromną
nadzieję, że warunki na wodzie się nie
zmienią w najbliższych godzinach i nie
zmoczę rany słoną wodą.

UKRYTE DODATKI!
Wbudowana antena GPS
Wbudowana kartografia Navionics
Opcjonalna kartografia Jezior Mazurskich
Wbudowany moduë echosondy cyfrowej HD
êatwa instalacja
Wskaźniki wielofunkcyjne serii A wyposażone są w wysokiej
jakości ekrany LCD o przekątnych 5", 5,7" lub 6,4".
Wbudowana podstawowa kartografia Navionics
może zostać uaktualniona do wersji Gold lub Platinum.
Wskaźniki serii A współpracują z AIS/Navtex-em
oraz z silnikami.

Seria A
Kompaktowa, szybka i pełna dodatków
Dodatkowe informacje dotyczące wskaźników serii A
możesz uzyskać w firmie Eljacht, autoryzowanego
przedstawiciela Raymarine
www.eljacht.pl tel. 58 320 70 24

Dystrybutorzy

Skep Żeglarski NEPTUN, Gdynia, tel. 58 621 68 00
Skaut Sp. z o.o., Szczecin, tel./fax 91 461 35 31
Sklep Żeglarski Bakista, www.bakista.pl tel. 59 862 76 27
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prądem częstują, wspaniale! Jarzmo
jest skonstruowane dla steru, a nie dla
generatora wodnego, więc została duża
przestrzeń w środku, przez którą leciała woda do góry. Coś takiego zwalnia
jacht i zwiększa siłę wyrywającą jarzmo z pawęży. Do zaślepienia zużyłem
wieko od skrzynki plastikowej. Przywiązałem sznurkiem od dołu jarzma
i działa jak owiewka.
Chciałem jeszcze bardzo podziękować moim rywalom za troskę jaką mi
okazują po spotkaniu z wiatrakiem!

28 PAŹDZIERNIKA
Zrobiło się bardzo ciepło, fala mała,
zbliżamy się do równika. Amerykanin
mi uciekł, ale ja na to nie jestem w stanie nic poradzić, bo mam o trzy tony
cięższą łódkę. Wygląda na to, że obaj
w miarę szybko przejdziemy przez
pas ciszy. Już raz tak równik przechodziłem – nie było żadnej ciszy, po
prostu szliśmy do przodu. Mogę liczyć
na zmianę sytuacji, jeżeli korzystny
układ zbuduje się za plecami Brada. To
będzie moja szansa. Ale może też być
tak, że to on się załapie z niżem. Tutaj
są bardzo krótkie układy i albo się zdąży, albo nie.
Pojawiły się latające ryby, nie tylko
na oceanie, ale i na pokładzie. Jedną
uratowałem, pozostałych nie zdążyłem,
bo jak je znalazłem, były już suche.

29 PAŹDZIERNIKA

Gutek podczas sesji fotograficznej przed startem.

Następnie zabrałem się do zlokalizowania przecieku wody na rufie. Znalazłem
i uszczelniłem go za pomocą butelki po
wodzie i sikaflexu. Przy okazji sam się
dobrze obkleiłem. Zobaczyłem, że chyba dam radę postawić genakera, więc
szybko tak uczyniłem i od razu wysiadł
samoster. Siłownik tak zblokował ster,
że łódka zrobiła rufę i dalej chciała
płynąć pod wiatr. Jedyne, co mi w tej
sytuacji pozostało, to skoczyć przez luk

do rufy i odłączyć siłownik ręcznie. Od
razu zaczepiłem samoster zapasowy
i wszystko wróciło do normy.
Rozpędziłem łódkę do 15 węzłów
i tym razem zwariował silnik. Zaczął
pracować bez włączenia zapłonu, śruba
napędowa zaczęła się obracać od pędu
łódki i uruchomiła motor, który po
chwili zaczął się palić. Z tym też sobie
poradziłem bez strat, tyle że nie mam
pojęcia czy będzie można go jeszcze

użyć do ładowania akumulatorów.
Parę dni temu obmyśliłem plan jak
uruchomić generator wodny. Z małymi trudnościami włożyłem go do zapasowego jarzma steru i przypiąłem
do pawęży. Na chwilę stanąłem pod
wiatr, na czas montażu, żeby mnie nie
zabrało razem z tym cudem techniki.
Odpadłem z wiatrem, patrzę – działa.
To teraz już tylko podłączyć kabelki
i znów mam prąd na pokładzie. A że
wcześniej obciąłem kabel metr od
generatora, to teraz łączyłem go pod
bryzgami wody. Napięcie co chwilę
przebijało się przez śrubokręt do mojej
ręki. Nie dość, że ranny, to jeszcze go

No i jestem w strefie wiatrów równikowych. Prędkość łódki spadła do pięciu węzłów. Wszystko się pozmieniało,
jak dopłynąłem do wielkiego cumulonimbusa. Przyszedł szkwał (22 węzły),
który niósł mnie w kierunku Wysp Karaibskich, więc szybko zmieniłem żagle na ostrowiatrowe, żeby wrócić na
swój kurs. Po paru minutach z 22 węzłów zostało tylko pięć. Nawet deszczu
nie było. Szkoda, bo mógłbym wykorzystać go jako prysznic i zmyć z siebie duże ilości soli morskiej.
Rany na głowie leczą się dobrze.
Żadnych zaczerwienionych miejsc nie
zauważyłem. Chyba będzie dobrze.
Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy
dzień.
pozdrawiam
Gutek
8°04’N / 27°34’W
Relacji Zbigniewa Gutkowskiego
z regat Velux 5 Oceans szukajcie na
stronie www.velux5oceans.com oraz
na portalu informacyjnym magazynu
Wiatr – www.magazynwiatr.pl.

Pierwsze próby na żaglach z logo sponsora.
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Łódź, na której Zbigniew Gutkowski wystartował w regatach Velux 5 Oceans,
przyjeła nazwę Operon Racing. Sponsorem jest Wydawnictwo Pedagogiczne
Operon. Dlaczego firma z branży wydawniczej postawiła właśnie na żeglarstwo?
– Jesteśmy wydawnictwem, dla którego edukacja to nie tylko podręczniki, pojmujemy ją dużo szerzej – mówi Marcin Białek. – Ideały żeglarstwa idealnie wpasowują się w promowane przez nas wartości. Popularyzują wśród młodzieży postawę odpowiedzialności i konsekwencji w dążeniu do celu. Pobudzają do twórczego
i odważnego działania, do brania steru w swoje ręce.

www.magazynwiatr.pl

Fot. onEdition (2)

Wydawnictwo z Gdyni
sponsorem polskiego jachtu
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Kapitańskie życie
Wielkie kontenerowce i match racing – dwie pasje Krzysztofa Rosińskiego.

Załoga Krzysztofa Rosińskiego podczas regat w Chicago.

N

Fot. Chicago Match Race Center

a małych łódkach ściga się
w regatach meczowych. Na
wielkich statkach przewozi
po 10 tys. kontenerów. Ale jak godzi te dwa światy – sport i pracę
na oceanicznych potworach?

Magazyn Wiatr: Żeglujesz wraz
z załogą w regatach meczowych. Ścigasz się we Włoszech, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych, ale później
gdzieś znikasz na długie tygodnie...
Kapitan Krzysztof Rosiński: Pracuję jako kapitan na statkach handlowych. Przewozimy tysiące kontenerów z kontynentu na kontynent. To
naprawdę fajna robota. Nie traktuję jej
jak ciężkiej pracy, po prostu pływam
sobie po oceanach na trochę większych
łódkach. W sumie spędzam na wodzie
około 300 dni w roku – raz w regatach,
innym razem na handlowym szlaku.
Co przewozisz w tych blaszanych
skrzyniach?
Wszystko. Ale niestety nie wiemy co
jest wewnątrz kontenerów. Jak ktoś dowodzi tankowcem, to ma przynajmniej
jasną sytuację. Płynie na bombie, więc
musi zachować ostrożność na każdym
kroku. A my wozimy skrzynie zagad-

www.magazynwiatr.pl

ki. Co więcej – zdarza się tak, że na
liście przewozowym jest napisane
„tekstylia z Chin”, a później kontener
wybucha, bo ma w środku fajerwerki. Jeden z moich kolegów prowadził
statek, na którym wyleciało w powietrze sześć kontenerów. Latały nad
pokładem w lewo i w prawo, jak by to
były klocki lego. Wyobraźcie sobie jak
wielka musi być siła wybuchu, który
rozrywa stalowe klapy kontenerowca
ważące 32 tony, a później wyrzuca do
morza ciężkie ładunki.
Jak powszechne jest zjawisko gubienia kontenerów na oceanach?
To po prostu codzienność. Kontenery wypadają za burtę, bo zostały źle
przymocowane, albo po prostu dlatego, że szalejący sztorm targa statkiem
na lewo i prawo. Jeden z kontenerowców zgubił na północnym Pacyfiku
1400 kontenerów. Wypadały za burtę
jak piłeczki. Część pojemników lądujących w morzu szybko idzie na dno.
Inne dryfują tygodniami. Wszystko
zależy od tego jaki towar znajduje się
wewnątrz. Elektronika szybko znika
pod powierzchnią oceanu, ale przecież
kontenery przewożą także drewniane
meble, beczki z chemikaliami, moto-

rówki i jachty, a nawet gumowe kaczuszki dla dzieci. Pozycje, w których
zostały zagubione kontenery, powinny
natychmiast znaleźć się w systemie
NAVTEX (Navigational Text Messages), jednak nie wszystkie załogi informują o takich zdarzeniach. Czasem
kapitan nawet nie ma świadomości, ze
zgubił jakąś przesyłkę.
Wróćmy do małych łódek. Jak oceniasz tegoroczny sezon match racingowy w Polsce?
Chyba nie był najlepszy. Zorganizowano najmniej imprez od czterech
lat. Regaty, które miała zorganizować
moja ekipa (Open Yachting) zostały
odwołane z przyczyn organizacyjnych
i finansowych. Jestem zdania, że kryzys dość mocną dotknął żeglarstwo
meczowe w Polsce.
A pod względem sportowym? Czy
polscy zawodnicy pną się do góry?
Najnowszy ranking ogłoszony pod
koniec października może napawać optymizmem. Z pierwszych 25 polskich
załóg, 23 załogi zanotowały awans.
Ale czy to oznacza, że się rozwijamy?
Trudno powiedzieć. Chyba zbyt rzadko rywalizujemy na zagranicznych
imprezach. By liczyć się w tym spor-

cie trzeba pływać na różnych jachtach
i różnych akwenach.
Jakie miejsca zdobywała w tym
roku Twoja załoga?
Cztery razy zajmowaliśmy trzecie miejsce, raz piąte. Startowaliśmy
w Rosji, dwukrotnie we Włoszech
i dwukrotnie w USA (Chicago). Za
oceanem nawiązaliśmy ciekawe kontakty z Chicago Match Race Center.
Będziemy rozwijać współpracę z tą
firmą, między innymi wymieniając
zawodników i sędziów. W Stanach
bardzo zaimponował mi wysoki poziom sędziowania, dość rzadko spotykany w naszej części Europy.
Ile trzeba mieć pieniędzy, by zorganizować w Polsce regaty meczowe
grade 2?
Jeśli chcesz zrobić to dobrze, to musisz dysponować budżetem w wysokości 100 tys. złotych. Im lepsi zawodnicy oraz sędziowie, tym wyższe koszty
imprezy. Tego nie da się przeskoczyć,
ani obejść na skróty, bo match racing
to po prostu zawodowy sport. Jak
boks. Nawet walka na wodzie bardziej
przypomina pojedynek pięściarski, niż
tradycyjne żeglarstwo flotowe.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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Polski debiut klasy RS Tera

Pierwsze próby, z udziałem zawodników z różnych klas, przeprowadzono
w Mrągowie na jeziorze Czos. Łódkę testowało ponad 50 zawodników
o zróżnicowanej masie i różnych umiejętnościach. – Dzieciakom i młodzieży
podobała się szybkość nowej łódki,
a przede wszystkim to, że po wywrotce można ją łatwo postawić i nie trzeba
z niej wylewać wody – mówi Franek
Badowski, opiekun klasy w Polsce.
Pierwsze regaty odbyły się 17 października na Zalewie Zegrzyńskim.
Na starcie stanęło 31 sterników ze
Spójni Warszawa, WTW, YKP Warszawa i klubu FIR Warszawa. Było
chłodno, rano na wodzie pojawiła się
cienka warstwa lodu, ale warunki wiatrowe dopisały. Były idealne dla trochę
cięższych żeglarzy. Ze względu na
ograniczoną liczbę jachtów zawodnicy
zostali podzieleni na floty. Wyłoniono
dziesięciu finalistów, którzy rozegrali

30

trzy wyścigi. Zwyciężył Antoni Banach, przed Maxem Jabłeckim i Matysem Kuderem. Wiktoria Wróblewska,
jedyna dziewczyna w finale, zajęła
ósme miejsce.
ANDRZEJ PIASECKI
Trener do spraw szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Polskim Związku Żeglarskim.
Łódka RS Tera przeznaczona jest
dla młodzieży w wieku od 13 do 15
lat. Jeszcze nie wiemy jaka powinna
być optymalna waga zawodnika. Na
testach przeprowadzonych w Mrągowie żeglowali sternicy ważący od 35
do 80 kilogramów. Jacht prezentuje
się bardzo dobrze. Ma odpływowy
kokpit i sprawny żagiel wykonany
z nowoczesnego materiału. Poza tym
jest bardzo łatwy w obsłudze. Taklowanie jest banalnie proste. Każdy
przeciętny zawodnik poradzi sobie
z tą łódką już na pierwszym treningu. A po wywrotce postawi ją bez
wielkiego wysiłku. Poza tym RS Tera
jest po prostu ładna; ma kolorowy żagiel, ciekawy kształt kadłuba, może
się podobać już na pierwszy rzut oka.
W Mrągowie mieliśmy do dyspozycji siedem łódek. Żeglowało na nich
ponad 50 zawodników. Niektórzy nie
chcieli oddać swoich jachtów następnym, więc chyba mieli frajdę z żeglowania.

magazyn dla żeglarzy  listopad 2010

RS Tera może być ciekawą alternatywą dla klasy Laser 4,7. Nie myślę
tu o konkurencji między obiema konstrukcjami, ale o poszerzeniu oferty
żeglarskiej dla młodzieży. Laser 4,7 nie
zniknie z systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, ani z programu
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Z uwagi na popularność tej konstrukcji
w Polsce i na świecie można być raczej
spokojnym o jej przyszłość.
Kiedy 15 jachtów RS Tera z pięciu
klubów pojawi się na jednych regatach,
wówczas zyskają one rangę „regat obserwowanych”. Dzięki takiej imprezie klasa
nabierze praw do organizowania mistrzostw polski PZŻ. Kiedy zostaną zorganizowane regularne rozgrywki (sześć
imprez w sezonie), wówczas RS Tera
może zostać włączona do systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
PIOTR WINKOWSKI
Prezydent Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist.
W ostatnich latach próbowano u nas
rozpropagować kilka podobnych klas
(Splash, Zoom 8 czy naszą polską konstrukcję ISA 407). Jednak żadna z tych
łódek nie zyskała popularności. Za to
świetnie przyjął się Laser 4,7. Ta łódka ma oczywiście wady. Ale sprzętu
jest sporo. Działa rynek wtórny, więc
nie trzeba kupować nowego jachtu.
A imprezy żeglarskie w Polsce i za

granicą są licznie obsadzone. Dlatego
nie sądzę, by klasa RS Tera znalazła
dla siebie miejsce w Polsce. Konieczne byłoby duże zaangażowanie, także
finansowe, Polskiego Związku Żeglarskiego. A także szybkie wprowadzenie
łódki do systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Bez tego trzeba
będzie czekać kilka lat, nim flota tych
jachtów urośnie do 40-50 sztuk. Wydaje mi się, że kluby mające do wydania
10 tys. zł na sprzęt, chętniej kupią używanego Lasera 4,7, niż nową łódkę RS
Tera.
FRANEK BADOWSKI
Przedstawiciel firmy promującej
w Polsce klasę RS Tera.
Nową łódkę już można u nas zamawiać. Komplet gotowy do żeglugi (wraz
z pokrowcem i wózkiem slipowym)
kosztuje 9,9 tys. zł. W listopadzie zaprezentujemy jacht na poznańskich
targach Boatshow. Obecnie pracujemy
nad utworzeniem stowarzyszenia klasy RS Tera. Rozmawiamy z Polskim
Związkiem Żeglarskim o współpracy.
Intensywnie poszukujemy sponsora,
który zechciałby dofinansować zakup
sprzętu. Inspiracją jest dla nas program
Nivea Błękitne Żagle. Wierzymy, że
już w 2012 roku nowa klasa znajdzie
się w programie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Wypowiedzi zebrał Krzysztof Olejnik
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osztuje 10 tys. zł. Waży
niewiele więcej, niż Optimist. Ma efektowny,
przezroczysty żagiel i smukły
kadłub. Oto jacht dla młodzieży
wyprodukowany w angielskiej
stoczni RS Sailing, który w październiku zadebiutował w Polsce. W promocję nowej łódki
zaangażowany jest między innymi Mateusz Kusznierewicz.
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to główne punkty, do których dociera Magazyn Wiatr. Wersje elektroniczne PDF wszystkich numerów magazynu dostępne są na portalu
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a,
tel. (91) 488 33 53
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13,
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9,
tel. (91) 461 27 34
JK HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,
tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg,
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,
tel. (95) 747 25 12
POMORSKIE
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5,
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,
tel. (58) 669 46 05
Sklep Bakista, Łeba, Jachtowa 1, tel. (59) 866 47 50
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1,
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87,
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1,
tel. 602 157 607
KS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie,
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26.
tel. (58) 307 39 12
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,
tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59,
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. (87) 421 57 03
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Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9,
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza,
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35,
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15,
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24,
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10,
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1,
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g,
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2,
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Aqua, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a,
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4,
tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6,
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2,
tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa,
tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6,
tel. (87) 427 28 79
WIELKOPOLSKIE
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich
10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103,
tel. (61) 848 29 40
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120,
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f,
tel. (63) 275 60 41
Sklep Hi–Wind, Korwetowa 6a, Kiekrz,
tel. (61) 896 03 05
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2,
tel. (61) 848 27 01
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39,
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki,
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72,
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14,
tel. (61) 853 34 36
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c,
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30,
tel. (61) 661 04 44
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g,
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5,
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej
dzielnicy Śródmieście
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej
dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe,
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54,
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35,
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1,
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Chocimska 14, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3,
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1,
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe,
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27,
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30,
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe,
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa,
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa,
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Tawerna Tuż za Horyzontem, Warszawa,
Wioślarska 6, tel. (22) 625 04 10
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10,
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4,
tel. (29) 760 76 68
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265,
tel. (52) 358 64 28
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9,
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8,
tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3,
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz,
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5,
tel. (54) 255 02 55
PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a,
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29,
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok,
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok,
Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1,
tel. 502 365 964
DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61,
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40,
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5,
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109,
tel. (32) 265 19 18
Klub Fregata, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 14,
tel. 505 53 22 63
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała,
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2,
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16,
tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169
OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78
MAŁOPOLSKIE
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków,
Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57
PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71,
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel (17) 862 02 39
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YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23,
tel. (68) 356 62 03
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ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź,
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4,
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129,
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12,
tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46,
tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów,
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki,
Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1,
tel. (44) 710 86 82
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