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Całkowicie przeprojektowane 
dla większej przejrzystości 
i łatwiejszej obsługi.
Interfejs LightHouse II usprawnia 
obsługę wskaźników

Więcej nowych funkcji oraz 
intuicyjna obsługa wskaźnika za 
pomocą ekranu dotykowego

Zaznacz i płyń – z autopilotem 
Evolution, wykorzystującym 
zaawansowany 9 osiowy czujnik

Połączenie Wi-Fi – pozwala 
na komunikację z urządzeniami 
mobilnymi z aplikacją Raymarine

Połączenia sieciowe z innymi 
wskaźnikami wielofunkcyjnymi 
z interfejsem LightHouse
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Utrzymać kurs! Nadchodzi dobry rok

P olska branża sportów wodnych rozwija się dynamicznie 
i wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku czeka nas do-
skonały sezon. Właściciele mazurskich firm czarterowych 

zgodnie ocenili, że ostatnie miesiące były dla nich najlepszymi od 
lat (w tym numerze „Wiatru” pisze o tym Marek Słodownik). Także 
od producentów i importerów jachtów docierają dobre wiadomo-
ści. Zapowiedzi najbliższych imprez targowych, które odbędą się 
w Łodzi (od 14 listopada) i w Warszawie (od 12 lutego) dowodzą, 
że nadchodzi ciekawy i dobry rok.

Udział w łódzkich targach Boatshow zgłosiło prawie 200 wy-
stawców. Dla pozostałych zabrakło miejsca w hali – po raz pierw-
szy od wielu lat organizatorzy utworzyli rezerwową listę firm. Do 
Łodzi przyjadą nie tylko krajowi przedsiębiorcy, ale także wystaw-
cy z zagranicy – z Finlandii, Hiszpanii, Norwegii, Ukrainy, USA 
i Włoch. Polska stocznia Galeon zapowiedziała światową premierę 
jachtu motorowego Galeon 305 HTS. Zaplanowano europejską pre-
mierę norweskiego jachtu Draco 27 RS. A także wiele polskich de-
biutów, między innymi modeli Solina 22, Maxus 26 i Nexo 3rd. Nie 
zabraknie uroczystych chwil – sobota na Boatshow będzie dniem 
Polskiego Związku Żeglarskiego, który obchodzi 90-lecie.

Również lutowe targi Wiatr i Woda, które po raz pierwszy odbędą 
się w centrum targowo-kongresowym przy ul. Marsa 56c, zapowiada-
ją się obiecująco. Pod koniec października na liście wystawców było 
już 220 przedsiębiorstw. Organizator poinformował, że sponsorem 
wystawy ponownie została firma Henri Lloyd. Zapowiedziano powrót 

miasteczka nurkowego – będą 
seminaria, wykłady, spotkania 
z klientami oraz kilkadziesiąt 
stoisk firm z branży nurkowej.

Zapowiedzi obu imprez tar-
gowych znajdziecie w tym 
wydaniu „Wiatru”. Polecamy 
także relację Michała Pal-
czyńskiego z trwającego rej-
su dookoła świata na jachcie 
„Crystal”. Vademecum bez-
piecznych regat spisane przez 
Kamilę Ostrowską. Sylwetkę 
Bouwe Bekkinga pióra Mar-
ka Słodownika (Holender już 
siódmy raz startuje w wyścigu Volvo Ocean Race). A także artykuł 
Katarzyny Skorskiej, która w rocznicę zaginięcia braci Ejsmontów 
spotkała się z ich siostrą, by przypomnieć tragiczną historię wolnych 
żeglarzy z Węgorzewa. Andrzej Minkiewicz zaprasza na czwartą edy-
cję festiwalu Jacht Film. A Arek Rejs przedstawia łodzie nominowane 
do Best of Boats Awards, nowej nagrody dla jachtów motorowych. 
Wśród wyróżnionych jest polska produkcja: Parker 750 Day Cruiser. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 
podczas gali zorganizowanej w trakcie berlińskich targów Boat & Fun.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

12 992 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania VIII 2014, IX 2014, X 2014).
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W połowie września huragan 
Odile spustoszył Półwysep 
Kalifornijski. Zniszczył wie-

le jednostek, między innymi jacht „Hugo 
Boss” z 2007 roku, który zespół Brytyjczy-
ka Alexa Thomsona przeprowadzał na po-
łudnie dla polskiego zespołu Lotto: Rober-
ta Janeckiego, Adama Skomskiego i szefa 
projektu Romana Paszke. Ekipa Thomsona 
schowała się w porcie Cabo San Lucas, 
ale wiatr był tak potężny, że inne jednos-
tki znajdujące się w pobliżu staranowały 
„Hugo Bossa”. Maszt złamał się w kilku 
miejscach, zniszczony został także kadłub.

W tym sezonie na Pacyfiku odnotowano już 
sześć równie silnych bądź silniejszych hura-
ganów (kategorie 4 i 5 w skali Saffira-Simp-
sona), lecz nie dotarły one na kontynent. Odile 
dotarł. Był najsilniejszym cyklonem w Kali-
fornii od 1967 roku. Warunki do jego powsta-
nia pojawiły się u południowo-zachodnich 
wybrzeży Meksyku już na początku wrześ-
nia, a tropikalna depresja i późniejszy sztorm 
ukształtowały się między 10 a 12. 14 wrześ-
nia Odile miał już czwartą kategorię w pię-
ciostopniowej skali (prędkość wiatru od 209 
do 251 km/h). Początkowo zachowywał się 
jak zawodowy szermierz – zwodził przeciw-

nika, zbaczając na zachód i słabnąc. Dlatego 
na większości potencjalnie zagrożonych ob-
szarów ogłoszono jedynie stan podwyższonej 
gotowości i dopiero 14 września wprowadzo-
no czerwony alarm. Otwarto wtedy schrony 
w całej południowej Kalifornii.

Wraz z huraganem nadeszły intensywne 
deszcze oraz sztormowe fale, które zabiły 
dwóch plażowiczów w Puerto Vallarta. Kil-
ka osób utonęło w powodziach. Największe 
zniszczenia spowodował jednak wiatr, któ-
ry przewracał drzewa, słupy, ogrodzenia 
i porywał wszystko, co nie było solidnie 
przymocowane. Niewiele okien pozostało 
z całymi szybami. Niemal na całym obsza-
rze stanu Baja California Sur zabrakło prądu 
i środków do życia. Zniszczone drogi i lot-
niska uniemożliwiły turystom ewakuację. 
Rozpoczęły się grabieże, głównie żywności 
i artykułów pierwszej potrzeby. Wprowa-
dzono stan wyjątkowy i do pomocy przysła-
no wojsko. Firmy ubezpieczeniowe oszaco-
wały zgłoszone im szkody na 12 miliardów 
peso, czyli około 900 mln dolarów.

Kalifornia żyje głównie z turystyki, więc 
mieszkańcy szybko przystąpili do usuwania 
zniszczeń. W ciągu dwóch tygodni otwarto 
większość sklepów oraz wiele hoteli i pen-

sjonatów. Już po kilku dniach przywrócono 
dostawy prądu. Na początku października 
otwarto lotnisko w Los Cabos, które wcześ-
niej przyjmowało tylko pomoc humanitarną.

Niszczycielska siła cyklonu nie ominęła 
żeglarzy. W Cabo San Lucas małe łodzie 
zacumowane po najmniej osłoniętej stronie 
mariny zostały poobijane, a kilka zatonęło. 
W La Paz, w stoczni Abaroa, część jedno-
stek odniosła uszkodzenia od przedmiotów 
niesionych wiatrem. Natomiast w stoczni 
Atlantic wiele jachtów stojących na stoja-
kach zostało poprzewracanych, uszkodzo-
nych lub pozbawionych masztów. Jeszcze 
trudniejsza sytuacja była na redach i kotwi-
cowiskach. W La Paz 24 jachty zerwały się 
z kotwic i zostały wyrzucone na brzeg (na 
kilku przebywali armatorzy). Cztery jachty 
kotwiczące w La Paz zatonęły.

Podobna sytuacja była w Puerto Escondi-
do. Cztery jachty zatonęły, na brzegu wy-
lądowało dziesięć (jeden z załogą), a trzy 
straciły maszty. W Santa Rosalia ocalały ło-
dzie zacumowane w nowej marinie, ale stara 
została zniszczona, a wszystkie jachty, z wy-
jątkiem jednego, zostały wyrzucone na pla-
żę albo zatopione. W San Carlos trzy jachty 
zerwały się z kotwic. Największa tragedia 
rozegrała się na kotwicowisku w La Paz. 
Dwie z czterech zatopionych tam jednostek 
zatonęły z załogą. Na jachcie „Princess” ży-
cie stracił Günter Trebbow, żeglarz starszej 
generacji, lubiany przez członków żeglar-
skiej społeczności La Paz. Zdążył jeszcze 
zawiadomić przyjaciół przez radio, że przy-
gotowuje się do opuszczenia jachtu, w któ-
rym woda sięga mu do kolan. Na zatopionej 
jednostce odnaleziono jego ciało z objawami 
zawału serca. Na drugim z jachtów („Ta-
basco II”) przebywała para żeglarzy Paul 
Whitehouse i Simone Wood. Od ponad roku 
organizowali oni w La Paz szkolenia z nur-
kowania swobodnego. Udało im się opuścić 
tonącą łódź, jednak do brzegu nie dotarli. 
Ich ciała odnaleziono po kilku dniach.

Chwile grozy przeżył Jeff Hartjoy kotwi-
czący na północy Zatoki Kalifornijskiej. 
Najpierw wiatr dopychał go do brzegu trzy-
metrowymi falami. Jeff obawiał się o życie 
w razie zerwania kotwicy, bo jacht chwilami 
leżał na boku. Później, gdy nadeszło oko cy-
klonu, na pół godziny zapanowała cisza. Na-
stępnie wiatr powiał z drugiej strony, a morze 
osłonięte brzegiem znacznie się uspokoiło.

Po przejściu huraganu, który słabł w mia-
rę przemieszczania się na północ, jachty 
wyrzucone na ląd w La Paz zaczęto spusz-
czać na wodę. Żeglarze ściągali je z plaż 
własnymi siłami, korzystając z przypły-
wów. Oczyszczone mariny już po tygodniu 
były gotowe na przyjęcie jachtów.  MP

Cyklon, który zniszczył „Hugo Bossa”

Plaża w Cabo San Lucas po przejściu nawałnicy.

Sprzedam lub wynajmę od 1 marca 2015 r. w Kapsztadzie (RPA)

jacht typu BRUCEO 
posiadający aktualną kartę bezpieczeństwa na żeglugę oceaniczną.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.

 602 745 805
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D wie polskie ekipy marzą o udziale 
w prestiżowych regatach dooko-
ła świata załóg dwuosobowych 

Barcelona World Race (start w sylwestra). 
Pierwszą parę tworzą Zbigniew Gutkowski 
i Maciej Marczewski, drugą – Robert Jane-
cki i Adam Skomski (Lotto Team kierowany 
przez Romana Paszke). „Gutek” i „Magic” 
poszukują strategicznego sponsora i remon-
tują w Gdańsku jacht „Energa”, który za-
pewne przed wyścigiem zmieni nazwę. Na-
tomiast „Jabes” i „Skoma” zamierzają kupić 
używaną jednostkę, którą można szybko 
przygotować do oceanicznych wyzwań. 
Organizatorzy spodziewają się udziału od 
8 do 10 jachtów. Wszystkie ekipy muszą się 
stawić w stolicy Katalonii do 12 grudnia – 
wtedy bowiem nastąpi uroczyste otwarcie 
miasteczka regatowego w centrum miasta, 
u stóp pomnika Kolumba. Czasu na przygo-
towania jest więc bardzo niewiele. 

Z jachtu „Energa” ściągnięto już dotych-
czasowe barwy, dzięki czemu jednostka 
jest lżejsza mniej więcej o 100 kilogramów. 
Ponadto zdarto starą farbę – łódka jest te-
raz czarna. Dużym zmartwieniem załogi 
są żagle, które mają już kilka lat i mogą 
nie wytrzymać trudów okołoziemskiej 
żeglugi. Należy też wymienić olinowanie 
stałe. „Gutkowi” pomaga wiele osób, nie-
rzadko bardzo zaangażowanych w projekt, 
ale mimo to kilka tygodni przed startem 

położenie załogi nie jest najlepsze. Już 15 
listopada jacht powinien wyruszyć do Bar-
celony, a pracy jest jeszcze sporo.

Druga polska załoga także nie ma komfor-
towej sytuacji. Jacht „Hugo Boss”, który miał 
kupić Lotto Team, został zniszczony przez 
huragan w Meksyku. Zespół od razu rozpo-
czął intensywne poszukiwania nowej jednos-
tki. Żeglarze nie składają broni i zapowiadają, 
że zakup jachtu klasy IMOCA jest przesądzo-
ny. Nawet gdyby tym razem nie zdążyli sta-
nąć na starcie Barcelona World Race.

W październiku obie polskie ekipy wzię-
ły udział w spotkaniu skipperów w Bar-
celonie. „Najważniejszą rzeczą w świecie 
okołoziemskich regat jest wystartowanie 
i dotarcie do mety. Nie jesteśmy nowicju-
szami w klasie IMOCA i zrobimy wszyst-
ko, by ukończyć wyścig tak wysoko jak to 
możliwe” – powiedział na potkaniu Maciej 
Marczewski. Z kolei Robert Janecki poin-
formował: „Wciąż czekamy na jacht. Mie-
liśmy jeden, ale niestety doznał obrażeń 
podczas cyklonu. Wiemy, że nie mamy 
dużo czasu, ale jesteśmy optymistami. 
Mamy nadzieję, że w grudniu będziemy 
w Barcelonie na starcie. Posiadamy ocea-
niczne doświadczenie, co prawda nie z kla-
sy IMOCA, ale z innych łodzi. Musimy po-
znać specyfikę klasy, ale myślę, że mamy 
szanse na uzyskanie dobrego wyniku”.

Marek Słodownik

Misja: Barcelona

Gdy płomień
  wszystko 

pochłonie ...
... Pantaenius jest po 

  Twojej stronie!

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia

Nautica Nord · Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Zalety naszych ubezpieczeń
•  Kompleksowa ochrona - 

także w związku z pożarem

•  Szybka likwidacja szkód

•  Szkoda całkowita? Brak 
udziału własnego

•  Brak potrąceń ze względu 
na wiek uszkodzonych 
części

Zapraszamy na Targi 
Boatshow Hala EXPO 
Łódź 14-16.11.2014 r.
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Uczestnicy skippers meeting na jachcie organizatorów. Pierwsi z lewej: Gutkowski i Marczewski.

Do zobaczenia na starcie. Z prawej Adam Skomski i Robert Janecki.  Fot. Jorge Andreu
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Trzebuniak i Michał Bąk znani są między in-
nymi z wynalezienia elektronicznej kostki do 
gry DICE+ (jedyny polski produkt dostępny 
w sklepach Apple’a), natomiast Roman Pa-
nek i Daniel Michalski zajmują się produkcją 
sprzętu elektronicznego w poznańskiej fir-
mie Goclever. W zespole Mateusza znalazł 
się również Rafał Baranowski.

Kusznierewicz podkreśla prostotę pomy-
słu i działania urządzenia. W trakcie prezen-
tacji w Och-Teatrze zrobił telefonem zdjęcie 
córce siedzącej na widowni i natychmiast, 
jednym kliknięciem, wysłał je do dwóch 
zoomek trzymanych przez Strzelewicza 
i Michalskiego. Po kilku sekundach widow-
nia zobaczyła załadowane ujęcie. Co ważne, 
właściciel zoomki nie musi nic robić – kadr 
od razu pojawia się na jego ekranie. 

Urządzenie działa dzięki darmowej apli-
kacji stworzonej specjalnie dla Zoom.Me. 
Możemy z niej korzystać na trzech syste-

mach operacyjnych: Android, iOS i Win-
dows Phone. Użytkownicy mogą przesy-
łać zdjęcia na wiele zoomek jednocześnie, 
a posiadacz zoomki może odbierać zdjęcia 
od nieograniczonej liczby osób korzysta-
jących z aplikacji (nadawcy muszą zostać 
zaakceptowani przez odbiorcę).

Urządzenie ma ciekłokrystaliczną matrycę 
o przekątnej siedmiu cali. Obraz jest wyso-
kiej jakości – zdjęcia są wyraźne nawet przy 
intensywnym świetle dziennym. W pamię-
ci mieści około czterech tysięcy fotografii. 
Zoom.Me podłączamy do prądu za pomo-
cą kabla, który jest jednocześnie podpórką. 
Zdjęcia można zgrywać przez port micro 
USB lub na kartę micro SD. Urządzenie 
w wersji 3G może być także routerem Wi-Fi.

Ekran jest dostępny w dwóch wersjach: Wi-
-Fi dla tych, którzy mają w domu lub w pracy 
dostęp do sieci, oraz 3G dla tych, którzy nie 
mają jeszcze internetu. Pierwsza kosztuje 249 
zł, druga – 349 zł. Zoomka będzie dostępna 
w sieciach Empik, RTV EURO AGD, Media 
Markt, Komputronik, Saturn, Mediaexpert, 
Neonet, X-KOM. Partnerem strategicznym 
projektu jest T-Mobile – firma będzie oczywi-
ście oferować urządzenie w swoich salonach.

Kamila Ostrowska
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W yobraźcie sobie rejs po Bałtyku, 
w Chorwacji lub na Karaibach, 
podczas którego robicie zdję-

cia telefonem i wszystkie najciekawsze uję-
cia wysyłacie do bliskich – bezpośrednio na 
ekran ustawiony na kuchennej komodzie lub 
w salonie. Niemożliwe? Ależ owszem. Dzięki 
eleganckiej i stosunkowo niedrogiej elektro-
nicznej ramce najbliżsi mogą teraz dzielić 
z wami wszystkie radości, cumować w tej sa-
mej zatoce i codziennie zaglądać pod pokład. 
Pamięć ekranu pozwala użytkownikom two-
rzyć zawsze aktualny album fotografii.

W warszawskim Och-Teatrze odbyła się 
premiera elektronicznego gadżetu Zoom. Me. 
Pomysłodawcą projektu jest Mateusz Kusz-
nierewicz. Na spotkaniu promocyjnym że-
glarz zaczarował gości i zaraził pomysłem 
niczym Steve Jobs, twórca firmy Apple. 
Multimedialnej prezentacji towarzyszył wy-
stęp kompozytora muzyki elektronicznej 
Radzimira Dębskiego. Nastrój tworzyły 
nie tylko dźwięki, ale także światło, kolory 
i wyświetlane obrazy. Mateusz opowiedział, 
jak wpadł na pomysł stworzenia Zoom.Me. 
Zainspirowały go chwile spędzane z rodzi-
ną. Robił smartfonem zdjęcia córce i od razu 
chciał się nimi dzielić z rodzicami i teścia-

mi. Ale nie mógł, ponieważ nie korzystają 
oni z telefonów komórkowych odbierających 
wiadomości MMS. Także wysłanie e-maila 
nie gwarantowało, że zobaczą zdjęcie od 
razu. Poza tym raz wyświetlony w kore-
spondencji kadr zniknąłby zapewne w archi-
wum poczty. Wtedy zaczęła kiełkować idea, 
dzięki której kilkanaście miesięcy później 

poznaliśmy zoomkę, czyli elektroniczny 
ekran do odbierania zdjęć ze smartfonów.

Urządzenie zaprojektował polski zespół. 
Mateusz Kusznierewicz rzucił pomysł, ale 
rozwinęli go specjaliści z branży nowych 
technologii. Patryk Strzelewicz, Krzysztof 

Nowy gadżet nie tylko dla żeglarzy
Iza robi zdjęcie Mateuszowi i Nataszy. Po chwili uchwycony kadr pojawi się na ekranie rodziców.

Zoom.Me – elegancki prezent na każdą okazję.

Urządzenie będzie dostępne w salonach T-Mobile.Zoom.Me podłączamy do prądu za pomocą kabla, który jest jednocześnie podpórką.

PIOTR KOT, 
Współwłaściciel Delphia Yachts

 Ko m p ak to w y  ja c ht  sp a c e ro w y  
z  o p cj ą  p ł y wania  w  p ó ł ś l iz g u

NAUTIKA 830 SOLEY

TRUE YACHTS˚

AUTHORIZED DEALER˚
DELPHIAYACHTS.EU

Zapraszamy na targi "Boatshow 2014" 
w Łodzi w dniach 14 - 16 listopada 2014.

Shafran Sail :
e: shafran@hot.pl | t: (87) 428 04 74
www.shafran-sail.com

http://WWW.ZOOM.ME/
http://www.delphiayachts.eu


 

F
O

T
. W

W
W

.Z
O

O
M

.M
E

 (4
)

PIOTR KOT, 
Współwłaściciel Delphia Yachts

 Ko m p ak to w y  ja c ht  sp a c e ro w y  
z  o p cj ą  p ł y wania  w  p ó ł ś l iz g u

NAUTIKA 830 SOLEY

TRUE YACHTS˚

AUTHORIZED DEALER˚
DELPHIAYACHTS.EU

Zapraszamy na targi "Boatshow 2014" 
w Łodzi w dniach 14 - 16 listopada 2014.

Shafran Sail :
e: shafran@hot.pl | t: (87) 428 04 74
www.shafran-sail.com

T omasz Cichocki kontynuuje drugi 
samotny rejs dookoła świata. W so-
botę 6 września wypłynął jachtem 

„Indykpol” (Delphia 47) z francuskiego Bre-
stu. Przez pierwsze dni robił ostatnie porząd-
ki i dokręcał ostatnie śrubki w pokładowych 
elementach. Po ośmiu dniach żeglugi miał za 
rufą tysiąc mil. Po kilku kolejnych dobach 
otrzymał od firmy Navsim wiadomość, że 
pokonuje średnio 122 mile na dobę. I właśnie 
wtedy zaczął wpadać w objęcia ciszy, która 
w pobliżu brzegów Afryki przytrzymała go 
kilka dni. Na krótkim filmie wrzuconym na 
Facebooka widzieliśmy jacht Tomka stojący 

niemal jak spławik w pobliży Wysp Kana-
ryjskich. Z nudów zajął się praniem i przy-
piął czyste koszulki klamerkami do lin na 
rufie. Upiekł chleb, zrobił kolejne zdjęcia, 
nakręcił krótkie ujęcie kamerą umieszczoną 
na dronie i cierpliwie czekał...

30 września powiadomił, że wiatr się wresz-
cie ożywił. Niestety na krótko. Po kolejnym 
tygodniu żeglugi (8 października) Cichocki 
przekroczył równik. Czterdziestego dnia 
rejsu, gdy znajdował się ponad tysiąc mil na 
południe od równika, na pokład przekazano 
kilka danych statystycznych: przez 39 dni i 22 
godziny „Indykpol” przepłynął 4722 mile 

(średnia prędkość: 4,9 węzła). Gdyby utrzy-
mał taką średnią przez całą wyprawę, po-
wróciłby do Brestu w połowie kwietnia 2015 
roku. Zwrócono też uwagę, że przez tydzień 
pokonał więcej mil niż przez wcześniejsze 
trzy tygodnie. Gdyby płynął parowcem, mo-
glibyśmy powiedzieć, że dołożył do pieca...

Żeglował na południe prostym kursem, 
aż dotarł do szerokości geograficznej Rio 
de Janeiro. Wtedy zaczął powoli kierować 
jacht na wschód w stronę Kapsztadu i Przy-
lądka Dobrej Nadziei. W poniedziałek 20 
października przysłał zdjęcie wulkanicz-
nych wysp Martim Vaz należących do Bra-
zylii. Krótko po tym poinformowano, że do 
Tomka zbliża się silny front niżowy, zapo-
wiadano wiatr do 12 stopni w skali Beau-
forta. Na szczęście klin wyżowy związany 
z układem wysokiego ciśnienia skutecz-
nie zablokował rozciągnięcie się frontu na 
północ. Cichocki uniknął kłopotów i mógł 
się cieszyć doskonałym wiatrem wiejącym 
z prędkością 16 węzłów.

26 października minął 50. dzień rejsu. Do 
rufy polskiego jachtu powoli zbliżała się 
od zachodu flota jednostek rywalizujących 
w okołoziemskich regatach etapowych Volvo 
Ocean Race. 28 października Cichocki miał 
na liczniku ponad 6000 mil morskich i powoli 
zaczynał myśleć o Oceanie Indyjskim.

KO

„Indyk” przeskoczył Atlantyk
28 października Cichocki miał na liczniku ponad 6000 mil i zaczynał myśleć o Oceanie Indyjskim.
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F irmy zaliczają miniony sezon do 
udanych głównie za sprawą pogody. 
Lipiec był bardzo ciepły i wiały dość 

słabe wiatry, co zachęcało do skorzystania 
z mazurskiej oferty. W sierpniu aura nie była 
aż tak dobra, ale klienci również nie zawiedli. 
Jak nas informują szefowie czarterowych flot, 
żeglarze poszukują coraz większych jachtów 
i chętnie odkrywają nowości. Niewielu pyta 
o system lazy jack, toaletę czy odtwarzacz CD, 
bo takie wyposażenie jachtów to zwykle stan-
dard. Magnesem jest natomiast klimatyzacja, 
antena satelitarna albo elektryczny system do 
kładzenia i stawiania masztu. Najbardziej wy-
magający mogą liczyć na jednostkę z wielkim 
telewizorem, dwoma kołami sterowymi, bo-
gatym wyposażeniem elektronicznym, a na-
wet telefonem satelitarnym (fanaberia czy po 
prostu przerost formy nad treścią?).

Jachty luksusowe, których na Mazurach 
jest coraz więcej, na ogół nie czekają na 
klientów. Trudniej wynająć jednostki star-
sze, mniejsze i gorzej wyposażone. Firmy 
czarterowe dzielą swych klientów na dwie 
główne grupy. Pierwsza to wymagający że-
glarze szukający wygody i usług wysokiej 
jakości. Druga to osoby targujące się o cenę 
czarteru i pływające w większych zało-

gach. To głównie dzięki nim na ruch w bi-
znesie nie narzekali także indywidualni ar-
matorzy, mający jeden, dwa lub trzy jachty, 
często niestety działający w szarej strefie. 

Właściciele firm zwracają uwagę, że 
najpoważniejszymi grzechami żeglarzy są 
zarysowania burt, trudności z obsługą sil-
ników przyczepnych i niszczenie żagli. Na 
co narzekają żeglarze? Przede wszystkim 
na rosnące ceny i tłok na szlaku. W przy-
staniach płacimy za postój (także w dzień), 
za toalety, prysznice, wodę i prąd. Część 
portów wlicza dodatkowe usługi w cenę 
postoju, w innych wszystkie wygody mają 
osobny cennik. Na przykład w Sztynorcie 
prysznic kosztuje 15 zł – niemal dwa razy 

więcej niż w niemieckich, szwedzkich 
i duńskich portach Bałtyku. Mimo to mari-
na w szczycie sezonu pęka w szwach.

Sezon w opinii  
policjantów i ratowników 

Ocena sezonu także w policyjnych statysty-
kach wypada dobrze. Zmniejszyła się liczba 
utonięć, szczególnie wśród osób w średnim 
wieku. Nie odnotowano utonięć w grupie 
nieletnich. Policjanci prowadzili w tym roku 
intensywne działania mające wytropić pija-
nych użytkowników jezior. Obecni byli na-
wet na szlaku Krutyni, gdzie po raz pierwszy 
zwodowali łódź specjalnie przygotowaną do 

rzecznych patroli (płaskodenną, z silnikiem 
o mocy 30 KM). Uczestnicy spływów kajako-
wych często dają się we znaki mieszkańcom 
i innym turystom. Alkohol, zaśmiecanie tere-
nu i zakłócanie spokoju to najczęstsze przewi-
nienia. Dlatego zadania policyjnych motoro-
wodniaków polegały głównie na zapewnieniu 
porządku i bezpieczeństwa. Funkcjonariusze 
kontrolowali trzeźwość kajakarzy i przewoź-
ników sterujących pychówkami. Sprawdzali 
wyposażenie łodzi i kajaków w sprzęt ra-
tunkowy, zwracali też uwagę, czy pływający 
mają pojemniki lub worki na odpady.

Pomyślano również o profilaktyce. Po-
licjanci z Warmii i Mazur zorganizowali 
w sierpniu kampanię „Zobacz. Przeżyj”. 

Niektóre osoby oglądające spot promujący 
bezpieczeństwo nad wodą mogą w pewnym 
momencie zacząć odruchowo łapać oddech. 
To przez realistycznie nakręconą scenę uto-
nięcia. Stąd właśnie nazwa kampanii „Zo-
bacz. Przeżyj”. Popatrz na świat oczami 
tonącego, przeżyj jego emocje, zapamiętaj, 
a później bądź bezpieczny nad wodą.

Latem tego roku policyjne patrole wyrusza-
ły do dwóch wypadków i 30 kolizji. Niektó-
rzy sprawcy nie mieli wymaganych upraw-
nień do kierowania łodzią. Dotyczyło to 
szczególnie kierujących motorówkami i sku-
terami wodnymi o dużej mocy (35 wodnia-
ków za brak uprawnień ukarano mandatami). 
Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji to 
brawura, przecenienie swoich umiejętności 
i nieuwaga. Bez uprawnień można pływać 
jachtem żeglownym o długości całkowitej 
do 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem 
o mocy do 10 kW (około 13 KM). Niestety, 
często kierujący tymi jednostkami nie tylko 
nie mają patentów, ale także nie znają przepi-
sów obowiązujących w żegludze.

Policjanci odnotowali kilkanaście kra-
dzieży sprzętu pływającego – łódek, sku-
tera wodnego, ale przede wszystkim sil-
ników. Dochodziło do nich najczęściej 
w powiatach piskim i mrągowskim (zatrzy-
mano dziesięciu sprawców).

Bardzo aktywni byli na Mazurach ratow-
nicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Od maja do połowy wrześ-

nia brali udział w ponad 500 interwencjach, 
udzielili pomocy 540 poszkodowanym, 
z których 12 wymagało hospitalizacji. Wod-
ne karetki, których istnienie jeszcze kilka lat 
temu kwestionowano, wyruszały na wodę 
298 razy (tylko w jednym wypadku pomoc 
była zbyteczna, 92 osoby zakończyły urlop 
w szpitalu). Ratownicy wypływali do 40 
wywróconych jednostek i 106 razy udzielali 
pomocy w wypadku awarii technicznych.

Marek Słodownik

Za pomoc i udostępnienie materiałów autor 
dziękuje podinspektor Annie Fic z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Jarosławowi 
Sroce z MOPR.

Najlepszy sezon na Mazurach od lat
Zapytaliśmy szefów kilkunastu firm czarterowych, jak oceniają 

sezon. Jednogłośnie uznali, że tak dobrego roku nie było od dawna.
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Port Sailor – Piękna Góra koło Giżycka.

http://www.scandinavia-yachts.com
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ATRAKCYJNE TERENY 
INWESTYCYJNE NA WARMII I MAZURACH

Kruklanki JASIENIEC

Nieruchomość położona w miejscowości Jasieniec, przy drodze gminnej 
o nawierzchni bitumicznej. Działka nr 1/68 zabudowana dwoma budyn-
kami inwentarskimi do rozbiórki. Działka nr 1/71 niezabudowana, sta-
nowi cypel wchodzący w malownicze jezioro Gołdapiwo.

Powierzchnia nieruchomości 23,0285 ha

SWOBODNA

Nieruchomości niezabudowane położone są przy drodze dojazdowej, 
biegnącej do jeziora Limajno. Z terenu nieruchomości rozpościera się 
piękny widok na jezioro i okoliczne lasy. Nieruchomości mają kształt 
zwarty. Położone są w terenie o dużych i średnich spadkach.

Powierzchnia nieruchomości 5  ha

Ostróda WAŁDOWO MAŁA RUŚ

Nieruchomość tworzy dwa zwarte kompleksy. Teren płaski. Bezpośred-
ni dojazd do nieruchomości z projektowanych dróg wewnętrznych.

Powierzchnia nieruchomości 72,0718  ha

Świętajno ROGOWSZCZYZNA

Nieruchomość bezpośrednio granicząca z linią brzegową Jeziora Dwo-
rackiego, do września 2013 roku użytkowana rolniczo, niezabudowana, 
predysponowana do funkcji rekreacyjno-turystycznej.

Powierzchnia nieruchomości 28,0625 ha

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

www.anr.gov.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

http://www.anr.gov.pl
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F estiwal Filmów Żeglarskich Jacht 
Film odbędzie się w warszawskim 
kinie „Wisła” 29 i 30 listopada. 

Na otwarcie festiwalu zaplanowano pokaz 
amatorskich filmów nadesłanych na kon-
kurs „A morze kręci mnie”, który ma za-
chęcać miłośników żeglarstwa do kręcenia 
własnych obrazów związanych z wodą i ża-
glami. Widzowie zobaczą filmy dopuszczo-
ne przez jury do konkursu. Autorzy będą 
oceniani i nagradzani zarówno przez sę-
dziów, jak i festiwalową publiczność.

Wśród filmów, które w tym roku orga-
nizatorzy przygotowali na Jacht Film, jest 
między innymi pełnometrażowy dokument 
„Jessica Watson. Prawdziwa odwaga” zre-
alizowany w 2013 roku. To historia młodej 
Australijki, która kilka dni przed swoimi 
17. urodzinami ukończyła wokółziemski 
rejs non stop tradycyjnym szlakiem kliprów 
(wokół trzech przylądków). Jessica, w asy-
ście godnej największych gwiazd żeglar-
stwa, zawinęła do portu w Sydney w maju 
2010 roku po 210 dniach żeglugi 10-metro-
wym jachtem „Ella’s Pink Lady”.

Miłośników szkutnictwa i amatorów bu-
dowania własnych jednostek zainteresuje 
film zatytułowany „Raw Faith” („Głęboka 
wiara”). To historia amerykańskiej rodziny 
i 88-stopowego galeonu, który budowała 
w Addison (stan Maine w USA). Opowieść 
jest poruszająca i zarazem tragiczna. Hi-
storia zarażania pasją inspiruje do działań 
i podejmowania heroicznych wysiłków. To 
także opowieść o upadkach i wstawaniu 
z kolan dla bardzo krótkich chwil radości.

Nie zabraknie też polskich produkcji. 
Tych z dawnych siermiężnych czasów oraz 
zrealizowanych całkiem niedawno. Wielką 
gratką będzie pokaz filmu autorstwa Ser-
giusza Sprudina, jednego z najbardziej do-
świadczonych polskich dokumentalistów. 
Obraz przedstawia międzynarodowe regaty 
Finn Gold Cup w Gdyni w 1965 roku. Pięk-
no sportowego żeglarstwa opowiedziano 
bez jednego słowa. Narracja budowana jest 
za pomocą obrazu, ciekawych filmowych 
zdjęć i klasycznej muzyki. Nie dowiemy 
się, ilu startowało zawodników, z jakich 
przyjechali krajów, nie poznamy nawet 

zwycięzcy regat. Zobaczymy za to walkę 
na wodzie, dobrą żeglarską robotę i respekt 
przed morskim żywiołem.

Do kina „Wisła” zapraszamy 29 i 30 li-
stopada. Projekcjom będą towarzyszyć za-
powiedzi i gawędy konferansjerów. Zapla-
nowano konkursy związane z żeglarstwem 
oraz prezentowanymi filmami. Partnerami 
przeglądu i fundatorami nagród dla uczest-
ników są Henri Lloyd, Delphia Yachts, Oli-
va, Planete +, magazyn „Wiatr”, Magazyn 
Żeglarski TVN Meteo, Szkoła Żeglarstwa 
Morka, Sailbook.pl, Pogodynka.pl, Tanie-
Rejsy.pl, Żeglarka.pl, Tawerna Korsarz 
oraz agencja reklamowa Jet Line. Więcej 
informacji o przeglądzie na stronie www.
jachtfilm.pl.

Andrzej Minkiewicz

Jessica Watson w kinie „Wisła”

http://www.kotpol.pl
http://www.jachtfilm.pl/
http://www.jachtfilm.pl/
http://www.apartamentynadzatoka.pl


 

Z progu apartamentu do plaży – kil-
kadziesiąt metrów. Z salonu do por-
tu – dwanaście minut pieszo, cztery 

minuty samochodem albo trzy minuty rowe-
rem. Przed regatami lub rejsem sztormiak 
można założyć we własnym przedpokoju. 
Za oknem jak na dłoni rozpościera się widok 
na Zatokę Pucką. Przy dobrej widoczności 
można policzyć wszystkie deski i kite'y pły-
wające w Chałupach i Kuźnicy. Przedstawia-
my nowe apartamenty na lato i na cały rok 

pięknie położone na wschodnich zacisznych 
krańcach Pucka, tuż przy ścieżce rowerowej 
R10 prowadzącej z Helu do Gdyni, zaledwie 
40 metrów od zaznaczonego na mapach 
punktu widokowego na Zatokę Pucką.

Apartamenty nad Zatoką to kameralna in-
westycja o nowoczesnej architekturze. Dużo 
przeszklonych powierzchni oraz drewniana 
elewacja wpisują się w klimat nadmorskiej 
okolicy. Apartamenty usytuowane są na kli-
fie, w sąsiedztwie plaży. Budynek mieści 41 
mieszkań z balkonami lub tarasami. Na dru-
gim, najwyższym, piętrze znajdują się apar-
tamenty z antresolami, natomiast na parterze 
do mieszkań przynależą ogródki. Duża część 

lokali już znalazła nabywców (powierzchnie: 
od 26 do 72 metrów kwadratowych; ceny już 
od 4400 zł za metr kwadratowy). 

Żeglarzom atutów Pucka przybliżać nie 
trzeba. Marina oferuje nowoczesne keje dla 
jachtów, slip dla łodzi, stację paliw, dwie 
restauracje, popularną tawernę „Mistral” 
serwującą rybne przysmaki, sklep żeglar-
ski, hangary i zaplecze dla grup sportowych, 
a nawet szkołę windsurfingu prowadzącą 
między innymi wypożyczalnię i przecho-
walnię sprzętu. Z mariną sąsiaduje space-
rowe molo oraz plaża. W sezonie przystań 
gości uczestników regat sportowych prawie 
wszystkich klas – od najmniejszych optimi-

stów po łodzie klas olimpijskich. Zdaniem 
fachowców, Zatoka Pucka jest jednym z naj-
lepszych akwenów do windsurfingu i kite-
surfingu w naszej części Europy. Ponadto 
w planach miasta jest rozbudowa mariny.

Apartamenty nad Zatoką mają najlepszą 
lokalizację w ustronnym, spokojnym miej-
scu. Są zarazem blisko sklepów i miejskiej 
infrastruktury Pucka – 1200 metrów od 
ośrodka zdrowia i marketu, 1300 metrów 
od urokliwego rynku i 1600 metrów od 
dworca PKP. To również bardzo ciekawa 
propozycja dla osób szukających pomysłu 
na inwestycję w nieruchomość i wakacyj-
nego apartamentu z możliwością wynajmu.

zacumuj i zamieszkaj nad zatoką
Apartamenty nad Zatoką Pucką. Bliżej wody już się nie da zamieszkać.

http://www.apartamentynadzatoka.pl
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S zesnasta edycja Targów Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych Boatshow od-
będzie się w Łodzi w trzeci week-

end listopada (od 14 do 16 listopada). Firma 
Intersevis zaprasza do nowoczesnej hali 
Expo-Łódź (aleja Politechniki 4). W piątek 
i w sobotę będziemy zwiedzać wystawę od 
godz. 10 do 18, natomiast w niedzielę – od 
godz. 10 do 16.

Stocznia Delphia Yachts zaprezentuje 
model Delphia 16 – ciekawy otwarto po-
kładowy jacht szkoleniowy dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Jego konstruktorem jest 
Andrzej Skrzat, a pomysłodawcami – Ka-

rol Jabłoński, zawodowy żeglarz, sternik 
w regatach o Puchar Ameryki, oraz Adam 
Liszkiewicz, żeglarski menadżer i trener. 
Delphia 16 to pierwszy jacht, na którym 
najmłodsi zawodnicy poznają żeglarski 
świat – jeszcze zanim samodzielnie usią-
dą za sterem optimista. Olecka stocznia 
przedstawi także spacerową łódź motorową 
Nautika 830 Soley będącą zmodyfikowaną 
wersją półślizgową modelu Nautika 830.

Na stoisku marki Quicksilver zobaczymy 
trzy motorówki: Activ 705 Cruiser (kom-
fortowy cruiser dla ośmiu osób), 605 Pilo-
thouse z obszernym kokpitem i miejscem 

na wędki oraz model Activ 510 Cabin bę-
dący ciekawą produkcją typu day cruiser.

Stocznia Janmor przedstawi bardzo cie-
kawy projekt małej motorowej jednostki 
spacerowej konstrukcji Jacka Centkowskie-
go (Janmor 700). Nie zobaczymy co praw-
da prototypowego egzemplarza, gdyż prace 
w stoczni jeszcze trwają, ale firma po raz 
pierwszy zaprezentuje materiały promujące 
nowy model. Na rynku niewiele jest cieka-
wych konstrukcji łodzi wypornościowych, 
które byłyby nie tylko eleganckie i nowo-
czesne, ale także stosunkowo niewielkie 
i niedrogie. Janmor 700 ma siedem metrów 

do Łodzi po łódkę marzeń

Jachty spacerowe na Boatshow: Nexus 850... ...Nautika 830 Soley... ...oraz nowy projekt – Janmor 700.
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długości i miejsca do spania dla czterech 
osób. Może mieć silnik zaburtowy lub sta-
cjonarny. Uwagę zwraca zamykana sterów-
ka. Będzie oczywiście mesa z kanapą i sto-
łem, kambuz oraz dość przestronna toaleta. 
Szefowie stoczni Janmor zapowiadają, że 
ich nowy houseboat będzie małym okrętem 
za przystępną cenę.

Na Boatshow zobaczymy jacht Maxus 26 
– nowy projekt stoczni Northman z Węgo-
rzewa (o tej konstrukcji pisaliśmy obszernie 
w październikowym wydaniu). Ta niewiel-
ka jednostka ma podwójną koję dziobową, 
podwójną poprzeczną koję pod kokpitem 
oraz dwie burtowe koje w mesie. A także 
zamykaną toaletę, kambuz z umywalką 
i stół. Maxus 26 może mieć miecz obroto-
wy, szybrowy (dla osób ceniących sprawną 
żeglugę regatową), tradycyjny kil na morze 
albo popularny we Francji system twin keel 
umożliwiający osiadanie łodzi na plażach 
podczas odpływów. Armator może zamon-
tować silnik zaburtowy na pantografie lub 
w studzience bądź też zlecić montaż silnika 
stacjonarnego – projektant zaplanował bo-
wiem komorę silnikową pod przednią częś-
cią kokpitu. Na pokładzie uwagę zwraca 
stopreling wyraźnie wyniesiony powyżej 
powierzchni pokładu (to nowość w łodziach 
tej wielkości). Tworzy on nie tylko solidną 

podstawę pod słupki relingów, kosz dzio-
bowy, kosze rufowe, bramę do kładzenia 
masztu i inne pokładowe okucia, ale stano-
wi też element konstrukcyjny (wzmocnione 
łączenie kadłuba z pokładem) oraz elegan-
cką optyczną granicę zamykającą pokład.

Na stoisku stoczni Northman zobaczymy 
także trzy inne modele: Maxus 24, Maxus 
33.1 RS oraz motorową łódź Nexus 850. 
Stocznia Balt-Yacht zaprasza na pokład jachtu 
Balt 818 Tytan. To jednostka dla sześciu osób, 
z dwoma kabinami i łazienką – pierwszy pol-
ski półślizgowy houseboat. Łodzie tego typu 
pozwalają osiągać spore prędkości przy za-
chowaniu dużej ekonomiki podróży i dużego 
zasięgu (połączenie jachtu wypornościowego 
ze ślizgowym). Na stoisku Balt-Yacht zoba-
czymy także znaną łódź spacerową Suncam-
per 30. Firma Antila Yachts przedstawi dziel-
ną łódź żaglową Antila 24 (znaną nie tylko 
z wód śródlądowych, ale także z rejsu doo-
koła Europy Iwony i Marka Tarczyńskich) 
oraz model Antila 26 cc – szybką turystyczną 
jednostkę będącą jednocześnie popularnym 
mazurskim jachtem czarterowym. Natomiast 
Haber Yachts zaprezentuje łódź motorową 
Haber 20 mini Reporter.

Z pewnością warto odwiedzić stoisko 
stoczni Dalpol Yacht, gdzie zobaczymy 
jacht Phobos 25 w wersji exclusive. Nowy 

jacht żaglowy nexø 3rd (trójka) zaprezen-
tuje stocznia Nexø. Firma przedstawi eg-
zemplarz wyposażony w dwa stery (twin 
rudder). Nexø 3rd to nieduży, ale szybki tu-
rystyczny jacht kabinowy. Na Boatshow nie 
zabraknie także jednostek z zagranicznych 
stoczni, które przedstawią krajowi impor-
terzy – między innymi firmy Horyzont, 
AMS i Power Boats.

Podczas wystawy najciekawsze łodzie 
żaglowe i motorowe zostaną wyróżnione 
przez jury targów Boatshow złotymi me-
dalami. Polski Związek Żeglarski przyzna 
nagrodę Złoty Dzwon. Jak zwykle będą też 
nagrody dziennikarzy.

Oczywiście nie zabraknie firm czartero-
wych i agencji organizujących rejsy. A także 
żaglowni, firm ubezpieczeniowych, produ-
centów i importerów odzieży żeglarskiej, 
dostawców wyposażenia jachtów, elektroni-
ki i farb do łodzi. Osoby zainteresowane in-
frastrukturą z pewnością odwiedzą stoisko 
firmy Karos (pomosty pływające i wyposa-
żenie portów). Targowa scena będzie gościć 
znanych żeglarzy i prelegentów. Natomiast 
w salach konferencyjnych odbędą się pre-
zentacje i panele dyskusyjne. Zapraszamy 
również na stoisko magazynu „Wiatr” – czy-
telnicy, którzy odwiedzą Boatshow, otrzy-
mają najnowsze wydania pisma.

www.makanu.com.pl
www.crewsaver.pl
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PerySKOP JACHtY

J erzy Jankowski, kapitan jachtu 
„Eljacht”, od trzech lat wspiera re-
gaty o puchar „Poloneza”, od pię-

ciu organizuje Eljacht Cup, a od tego roku 
współpracuje przy organizacji Etapowych 
Regat Turystycznych. Poza tym jest jednym 
z najaktywniejszych bałtyckich skipperów 

i zawsze przypływa na metę w czołówce. 
W sierpniu Jerzy Jankowski odniósł najwięk-
szy tegoroczny sukces – był najszybszym 
samotnikiem w regatach „Poloneza”, zajął 
też pierwsze miejsce w grupie żeglarzy sa-
motnych z pomiarem ORC (startowało 33 
samotników). Poza tym załoga „Eljachtu” 

uczestniczyła w regatach Unity Line (4. miej-
sce w grupach ORC i KWR) oraz w Morskich 
Żeglarskich Mistrzostwach Polski w Darłów-
ku (7. miejsce w grupie ORC II wśród najlep-
szych polskich regatowców). Po powrocie do 
Trójmiasta „Eljacht” startował w Pucharze 
Obrońców Westerplatte, a także w regatach 
Gdynia – Władysławowo – Gdynia (5. miej-
sce w KWR I oraz 4. w ORC II). Na zakoń-
czenie sezonu, w Błękitnej Wstędze Zatoki 
Gdańskiej, „Eljacht” był pierwszy w grupie 
Delphia 40 i piąty wśród jachtów o długości 
od 9 do 12 metrów. W klasyfikacji generalnej 
zajął 26. pozycję (startowały 142 jednostki). 

Warto podkreślić, że Jerzy Jankowski że-
gluje na jachcie typu Delphia 40 posiadają-
cym bogate wyposażenie pokładowe oraz 
pełne wyposażenie hotelowe i kuchenne. 
Nie jest to więc sportowy bolid odchudzo-
ny do osiągania regatowych prędkości, lecz 
zwykła seryjna jednostka cruisingowa.

Piotr Stelmarczyk

Udany sezon „eljachtu”

P oznajcie jeden z najszybszych jach-
tów żeglujących w Polsce. „Fujimo” 
powstał w 1990 roku w Australii. 

Dwa lata wcześniej w Perth rozgrywano finał 
Pucharu Ameryki. Wiadomo było, że kla-
sa 12-metrowa, związana z pucharem od 30 
lat, startuje po raz ostatni. Biura projektowe 
na całym świecie zabrały się ostro do pracy 
i wkrótce stocznie błyskawicznie zbudowały 
kilkanaście prototypów nowych jednostek. 
Jedną z nich była właśnie łódź „Fujimo” po-
wstała na bazie słynnej „Abracadabry”. Zbu-
dowano jeszcze dwa identyczne egzemplarze, 
aby testować nową konstrukcję jednocześnie 
na różnych akwenach.

Jacht zaprojektowano w znanym biurze 
Reichel-Pugh specjalizującym się w jednost-
kach regatowych. Budowę powierzono au-
stralijskiej stoczni McConaghy Boats. Kadłub 
powstał z włókien węglowych, co wówczas 
było jeszcze rzadkością. Sądzono, że nowo-
czesna technologia wpłynie na przychylność 

decydentów kwalifikujących jachty do Pucha-
ru Ameryki. Okazało się jednak, że było do-
kładnie odwrotnie. Choć łódź miała świetne 
osiągi, uznano, że jest zbyt kosztowna i wy-
eliminowano ją z rywalizacji (ostatecznie wy-
brano ponad 20-metrowe jachty klasy IACC, 
dłuższe od „Fujimo” o sześć metrów).

Od tej chwili „Fujimo” ścigał się w Australii 
przez kilka miesięcy. W końcu kupił go eks-
centryczny milioner z Kalifornii urzeczony 
nowoczesną sylwetką kadłuba (ponoć na za-
kup i wszystkie związane z tym koszty wydał 
tyle pieniędzy, że przestał być milionerem). 
A skąd nazwa „Fujimo”? Kiedy powiedział 
żonie, że kupił łódź, ta postanowiła od nie-
go odejść. Zdenerwowany armator wrzasnął, 
posługując się skrótem „Fu.. You, I’m Out”. 
Inna wersja tej opowieści głosi, że to właśnie 
żona napisała te słowa mężowi.

Jacht ściągnął do Polski prawie 10 lat temu 
Andrzej Skoczylas, biznesmen z Warszawy, 
który traktował łódź jak pływający billboard 

reklamowy. „Fujimo” startował w lokalnych 
regatach, pokazując przepaść między jed-
nostkami z naszego podwórka a amerykań-
ską konstrukcją z San Diego. Niedawno łódź 
zmieniła właściciela – nowym został trójmiej-
ski biznesmen Mariusz Kowalski. Zamierza 
on zaproponować żeglarzom czartery i udział 
w zagranicznych imprezach regatowych. Ma-
rzy o wyścigach w Wielkiej Brytanii, o rega-
tach na Sardynii firmowanych przez markę 
Rolex, a nawet o wyścigu Sydney – Hobart. 
Trwa modernizacja jednostki. Zakupiono 
nowy maszt i wymieniono olinowanie, teraz 
w planach jest przebudowa wnętrza.

„Fujimo” ma charakterystyczny płaski 
pokład bez nadbudówki ułatwiający mane-
wrowanie i pracę załogi. Pod pokładem jest 
12 koi, obszerna kabina nawigacyjna i bardzo 
duży kambuz. Łódź wyposażono w ogrzewa-
nie. Choć „Jujimo” ma już 24 lata, doskonale 
spisuje się na trasie. W tegorocznych regatach 
„Poloneza” dwuosobowa załoga (Mariusz 
Kowalski i Tomek Kosobucki) żeglowała 
przez cały wyścig ze sztormowym grotem. 
Mimo to uległa jedynie jednostce klasy 
IMOCA (jacht „Energa” Zbigniewa Gutkow-
skiego i Macieja Marczewskiego).

Marek Słodownik

trzecia młodość „Fujimo”

„Eljacht” kapitana Jerzego Jankowskiego.  Fot. Tomasz Turczyński / News Press 

JACHT „FUJIMO”
Długość 15,2 m
Szerokość 4,6 m
Zanurzenie 3,2 m
Masa 12 347 kg
Grot 85,6 m kw.
Genua 68,5 m kw.
Fok 38,6 m kw.
Spinaker 140 m kw.
Załoga 12 osób

Jacht „Fujimo” nadal pływa pod banderą USA.  Fot. Marek Słodownik
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M agazyn „Wiatr” gościł w paź-
dzierniku na poznańskich tar-
gach Tour Salon. Na stoisku 

Chorwacji miłośnicy żeglarstwa i sportów 
wodnych odbierali najnowsze materiały infor-
macyjne, między innymi katalog marin pre-
zentujący zdjęcia lotnicze ponad 50 portów 
– od półwyspu Istria na północy po Korčulę 
i Dubrownik na południu. A także publikację 
przedstawiającą najciekawsze atrakcje przy-
rodnicze chorwackiego Adriatyku.

Niezwykłe śródlądowe szlaki wodne na-
szych zachodnich sąsiadów podziwialiśmy na 
stoisku Berlina i Brandenburgii. Imponujące 
było stoisko Wielkiej Pętli Wielkopolski, któ-
ra otrzymała złoty medal targów. Wojewódz-
two pomorskie promowało Gdańsk i atrakcje 
Trójmiasta. Zapoznaliśmy się z ciekawą ofer-
tą Partnerstwa Drawy, a także z atrakcjami 
Odry i Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. 
W Poznaniu nie mogło oczywiście zabraknąć 

Warmii i Mazur oraz Pomorza Zachodniego 
promującego między innymi Zachodniopo-
morski Szlak Żeglarski.

Sporą atrakcją targów Tour Salon były 
spotkania ze znanymi podróżnikami – 
w hali MTP gościli podróżniczka i pisar-
ka Martyna Wojciechowska (najmłodsza 
Polka, która wspięła się na Mount Everest 
i zdobyła najwyższe szczyty wszystkich 
kontynentów), dziennikarz Piotr Kraśko 
oraz prezenter pogody Jarosław Kret (opo-
wiadali o tym, jak połączyć pasję podró-
żowania z pracą). Fani fotografii byli usa-
tysfakcjonowani po spotkaniu z Jackiem 
Boneckim, który pokazał zdjęcia wykona-
ne między innymi podczas rajdu Dakar. 
Jacek opowiedział też o swej filozofii fo-
tografowania. Poznańskiej wystawie towa-
rzyszył II Festiwal Podróżniczy „Śladami 
marzeń”. Gościem festiwalu był kajakarz 
Aleksander Doba.

W trzy dni dookoła świata

Dziewiąta edycja Szanta Claus Festiwal 
odbędzie się 5 i 6 grudnia (piątek i sobota). 
Pierwszego dnia w tawernie festiwalowej 
„Zenza” (piwnica restauracji „Feniks” przy 
Starym Rynku 77) zagrają Mohadick oraz 
The Nierobbers (początek o godz. 20.00).

Na sobotę zaplanowano mikołajkowy 
koncert dla dzieci. Pociechy wraz z opie-
kunami zapraszamy do sali teatru „Scena 
na piętrze” (ul. Masztalarska 8) – wystąpi 
zespół Klang. Przegląd wykonawców zgło-
szonych do festiwalowego konkursu rozpo-

cznie się o godz. 13.00. Szefem jury będzie 
kapitan i szantymen Waldemar Mieczkow-
ski. Koncert główny zaplanowano na godz. 
19.00. W „Scenie na piętrze” wystąpią 
Klang, Formacja, Waldemar Mieczkowski 
z zespołem, Majtki Bosmana oraz laure-
aci konkursu. Po koncercie festiwalowi 
goście ponownie udadzą się do pobliskiej 
„Zenzy”.

Informacji o Szanta Claus Festiwal szu-
kajcie na stronie www.szantaclaus.org oraz 
na Facebooku.

Nowe ciekawe produkty pojawiły się 
w tym roku na polskim rynku – z pewnoś-
cią zainteresują zaopatrzeniowców ze stoczni 
jachtowych oraz szkutników i prywatnych 
armatorów. Mowa o materiale Amaree nie-
mieckiej firmy GisaTex przeznaczonym do 
wykańczania ścian i podsufitek na jednost-
kach żaglowych i motorowych. Ten przyjem-
ny w dotyku materiał ma bardzo dobre właś-
ciwości izolacyjne. Przepuszcza powietrze, 
zmniejszając powstawanie wilgoci, i bardzo 
łatwo się czyści. Poza tym jest prosty w mon-
tażu i ma bogatą gamę kolorów oraz modeli.

Firma Gisatex specjalizuje się także 
w produkcji specjalistycznych mat antypo-
ślizgowych, wykładzin, materiałów obicio-
wych i wykończeniowych oraz mat wentyla-
cyjnych do materacy. Zalety maty Drywave, 
wykorzystywanej w materacach i podusz-
kach, doceniają użytkownicy jachtów na 
całym świecie. Drywave ma doskonałe 

parametry – wytrzymuje nacisk 400 kg na 
metr kwadratowy i zapewnia użytkowniko-
wi wyjątkową wygodę przez długie lata. Jej 
montaż jest bardzo łatwy: wystarczy dociąć 
matę nożyczkami na odpowiedni wymiar 
i wsunąć pod materac. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.gisatex.pl.

Nowe materiały nie tylko pod pokład

poznański festiwal szanta Claus

Mata Drywave zapewnia wygodę przez długie lata.

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.yacht-pool.pl
http://www.szantaclaus.org/
http://www.gisatex.pl/


 

K ilkanaście tygodni przed war-
szawskimi targami Wiatr i Woda, 
które w przyszłym roku odbędą 

się w nowej hali, udział w imprezie zade-
klarowało ponad 220 wystawców. Przy-
pominamy, że do 24 listopada obowiązują 
promocyjne ceny. Za metr kwadratowy 
powierzchni w pobliżu hali zapłacimy 100 
zł. Za metr kwadratowy pod jacht w hali – 
250 zł. Natomiast za metr powierzchni za-
budowanej w hali – 420 zł (ceny netto dla 
uczestników ostatnich targów na Stadionie 
Narodowym).

W październiku poinformowano, że spon-
sorem przyszłorocznej edycji Wiatr i Woda 
ponownie została firma Henri Lloyd. Za-
powiedziano także powrót miasteczka nur-

kowego – będą seminaria, wykłady, spot-
kania z klientami oraz kilkadziesiąt stoisk 
firm z branży nurkowej. Ta część wystawy 
będzie mieć wyodrębnioną powierzchnię 
i osobną kampanię promocyjną w mediach 
branżowych. Na stronie internetowej www.
wiatriwoda.pl (zakładka „Dla wystawców”) 
zamieszczono cennik uczestnictwa w tar-
gach oraz formularz zgłoszenia. 

Warszawskie targi zagoszczą w centrum 
targowo-kongresowym przy ul. Marsa 56c 
(impreza będzie się odbywać od 12.02 do 
15.02). Wysokość użytkowa hali wynosi 10 
metrów, ale punktowo obiekt ma 14 metrów 
wysokości. Producenci i importerzy jach-
tów będą transportować jednostki przez 
dwie duże bramy sterowane elektrycznie 

(szerokość: 4 metry, wysokość: 5,5 metra). 
Będzie też nowe wejście – operator hali 
rozpoczął procedurę związaną z budową 
bramy wjazdowej o wymiarach 5,5 metra 
na 5,5 metra, która pozwoli wprowadzić 
największe jednostki (dla porównania: bra-
my na płytę Stadionu Narodowego mają 
4 metry szerokości i 4,2 metra wysokości). 
Poza tym obiekt przy ul. Marsa ma jesz-

cze mniejsze bramy (szerokość: 2,5 metra, 
wysokość: 3 metry). Powierzchnia targowa 
będzie liczyć około 13 tys. m kw. – 10 tys. 
w hali głównej oraz 3 tys. w namiotowej. 

Hala przy ul. Marsa posiada sale konfe-
rencyjne, biura, bezprzewodową sieć in-
ternetową oraz 1500 miejsc parkingowych 
(w tym ponad 400 w parkingu podziem-
nym). Wokół obiektu zakończono już prace 
związane z poszerzeniem i przebudową po-
bliskich skrzyżowań, dzięki czemu znacz-
nie poprawił się komfort dojazdu samocho-
dem oraz autobusami. Poza tym w bliskim 
sąsiedztwie ul. Marsa (około 650 metrów) 
znajduje się stacja PKP, na której zatrzymu-
ją się między innymi pociągi warszawskiej 
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM).

przygotowania do targów Wiatr i Woda
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Na targi Wiatr i Woda powróci w lutym miasteczko nurkowe.

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.wiatriwoda.pl/
http://www.wiatriwoda.pl/
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J acht „Polonus” kontynuuje wypra-
wę Shackleton 2014. Etapowy rejs 
z okazji 100-lecia antarktycznej eks-

pedycji irlandzkiego podróżnika sir Ernesta 
Shackletona rozpoczął się na początku sierp-
nia w Plymouth. „Polonus” wyruszył pod 
patronatem Alexandry Shackleton, wnucz-
ki podróżnika. Pod koniec października 
był już na południowej półkuli i zmierzał 
wzdłuż brzegów Brazylii w kierunku Rio de 
Janeiro. W drugiej połowie listopada opuści 
kontynent i obierze kurs na Falklandy. A w 
pierwszej połowie grudnia rozpocznie się 
ostatni, najdłuższy (56 dni) i najważniejszy 
etap wyprawy – z Port Stanley na Falklan-
dach, przez Wyspę Słoniową, Georgię Połu-
dniową, po Kapsztad w RPA.

W rocznicę śmierci Shackletona żeglarze 
z „Polonusa” zapalą znicz na cmentarzu 
w Grytviken (Georgia Południkowa), gdzie 
podróżnik zmarł w 1922 roku. Ale to nie 
jedyna misja załogi. O wyprawie Polaków 
dowiedział się Peter Mulvany z Dublina, 
przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin 

Marynarzy Irlandzkich i koordynator wielu 
przedsięwzięć mających na celu zachowanie 
pamięci o nieżyjących bohaterach różnych 
wojen. Mulvany poprosił załogę „Polonusa” 
o umieszczenie pamiątkowego kotylionu 
na grobie spoczywającego na tym samym 
cmentarzu Felixa Artuso, argentyńskiego 
marynarza łodzi podwodnej z okresu woj-
ny falklandzkiej. Rodzina Artuso nigdy nie 
otrzymała od Brytyjczyków pozwolenia na 
odwiedzenie grobu, niewątpliwie z powodu 
wciąż toczącego się sporu o Falklandy. Gest 
polskich żeglarzy ma być małym, ale wielce 
symbolicznym krokiem w tworzeniu pokoju 
na południowych krańcach globu.

Na trasie Falklandy – RPA rejs poprowadzi 
kapitan Marek Grzywa. – Na południe od 
40. równoleżnika kończą się żarty. Musimy 
bardzo starannie zaplanować trasę i przygo-
tować jacht oraz załogę na każdą niespodzie-
waną sytuację – mówi Marek. – Na Oceanie 
Południowym pojęcie „port schronienia” 
nabiera całkiem innego znaczenia niż na 
Bałtyku czy Morzu Północnym. Niezwy-

kle ważna jest dokładna znajomość prognoz 
pogody, dlatego będzie nas wspierał lądowy 
zespół meteo. Tam nie wystarczy koleżeń-
skie zobowiązanie, że jak będę pamiętał, to 
wieczorem wyślę SMS – potrzebujemy so-
lidnego wsparcia meteo. Wierzę, że załoga 
sprawdzi się doskonale. Piotr Mikołajewski, 
Olek Kwaśniewski, Tomek Szepczyński i ja 
znamy się od lat i często razem pływaliśmy. 
Pozostali to dobrzy znajomi – wszyscy wie-
my, czego możemy się po sobie spodziewać.

Więcej informacji o wyprawie na stronie 
internetowej www.shackleton2014.pl oraz 
na Facebooku (Shackleton 2014).

Andrzej Minkiewicz

„polonus” na szlaku shackletona

Desperacka przeprawa
100 lat temu Ernest Shackleton zamierzał 
przejść Antarktydę od Morza Weddella do 
Morza Rossa. Po drodze planował wizytę na 
biegunie południowym. Na Morzu Weddella 
jego statek został uwięziony, a po kilku miesią-
cach zmiażdżony przez lód 160 kilometrów od 
lądu. Polarnicy rozpoczęli walkę o przetrwa-
nie. Ciągnąc trzy szalupy ratunkowe, dotarli na 
skraj pola lodowego. Po kilku miesiącach mar-
szu, dryfowania na krze i żeglugi w łodziach 
schronili się na Wyspie Słoniowej. Ze względu 
na zbliżającą się polarną zimę w kwietniu 1916 
roku Shackleton z pięcioma towarzyszami po-
stanowił popłynąć po pomoc na Georgię Połu-
dniową. Pokonał 1200 kilometrów w małej ło-
dzi. Nie mogąc opłynąć wyspy, zostawił trzech 
chorych uczestników wyprawy na brzegu, 
a z pozostałymi przeszedł przez wysokogórską 
przełęcz do Stromness. Desperacki marsz za-
jął im 36 godzin. Powrócili na południe wyspy 
statkiem wielorybniczym, zabrali chorych i po-
zostałych polarników. Uczestnicy tej słynnej 
ekspedycji tułali się po lodach Antarktydy 18 
miesięcy.
Wyprawa Shackletona po pomoc na Georgię 
Południową uznawana jest za jedną z najtrud-
niejszych ekspedycji ratunkowych w historii. 
Pięć lat później Shackleton wrócił na połu-
dnie z zamiarem opłynięcia Antarktydy. Wraz 
z ekipą zawinął wielorybniczym statkiem do 
Grytviken, gdzie zmarł z powodu ataku serca. 
Miał zaledwie 47 lat.„Polonus” w zatoce na Wyspach Zielonego Przylądka.  Fot. Tadeusz Czwojdziński
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K ołobrzeg wykorzystuje dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej i buduje 
duży nowoczesny port na Wyspie 

Solnej. Na północnym brzegu od trzech lat 
działa odnowiona przystań dla 100 jachtów 
z okazałym budynkiem portowym i drugim 
basenem dla mniejszych łodzi. Natomiast na 
południowym brzegu rozpoczęto prace ziem-
ne – za rok powstanie w tym miejscu nowy 
basen o powierzchni 1,5 hektara (trzy razy 
większy od obecnej mariny). Po zakończeniu 
wszystkich prac kołobrzeski port będzie mógł 
pomieścić prawie 300 jednostek. Stanie się 
nie tylko najlepszym punktem wypadowym 
na Bornholm i doskonałym portem schronie-
nia, ale także najważniejszym przystankiem 
na trasie Świnoujście – Gdynia.

Kołobrzeski port znajduje się na północ-
nych krańcach Wyspy Solnej otoczonych 
wodami meandrującej przez miasto Parsęty. 
Działająca przystań jachtowa (kameralny 
basen sąsiadujący z zabytkowym fortem 
obronnym z XVIII wieku Reduta Morast) 
ma nowy okazały budynek z dachem imitu-

jącym morską falę. Mieści biuro portu, ła-
zienki z prysznicami, pralnię, sklep żeglarski 
oraz pięknie położoną na piętrze restaurację 
„Sailor”. Wokół jest spory teren spacerowy 
z placem zabaw i miejscem do grillowania. 
W sąsiedztwie powstaje nowa kładka, która 
połączy wyspę z prawym brzegiem Parsęty 
i turystycznym centrum miasta.

W portowym basenie odnowiono nabrze-
ża i ustawiono pomosty pływające. Dostęp-
ne są punkty poboru wody i prądu. Przystań 
oferuje odbiór ścieków i odpadów, można 
też zamówić tankowanie paliwa. Głębokość 
wynosi od 2,5 m do 3,5 m (w zależności od 
stanu wody). Jachty o większym zanurzeniu 
oraz katamarany mogą cumować do ze-
wnętrznej kei znajdującej się przy rozlewi-
sku Parsęty, po drugiej stronie fortu.

– Co roku do Kołobrzegu przypływa po-
nad tysiąc jachtów. Co sezon mamy wię-
cej chętnych armatorów niż rezydenckich 
miejsc przy kei – mówi Wiktor Popiołek, 
kierownik Portu Jachtowego Kołobrzeg. – 
W minionych latach odwiedzali nas goście 

z 16 krajów, między innymi z USA i Rosji. 
Zagraniczni żeglarze stanowią około 80 
proc. naszych klientów. Kiedy w sezonie 
marina jest zapełniona, jachty zajmują wolne 
miejsca w basenie handlowym i rybackim.

W Kołobrzegu trwają intensywne prace 
przy budowie nowego basenu rybackiego 
o głębokości 3,5 metra dla około 180 jedno-
stek. Przystań będzie przyjmować nie tylko 
kutry, ale także jachty turystyczne, nawet 
jednostki o długości do 17 metrów (część 
kołobrzeskich nabrzeży może pomieścić 
statki o długości do 50 metrów). Trwają ba-
dania archeologiczne, rozpoczęły się także 
prace ziemne polegające na wywozie grun-
tu – nowy basen zajmie bowiem fragment 
wyspy. Dalsze prace budowlane rozpoczną 
się pod koniec roku. Przy nowym porcie 
powstanie budynek z sanitariatami i stacja 
paliw. Zaplanowano też stanowisko do wo-
dowania z bramownicą typu travelift. Przy-
stań ma być gotowa pod koniec 2015 roku – 
inwestycja pochłonie około 17 mln złotych.

Kamila Ostrowska

Czy Kołobrzeg będzie stolicą wybrzeża?

Obok przystani powstaje nowa kładka nad Parsętą.

Mały basen to odnowiona przystań żeglarska (Marina Solna). Duży to wizualizacja nowego portu.

Marina Solna sąsiaduje z zabytkowym fortem. Budynek mariny. Na piętrze taras restauracji „Sailor”.
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J acht „Enterprise One” to model Sun 
Odyssey 49 DS (stocznia Jeanneau) 
o długości 15 metrów, szerokości 

4,5 metra i zanurzeniu 2,15 metra. Został 
sprowadzony z Niemiec. Armator organi-
zuje eventy, kilkugodzinne i jednodniowe 
wycieczki, sesje fotograficzne oraz rejsy 
i czartery z kapitanem – wszystko w for-
mule all inclusive. A także szkolenia, starty 
w regatach, biznesowe spotkania i mini-

konferencje. Wizytę na pokładzie można 
połączyć z obiadem w portowej restauracji 
„Sailor” z pięknym widokiem na nową ko-
łobrzeską przystań (www.restauracjasailor.
pl), z partyjką golfa, przejażdżką konną lub 
z wizytą w pobliskim aquaparku znajdują-
cym się zaledwie 900 metrów od mariny. 
W przyszłym roku jednostkę i załogi czeka-
ją nowe wyzwania, między innymi żegluga 
po norweskich fiordach. Poza tym armator 

zaprosi do udziału w regatach (Unity Line, 
Sputnik Cup, regaty „Poloneza”).

Z usług Quality Yachting korzystają bałtyc-
cy żeglarze chcący wynająć elegancką i wy-
godną jednostkę oraz wczasowicze i goście 
zamieszkujący kołobrzeskie hotele i apar-
tamenty. W pierwszym sezonie pod polską 
banderą „Enterprise One” odbył rejsy na 
Bornholm, wzdłuż polskiego wybrzeża, były 
też biznesowe eventy oraz czartery związa-

Nowa jakość w bałtyckich czarterach
Nowa marina, jacht czarterowy z wyższej półki i ciekawa oferta  

dla wymagających załóg. Czy stacjonujący w Kołobrzegu „Enterprise One”  
wyznacza kierunek rozwoju bałtyckiej floty czarterowej?

Luksusowy „Enterprise One”, najwygodniejszy jacht na polskim wybrzeżu, czeka na ciebie w Kołobrzegu. Cztery kabiny, elegancki salon, trzy 
toalety z prysznicami, dwa koła sterowe, silnik 75 KM. Czartery, rejsy, bałtyckie wyprawy i spotkania biznesowe na pokładzie. Dołącz do załogi! 

tel. +48 606 932 307

www.czarter-kolobrzeg.pl

Wyczarteruj komfortowy 
Sun Oddysey 49DS
w Marinie Kołobrzeg. 
Są jeszcze wolne 
terminy, zadzwoń...

www.facebook.com/
kolobrzegczarter

„Enterprise One” to świetnie utrzymana i dobrze wyposażona jednostka czarterowa dla wymagających klientów.

„ENTERPRISE ONE”
Długość 14,98 m

Szerokość 4,49 m

Zanurzenie 2,15 m

Waga 12 650 kg

Żagle 101 m kw.

Silnik 75 KM

Zbiornik paliwa  240 l

Zbiornik wody 700 l

Kabiny 4

Koje 8

Rocznik 2006

Stół nawigacyjny sąsiaduje z wypoczynkową kanapą na lewej burcie. Kambuz jest obszerny i bogaty w sprzęt kuchenny. F
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ne z ciekawymi wydarzeniami, na przykład 
rejs do Gdyni na lotnicze zawody Red Bull 
Air Race.

Jacht zarejestrowano na 12 osób (żegluga 
dzienna). W dziobowej oraz rufowej części 
mamy po dwie dwuosobowe kabiny (osiem 
miejsc do spania). Jeśli zdemontujemy ścian-
ki oddzielające przednie i tylne kajuty (co 
zajmuje zaledwie chwilę), otrzymamy dwie 
bardzo obszerne kabiny armatorskie. Najwię-
cej wygody i przestrzeni będą miały te załogi, 
które wyruszą w rejs w pięć lub sześć osób. 
Na jachcie są aż trzy łazienki z prysznicami. 
W przestronnej i jasnej mesie zamontowano 
duży stół jadalny z kanapą i dwoma niezależ-
nymi fotelami, dodatkową sofę wypoczynko-
wą na lewej burcie, doskonale wyposażoną 
kuchnię z dwoma lodówkami, kuchenką, 
piekarnikiem i pochłaniaczem oraz telewizor 
i barek. Mnóstwo jest schowków i szafek z li-
tego drewna. A na lewej burcie mamy obszer-
ne stanowisko nawigacyjne z dużym stołem 
i wygodnym profilowanym siedziskiem. 

Jacht wyposażono między innymi w ogrze-
wanie, instalację ciepłej wody, żagle o po-
wierzchni 101 m kw. z grotem rolowanym 
w maszcie, dwa koła sterowe, silnik Janmar 
75 KM, dziobowy ster strumieniowy, dwu-
nastoosobową tratwę ratunkową ze zwal-

niakiem hydrostatycznym, pasy ratunkowe 
i wygodne kamizelki pneumatyczne, a także 
nowoczesne urządzenia nawigacyjne, odbior-
nik AIS oraz system audio z zewnętrznymi 
głośnikami w kokpicie. Cały pokład pokryty 
jest drewnem tekowym.

Podczas żeglugi załoga zasiada wygodnie 
w obszernym kokpicie, który w przedniej 
części chowa się pod szprycbudą i łączy 
z zejściówką. Na rufie mamy sporą platformę 
kąpielową ze stopniem i drzwiczkami zamy-
kającymi tylną ścianę kokpitu. Uwagę zwra-
cają bardzo głębokie bakisty, szczególnie na 
rufie (pomieszczą między innymi wszystkie 
duże odbijacze) oraz dwa achtersztagi. Stano-
wiska sternika na lewej i prawej burcie mają 
wygodną podłogę wygiętą w łuk, ułatwiającą 

sterowanie i utrzymanie równowagi podczas 
żeglugi w większym przechyle. 

„Enterprise One” to wygodny, elegancki 
i zadbany cruiser na morskie i oceaniczne 
wyprawy. Należy do popularnej linii Sun 
Odyssey – lubianej przez żeglarzy i znanej 
z dobrych właściwości nautycznych. Spraw-
dzi się nie tylko w rejsie turystycznym, ale 
także w regatach. W tym roku jacht zwycię-
żył w wyścigu zorganizowanych w ramach 
ISSA Festival of Sails. Przy wietrze wieją-
cym z prędkością 12 węzłów „Enterprise 
One” żegluje z szybkością 9, 10 węzłów. 
Jak na turystyczną jednostkę, są to bardzo 
przyzwoite osiągi. Więcej informacji o jach-
cie „Enterprise One” na stronie internetowej 
armatora www.czarter-kolobrzeg.pl.

Luksusowy „Enterprise One”, najwygodniejszy jacht na polskim wybrzeżu, czeka na ciebie w Kołobrzegu. Cztery kabiny, elegancki salon, trzy 
toalety z prysznicami, dwa koła sterowe, silnik 75 KM. Czartery, rejsy, bałtyckie wyprawy i spotkania biznesowe na pokładzie. Dołącz do załogi! 

tel. +48 606 932 307

www.czarter-kolobrzeg.pl

Wyczarteruj komfortowy 
Sun Oddysey 49DS
w Marinie Kołobrzeg. 
Są jeszcze wolne 
terminy, zadzwoń...

www.facebook.com/
kolobrzegczarter

Salon jest dobrze doświetlony i bardzo szeroki. Przy stole mamy obszerną kanapę oraz dwa niezależne fotele.

Załoga w trakcie regat. „Enterprise One” w główkach portu Kołobrzeg.
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M axus 28 to trzecia konstrukcja 
(po modelach 33 i 24) z nowej 
linii jachtów węgorzewskiej 

stoczni Northman. Przez cztery lata od zwo-
dowania prototypowego egzemplarza wy-
produkowano niemal 100 takich łodzi. Na 
Mazurach, w firmach czarterowych, żegluje 
ich kilkadziesiąt. Klienci z zachodniej Euro-
py oraz krajowi armatorzy zamawiają kadłu-
by z mieczem uchylnym, szybrowym, bala-
stowe wersje z tradycyjnym morskim kilem 
albo jednostki przystosowane do osiadania 
na osuchach podczas odpływów – z dwoma 
krótkimi kilami (twin keel) i uchylną płetwą 
mieczową. Poza tym armator może wybrać 
silnik stacjonarny albo zaburtowy.

Po zwodowaniu kilku pierwszych łodzi, 
gdy okazało się, że są nie tylko eleganckie 
i wygodne, ale także szybkie, Wiktor Plit-
ko, znany żeglarz, aktywny uczestnik in-
ternetowych forów dyskusyjnych, zamówił 
w stoczni jacht z mieczem szybrowym. 
– Nawet czarterowe wersje maxusa zajmo-
wały czołowe miejsca w regatach – mówi 
Jacek Daszkiewicz, konstruktor ze stoczni 
Northman. – Dlatego Wiktor postanowił 
zamówić nieco usportowioną wersję i tym 
samym spełnić jednocześnie dwa marzenia: 

o turystycznym rodzinnym jachcie i o re-
gatowej kabinówce gotowej do rywalizacji 
z najszybszymi mazurskimi jednostkami.

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę 
i załoga stoczni z zapałem zabrała się do 
pracy nad tym ciekawie zapowiadającym 
się jachtem. Już pod koniec września został 
zwodowany. Przez wszystkie tygodnie bu-
dowy, a także później, przez kolejne sezony 
żeglarskie, Wiktor dzielił się newsami z po-
kładu swego jachtu na stronie Sailforum.pl, 
gdzie zainicjował dyskusję zatytułowaną 
„Maxus 28, czyli jak spełniam marzenia”. 

No właśnie, jak ta przygoda się zaczęła? 
Armator szukał niedużego jachtu wygodne-

go w transporcie, zapewniającego prawdziwą 
frajdę z żeglugi. Nie chciał typowo regatowej 
wydmuszki, ale jednostki na weekend dla 
kilku osób, na której mógłby z powodzeniem 
startować w cyklu PPJK i doskonalić regato-
we umiejętności. „To ma być swego rodzaju 
subaru impreza. Ale nie w wersji typowo 
rajdowej” – pisał Wiktor. Jacht miał być bez-
pieczny, z podstawowym wyposażeniem tu-
rystycznym, przyjazny w samotnej żegludze.

Wiktor brał pod uwagę kilka konstruk-
cji, ale kiedy popływał nowym maxusem, 
który w mazurskich regatach zdystansował 
inne jednostki, klamka zapadła. „Niesamo-
wita frajda z żeglowania, regatowy poten-
cjał, bardzo zrównoważona żegluga” – to 
tylko niektóre spostrzeżenia, jakimi po te-
ście podzielił się na internetowym forum.

Kadłub i pokład jachtu „Babooshka” wy-
konano w dużej mierze z wykorzystaniem 
tkanin kierunkowych, dzięki czemu obniżo-
no wagę laminatów mniej więcej o 180 kg. Na 
pokładzie zamontowano osprzęt marki Har-
ken, między innymi kabestany pokładowe 
oraz szyny do szotów foka z wózkami regu-
lowanymi z kokpitu. A także echosondę, log 
i wiatromierz marki Raymarine. Na maszcie 
znalazł się uchwyt do spinakerbomu i wytyku 

Maxus 28, czyli jak spełnić marzenia
Maxus 28 z mieczem szybrowym – na regaty i rodzinne rejsy. Niewysoka nadbudówka i otwarta rufa nadają maxusowi regatowego charakteru.

„Babooshka” pod spinakerem. Miecz szybrowy jest podnoszony elektrycznie (za pomocą pilota). Pierwszy zamontowany miecz ważył 450 kg.

Konstruktor Jacek Daszkiewicz i armator Wiktor Plitko.
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foka z regulacją wysokości. Uszyto solidne 
żagle – dość głębokie, przeznaczone do regat. 
W kolejnych sezonach, kiedy zdecydowano 
o wyjściu „Babooshki” w morze, zamonto-
wano mocniejszy maszt, zmodyfikowano 
takielunek i po raz kolejny powiększono po-
wierzchnię ożaglowania (w tym roku uszyto 
żagle membranowe oraz rolowany code zero). 
Pod pokładem zamontowano między innymi 
lodówkę, bojler ciepłej wody i ogrzewanie.

Jednym z najważniejszych elementów 
kadłuba jest miecz szybrowy podnoszony 
i opuszczany elektrycznie (za pomocą pilota). 
Pracę mechanizmu wyposażonego w wy-
łącznik krańcowy zasila osobny akumulator. 
Stalową konstrukcję miecza wypełniono oło-
wiem. Pierwszy zamontowany miecz ważył 
450 kg. Ale kiedy armator zapragnął wyru-
szyć „Babooshką” na Bałtyk, zamontowano 
cięższy miecz oraz specjalną przedłużkę 
– dzięki tej operacji szyber ważył już 650 
kg, więc jacht stał się właściwie jednostką 
balastową. – Przyznam się, że początkowo 
miałem pewne obawy przed zamówieniem 
kadłuba z mieczem szybrowym – wspomina 
Wiktor. – Przed takim rozwiązaniem prze-
strzegali także niektórzy internauci. Jednak 
dziś nie wyobrażam sobie innego jachtu. Szy-
browego maxusa prowadzi się bardzo pewnie 
i lekko, łódź ma doskonałą stateczność i jest 
świetnie zrównoważona. Ster można trzy-
mać dwoma palcami – jak w regatowej sie-

demdziesiątce. A szyber i skrzynia mieczowa 
okazały się niezwykle solidnymi konstruk-
cjami. Trzy razy uderzyłem mieczem o dno 
na pełnej prędkości. W Nowej Pasłęce nad 
Zalewem Wiślanym przywaliłem w zatopio-
ny falochron, spiesząc się na wyścig (płynęli-
śmy na silniku ze sporą prędkością). I nic się 
nie stało. Powstało jedynie niewielkie wgnie-
cenie na mieczu (o głębokości 1,5 mm). Choć 
szybrowy maxus jest szybki i świetnie spisuje 
się w regatach, nie zapominajmy, że to przede 
wszystkim jednostka turystyczna. Pływam 
z żoną i córką po całych Mazurach – nigdzie 
się nie spiesząc, na leniucha. Pokonałem też 
„Babooshką” śródlądowy szlak z Iławy do 
Gdańska przez pochylnie – dodaje Wiktor.

Tuż po wodowaniu w 2010 roku jacht wy-
grał pierwsze regaty (Mamert Cup) – było 
to wówczas spore wydarzenie zarówno dla 
załogi, jak i dla mazurskiego środowiska. 
W pierwszym pełnym sezonie załoga „Ba-
booshki” zwyciężyła w Pucharze Polski Jach-
tów Kabinowych (klasa T3), zdobyła brązowy 
medal w długodystansowych mistrzostwach 
kraju oraz srebro w mistrzostwach Polski. 
W 2012 roku, gdy jacht przygotowywano 
do startów morskich, otrzymał pełny certy-
fikat formuły ORC oraz pomiar KWR. „Ba-
booshka” uczestniczyła w regatach Tygodnia 
Kilońskiego, a w mistrzostwach kraju ORC 
rozegranych w Gdyni zajęła drugie miejsce. – 
Chyba trochę zaskoczyliśmy bałtyckich rega-

towców, którzy początkowo patrzyli na naszą 
niewielką mazurską łódkę z zaciekawieniem, 
a niekiedy nawet z lekkim lekceważeniem – 
wspomina Jacek Daszkiewicz.

Jacht nie tylko rywalizował na wodach 
przybrzeżnych, ale nawet pokonał Bałtyk 
na trasie Gdańsk – Helsinki (kapitanem 
był Krzysztof Stępniak, właściciel stoczni 
Northman). „Babooshka” jako jeden z naj-
mniejszych jachtów we flocie wzięła udział 
w mistrzostwach świata ORC w Helsinkach, 
a następnie przez Gotlandię powróciła do 
Polski. W trakcie tej wyprawy zmagała się 
silnymi bałtyckimi wiatrami dochodzącymi 
w porywach do 9 stopni w skali Beauforta. 

W tym roku jednostka znów rywalizowała 
na wodach śródlądowych, ani raz nie zajmu-
jąc miejsca poza podium. Wygrała między 
innymi najszybszą klasę regatową w Mamert 
Cup. To już piąte pudło i czwarte zwycięstwo 
maxusa w tej imprezie (w tegorocznej edycji 
wiało do 6 stopni Beauforta). Załoga dowo-
dzona przez Jacka Daszkiewicza pokonała 
ekipy kilku doskonałych sterników: Andrzeja 
Jankowskiego, Piotra Tarnackiego, Huberta 
Jabłońskiego i Marka Stańczyka.

Budowanie szybkich jachtów kabinowych 
na śródlądowe i morskie wody, na regaty i tu-
rystyczne rejsy zwykle jest sztuką kompro-
misów. Maxus 28 „Babooshka” z pewnością 
może być przykładem jednostki, w której ten 
kompromis okazał się strzałem w dziesiątkę.

„Mamo, jesteś super.” Wiktor Plitko z córką na mazurskim szlaku.F
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M ija 45 lat od chwili, gdy Mie-
czysław i Piotr Ejsmontowie 
oraz towarzyszący im Wojtek 

Dąbrowski zaginęli w wodach Atlantyku – 
gdzieś między Puerto Deseado a Rio Galle-
gos w argentyńskiej prowincji Santa Cruz. 
Był grudzień 1969 roku. Bliźniacy z Węgo-
rzewa kontynuowali swój wymarzony rejs 
dookoła świata niewielkim, a właściwie 
maleńkim, jachtem „Polonia”. Wyruszy-
li z Nowego Jorku 12 lipca. Trasa miała 
prowadzić na wschód: do Las Palmas na 
Wyspach Kanaryjskich, poprzez Kapsztad 
w RPA, do Australii, przez Pacyfik i wokół 
Hornu. Pierwsze 3360 mil z Nowego Jor-
ku do Las Palmas pokonali w 31 dni i 12 
godzin właściwie bez większych przygód 
(nie licząc bliskiego spotkania ze śpiącym 
wielorybem). Przez północny i środko-
wy Atlantyk „Polonia” płynęła ze średnią 
prędkością 110 mil na dobę. Po tygodnio-
wej przerwie, drobnych remontach i uzu-
pełnieniu prowiantu, 21 sierpnia wyruszyli 
z Las Palmas w stronę południowej Afryki. 
Niestety tym razem ocean okazał się mniej 
łaskawy. Potężna sztormowa fala uszko-
dziła jacht. Większość prowiantu zamokła, 
więc musieli zmienić plany. Zamiast wokół 
Afryki, popłynęli w stronę Brazylii. W Rio 
de Janeiro wylądowali bez pieniędzy, a na-
prawa jachtu zajęła im dwa miesiące.

O wyprawie bliźniaków, wolnych polskich 
żeglarzy, zrobiło się głośno w argentyńskich 
mediach. Specjalne audycje przygotowało 
radio Wolna Europa. Rejsem ekscytowała 
się Polonia w obu Amerykach. Być może 
dlatego, zamiast czekać na sprzyjającą po-
godę na lądzie przez kolejne miesiące (by 
minął okres huraganów i otworzyła się droga 
w stronę Australii), bracia postanowili opły-
nąć Ziemię Ognistą i Horn. Wyruszyli z Bu-
enos Aires, gdzie dosiadł się do nich Wojtek 
Dąbrowski (miał im towarzyszyć tylko do 
chilijskiego portu Punta Arenas w Cieśninie 
Magellana). Planowali atak na Horn, które-
go nikt wcześniej nie opłynął tak niewielką 
łódką. „To byłby rekord świata, gdyby tak 
małym jachtem udało się pokonać to przej-

ście” – komentowano w  polonijnej prasie. 
Jacht był rzeczywiście nieduży: niespełna 
siedem metrów długości, dwa metry sze-
rokości – po prostu łupinka. Nie wiadomo 
czy w ogóle nadawał się do takiej wyprawy. 
Była to co prawda typowa morska jednostka 
zbudowana z nowoczesnych jak na owe cza-
sy materiałów, ale jak pisał kapitan „Otago” 
Zdzisław Pieńkawa – najsłabszą stroną wy-
prawy był właśnie jacht, przeznaczony raczej 
do żeglugi po osłoniętych wodach. Nie mógł 
się przeciwstawić rozszalałym wodom połu-
dnia. Co prawda wyposażenie nawigacyjne, 
ratunkowe i sygnalizacyjne „Polonii” odpo-
wiadało ówczesnym przepisom morskim, 
jednak Ejsmontowie zamierzali opłynąć 
najniebezpieczniejszy z przylądków, obszar 
nieustannie przesuwających się niżów, gdzie 
przez większą część roku wieją silne wiatry, 
a pędzące masy wody wypiętrzają się i two-
rzą olbrzymie fale. Tam nie wystarczą umie-
jętności i dobry sprzęt. Potrzebne jest także 
szczęście. Bliźniacy z Węgorzewa nie dotarli 
nawet w rejon Cieśniny Magellana.

Mazury były dla nich za ciasne

Piotr i Mieczysław Ejsmont urodzili się 
w Grodnie w listopadzie 1940 roku. Po 
wojnie rodzina przeniosła się do Kętrzyna, 
a kilka lat później – do Węgorzewa. Bliźnia-

Bracia ejsmont. Uciekinierzy XX wieku
Byli podobni do siebie jak dwie krople wody. I mieli to samo marzenie  

– morze. W rocznicę zaginięcia braci Ejsmontów Katarzyna Skorska spotyka się  
z ich siostrą i przypomina historię wolnych żeglarzy z Węgorzewa.

„Polonia” opuszcza Detroit (czerwiec 1969). Bracia Ejsmont na spotkaniu z senatorem Edwardem Kennedym.

Błogosławieństwo przed wypłynięciem z Buenos Aires. F
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cy Mietek i Piotruś, najstarsi z czworga ro-
dzeństwa, w zasadzie nie sprawiali kłopotów 
wychowawczych. Tyle że często uciekali się 
do rozmaitych wybiegów, by ukryć przed ro-
dzicami swoje wodne eskapady. Nie zawsze 
bezpieczne. Bywało, że zamiast do szkoły 
wędrowali nad Mamry, by testować własno-
ręcznie sklecone łódki uzbrojone w przeście-
radła ukradkiem wyniesione z domu.

– Od najmłodszych lat działali w Klubie 
Morskim LOK w Węgorzewie i od zawsze 
marzyli o morzu i dalekich rejsach – wspo-
mina ich młodsza siostra Wanda Śmiecho-
wicz, z domu Ejsmont, która w październiku 
gościła w Warszawie. – Gdy mieli 13 lat, już 
planowali opłynięcie Hornu. Ich pokoik na 
poddaszu był pełen książek o morzu, słyn-
nych żeglarzach i ich wyczynach. Do późna 
paliło się tam światło, a oni wręcz połykali 
wszystkie dostępne lektury. Bracia często 
zabierali mnie na jezioro, pływaliśmy ome-
gą albo dezetą. Pamiętam, że zdenerwowaną 
mamę uspokajali słowami „nie martw się 
mamuś, gdy Wanda jest z nami, nic jej się 
nie może stać, nawet włos z głowy jej nie 
spadnie”. I rzeczywiście, zawsze pod ich 
opieką czułam się bezpiecznie. Nawet wte-
dy, gdy podczas pływania dezetą dopadła 
nas burza – dodaje Wanda Śmiechowicz.

Podczas niezliczonych mazurskich wy-
praw Mieczysław i Piotr poznali na wskroś 
swoje jeziora. Każdą ich mieliznę i każdą 
zatokę. I w końcu te jeziora skurczyły się tak 
bardzo, że zapragnęli wypłynąć na szersze 
wody. „Na jeziorach dłużej nie mogliśmy 
usiedzieć. Rejsy statkami Szkoły Rybołów-
stwa Morskiego, najpierw w charakterze 
załogantów, a później bosmanów, przeko-
nały nas, że naszym miejscem jest morze” 
– mówili wiele lat później w wywiadzie dla 
radia Głos Ameryki. Niestety, niełatwo było 
wtedy wypłynąć w morski rejs.

Rzucili naukę w technikum rybołówstwa 
w Giżycku i zapisali się na kurs marynarski 
w Gdyni. Czy został on niespodziewanie 
odwołany? Czy może bliźniacy okazali się 
za młodzi? Tego nie wie nawet ich siostra. 
Faktem jest, że chłopcy jak niepyszni wró-
cili do Węgorzewa. Udało im się jednak od-
być kilka upragnionych rejsów morskich na 
dużych jachtach szkoleniowych. Pływali na 
„Zawiszy Czarnym”, „Henryku Rutkow-
skim” i „Generale Zaruskim”. Równocześ-
nie pracowali zarobkowo jako bileterzy na 

dworcu kolejowym w rodzinnym mieście. 
Sprzedawali bilety i żeglowali po morzu. 
Jak to możliwe? Ponoć gdy jeden pływał, 
drugi w tym czasie pracował za siebie i za 
brata – byli przecież tak do siebie podobni.

Przez Bornholm do więzienia

W 1959 roku Mietek i Piotr Ejsmont mają 
po 19 lat i kilka rejsów morskich na kon-
cie – pełnią funkcje załogantów, a później 
także bosmanów. Ale marzeń i morskich 
apetytów mają znacznie więcej. W głowach 
rodzą się im śmiałe pomysły, by popłynąć 
dalej. Wtedy też powstaje zuchwały plan 
rejsu dookoła świata.

Na początek starają się zorganizować sa-
modzielną wyprawę choćby przez Bałtyk. 
Ale na drodze stają te wszystkie przepi-
sy, ograniczenia, zakazy i nakazy – zwy-
kła szara komunistyczna rzeczywistość. 
Ejsmontowie łatwo się jednak nie poddają. 
Piszą listy. Odwiedzają różne instytucje. 
W odpowiedzi słyszą często, że są za mło-
dzi. Ale przecież morze wciąż ich woła...

Pod koniec sierpnia 1959 roku zdetermi-
nowani pakują worki i ruszają do Szczecina, 
gdzie w sobie tylko wiadomy sposób wypo-
życzają „Powiew”, sześciometrową mieczów-
kę. Wypływają na niej na podbój Bałtyku. 
Do dziś nie wiadomo, w jaki sposób ominęli 
patrole morskie. Szczenięca zagrywka – to 
prawda. Sami później przyznali, że nie było 
to zbyt rozważne. Ale przecież tak bardzo 
chcieli żeglować. W rubryce cel wyprawy 
wpisują: „Rejs próbny przed wyprawą przez 
Atlantyk”. Wychodzą w morze mimo ostrze-
żenia sztormowego. Później tak opisywali 
to, co przeżyli: „Płynęliśmy pod wiatr na 
mocno zrefowanym foku i grocie. Płynęli-

śmy jak upiór bez świateł. Bałtyk się srożył. 
Dmuchało z siłą 6, 7 stopni. Co pół godziny 
wylewaliśmy z jachtu około 30 wiader wody. 
Trzymaliśmy kurs na północ, planując dotar-
cie do Kopenhagi. Piekielny szkwał chciał 
koniecznie wywrócić naszą jolkę”.

Mimo dużej fali, sporego wiatru i groźnych 
szkwałów docierają w końcu do portu Rønne 
na Bornholmie. Na miejscu wzbudzają zdzi-
wienie i podziw, że taką łupinką ośmielili się 
pokonać Bałtyk podczas jesiennej burzliwej 
nocy. Wprawiają też w popłoch pracowni-
ku konsulatu PRL. Bo właśnie do konsulatu 
zgłaszają się z prośbą o udostępnienie żyw-
ności. Zapewniają przy tym, że nie chcą żad-
nego azylu, a po skończonym rejsie na pewno 
powrócą do kraju. Przedstawiciele duńskiej 
władzy odstawiają ich do polskiej ambasady 
w Kopenhadze. Stamtąd Ejsmontowie zosta-
ją deportowani do kraju. I zamiast w dalekim 
świecie, lądują na kilka miesięcy w więzieniu 
w Goleniowie. Zostają oskarżeni o nielegalne 
przekroczenie granicy i uprowadzenie jachtu.

Na proces czekają w osobnych celach. Pro-
kurator żąda dla bliźniaków po pięć lat wię-
zienia. Obrońca prosi o umorzenie sprawy, 
powołując się na artykuł z kodeksu karnego 
mówiący o znikomej społecznej szkodliwości 
czynu. Bracia budzą sympatię – nawet ów-
czesny sekretarz ambasady PRL w Kopenha-
dze pisze list do obrońcy: „Co do Ejsmontów, 
podzielam pogląd, że tym chłopcom trzeba 
pomóc. To są fanatycy morza, którzy na tej 
skorupie chcieli płynąć przez Atlantyk. Pod-
kreślali wielokrotnie Duńczykom, że nie 
chcą azylu, a tylko prowiantu na dalszą dro-
gę”. Adwokat w swej mowie mówi o wyczy-
nie sportowym, szlachetnych pobudkach, 
którymi się kierowali w swej chęci pozna-
nia świata, a także o miłości czy wręcz  

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Zanim wyruszyli łupinką przez Atlantyk, pływali po Bałtyku na większych jachtach.
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namiętności do żeglarstwa. Te słowa spra-
wiają, że sąd umarza dochodzenie i zwraca 
chłopcom wolność, razem z prawami żeglar-
skimi. Niestety ówczesny PZŻ zaraz im te 
odzyskane uprawnienia ponownie zabiera...

Braci czeka teraz służba wojskowa. Cieszą 
się, gdyż otrzymują przydział do Marynar-
ki Wojennej, co oznacza, że znów będą na 
morzu. Po odbyciu służby wojskowej Piotr 
i Mieczysław ze stopniami kapitanów żeglugi 
bałtyckiej dostają pracę na jachtach „Polonia” 
i „Wielkopolska”. Pełnią funkcje bosmanów. 
Ani na moment nie zapominają jednak o swo-
ich dalekomorskich planach. Niestety komu-
nistyczna władza pilnuje, by bracia nie próbo-
wali więcej wspólnej ucieczki, dlatego nigdy 
nie mogą wypływać w morze razem. Na 
dodatek odmówiono im udziału w rejsie pol-
skich żeglarzy dookoła Ameryki Południo-
wej, choć do wyprawy zgłosili się z wielkimi 
nadziejami i jako jedni z pierwszych. Wypra-
wa na jachcie „Śmiały” w latach 1965 – 1966 
wiodła przez Kanał Kiloński, Anglię, Wyspy 
Kanaryjskie, Cieśninę Magellana, Patagonię, 
Kanał Panamski i ponownie przez wody Sta-
rego Kontynentu. Trwała 459 dni, „Śmiały” 
odwiedził 31 portów i pokonał 22841 mil. 
Piękny wielki wyczyn pod polską banderą, 
ale niestety bez Ejsmontów na pokładzie.

Druga ucieczka do Danii 
i przeprawa przez Atlantyk

Latem 1965 roku Mieczysław i Piotr ucie-
kają po raz drugi. Tym razem już świado-
mie. Piotr wyrusza jachtem z turystami do 
Kopenhagi i tam schodzi na ląd. Mieczysław 
startuje w bałtyckich regatach, symuluje 
chorobę i także obiera kurs na Danię. Ro-
dzice o ucieczce synów dowiadują się, gdy 
do domu przychodzą pracownicy bezpieki. 
„Powodem opuszczenia kraju jest chęć opły-
nięcia świata i uprawiania wolnej swobodnej 
żeglugi, na co w ojczyźnie nie mamy szans” 
– tak argumentują swoją prośbę o azyl poli-
tyczny w Danii. Dostają mieszkanie, pracę 
w fabryce i zbierają każdy grosz na własny 
jacht. Po roku kupują kadłub niewielkiej 

jednostki i nadają jej imię „John” (na cześć 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna 
Fitzgeralda Kennedy’ego, który wielokrot-
nie wypowiadał się o potrzebie wprowadze-
nia wolności w krajach bloku wschodniego). 
W maju 1967 roku Ejsmontowie wyruszają 
na jachcie „John” z postanowieniem złożenia 
wiązanki kwiatów na grobie Kennedy’ego. 
Na rufie zawisa bandera Wolnych Polskich 
Żeglarzy, którą sami zaprojektowali: biało-
-czerwona flaga z wcięciem, błękitną ob-
wódką i orłem w koronie. Ale wyprawa trwa 
krótko, zaledwie 10 dni. Na Morzu Północ-
nym jacht zostaje uszkodzony przez duński 
tankowiec. Bracia wracają do fabryki i znów 
pracują po kilkanaście godzin dziennie, by 
jak najszybciej zarobić na kolejną jednostkę. 
Tym razem z pomocą przychodzi miejscowa 
Polonia, otrzymują też odszkodowanie przy-
znane przez izbę morską.

W kwietniu 1968 roku wodują „Johna II”. 
W maju wyruszają z Kopenhagi do Ameryki. 
Bez przeszkód pokonują Kanał Kiloński. Ko-
lejne przystanki to Scheveningen (dzielnica 
holenderskiej Hagi), Cherbourg, Plymouth, 
porty hiszpańskie, portugalskie i wreszcie 
Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, gdzie 
czekają aż do października na lepsze wa-

runki do pokonania Atlantyku. Rejs relacjo-
nuje radio Wolna Europa, do którego bracia 
wysyłają listy z kolejnych portów. „Bardzo 
dziękujemy za życzenia pomyślnych wia-
trów na Atlantyku i mamy nadzieję, że Bóg 
i Neptun będą nam łaskawi” – pisali w jed-
nym z listów. Na oceaniczną trasę pasatową 
wyruszają 20 października. Rejs na kara-
ibską wyspę Antigua trwa 34 dni, pokonują 
2800 mil. „John II”, maleństwo bez silnika, 
jest tego roku najmniejszym jachtem, który 
przepłynął Atlantyk. W drodze do Ameryki 
zaliczają trzydniowy sztorm w rejonie Kuby. 
Tracą prowiant. Aż wreszcie 24 grudnia 1968 
roku docierają do Miami na Florydzie. Przy-
bycie Ejsmontów do USA jest sporym wy-
darzeniem. Bracia spotykają się z senatorem 
Edwardem Kennedym, przyjmują zaprosze-
nie do Kongresu, gdzie właśnie witają astro-
nautów z misji „Apollo-8”, składają wiązankę 
biało-czerwonych kwiatów na grobie zamor-
dowanego prezydenta Kennedy’ego, goszczą 
w domach polskich rodzin w Waszyngtonie, 
Nowym Jorku i Chicago, a ich „John II” tra-
fia do muzeum w mieście Częstochowa pod 
Filadelfią. „Ejsmontowie to potężny kapitał 
działający na wyobraźnię młodych pokoleń 
na obczyźnie” – mówi Henryk Wyszyński, 
ówczesny dyrektor Polsko-Amerykańskiego 
Komitetu Emigracyjnego.

Ostatni ślad

Sukces podróży przez Atlantyk sprawił, 
że bracia wracają do realizacji największego 
marzenia – opłynięcia kuli ziemskiej. Zaczy-
nają zbierać fundusze na nowy jacht. Pomaga 
im mieszkająca w Detroit ciotka Emilia Mar-
kiewicz-Marks. Dzięki niej Ejsmontom udaje 
się wyposażyć kolejny jacht nazwany „Polo-
nia”. Wyruszają 24 listopada 1969 roku. Po 
tygodniach na oceanie i zawinięciu do Brazy-
lii w ostatnim liście do domu piszą: „Kochani 
rodzice – już za tydzień opuszczamy Buenos 
Aires. Akurat w święta Bożego Narodzenia 
będziemy pośród lodów południa na przy-
lądku Horn. Jest to najlepszy czas na takie 
przejście. Przygotowujemy się do tego bardzo 
solidnie i bardzo poważnie”.

W czasach PRL o istnieniu wolnych pol-
skich żeglarzy z Węgorzewa wiedzieli je-
dynie rodzina, przyjaciele i niewielka grupa 
osób związanych ze środowiskiem żeglar-
skim. Co prawda w rodzinnym mieście braci 
już w latach 70. zaczęto organizować regaty 
poświęcone ich pamięci, ale ze względu na 
cenzurę nazywały się wówczas Regatami Ba-
biego Lata. Po 1989 roku mama Mietka i Pio-
trusia doczekała chwili, gdy jej synów prze-
stano uważać za zdrajców ojczyzny i jedną 
z ulic w Węgorzewie nazwano ich imieniem. 
Od kilkunastu lat, zawsze w pierwszą sobo-
tę września, na jeziorze Mamry rozgrywany 
jest Memoriał Braci Ejsmontów.

Katarzyna Skorska

Bracia Ejsmont na jachcie „John I” (Kopenhaga 1967).

re
kl

a
m

a

http://www.bakista.pl


27www.magazynwiatr.pl

J acht „Crystal” stał się moim domem 
sześć lat temu. Zaczynałem od że-
glowania po Morzu Śródziemnym, 

ale z każdym rokiem poznawałem nowe 
akweny i moje plany ewoluowały. Marzyłem 
o rejsie przez Atlantyk. Aby sprostać ocea-
nicznej żegludze, jacht w Polsce gruntownie 
wyremontowano i mocno doposażono. 

Przeskok przez Atlantyk przebiegł zgod-
nie z planem i w pierwszej połowie 2012 
roku odwiedziłem większość wysp Małych 
Antyli, Kubę i Bahamy. W czasie dwutygo-
dniowego rejsu z Wysp Zielonego Przyląd-
ka na Martynikę zrodził się szalony (jak się 
wtedy wydawało) pomysł, aby wyruszyć 
w rejs dookoła świata. Podczas kilkumie-
sięcznej włóczęgi po Karaibach studiowa-
łem locje światowych autostrad i w drodze 
powrotnej do Europy miałem już gotowy 
plan trzyletniej wyprawy. Zakładał opły-
nięcie Ziemi ze wschodu na zachód, wokół 
Hornu i Przylądka Dobrej Nadziei, z prze-
różnymi zawijasami, by jak najwięcej po 
drodze zobaczyć. Od razu rozpocząłem 
przygotowania. Jacht wyposażyłem mię-
dzy innymi w panele słoneczne, duży gene-
rator wiatrowy i odsalarkę. 

Wystartowałem we wrześniu 2013 roku 
z Lizbony. Przez Maderę, Wyspy Kanaryj-
skie i Senegal dopłynąłem do Wysp Zie-
lonego Przylądka, gdzie przez miesiąc od-
wiedziłem wszystkie zamieszkane wyspy 
archipelagu. Następnie przepłynąłem Atlan-
tyk, tym razem lądując w Brazylii. Mojemu 
pierwszemu w życiu przekraczaniu równika 
towarzyszyły niewiarygodne wyładowania 
zwane ogniami Świętego Elma. To było coś 
niesamowitego. Później żeglowałem na po-

łudnie wzdłuż brzegów Brazylii, Urugwaju 
i Argentyny. Równikowe temperatury dość 
szybko malały, a pogoda robiła się coraz 
bardziej kapryśna i gwałtowna. W połowie 
stycznia 2014 roku zawinąłem do Puerto 
Williams w Chile, najdalej na południe wy-
suniętego miasta na świecie. Po dwukrot-
nym opłynięciu przylądka Horn (a nawet 
trzykrotnym, jeśli doliczyć przeprawę ponto-
nem) skierowałem się na Pacyfik. Przez cały 
marzec mozolnie wspinałem się na północ 
wzdłuż wybrzeży Chile, lawirując pomiędzy 
kolejnymi sztormami. Pogoda była napraw-
dę podła, bo lało praktycznie bez przerwy. 
Jednak lodowce, przyroda i dzikie zwierzęta 
południowego Chile urzekły nas tak bardzo, 

że pod koniec etapu załoga z rozrzewnieniem 
wspominała tamte miejsca, a ja postanowi-
łem jeszcze tam wrócić. Pokonując trasę od 
kanału Beagle do miasta Valdivia, przez dwa 
tygodnie spotykaliśmy tylko pingwiny, delfi-
ny, lwy morskie i wieloryby.

Pod koniec marca ruszyłem z chilijskiego 
Valparaíso odkrywać gigantyczny i zupełnie 
mi nieznany Pacyfik. Tu po raz pierwszy po-
czułem, że nie ma już odwrotu i trzeba brnąć 
dalej w ten bezkres oceanu. Odwiedzałem 
miejsca tak odludne, że nawet o nich nie śni-
łem. Pierwsza była wyspa Robinsona Cru-
soe znana z powieści Daniela Defoe. Kiedy 
zbliżaliśmy się do jej brzegów, w północnym 
Chile doszło do silnego trzęsienia ziemi.  

Michał Palczyński pisze o rejsie dookoła świata, który  
rozpoczął się ponad rok temu. Przez trzy lata „Crystal” przepłynie  

około 50 000 mil. Pod koniec września jacht dotarł do Australii.

dookoła świata na jachcie „Crystal”

Michał Palczyński podczas żeglugi w okolicy Hornu.

Jacht „Crystal”  
Michała Palczyńskiego  

w fiordach Patagonii. 
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reJSy WYprAWA JACHtU CrYstAl

Wiadomość o tym wywołała małą panikę. 
Wydano nawet oficjalne ostrzeżenie przed 
falą tsunami, która na szczęście nie powsta-
ła. Wielkanocy nie mogłem spędzić w innym 
miejscu niż Wyspa Wielkanocna. Znajdują-
ce się tam potężne i tajemnicze posągi moai 
sprawiają, że w powietrzu unosi się niesamo-
wita aura zagadkowej przeszłości.

Żeglując na zachód, dotarłem do Pitcairn 
– najmniejszego i najbardziej oddalonego od 
innych skrawków lądu kraju na świecie. Wy-
spę zamieszkuje około 60 potomków buntow-
ników z „Bounty”. Zła pogoda i nieprzyjazne 
brzegi Pitcairn przez trzy dni nie pozwalały 
nam zejść na ląd. Jednak warto było cierpli-
wie poczekać, bo wyspa urzekła nas swoim 
pięknem, a mieszkańcy ugościli po królew-
sku. Rocznie dopływa tu około 25 jachtów, 
a wylądować na brzegu udaje się tylko poło-
wie. Od mieszkańców dowiedzieliśmy się, że 
jesteśmy w pierwszej dwudziestce Polaków, 

którzy postawili na wyspie nogę i prawdopo-
dobnie pierwszą polską załogą jachtu.

Od maja żeglujemy w tropikach. Były go-
rące Markizy i rafy na atolach. Odwiedziłem 
Wyspy Towarzystwa z największą w archi-
pelagu wyspą Tahiti oraz leżącą w pobliżu 
Bora-Bora (niektórzy twierdzą, że to naj-
piękniejsza wyspa Pacyfiku). Faktycznie 
jest piękna, jednak trochę za bardzo sko-
mercjalizowana. Żeglując dalej na zachód, 
dotarłem do Wysp Cooka oraz na Niue – ta 
największa na świecie wyspa koralowa jest 
zarazem drugim najmniejszym państwem 
świata. Oferuje niesamowite krajobrazy wy-
piętrzonego koralowca. Nasz jacht zawinął 
też do archipelagu Tonga i do wysp Samoa. 
W państewku Wallis i Futuna (wspólnota 
zamorska Francji) sam król przegonił nas 
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Bajeczna sceneria fiordów Patagonii.

Udany połów zwiastuje wykwintne danie. Oko w oko z tajemnicą Wyspy Wielkanocnej.

Na plaży w Senegalu. Nuku Hiva w archipelagu Markizów.

Michał Palczyński (za sterem w tropikach) rozpoczął okołoziemski rejs we wrześniu 2013 roku w Lizbonie.

Wschód słońca na Atlantyku.

Wyspa Robinsona Crusoe.
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z kotwicowiska. Po krótkim postoju na Fi-
dżi eksplorowaliśmy dzikie wyspy Vanu-
atu, gdzie na wyspie Ambrim oglądaliśmy 
bulgoczącą magmę wulkanu Marum. Choć 
dotarły tam takie wynalazki jak samocho-
dy i telefony, ludzie w wioskach wciąż żyją 
jak dawniej. Następnie dopłynąłem z załogą 
do Chesterfield, archipelagu należącego do 
francuskiej Nowej Kaledonii. Był to ostatni 
przystanek na Pacyfiku przed Australią.

Jesienią i zimą „Crystal” popłynie na po-
łudnie wzdłuż wschodnich brzegów Austra-
lii. Na Wielkiej Rafie Koralowej będziemy 
podziwiać podwodne krajobrazy. Odwiedzi-
my też największe i najpiękniejsze miasta 
Australii: Sydney i Melbourne. W połowie 
grudnia zamierzam dotrzeć do Tasmanii – 
w sam raz, by zdążyć na metę regat Sydney 
– Hobart. W styczniu 2015 roku stawimy 
czoło groźnym i niebezpiecznym wodom 
Morza Tasmana. Po opłynięciu Nowej Ze-
landii od południa przez dwa miesiące bę-
dziemy eksplorować jej wschodnie brzegi. 
W marcu i w kwietniu chwila oddechu dla 
mnie i dla jachtu, by w maju wyruszyć w kie-
runku Cieśniny Torresa i kolejnego wielkiego 
wyzwania – Oceanu Indyjskiego. Podczas 
żeglugi na zachód odwiedzimy rajską Wy-
spę Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe 
i Mauritius. Trochę więcej czasu zabawię na 
Seszelach. W Durbanie planuję małą prze-
rwę, aby przygotować jacht do kolejnej cięż-
kiej przeprawy – okrążenia Przylądka Dobrej 
Nadziei. Później czeka mnie skok przez połu-

dniowy Atlantyk do Brazylii. Sylwestra 2015 
roku zamierzam spędzić tam, gdzie Napoleon 
miał przymusowe wakacje, czyli na wyspie 
Świętej Heleny. W drodze na Morze Kara-
ibskie spenetruję Amazonkę, Surinam i obie 
Gujany. Na Karaibach dotrę do Antyli Holen-
derskich, Jamajki i Meksyku, z którego przez 
wschodnie wybrzeże USA rozpocznę drogę 
powrotną do Europy. Mam nadzieję, że pra-
wie po trzech latach nieprzerwanej żeglugi na 
zachód będę jeszcze pamiętał, jak to się robi 

w przeciwnym kierunku. Rejs został podzie-
lony na etapy o długości od 10 do 56 dni, aby 
każdy mógł do mnie dołączyć na interesują-
cym go odcinku. Wyprawa jest finansowana 
z wpłat uczestników poszczególnych etapów.

Michał Palczyński

Aktualną pozycję jachtu „Crystal” znajdziecie na 
stronie www.skiff.pl. Newsy z pokładu zamiesz-
czane są na Facebooku: www.facebook.com/
RejsDookolaSwiata.

Lądowa wycieczka w okolicy Hornu.
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SPOrT volvo oCeAN rACe

W Holandii jest rozpoznawalną 
postacią – prawie jak gwiazdy 
piłki nożnej. Zerka ze stron 

codziennych gazet i billboardów reklamo-
wych. W żeglarstwie przeszedł wszystkie 
szczeble kariery i posmakował wielu zwy-
cięstw, ale na jego drodze nie brakowało też 
bolesnych porażek. W regatach Volvo Oce-
an Race ma dłuższy staż niż słynni skip-
perzy sir Peter Blake czy Pierre Fehlmann. 
I co ciekawe, Bouwe Bekking twierdzi, że 
najlepsze lata ma dopiero przed sobą... 

Bekking mieszka w Danii i na co dzień 
wiedzie normalne małomiasteczkowe ży-
cie. Uprawia przydomowy ogródek, od-
prowadza córkę do szkoły, a wieczorami 

rodzina zasiada do wspólnej kolacji. Kiedy 
jednak nadchodzi czas regat, staje się nie-
dostępny nawet dla najbliższych, a jego ży-
cie zmienia się, jakby dostał powołanie do 
armii wyruszającej na wojnę. Bo zwycię-
stwu na morzu gotów jest podporządkować 
wszystko.

Na pokładzie jest twardzielem. Także 
swe kapitańskie rządy sprawuje twardą 
ręką. Choć nie podnosi głosu, wśród załogi 
panuje wojskowy dryl, gdyż Bekking samą 
swoją osobowością i postawą wymusza 
określone zachowania. I zawsze domaga 
się perfekcji. Niewłaściwie postawisz stopę 
na pokładzie – źle. Spóźnisz się o sekundy 
przy zwrocie – już miażdży cię wzrokiem. 

Popełnisz błąd przy sterze – z miejsca sta-
jesz się jego wrogiem. Z załogantami się nie 
zaprzyjaźnia, po prostu egzekwuje zapisy 
kontraktów.

 Oceaniczne żeglowanie rozpoczął w 1985 
roku, gdy przed regatami Whitbread Race 
dostał powołanie do załogi holenderskie-
go jachtu „Philips Innovator”. Zaledwie 
22-letni Bouwe został wtedy oficerem po-
kładowym w ekipie Dirka Nauty. Wkrótce 
awansował na co-skippera. „To było po-
ważne wyzwanie. Nie miałem doświadcze-
nia, ale Dirk mi zaufał. Dał dużo swobody, 
ale też ogromną odpowiedzialność. Nawet 
nie przypuszczałem, co mnie czeka” – mó-
wił po latach.

Tamte regaty były prawdziwą szkołą 
życia. Bouwe skarżył się na ciągły stres 
i duże wymagania  stawiane młodej zało-
dze. Holendrzy zajęli szóste miejsce, ale 
po zastosowaniu przelicznika awansowali 
na trzecią pozycję. Mimo to skipper Dirk 
Nauta nie był zadowolony, a winą za słaby 
wynik w dużej mierze obarczał swego co-
-skippera. Cztery lata później, kiedy Nauta 
zbierał ekipę na jacht „Equity & Law II”, 
zapomniał o ambitnym partnerze z po-
przednich regat.

Na kolejną szansę Bekking czekał osiem 
lat. Ale propozycja, którą dostał, wprawi-
ła go w osłupienie. Zainteresował się nim 
Dennis Conner przygotowujący do regat 
jacht „Winston”. Niestety atmosfera na 
pokładzie nie była dobra. Słynny Conner 
bardziej przykładał się do roli gwiazdy niż 
skippera – wziął udział zaledwie w kilku 
łatwiejszych etapach. Dlatego załoga nie 
miała ducha walki i start zakończył się bez 
sukcesu.

Cztery lata później słynny Grant Dalton 
powołał Bekkinga na pokład „Merit Cup”. 
Bouwe został sternikiem i taktykiem, doce-
niono bowiem jego sukcesy na mniejszych 
łódkach. „To było coś zupełnie innego. 
Wszystko mieliśmy poukładane jak trze-
ba i doskonale się rozumieliśmy” – mówił 
Bekking. Niestety tym razem także nie 
było spektakularnego sukcesu, załoga do-
tarła do mety na czwartym miejscu, co dla 
sponsora i ambitnego skippera było poraż-
ką. „Później Dalton przyleciał do Europy 
i po męsku sobie pogadaliśmy. Efektem tej 
rozmowy było zaproszenie mnie do kolejnej 
załogi” – wspominał Bouwe. W 2001 roku 
wystartował na jachcie „Amer Sports One”. 
Niestety ta jednostka już podczas próbnych 
rejsów pokazała, że jest dość wolna. Dalton 
wpadł nawet na pomysł, by tuż przed rega-
tami odkupić treningowy jacht od rywali 
z „Assa Abloy”, ale tamci się nie zgodzili. 
Ekipa Daltona walczyła w regatach do koń-

Czy weteran sięgnie po zwycięstwo?
Holender Bouwe Bekking ma 51 lat. W regatach Volvo  

Ocean Race startuje już siódmy raz. Czy wreszcie odniesie  
sukces, o którym marzy prawie trzy dekady?

Bouwe Bekking, weteran Volvo Ocean Race, twierdzi, że najlepsze lata ma przed sobą.  Fot. Sander van der Borch

Team Brunel należy do faworytów tegorocznej edycji regat.  Fot. Sander van der Borch
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ca, nie bacząc na połamane żebra członków 
załogi i rwące się żagle. Zajęli trzecie miej-
sce, które chyba wszystkich zadowoliło.

W 2005 roku Bouwe wreszcie poszedł 
na swoje. Hiszpański koncern Movistar 
powierzył mu funkcję skippera i dał wolną 
rękę w doborze załogi. Holender, wcześ-
niej krytyczny wobec swoich poprzedni-
ków, poznał wreszcie gorzki smak odpo-
wiedzialności za personalne decyzje. Nie 
wszystkie okazały się trafione. Poważna 
awantura rozpętała się podczas żeglugi wo-
kół Hornu. Warunki były ciężkie, ale Bo-
uwe wyciskał z załogi ostatnie poty. Doszło 
do ostrej wymiany zdań. Niektórzy mówili 
nawet o buncie. Sprawę załagodzono, ale 
niesmak pozostał – atmosfera do końca re-
gat była fatalna. 

Na dodatek później na północnym At-
lantyku jacht przy dużej prędkości stracił 
kil. Nie wytrzymało poszycie i mimo wy-
siłków załogi „Movistar” zatonął. Żeglarze 
ewakuowali się na tratwy. Ale nawet w ta-
kiej sytuacji nie wszyscy chcieli czekać na 

pomoc w towarzystwie swego skippera, 
dlatego w jednej tratwie były wolne miej-
sca, a druga była wypełniona ponad mia-
rę. Załoga została uratowana, ale podziały 
w ekipie trwały jeszcze długo. Nawet po 
regatach nie wszyscy przyjęli zaproszenie 
na spotkanie u sponsora, nie kryjąc niechę-
ci do swego skippera.

I wreszcie nastał szósty start w Volvo 
Ocean Race na jachcie „Telefonica Blue”. 
Dowodził oczywiście Bekking, ale w za-

łodze nie było ani jednego żeglarza z po-
przedniej kampanii. Ekipa miała solidny 
budżet i charyzmatycznego dowódcę, więc 
stawiano ją w roli faworyta. Początkowo 
wszystko szło zgodnie z planem, ale nieste-
ty podczas startu do dziewiątego etapu na 
oczach tysięcy widzów jacht osiadł na mie-
liźnie. Tym samym szansa na zwycięstwo 
została pogrzebana.

Do tegorocznej edycji Volvo Ocean Race 
Bouwe Bekking przygotowywał się trzy lata. 
Oczekiwania są oczywiste: zwycięstwo. Czy 
tym razem się uda? W pierwszym wyścigu 
portowym, rozegranym u wybrzeży Alicante 
w Hiszpanii, holenderski zespół Brunel zajął 
czwarte miejsce. Po kilku dniach pierwszego 
etapu oceanicznego (Alicante – Kapsztad) 
ekipa Bekkinga bardzo nieznacznie prowa-
dziła, ale rywale byli niemal na wyciągnięcie 
ręki. Cała flota żeglowała przez środkowy 
Atlantyk blisko siebie, co może dowodzić, że 
poziom w tej edycji regat jest tak wyrównany 
jak nigdy wcześniej.

Marek Słodownik

W Holandii Bekking jest rozpoznawalną i popularną postacią.  Fot. Ainhoa Sanchez Sztormiak skippera.  Fot. Sander van der Borch

Do wyścigu Bouwe przygotowywał się trzy lata. W pierwszym wyścigu portowym zespół Brunel zajął czwarte miejsce.  Fot. David Ramos

Bouwe w przedziale nawigacyjnym.
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O to wydarzenie, do którego doszło 
w sierpniu podczas regat rozgry-
wanych na poznańskim Jeziorze 

Kierskim. W wyścigach rywalizuje kilka 
klas. Na całym jeziorze biało od żagli. Wa-
runki są niemal plażowe, ale od czasu do 
czasu pojawia się nieco silniejszy szkwał. 
W trakcie wyścigu załoga klasy Słonka 
spostrzega wywróconego do góry dnem 
optimista, który samotnie dryfuje po trasie 
regat. Nie wiadomo, do kogo należy łódź, 
kto jest opiekunem sternika, nie wiadomo 
nawet, czy młody żeglarz brał udział w re-
gatach, czy tylko trenował z jedną z grup 
szkoleniowych.

Sternik słonki nie zastanawia się długo. 
Luzuje żagle, staje w pobliżu przewróconej 
łódki, jego załogantka szybko wkłada ka-
mizelkę asekuracyjną i wskakuje do wody, 
sprawdzić, czy pod optimistem nie ma 
uwięzionego dziecka. Dopiero po chwili 
okazuje się, że jest bezpieczne pod opieką 
trenera. – Nie mógłbym spokojnie kontynu-
ować wyścigu, gdybym nie sprawdził, czy 
wszystko w porządku – powiedział nam 
po regatach Darek Sibilski, sternik słonki, 
wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego.

To wydarzenie skłoniło nas, by zapytać fa-
chowców, jak w takich sytuacjach powinni 
się zachować zawodnicy, trenerzy i przed-
stawiciele służb ratowniczych. Poprosiliśmy 
o wypowiedź Ryszarda Blaszkę, byłego 
olimpijczyka, znanego sędziego i członka 
Kolegium Sędziów PZŻ, Tomasza Figlero-
wicza, trenera klasy Optimist i prezydenta 

Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist 
oraz Zbigniewa Kurowickiego, prezesa Ma-
zurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Dzięki ich opiniom mogliśmy zre-
dagować krótkie vademecum bezpiecznych 
regat. Choć z pewnością nie wyczerpuje ono 
tematu, wierzymy, że przyda się wszystkim.

Tomasz Figlerowicz,  
prezydent Polskiego 

Stowarzyszenia Klasy Optimist

Kiedy mówimy, myślimy lub działamy 
w sferze bezpieczeństwa, wszystkie pozosta-
łe aspekty sportowej rywalizacji schodzą na 
drugi plan. Zawodnicy uczestniczący w rega-
tach są pod opieką trenerów, ale nad ich bez-
pieczeństwem czuwają także specjalistyczne 
służby. Wszystkie działania koordynuje sę-
dzia główny. Jacht wywrócony do góry dnem, 
dryfujący na akwenie zawodów lub w jego 
pobliżu to zawsze sygnał ostrzegawczy dla 
wszystkich łodzi motorowych w okolicy. Tre-
nerzy mają bezwzględny obowiązek udzielić 
pomocy swojemu zawodnikowi oraz każde-
mu innemu, który takiej pomocy potrzebuje. 
Najpierw dbamy o bezpieczeństwo sternika, 
a dopiero później myślimy o sprzęcie. Aby 
łódka dryfująca samotnie nie budziła niepo-
koju innych uczestników regat i służb zabez-

pieczających, trenerzy opiekujący się klasą 
Optimist korzystają z prostego oznaczenia. 
Jeśli zabierają zawodnika na ponton i od-
prowadzają go do portu, wcześniej wyciąga-
ją ster z pawęży i wkładają płetwę steru do 
skrzyni mieczowej odwróconego kadłuba. 
To sygnał dla wszystkich, że zawodnik został 
podjęty z wody i jest bezpieczny.

Zbigniew Kurowicki,  
prezes Mazurskiego 

Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Nie mamy ustawy nakazującej zatrudnia-
nie ratowników podczas regat. Ale jeśli doj-
dzie do wypadku, organizator i sędzia nieza-
bezpieczonej imprezy z pewnością poniosą 
konsekwencje. Na Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich podczas większości imprez po-
mocą służą ratownicy MOPR. Kiedyś robili 
to także strażacy – obecnie muszą najpierw 
uzyskać zezwolenie na uprawianie ratowni-
ctwa wodnego od ministra spraw wewnętrz-
nych. Podobnie jest z firmami prywatnymi. 
Każda po spełnieniu wymogów może ubie-
gać się o pozwolenie na wykonywanie zadań 
ratownictwa wodnego.

Podczas dobrze zorganizowanych regat 
jest współpraca oraz ciągły kontakt między 
sędzią głównym, ekipą zabezpieczającą 
zawody oraz obsługą techniczną. Funkcję 

vademecum bezpiecznych regat
Jak zorganizować bezpieczne regaty i jak się zachować  

w sytuacjach awaryjnych? Przeczytajcie krótki poradnik dla 
trenerów, sędziów, zawodników i organizatorów regat.

Zbigniew Kurowicki, prezes MOPR.

Tomasz Figlerowicz, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.  Fot. Marek Wilczek
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ratowników mogą pełnić trenerzy (o ile 
mają odpowiednie kwalifikacje). Obsługę 
techniczną (holowanie łódek, przestawia-
nie boi) mogą wziąć na siebie ratownicy.

Jeśli organizator chce skorzystać z usług ra-
towników wodnych (WOPR, MOPR lub pry-
watnej firmy), wynajmuje ich odpłatnie. To 
element, na którym nie można oszczędzać. 
Zawodnicy opłacają wpisowe, na przykład na 
zakup pucharów czy zamówienie kateringu, 
a sponsorzy fundują nagrody. Ale nie można 
zapomnieć, że w budżecie regat muszą się 
znaleźć także służby ratownicze i techniczne.

Jeśli wywróci się łódka, ratownik ma 
obowiązek zareagować natychmiast. Nie-
zwłocznie zgłasza sędziemu, co się wy-
darzyło na trasie. Sędzia zostaje w ten 
sposób powiadomiony, że dana jednostka 
nie uczestniczy już w rywalizacji i przyję-
ła pomoc specjalistycznych służb. Ciągła 
łączność między ratownikami a sędziami 
jest jednym z najważniejszych elementów 
decydujących o bezpieczeństwie. Wystarczy 
choćby zwykła krótkofalówka działająca 
w zasięgu dwóch kilometrów, a w ostatecz-
ności nawet telefony komórkowe. W niektó-
rych sytuacjach (na nielicznych akwenach) 
dodatkiem może być pomoc konferansjera, 
który na bieżąco relacjonuje przebieg wy-
ścigu. On też może przekazywać informacje 
o wywróconych łódkach oraz o tych, które 
z innych powodów przerwały żeglugę.

Najważniejszą osobą jest sędzia główny. 
To on koordynuje wszystko, co się dzieje na 
trasie. Na przykład ratownik, który musi się 
oddalić z posterunku, zgłasza to sędziemu. 
Ten podejmuje decyzję, czy w tym momen-
cie jest to możliwe. Sędzia może też zdecy-
dować o przerwaniu regat, na przykład gdy 
drastycznie psuje się pogoda lub wieje zbyt 
mocno. Ale samo wywrócenie się łódek nie 
jest powodem do przerwania zawodów. 

Odholowywaniem przewróconych jed-
nostek zajmuje się ekipa techniczna. Wy-
wrócony jacht to regatowa codzienność 
– podczas jednej z imprez obsługiwanych 
przez MOPR przewróciło się 18 łódek. Pod-
jęliśmy z wody załogi, a jachty zbierano 
dopiero po biegach.

Ryszard Blaszka,  
członek Kolegium Sędziów 

PZŻ, były żeglarz z klasy Finn, 
olimpijczyk z igrzysk w Montrealu 

(1976) i Monachium (1972).

Organizator regat jest zobowiązany do 
przestrzegania ustalonych procedur, a tak-
że ustaw dotyczących żeglugi. Zgodnie 
z nimi pierwszą ważną rzeczą jest wyzna-
czenie osoby odpowiedzialnej za przebieg 
imprezy, czyli sędziego głównego. Kolejne 
elementy to obstawa regat w postaci odpo-
wiedniego zabezpieczenia ratowniczego 
oraz środki łączności. 

Sposób przeprowadzania regat określa-
my w instrukcji żeglugi. Zawiera ona in-
formacje dotyczące trasy, oznakowania, 
punktacji, bezpieczeństwa... Na wodzie 
powinna być odpowiednia liczba łodzi za-
bezpieczających. Na śródlądziu jedna mo-
torówka przypada na każde 25 jachtów. Na 
morzu – na każde 20 jednostek. Oczywi-
ście warto zapewnić większą liczbę łodzi 
ratowniczych.

Przebieg regat i bezpieczeństwo

Podczas imprezy osobą odpowiedzialną 
za bezpieczeństwo jest sędzia główny. To 
on decyduje o ewentualnym przerwaniu 
zawodów. Dlatego musi wiedzieć, co się 
dzieje na całej trasie wyścigu przez cały 
czas trwania rywalizacji. Wszystkie ważne 
informacje są niezwłocznie mu przekazy-
wane. Bezpieczny przebieg regat zależy od 
kontaktu między zawodnikami, trenerami, 
ratownikami i łodzią sędziowską.

Na trasie poza zawodnikami mogą prze-
bywać tylko wyznaczone łodzie (jednostki 
sędziowskie, ekipy ratownicze i mierni-
czy). Trenerzy mają obowiązek pozostawać 
poza trasą. Dopiero w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa uczestnika są zobowiązani 
wziąć udział w akcji ratunkowej.

Zawodnicy muszą przestrzegać Przepi-
sów Regatowych Żeglarstwa 2013 – 2016 
określonych przez International Sailing Fe-
deration (są aktualizowane co cztery lata). 
Zgodnie z nimi „jacht lub zawodnik musi 
udzielić wszelkiej możliwej pomocy każ-
dej osobie lub statkowi będącemu w nie-
bezpieczeństwie”. Jeśli w wyniku tej akcji 
straci pozycję w wyścigu, może ubiegać się 
o zadośćuczynienie.

Wywrotki i sytuacje awaryjne

Wywrotki lekkich jednostek mogą się 
zdarzyć w każdym wyścigu. Jeśli przewra-
ca się bardzo dużo łódek, sędzia podejmu-
je decyzję o przerwaniu regat. Wszystkie 
motorówki włączają się wtedy do akcji ra-
tunkowej. Taka sytuacja należy jednak do 
ekstremalnych – w mojej karierze sędziow-
skiej nie byłem zmuszony przerwać wyści-
gu z powodu załamującej się pogody. W do-
bie internetu możemy kontrolować sytuację 
pogodową i jeżeli prognozy są bardzo złe, 
po prostu nie schodzimy na wodę. Oczy-
wiście wszystkiego nie można przewidzieć 
w stu procentach.

Gdy łódka się przewraca, ekipa ratow-
nicza podpływa do niej jak najszybciej. 
Jeśli bliżej zdarzenia znajduje się trener, 
również powinien podpłynąć. Uczestnik 
może oczywiście odmówić przyjęcia po-
mocy i próbować samodzielnie postawić 
łódkę (przyjęcie pomocy z zewnątrz zmu-
sza zawodnika do wycofania się z wyści-
gu). Jeśli zawodnik próbuje postawić łódkę, 
motorówka ratownicza lub trenerska pełni 
funkcję łodzi asekuracyjnej. Czekamy do 
chwili, aż sternik będzie mógł kontynuo-
wać żeglugę. A w razie nieudanej próby po-
stawienia jachtu podejmujemy zawodnika 
z wody. Jacht, który wycofuje się z wyści-
gu, musi jak najszybciej powiadomić o tym 
komisję regatową. Bardzo ważnym elemen-
tem akcji ratunkowej jest przepływ infor-
macji. Jeśli ktoś podjął z wody zawodnika, 
musi jak najszybciej poinformować o tym 
sędziego głównego.

Najpierw człowiek, potem sprzęt

Jeśli zawodnik nie może poradzić sobie 
z postawieniem łódki, zostaje zabrany na 
łódź ratowniczą. W wypadku niewielkich 
jednostek, takich jak optimisty, zazwy-
czaj stawia się je od razu i odholowuje do 
brzegu. Jeśli jednak warunki pogodowe lub 
brak czasu na to nie pozwalają, jachty zo-
stają oznaczone jako jednostki dryfujące.

Sędzia główny, osoba odpowiedzialna 
za bezpieczeństwo, powinien wziąć pod 
uwagę warunki na wodzie i wydać odpo-
wiednie dyspozycje. Sędziując regaty klas 
młodzieżowych rozgrywane w trudnych 
warunkach, można zwołać odprawę z tre-
nerami, na której przekażemy zalecenie, 
by słabsi i mniej doświadczeni sternicy 
nie brali udziału w rywalizacji i pozostali 
w porcie. Warto zwrócić uwagę, że pod-
stawowe przepisy ISAF regulują kwestię 
odpowiedzialności za udział w regatach. 
Zgodnie z nimi, każdy uczestnik jest odpo-
wiedzialny za decyzję o udziale w wyścigu. 
W wypadku zawodników małoletnich de-
cyzję o starcie podejmuje trener.

Opracowała Kamila Ostrowska

Ryszard Blaszka, członek Kolegium Sędziów PZŻ.
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N a wodach Zalewu Kamieńskiego 
rozegrano w tym roku najważ-
niejsze imprezy klasy Optimist. 

Na przełomie maja i czerwca młodzi sternicy 
rywalizowali w eliminacjach do mistrzostw 
świata i Europy (Energa Sailing Cup – Puchar 
Mariny Kamień Pomorski). Impreza zgroma-
dziła 120 najlepszych zawodników. Nato-
miast we wrześniu rozegrano Crewsaver Cup 
– Międzynarodowe Mistrzostwa Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist. Do tych 
regat zgłosiło się ponad 430 żeglarzy z ca-
łej Europy (sklasyfikowano 389 sterników). 
Obecni byli reprezentanci 15 krajów: Biało-
rusi, Czech, Danii, Estonii, Grecji, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, 
Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i oczywi-
ście Polski. W 2015 roku Kamień Pomorski 

będzie gospodarzem mistrzostw świata klasy 
Optimist, dlatego wielu zawodników posta-
nowiło wykorzystać jesienne regaty do po-
znania polskiego akwenu. Imponujące były 
także nagrody: łodzie klasy Optimist, żagle, 
osprzęt i odzież żeglarska. 

Crewsaver Cup – Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Optimist wygrał Szwajcar Nicolaz Rolaz. 
Najlepszy z Polaków, Paweł Abramowicz, 
zajął doskonałe drugie miejsce. Trzeci był 
Rosjanin Dmitry Lazdin. Zmagania za-
wodników były dobrze widoczne z brzegu 
i pobliskiego molo. Zapewniono też relację 
na żywo na Facebooku. Podczas regat Ka-
mień Pomorski odwiedzili Peter Barclay, 
prezydent International Optimist Dinghy 
Association, oraz Carla Stanley, wicepre-

zydent IODA. Działacze byli pod ogrom-
nym wrażeniem organizacji regat, miasta 
i akwenu. Międzynarodowe Mistrzostwa 
PSKO, rozgrywane od 2007 roku, są jedną 
z największych cyklicznych imprez klasy 
Optimist w Europie. 

Partnerzy i sponsorzy: urząd miasta i gmi-
ny Kamień Pomorski, Marina Kamień Po-
morski, Makanu (przedstawiciel marki Cre-
wsaver), firma Baranowski, JSail, Optiparts, 
Buwiga, Amberthom, agencja reklamowa 
Etcetera, kawiarnia Pistacchio, PGK Ka-
mień Pomorski, Reus, piekarnia Bojzan, 
restauracja i hotel „Pod Muzami”, Kwartał 
Dominikański, powiatowy oddział WOPR, 
PZŻ i ZOZŻ. Wyniki regat znajdziecie na 
stronie optimist-kamienpomorski.com.

Arkadiusz Lenkowski

Kamień pomorski stolicą optimista 
W oczekiwaniu na wiatr. Dziewczyny wiosłują mocniej. Startowali doświadczeni i ci, którzy dopiero zaczynają przygodę.

Czy barwy wojenne odstraszą rywali? Kamień Pomorski. Arena przyszłorocznych mistrzostw świata.

J akub Gołębiowski (MOS SSW Iła-
wa), Basia Dzik (YKP Gdynia), Pa-
weł Abramowicz (MOS SSW Iława), 

Filip Szmit (MBSW Giżycko) oraz Mi-
chał Krasodomski (YKP Gdynia) zdobyli 
w ostatni weekend października w Berlinie 
Optimist Team Cup. Trenerem polskiej re-
prezentacji był Marek Karbowski.

W pierwszej serii Polacy wygrali wszystkie 
wyścigi. Pływali szybko i dobrze taktyczne. 
Kolejne miejsca zajmowali Włosi, Finowie 
i Amerykanie. Przed drugą serią zespoły 
podzielono na dwie szóstki i nasi rozpoczęli 
walkę o miejsce w finale. Przegrali pierwszy 

wyścig z USA, ale mimo to do decydującej 
rozgrywki awansowali z pierwszego miejsca. 

O puchar stoczyli zaciętą walkę z Fina-
mi, którzy wcześniej pokonali Włochów. 
Pierwszy start nasi znów przegrali, ale nie 
spowodowało to dekoncentracji w zespole. 
Mobilizacja była ogromna, a walka bardzo 
emocjonująca. Polacy podejmowali mądre 
decyzje taktyczne i osiągnęli upragnione 
zwycięstwo. Przechodni puchar przyjechał 
do Polski po raz czwarty. Są na nim tablicz-
ki zwycięzców z poprzednich lat, między 
innymi olimpijczyków Łukasza Przybytka 
i Kacpra Ziemińskiego.

drużynowy puchar europy dla polski

Złoty team z pucharem i trenerem Markiem.
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regAtY SPOrT

M istrzostwa Polski w klasach 
olimpijskich rozegrano w Gdań-
sku pod koniec września. Dość 

zaskakujące były wysokie pozycje zawodni-
ków, którzy dawno zakończyli profesjonalną 
karierę sportową. Medalowe lokaty Macieja 
Grabowskiego i Katarzyny Deberny świad-
czą o tym, że dinozaury są w świetnej formie, 
czy może raczej o tym, że młodzi nie potrafią 
im dorównać? – Z nutką refleksji przyglądam 
się wysokim pozycjom Macieja i Kasi. Nasi 
utytułowani sternicy żeglarstwo sportowe od 
kilku lat traktują raczej hobbystycznie. Co 
zatem robią pozostający za nimi kadrowicze, 
których programy szkoleniowe są bardzo bo-
gate, a zabezpieczenie finansowe znaczne? – 
pytał retorycznie Tomasz Chamera, dyrektor 
sportowy w Polskim Związku Żeglarskim 
i wiceprezes PZŻ. – Chyba czas powiedzieć 
sobie, czego tak naprawdę chcemy od życia. 
Bo przecież sportu na tym poziomie nie moż-
na uprawiać na pół gwizdka.

Regaty rozegrano na wodach Zatoki 
Gdańskiej oraz w rozlewisku Wisły Śmiałej 
(wyścigi medalowe). Rywalizowało 162 za-
wodników, a wśród nich medaliści olimpij-
scy z klasy RS:X – Zofia Klepacka i Prze-
mysław Miarczyński (wicemistrz świata 
z Santander). Zabrakło Piotrka Myszki, 
który musiał się poddać drobnemu zabiego-
wi chirurgicznemu. Pogoda była w kratkę: 
deszcz, silny wiatr do sześciu stopni w skali 
Beauforta, ciepłe wrześniowe słońce i słab-
sze podmuchy. Załogi musiały się wykazać 
umiejętnością żeglugi w skrajnych warun-
kach atmosferycznych. Najlepsi toczyli 
wyrównaną walkę do końca regat – losy 
medalowych pozycji ważyły się aż do nie-
dzielnych wyścigów medalowych.

W klasie RS:X pań zwyciężyła Zofia 
Klepacka. Drugie miejsce zajęła Hanna 
Zembrzuska, a trzecie Kamila Smektała. 
Wśród mężczyzn Paweł Tarnowski pokonał 
Przemka Miarczyńskiego, wyprzedzając 
utytułowanego rywala jednym punktem. 
O zwycięstwie zadecydowała wygrana 
Pawła w wyścigu medalowym. Brązowy 
krążek wywalczył Piotr Nowacki. Warto 
zwrócić uwagę, że całe podium w kategorii 
seniorów klasy RS:X oraz pierwsze i drugie 
miejsce wśród młodzieżowców przypadło 
zawodnikom trenera Macieja Dziemiań-
czuka z Sopockiego Klubu Żeglarskiego.

W klasie 470 kobiet bez niespodzianek – 
zwyciężyły Agnieszka Skrzypulec i Natalia 
Wójcik (to już szóste złoto Agnieszki w mi-
strzostwach kraju). Drugie miejsce zajęły 
Ewa Szczęsna i Jagoda Reszka, a trzecie 
debiutujące w klasie 470 Ewa Romaniuk 
i Katarzyna Goralska. Wśród panów z sie-

demdziesiątki złoto trafiło do Karola Jącz-
kowskiego i Artura Baranowskiego, srebro 
do Filipa Florka i Dominika Janowczyka, 
a brąz do Macieja Sapiejki i Adama Kreffta.

W klasie 49er zdecydowanie najlepsi oka-
zali się Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziń-
ski. Drugą pozycję zajęli Tomasz Januszew-
ski i Jacek Nowak, a trzecią – Przemysław 
Filipowicz i Jacek Piasecki. Na starcie stanę-
ły trzy załogi żeglujące w nowej klasie olim-
pijskiej dla pań 49er FX. Złoty medal zdo-
były Ewa Bartosiewicz i Marta Jackowska.

Na finnie prym wiódł Piotr Kula (wygrał 
osiem wyścigów). Srebro wywalczył Jakub 
Marciniak, a brąz – Miłosz Wojewski. Na 

laserze także bez niespodzianek – zwy-
ciężył Kacper Ziemiński. Drugie miejsce 
zajął Maciej Grabowski, dla którego był to 
pierwszy srebrny medal mistrzostw Polski 
(Maciej obliczył, że aż 27 razy sięgał po 
złoto). Trzecie miejsce zajął Filip Ciszkie-
wicz, zawodnik młodszy od Grabowskiego 
o 17 lat. Wśród pań z klasy Laser Radial 
Anna Weinzieher, uczestniczka igrzysk 
w Londynie, nieznacznie wyprzedziła 
Katarzynę Deberny (uzbierały tyle samo 
punktów). Trzecie miejsce zajęła Magdale-
na Kwaśna, obiecująca zawodniczka mło-
dego pokolenia, która przebojem wdarła się 
do seniorskiej floty.

Mistrzowie kontra dinozaury

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński – złoto w klasie 49er.  Fot. Łucja Kołodzińska

Zofia Klepacka – złoto w klasie RS:X.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Restauracja Sailor, Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 728 922 226
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, 
tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19

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

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Stadion Narodowy, tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu 
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

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

ŁÓDZKIE

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

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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W październikowym wydaniu pre-
zentowaliśmy modele z linii 
Transporter. Dziś zapraszamy 

na pokład samochodu nieco mniejszego, 
tańszego, ale równie mocno zaprawionego 
w bojach na drogowych frontach. Caddy jest 
rodzinnym samochodem na każdą okazję 
i jednocześnie zgrabnym autem użytkowym, 
którego wnętrze możemy dowolnie aranżo-
wać. Samochód dostępny jest w wersji stan-
dardowej oraz wydłużonej o 47 cm (modele 
Caddy Maxi). Wewnątrz może być aż siedem 
miejsc siedzących – każde z trzypunktowym 
pasem bezpieczeństwa oraz zagłówkiem re-
gulowanym w dwóch płaszczyznach. Tylne 
fotele można przechylać, składać lub demon-
tować. Pojemność przestrzeni bagażowej 
w caddy z krótkim rozstawem osi wynosi 750 
litrów i może zostać powiększona do 3030 
litrów. Natomiast w wypadku caddy maxi – 
może zostać powiększona aż do 3880 litrów. 
Wystawiając lub dostawiając kolejne fotele, 
dowolnie kształtujemy przestrzeń bagażo-
wą – na rodzinny wyjazd na święta, na win-
dsurfingowy wypad do Łeby, na narty lub na 
podróż służbową. Warto zwrócić uwagę, że 
wszystkie osobowe caddy mają boczne prze-
suwane drzwi z obu stron. Tak wyposażone 
auto pozwala całej załodze sprawnie zająć 
miejsca i łatwo pakować sprzęt przed wypra-
wą na regaty, zgrupowanie lub rodzinny rejs.

Auto pomieści rury i żagle do optimista, 
sprzęt windsurfingowy, sprawdzi się w mazur-
skiej firmie czarterowej do przewozu wyposa-
żenia łodzi i narzędzi do niezbędnych napraw. 
Także miłośnicy nurkowania pomieszczą 
w pojemnej przestrzeni bagażowej cały ekwi-
punek. Warto zwrócić uwagę na caddy maxi 
trampera, który jest niewielkim i zwinnym au-
tem kempingowym. Wewnątrz można rozło-
żyć dwuosobowe łóżko. Na burtach są pojem-
ne i poręczne torby (niczym jaskółki w mesie 
jachtu), a na rufie namiot z moskitierą mo-
cowany do otwartej tylnej klapy. W kilka mi-
nut rozłożymy go na kempingu lub w porcie. 
Pomyślano też o podwieszanych zasłonach, 
magnetycznej zasłonie na tylnej szybie oraz 
o lampkach ledowych w pokrywie bagażnika.

Kierownica oraz inne elementy wnętrza 
tworzą spójną i elegancką kompozycję. 
Schowki, półki i szuflady oraz siatki na pod-
ręczne drobiazgi i zabawki pozwalają zado-
mowić się na pokładzie na dłuższą podróż. 
Spokojną jazdę zapewnia wyposażenie zwięk-
szające nasze bezpieczeństwo: nawet sześć 

poduszek powietrznych oraz elektroniczny 
system stabilizacji toru jazdy ESP.

Silniki benzynowe TSI oraz wysokoprężne 
TDI w technologii common rail dostępne są 
w wielu wersjach. Caddy może mieć także 
dwusprzęgłową skrzynię DSG automatycz-
nie zmieniającą biegi bez utraty mocy. Na 
mazurskich bezdrożach, w górach lub po 
prostu w trudnych warunkach atmosferycz-
nych świetnie poradzą sobie caddy 4motion 
i caddy maxi 4motion ze stałym napędem na 
cztery koła. Mamy też w ofercie caddy objęte 

programem BlueMotion Technology – te auta 
potrafią zaoszczędzić średnio 0,5 litra paliwa 
na 100 km (w porównaniu z podobnie wyposa-
żonymi wersjami bez BlueMotion Technology). 
Na przykład caddy z silnikiem 1,6 l TDI (75 kW) 
zużywa średnio zaledwie 5,1 litra paliwa na 
100 km. Oprócz silników benzynowych i wy-
sokoprężnych caddy i caddy maxi dostępne 
są z alternatywnym silnikiem: caddy ecofuel 
zasilany jest benzyną i gazem CNG. Silnik ten 
znacznie obniża koszty paliwa, eksploatacji 
i emituje mniej szkodliwych substancji.

Caddy nie boi się wyzwań
Nieduży, ale bardzo pojemny. Kompaktowy, ale niezwykle wszechstronny – doskonały  

do pracy, na weekend oraz na dłuższą podróż z rodziną. Przedstawiamy volkswagena caddy, drugie auto 
z rodziny samochodów użytkowych marki Volkswagen, które gości na łamach „Wiatru”.

Volkswagen caddy, czyli rodzinny samochód na każdą okazję i zgrabne auto użytkowe.

Caddy tramper dla obieżyświatów... ...mieści dwuosobowe łóżko.

Deskę pakujemy przez boczne drzwi lub tylną klapę. Caddy dla biznesu – wersja furgon.
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J ury Best of Boats Awards, nowej 
nagrody dla jachtów motorowych, 
przyznało nominacje. Wśród wyróż-

nionych łodzi jest polska produkcja: Par-
ker 750 Day Cruiser. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopa-
da podczas gali zorganizowanej w trakcie 
berlińskich targów Boat & Fun. W jury 
nagrody Best of Boats Awards (w skrócie 

BOB) zasiada 11 dziennikarzy z europej-
skich czasopism i portali (jest wśród nich 
Arek Rejs z magazynu „Wiatr”). Wszyscy 
od lat zajmują się tematyką motorowodną, 
publikują w pismach z całego świata i mają 
doświadczenie w testowaniu łodzi. W tym 
roku przetestowali razem około 350 jach-
tów motorowych. Aż 170 jednostek z 18 
krajów miało premierę w sezonie 2014, 

co oznacza, że mogły być nominowane do 
nagrody. Wyróżnienia zostaną przyznane 
w czterech kategoriach: Best for Beginners, 
Best for Family, Best for Fun oraz Best for 
Nature. Best for Beginners to nagroda dla 
jachtu najbardziej przyjaznego dla począt-

NOMINACJE BEST OF BOATS  
AwARDS 2014

Best for Beginners
Bayliner Element XL

Beneteau Flyer 6
Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin

Silver Hawk CC

Best for Family
Bayliner 742 Cuddy

Beneteau MC 4
Jeanneau Leader 40
Nimbus 405 Coupé

Best for Fun
Buster Magnum M5

Flipper 600 SC
Frauscher 747 Mirage

Parker 750 DC
Sea Ray 350 SLX

yamarin Cross 75 BR

Best for Nature
Heinrich Tender 06e  

z silnikiem Torqeedo Deep Blue

Walka o tytuł Best of Boats

Parker 750 DC. Jedyny jacht z polskiej stoczni nominowany do nagrody.   Fot. Arek Rejs

Bayliner Element XL. Bardzo stabilny na łukach. Uniwersalna łódź Beneteau Flyer 6.

Merry Fisher 695 Marlin. Kabinówka dla wędkarzy. Aluminiowy Silver Hawk CC.
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kujących wodniaków szukających łodzi 
prostej, bezpiecznej i łatwej w obsłudze. 
Best for Family to jednostka, na której spę-
dzimy bezpiecznie i wygodnie długi urlop 
z rodziną. Best for Fun to łódź zapewniają-
ca najlepszą rozrywkę na pokładzie, może 
to być jacht z bardzo dobrymi osiągami za-
pewniający zabawę na fali lub na przykład 
jednostka z potężnym systemem audio. 
Nagrodą specjalną Best for Nature zosta-
nie wyróżniona łódź najbardziej przyjazna 
środowisku.

Poniżej przedstawiamy pierwsze nomi-
nacje międzynarodowego zespołu testowe-
go Best of Boats Awards. W kategorii Best 
for Fun nominowano jacht Parker 750 Day 
Cruiser produkowany przez polską firmę 
Parker Poland – o tej ciekawej jednost-
ce pisaliśmy na łamach „Wiatru” w maju 
(prezentacja) oraz w lipcowym wydaniu 

(test). Lista nominowanych łodzi nadal jest 
otwarta i może zostać uzupełniona o jach-
ty, których testy zostały przeprowadzone 
w ostatnich tygodniach. Taką szansę ma na 
przykład model Bavaria 360 Sport.

Strona nagrody: www.bestofboats.com. 

Jury Best of Boats Awards: 
Austria – Thomas Dobernigg („Ocean7”), Fin-
landia – Jan Sjölund („Venemestari”), Francja 
– Dominique Salandre („youboat”), Hiszpania 
– Enrique Curt Aborra („Skipper” / „Neumáti-
cas”), Niemcy – Uwe G. Meiling („Bootshandel-
-Magazin”), Polska – Arek Rejs („Wiatr”), Stani-
sław Iwiński („Żagle”), Rosja – Anton Cherkasov 
(„Motorboat & yachting”), Słowenia – Julijan 
Višnjevec („Val Navtika”), Szwajcaria – Stefan 
Detjen („Wave Magazin”), Ukraina – Bogdan 
Parfeniuk („Farwater”).

Flipper 600 SC. Szybki, dzielny i prosty w obsłudze. Bayliner 742 Cuddy. Rodzinny z niewielką kabiną.

Frauscher 747 Mirage. Dla Jamesa Bonda. Monte Carlo MC4. Ulepszona wersja Beneteau MC5.

yamarin Cross 75 BR z aluminiowym kadłubem. Heinrich Tender. Lekki i cichy, z silnikiem elektrycznym Torqeedo Deep Blue.

Sea Ray 350 SLX. Przestrzeń przede wszystkim.

Nimbus 405 Coupe. Skandynawski design.

Jeanneau Leader 40. Komfort i bezpieczeństwo.

Buster Magnum M5. Wytrzymały i lekki.
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M arzyliśmy, by przepłynąć jach-
tem przez Berlin, tętniącą ży-
ciem metropolię posiadającą 

ponad 200 km dróg wodnych – więcej niż ja-
kakolwiek inna stolica europejska. Czy wiecie, 
że Berlin ma ponad tysiąc mostów, bijąc pod 
tym względem nawet Wenecję? Nowoczesne 
city, wyspa muzeów, dzielnica Köpenick oraz 
jezioro Müggelsee to główne atrakcje, dlatego 
zdecydowaliśmy się na rejs w górę Sprewy, 
przez Müggelsee, Małą Wenecję, miasto Zeu-
then i z powrotem. Czarterujemy łódź z firmy 

Yachtcharter Palme, która główną siedzibę 
ma w podberlińskim Werder (Havel). To jeden 
z 70 portów znajdujących się w tym regionie. 
Można stąd wyruszyć na drogi wodne o łącz-
nej długości 3600 km.

Po szczegółowym briefingu obsługa od-
prowadza nas do jachtu. Czeka tam pracow-
nik Yachtcharter Palme, który zapoznaje 
nas z wyposażeniem technicznym jedno-
stki. Po 45 minutach wiemy już wszystko 
o naszym domu na wodzie, więc możemy 
rozpocząć rejs. Nazajutrz, po urządzeniu 

się pod pokładem, opuszczamy Marinę Ha-
velauen i rozpoczynamy przygodę.

Pierwszy etap – z Werder do Berlina – 
można pokonać głównym szlakiem w dzień, 
lecz wówczas przeoczylibyśmy wiele atrak-
cji. Już po paru minutach żeglugi wita nas 
piękna starówka miasteczka na wyspie Wer-
der. Wieża kościoła wznosi się imponująco, 
a zapachy docierające ze znanej restauracji 
rybnej „Arielle” zachęcają do zacumowania. 
Kto lubi kąpiele w jeziorze, może zawinąć na 
Glindowsee, gdzie woda jest tak czysta, że aż 
trudno się jej oprzeć. Dalej kierujemy się na 
Poczdam. Przepływamy obok ośrodka wypo-
czynkowego Schwielowsee Resort z piękną 
mariną. Zbliżamy się do pierwszego promu w 
Caputh. Należy zachować ostrożność i upew-
nić się, że lina promu jest opuszczona na dno i 
można bezpiecznie ruszyć przed siebie.

Zostawiamy za rufą Werder, Pocztam, 
Glienicker Brücke i wkrótce po prawej stro-
nie ukazuje się wąskie jezioro Wannsee. My 
jednak płyniemy dalej Hawelą bezpośred-
nio do Spandau (dzielnica Berlina, w której 
rzeka Hawela łączy się ze Sprewą). Przed 
śluzą w Spandau skręcamy w prawo w Spre-
wę i kierujemy się na wschód – do centrum 
Berlina. Wkrótce na horyzoncie pojawia się 
śluza Charlottenburg, która unosi nasz jacht 
o 1,30 m wzwyż. Po jej opuszczeniu skręca-
my w prawo, nadal podążając meandrującą 
przez miasto Sprewą (płynąc prosto, mogli-
byśmy dotrzeć do kanału Westhafen oraz 
portu Westhafen i śluzy Plötzensee).

Berlin to centrum największego regionu 
sportów wodnych w Niemczech. Ma ogrom-

Yachtcharter Palme GmbH · Otto-Lilienthal-Str. 16–18 · 14542 Werder (Havel) · Germany · info@ycpalme.de

Wakacje na jachcie – Berlin, Brandenburgia 
oraz Mecklemburgia-Pomorze Przednie

www.yachtcharterpalme.de

Osoba kontaktowa:
Dariusz Kasprzyk

Telefon
+49 3327 565 70 34

Mobil 
+49 170 226 81 63

Serwis i obsługa 
w języku polskim!

Delphia 1050 Escape Reline Classic 1225 AC Greenline 33

YACHT CHARTER
PALME

odkrywamy szlaki wodne Berlina

Przed nami Berliner Dom, czyli ewangelicka katedra. To jedna z największych świątyń w Berlinie.

Oberbaumbrücke – most na Sprewie z końca XIX wieku. Niegdyś przejście graniczne między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. 

http://www.yachtcharterpalme.de
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ną sieć szlaków. Możemy stąd popłynąć 
we wszystkich kierunkach: na północ na 
Pojezierze Meklemburskie ze wspaniałym 
jeziorem Müritz, na wschód do Odry, na 
południe oraz na zachód aż do Łaby. Na na-
szym berlińskim szlaku leży pałac Charlot-
tenburg z pięknym ogrodem. Jest tu 11 sta-
nowisk cumowniczych, przy których można 
się zatrzymać za darmo na 24 godziny (bez 
dostępu do wody i prądu). Ale my chcemy 
wreszcie dotrzeć do samego centrum, więc 
płyniemy dalej. Po dwóch kilometrach do-
pływamy do skrzyżowania dróg. W jedną 
stronę można płynąć do Charlottenburger 
Verbindungskanal, w drugą do Landwehr-
kanal. My zmierzamy prosto w górę Sprewy. 
Pojawiają się pierwsze nowoczesne wieżow-
ce, widać już Uniwersytet Techniczny. Spre-
wa prowadzi nas teraz prosto przez środek 
miasta, gdzie pomiędzy dwoma półokrągły-
mi wieżami znajduje się siedziba ministra 
spraw wewnętrznych.

W dzielnicy Moabit widzimy siedzibę 
prezydenta i podziwiamy imponujący no-
woczesny Haus der Kulturen der Welt, czyli 

niemieckie centrum sztuki współczesnej na-
zywane przez berlińczyków ciężarną ostry-
gą. Wpływamy do politycznego centrum, 
gdzie mieści się urząd kanclerza. W pobliżu 
jest nowy dworzec główny Berlina z wiel-
kim szklanym dachem. Bezpośrednio obok 
dworca znajduje się port Humboldthafen 
(żegluga z tego portu w kierunku Westhafen 
jest zabroniona). W łuku Sprewy (Spreebo-

gen), między urzędem kanclerza a siedzi-
bą Reichstagu, znajdują się nowoczesne 
budynki parlamentu. W Paul-Löbe-Haus 
jest ponad 900 biur i kilka sal konferencyj-
nych. Naprzeciwko znajduje się biblioteka 
parlamentarna. Oba gmachy są połączone 
tunelem biegnącym pod rzeką. Dokładnie 
tutaj przebiegała granica pomiędzy wschod-
nim a zachodnim Berlinem. Przy brzegu  

Yachtcharter Palme GmbH · Otto-Lilienthal-Str. 16–18 · 14542 Werder (Havel) · Germany · info@ycpalme.de

Wakacje na jachcie – Berlin, Brandenburgia 
oraz Mecklemburgia-Pomorze Przednie

www.yachtcharterpalme.de

Osoba kontaktowa:
Dariusz Kasprzyk

Telefon
+49 3327 565 70 34

Mobil 
+49 170 226 81 63

Serwis i obsługa 
w języku polskim!

Delphia 1050 Escape Reline Classic 1225 AC Greenline 33

YACHT CHARTER
PALME

Jezioro Glindowsee leży na południe od miasta Werder (Havel). Insel der Jugend w szerokim zakolu rzeki Sprewa.

Resort Schwielowsee, czyli malowniczy ośrodek z mariną.

http://www.yachtcharterpalme.de


listopad 2014

PlayBOaT JACHtY MotoroWe

42

Hydrauliczne  
i elektro-Hydrauliczne 
systemy sterowania

Koła sterowe Mechaniczne systeMy  
sterowania

Mechaniczne systeMy 
kontroli

Panele wyłączników  
i instrumenty

Świeża woda i PomPy 
zęzowe

morskie wyPosażenie 
elektryczne komPasy magnetyczne

morski system  
monitorowania

morskie PomPy  
i dmuchawy

 WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
Parker Poland Sp. z o.o.

Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99
e-mail: parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

znajduje się 8 krzyży upamiętniających 
uciekinierów z byłej NRD, którzy zginęli 
podczas prób ucieczki przez Sprewę. Vis-à-
vis parlamentu, w Schiffbauerdamm, moż-
na za darmo zostawić jacht na 24 godziny.

Przepływamy pod mostem kolejowym 
dworca Friedrichstrasse. Za kolejnym długim 
zakrętem mijamy atrakcyjne zabytki archi-
tektoniczne słynnej Wyspy Muzeów, gdzie 
znajdują się najważniejsze muzea Berlina. 
Jest tu też katedra berlińska z ponad 75-me-
trową kopułą. Powoli wkraczamy w najstar-
szą część miasta. Na horyzoncie pojawia się 
śluza Mühlendammschleuse, która unosi nasz 
jacht półtora metra do góry. Za śluzą, przy Fis-
cherinsel, położony jest port Museumshafen. 
Stoi tu ponad 30 historycznych statków, wśród 
nich wciąż zdolne do żeglugi parowe holowni-
ki oraz typowe berlińskie statki pasażerskie. 
Są tu darmowe miejsca cumownicze.

Tuż przy brzegu Sprewy widać East Side 
Gallery – galerię dla wolności stworzoną 
przez artystów z całego świata na fragmen-
cie muru berlińskiego o długości 1316 m. 
Niedaleki Oberbaumbrücke jest bodaj naj-
piękniejszym mostem w Berlinie. A tuż za 
nim zaskakuje nas pływający basen – statek 
kąpielowy, który zimą zamienia się w sau-
nę. Kawałek dalej wita nas największy biu-
rowiec Berlina oraz monumentalne dzieło 
sztuki stojące na wodzie Molecule Men.

Wielkim skokiem na wschód docieramy 
do Schöneweide, gdzie Sprewa płynie po-

przez wiejskie i bardzo malownicze oko-
lice. Zbliżamy się do dzielnicy Köpenick, 
gdzie łączą się rzeki Sprewa i Dahme. 
Przed nami wyspa i leżące na niej stare 
miasto. W zatoce Dahmebruch znajdujemy 
miejsca do cumowania i wypożyczalnię łó-
dek na energię słoneczną.

Po krótkiej przerwie zmierzamy na 
wschód w kierunku dużego jeziora Müg-
gelsee. Jachtem motorowym można po 
jeziorze płynąć tylko wyznaczonym szla-
kiem. Za akwenem wkraczamy do Małej 
Wenecji, gdzie zachwycają nas malownicze 
kanały. Dalej mamy nieco mniejsze jezioro 
Dämeritzsee, gdzie kończy się Berlin...

Stąd kierujemy się na południe. Gossener 
Kanal prowadzi nas do jeziora Seddinsee. 
Teraz musimy zacząć myśleć o powrocie do 
Werder. Zastanawiamy się, czy wracać naj-
szybszą trasą przez Teltowkanal czy pięk-
niejszą poprzez Dahme i Sprewę? Wybiera-
my drugi wariant. W Köpenick zamykamy 
pętlę jezior Müggelsee i Seddinsee i rozpo-
czynamy żeglugę na zachód. Opuszczamy 
centrum Berlina i kierujemy się na Pocz-
dam, by dotrzeć do Werder, gdzie znajduje 
się główna siedziba Yachtcharter Palme.

W porcie oczekują na nas pracownicy fir-
my, którzy pomagają zacumować jacht. Po 
chwili napełniają zbiornik paliwa i oczysz-
czają zbiornik wody brudnej. Dzielimy się 
naszymi wrażeniami, po czym jeden z pra-
cowników przestawia jacht do boksu z po-

mostem, gdzie łódź podłączona do zasilania 
czeka na kolejną załogę. Dziękujemy zało-
dze Yachtcharter Palme za profesjonalną ob-
sługę, rodzinną atmosferę oraz jacht, który 
był doskonałym towarzyszem podczas rejsu.

Sylwia i Daniel Nowak

Palme Marin

Do grupy Palme Marin należą dwie firmy: yach-
tcharter Palme oraz Werderaner yachthandel. 
Pierwsza wypożycza jachty w Werder (Havel) od 
ponad pięciu lat. Ma ponad 35 jednostek, w tym 
14 jachtów z Polski (12 łodzi ze stoczni Delphia 
yachts oraz dwie wyprodukowane przez firmę 
Nautiner). Są też jednostki zachodnich marek: 
Jeanneau, Bavaria, Greenline, Linssen, Marex 
i Abim. Od tego roku yachtcharter Palme oferuje 
pełny serwis w języku polskim.
Z kolei Werderaner yachthandel to firma, która 
od 2012 roku jest głównym dealerem w Niem-
czech Delphia Motoryachts, Abim yachting 
i Flevo Mouldings. Przedsiębiorstwo oferuje róż-
ne formy zakupu jachtu. Można na przykład od-
dać łódź do floty czarterowej yachtcharter Palme 
i obniżyć w ten sposób 
swoją inwestycję.
Firma zaprasza na swo-
je stoisko podczas ber-
lińskich targów Boot & 
Fun 2014 – od 27 do 30 
listopada, hala 3, stoi-
sko 20B.

Wyspa Werder i restauracja „Arielle”. Na kursie wieża telewizyjna w Berlinie.

Za mostem Reichstag, siedziba Bundestagu. Niski most w centrum miasta.

http://www.parker.com.pl
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