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Dakron, laminat czy membrana?
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ODPOWIEDNIE DO MAŁYCH 
PRZESTRZENI D20A I D30A 
POSIADAJA OPCJE ZMIANY 
TEMPERATURY W KAZDYM 
WYBRANYM PRZEZ CIEBIE 
MOMENCIE. MOZESZ ZACZAC OD 
USTAWIENIA CHŁODZENIA I ŁATWO 
PRZEJSC DO OPCJI MROZENIA.
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TWOJA DECYZJA.
KAZDA TEMPERATURA,
O KAZDEJ PORZE.

http://www.parker.com.pl
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9375 czytelników* pobiera  
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.  

Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU 
wiatr.pl/archiwum. 

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – II-III 2021, IV-V 2021, VI-VII-VIII 2021).
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Rozwijamy e-wydania „Wiatru”.  
Nowy wygląd i nowe funkcje w web kiosku

W eb kiosk magazynu „Wiatr” (www.wiatr.pl/archiwum), 
czyli internetowe narzędzie do wygodnego czytania 
e-wydań na komputerach i laptopach, otrzymał nową sza-

tę graficzną oraz nowe funkcje ułatwiające przeglądanie pisma, prze-
wijanie stron, powiększanie czcionki, pobieranie wydań na pulpit oraz 
drukowanie wybranych artykułów lub całego numeru. Można też w pro-
sty sposób wysyłać znajomym linki do e-wydań, korzystając z własnej 
poczty e-mail lub z serwisów Facebook, LinkedIn i Twitter. Szczególną 
uwagę warto zwrócić na udoskonalony zoom do powiększania czcionki 
– teraz litery mogą być jeszcze większe i to na dodatek bez utraty jakości 
wyświetlania (powiększanie wektorowe). Informatycy tworzący web 
kiosk zadbali także o wygodę czytelników chcących pobierać kolejne 
wydania w miejscach, w których internet jest słabszy – dziś możemy 
ściągać „Wiatr” w mgnieniu oka nawet wtedy, gdy transfer jest siedem 
razy wolniejszy.

Web kiosk, dostępny na stronie www.wiatr.pl (zakładka: Archiwum 
wydań, opcja: Czytaj) to narzędzie do wygodnego czytania na ekranach 
komputerów. Z kolei na urządzeniach mobilnych (telefony i tablety) 
najlepiej czytać „Wiatr” w aplikacji. Na urządzeniach z systemem iOS 
odwiedzamy sklep App Store. Wpisujemy hasło Wiatr i odnajdujemy 
darmową aplikację z logo magazynu. Następnie klikamy w ikonę Po-
bierz i czekamy aż aplikacja zainstaluje się na naszym urządzeniu (już 

po chwili jest widoczna na ekranie). Teraz 
można sięgać po dowolne wydania „Wia-
tru” z ostatnich lat. Te same czynności 
wykonujemy na urządzeniach z systemem 
Android: odwiedzamy sklep Play, wpisu-
jemy hasło Wiatr, odnajdujemy aplikację, 
klikamy w ikonę Pobierz i czekamy aż 
aplikacja zainstaluje się na urządzeniu.

Czytanie w aplikacji, podobnie jak 
w web kiosku, jest intuicyjne i proste. Mo-
żemy przerzucać kolejne strony e-wydania 
lub przeskakiwać w dowolne miejsca pi-
sma, wykorzystując suwak stron pojawiający się na dolnym pasku. Mo-
żemy też dowolnie przybliżać i powiększać tekst. Materiały publikowa-
ne w web kiosku oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych zawierają 
linki do stron internetowych, galerie zdjęć oraz filmy – wystarczy klik-
nąć w odpowiednią animowaną ikonę wyróżnioną czerwonym kolorem, 
by przejść do multimediów.

Elektroniczne wydania „Wiatru”, publikowane w web kiosku oraz 
w aplikacji Wiatr, przygotowujemy we współpracy z markami Setupo 
i Publuu. Zapraszamy do lektury.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny
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T echnologia „gaz pod szkłem” zadebiu-
towała w branży jachtowej podczas 
targów Polboat Yachting Festival. 

Proste w obsłudze gazowe płyty ceramiczne 
DynaCook Camping & Yacht z powodzeniem 
mogą zastąpić tradycyjne palniki z otwartym 
płomieniem. Teraz kuchnia na jachcie może być 
nie tylko sprawna, ale także bezpieczna, nowo-
czesna i elegancka.

Dlaczego „gaz pod szkłem” zrewolucjonizu-
je projektowanie i budowę kuchni jachtowych? 
Płyty DynaCook C&Y podgrzewają potrawy 
bez otwartego ognia, wykorzystując zamkniętą 
komorę spalania. Nie sprawiają więc kłopotu 
w obsłudze i czyszczeniu. Poza tym, nie kop-
cą, nie dymią, nie zostawiają tłustego nalotu na 
meblach i są bardzo oszczędne. Prądu zużywają 
tyle, co na lekarstwo, a gazu – nawet o 30 proc. 
mniej niż tradycyjne kuchenki gazowe z otwar-
tym płomieniem. Są także ciekawą propozycją 
dla armatorów, którzy w trosce o pokładowy 
bilans energetyczny, rezygnują z montażu elek-
trycznych płyt indukcyjnych. – Płyty DynaCook 
C&Y działają w systemie włącz, nagrzej, wy-
łącz. Ta cykliczność pracy palników, w połą-
czeniu z opatentowaną precyzyjną regulacją 
elektroniczną i systemem akumulacji ciepła, 
gwarantuje użytkownikom bezobsługową, 
niezawodną i skuteczną pracę – mówi Paweł 
Nowak, prezes zarządu w firmie Dynaxo odpo-
wiadający za rozwój produktu. – Płyty Dyna-
Cook C&Y to efekt 15 lat intensywnych prac. 
Ich bezpieczeństwo i użyteczność potwier-
dzono wieloma badaniami i certyfikatami. 
Modele X2, X3, X4 i X5 (cyfra oznacza liczbę 
palników) doskonale się sprawdzają w domach 

i apartamentach. Świetnie się nadają także do 
kamperów, przyczep kempingowych i jachtów. 
Modele X2 i X3 trafiają między innymi na po-
kłady jednostek motorowych, na przykład mar-
ki Nimbus. Dla segmentu Camping & Yacht 
planujemy wkrótce wprowadzić nowy design 
tych płyt. Będzie elegancki, minimalistyczny 
i intuicyjny w obsłudze – dodaje Małgorzata 
Brzóska-Nowak, prezes zarządu Dynaxo odpo-
wiadająca za design, sprzedaż i marketing.

Dynaxo to firma z ponad 40-letnim do-
świadczeniem. Jolanta i Stanisław Nowakowie 
założyli zakład ślusarsko-elektromechaniczny 
we Wronkach w 1980 roku. Rozpoczynali od 
produkcji prostowników do ładowania akumu-
latorów. Później nawiązali współpracę z Agro-
mą Kalisz i warszawskim Ursusem, a następnie 
rozpoczęli kooperację z Amicą Wronki – za 
każdym razem poszerzając asortyment produk-
cji. W 2006 roku firma nawiązała współpracę 
ze Stanisławem Szylingiem, inżynierem z za-
kładów Diora, wynalazcą i konstruktorem tech-
nologii „gaz pod szkłem”. Niemiecki pomysł 
z lat 70., polegający na schowaniu palników 
gazowych pod płytą ceramiczną, pan Stanisław 
zmienił i udoskonalił. Gałki zastąpił dotyko-
wym panelem i opatentował palniki, sterowanie 
oraz samą płytę. Dziś jest doradcą zarządu Dy-
naxo do spraw badań i rozwoju. 

Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Popo-
wie pod Wronkami. Dynaxo działa w dwóch 
segmentach: oprócz produkcji gazowych płyt 
ceramicznych, zajmuje się także projektowaniem 
i produkcją elementów z metalu. Ten segment 
obejmuje między innymi wykrawanie i gięcie na 
maszynach CNC, cięcie laserem, spawanie, tło-
czenie, malowanie proszkowe i montaż. Dynaxo 
wytwarza elementy z metalu dla przemysłu me-
dycznego, maszynowego, elektromaszynowego 
i elektrotechnicznego. Rodzinna firma, w której 
pracują dziś trzy pokolenia, zatrudnia 150 osób 
i współpracuje z największymi koncernami 
w Europie, zapewniając dostawy między innymi 
metalowych szaf sterowania maszynami, szaf te-
leinformatycznych, wyposażenia sal szpitalnych 
oraz sprzętu AGD. 

gazowe płyty ceramiczne. Kambuz zmienia 
oblicze dzięki polskiej marce Dynacook

Małgorzata Brzóska-Nowak, prezes zarządu Dynaxo.

Kambuz karmi na słodko bez dymu i otwartego ognia. „Wisienka na torcie” w pięknym salonie łodzi Nimbus: gazowa płyta ceramiczna DynaCook Camping & Yacht.
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PERySkOP wYDarzeNia

F inałowe regaty 26. edycji PPJK ro-
zegrano na Jeziorze Ryńskim. Flotę 
oraz gościnną keję udostępnił ośrodek 

Bocianie Gniazdo. W regatach uczestniczyło 
15 sterników z załogami – żeglarze wyłonie-
ni w regatach eliminacyjnych rozegranych od 
maja do września na różnych akwenach. W je-
siennej aurze, przy słabych i umiarkowanych 
wiatrach, przeprowadzono 12 emocjonujących 
wyścigów. Zwyciężyła załoga Arkadiusza Sen-
dlewskiego, która żeglowała najrówniej – aż 
osiem razy meldowała się w pierwszej trójce, 
wygrywając cztery wyścigi. Tym zwycięstwem 
Arek powtórzył swój sukces sprzed czterech 
lat. Drugie miejsce, ze stratą 13 punktów, zajęła 
drużyna Jakuba Malickiego, a trzecie – załoga 
Jacka Olubińskiego.

Druga część letniego sezonu PPJK rozpoczę-
ła się od Mistrzostw Polski Jachtów Kabino-
wych. Regaty z udziałem 176 zawodników i 56 
jachtów rozegrano w Giżycku. Mistrzów wyło-
niono po sześciu wyścigach. W klasie T1 zwy-

ciężyli Grzegorz Guzowski i Jacek Wichrow-
ski. W T2 – Tomasz Kopytko i Paweł Łazarz. 
Natomiast w T3 – załoga Radosław Sternicki, 
Andrzej Wójcik, Mateusz Sternicki i Aleksan-
der Sternicki. Na jachtach klasy Tango (star-
towało siedem jednostek) najlepiej spisała się 
ekipa w składzie Radomił Maciak, Michał Klo-
nowski, Michał Talecki, Franciszek Grzymała 
i Filip Szpakowski. W klasie Open zwyciężyła 
załoga Arka Sendlewskiego (Sławomir Wąsow-
ski, Agnieszka Bartuszek i Jasiu Fursewicz). 

Z kolei w grupie katamaranów triumfowali Ma-
rek i Justyna Karawajczyk, a na omedze – Kuba 
Jurczak i Jakub Dolecki.

W regatach Augustów Cup, rozegranych na 
jeziorze Necko, startowało ponad 70 zawodni-
ków na 24 jachtach. Mimo niepewnej aury i ka-
pryśnego wiatru, udało się rozegrać trzy wy-
ścigi. Czas wolny ekipy spędzały przy ognisku 
i testując menu Tawerny Nowa Szekla. W klasie 
T2 wygrali Tomasz Kopytko i Paweł Łazarz, 
w T3 – Sławomir Sękowski, Julia Jankowska 
i Tomasz Bochiński, w open –  Arkadiusz Sen-
dlewski, Agnieszka Bartuszek, Piotr Pałejko 
i Przemysław Wiśniewski, natomiast na ome-
dze – Maciek Garniewski z załogą.

Długo wyczekiwane regaty Omega Cup 
(na 40-lecie portu Pod Omegą) rozegrano na 
Jezioraku pod koniec wakacji. Rywalizowało 
niemal 100 żeglarzy na 35 jachtach. Z okazji 
jubileuszu przystani oraz 25-lecia regat PPJK 
na Jezioraku, Stanisławowi Kasprzak otrzy-
mał z rąk Jarosława Bazylko, wiceprezesa 
PZŻ, honorową odznakę Zasłużony dla Że-
glarstwa Polskiego. W ten weekend wiatr nie 
sprzyjał żeglarzom, udało się rozegrać tylko 
trzy wyścigi. W T1 zwyciężył Maciej Jaskuła, 
w T2 – Jacek Olubiński, w T3 – Michał Mar-
ciniak, w klasie Open – Arek Sendlewski, a na 
omedze – Piotr Bokota.

Ostatnią imprezą eliminacyjną był wrze-
śniowy Puchar Babiego Lata rozegrany na je-
ziorze Ukiel w Olsztynie. Była to już 30. edy-
cja tych regat. W klasie T1 triumfował Maciej 
Jaskuła, w T2 – Jacek Jadkowski, w T3 – Mi-
chał Brzozowski, na omedze – Jakub Jurczak, 
a w klasie Open – Arkadiusz Sendlewski.

Pełne wyniki wszystkich regat eliminacyj-
nych oraz finału znajdziecie na stronie www.
ppjk.pl. Organizatorzy planują promować cykl 
podczas jesiennych targów w Nadarzynie oraz 
w Łodzi. Na Boatshow dodatkowo przewi-
dziana jest uroczystość zakończenia sezonu 
i wręczenia nagród. 

Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2021 

Jezioro Ryńskie. Finałowe regaty z udziałem czołowych załóg.

Ryn. Zwycięzcy, uczestnicy i organizatorzy finału 26. edycji PPJK.  Fot. Jacek Olubiński / Natalia Sak

Jeziorak. Regaty Omega Cup na 40-lecie portu Pod Omegą.   Fot. Andrzej Musiński

http://www.ppjk.pl
http://www.ppjk.pl


SUZUKI DF350A
REWOLUCJA W ŚWIECIE INNOWACJI
Poczuj pęd powietrza! Silniki Suzuki DF350A to ogromna moc 350 KM, 
przyspieszenia i prędkości. To też scenariusz na wspaniałą przygodę 
tam, gdzie jej zapragniesz: na jeziorze czy morzu. Suzuki DF350A jest 
spotkaniem dwóch światów: innowacji i niezapomnianych przeżyć!

suzuki.pl/marine

http://www.suzuki.pl/marine
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10 wrzesień – październik – listopad 2021

B ałtyckie Regaty Samotnych Żegla-
rzy o Puchar „Poloneza” zorganizo-
wał w tym roku Klub Żeglarzy Sa-

motników. W rywalizacji na trasie o długości 
około 400 mil morskich (Świnoujście, Chri-
stiansø, Świnoujście) udział wzięło 13 skip-

perów – dziewięciu w grupie ORC i czterech 
w grupie open. Wyścig rozegrano w sprzyjają-
cych silnowiatrowych warunkach. Jedynie na 
ostatnich milach uczestnicy zmagali się z pa-
sem ciszy – na tym odcinku nastąpiły osta-
teczne przetasowania w stawce.

Z pokładu jachtu ,,Solano”, sygnał do star-
tu dał zawodnikom Maciej Cylupa, sędzia 
główny regat. Wyścig zabezpieczały dwie jed-
nostki: „Nawigator XXI”, czyli statek szkolny 
Akademii Morskiej w Szczecinie, oraz jacht 
„Seadog 2” dowodzony przez Grzegorza Do-
biesa, który co cztery godziny wywoływał 
drogą radiową uczestników wyścigu, dopytu-
jąc ich o samopoczucie i sytuację na pokładzie. 
Pozycje jachtów mogliśmy śledzić w interne-
cie dzięki systemowi S-track, który organiza-
torom udostępnił Paweł Wilkowski, uczest-
nik regat i organizator trójmiejskiego cyklu  
Off-Short Racing (tracking jest dostępny z od-
tworzenia na stronie www.regatypoloneza.pl).

Przez cały wyścig flocie przewodził To-
masz Odzioba żeglujący jachtem „Black Ca-
ravela”. Trasę pokonał w doskonałym czasie 
(26 godzin i trzy minuty) i pewnie zwyciężył 
w grupie ORC. Drugie miejsce zajął Sławomir 
Turniak (jacht „Happy-X”), a trzecie Paweł 
Wilkowski („Vataha 2”). Z kolei w grupie open 
triumfował Władysław Chmielewski („Bin-
di”), wyprzedzając Piotra Parzy („Sergent 
Garcia”) i Henryka Kałużę („Harry I”).

Na oficjalne zakończenie regat „Polone-
za” zapraszamy do Marina Restaurant na 
terenie przystani Marina Club – Szczecin, 
ul. Przestrzenna 7, sobota 16 października, 
godz. 17.00. 

Regaty „Poloneza”. Żeglarze samotnicy 
na klasycznej trasie dookoła christiansø

Uczestnicy Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”.   Fot. Jacek Soroka

Tomasz Odzioba na jachcie „Black Caravela” – zwycięzca w grupie ORC (czas: 26 godzin i trzy minuty).  Fot. Marek Wilczek

http://www.regatypoloneza.pl
http://www.marina-developer.pl
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S zymon Kuczyński, żeglarz, który 
dwukrotnie opłynął samotnie świat, 
zakupił jacht klasy Figaro, sprowa-

dził go Polski i z powodzeniem wystartował 
w kilku bałtyckich regatach. To pierwsza 
jednostka tego typu na naszych wodach. Nie 
jest nowa, ale Szymon pokłada w niej duże 
nadzieje. 

– Jacht zakupiliśmy w Belgii. Choć ma pra-
wie 30 lat, jest w dobrym stanie technicznym. 
Przez lata eksploatowała go rodzina z dwójką 
dzieci – gdy odbieraliśmy łódź, w dziobowej 
części miała jeszcze grube dziecięce materace. 
Sprzedający zapewniali, że wykorzystywali 
jednostkę do rodzinnego żeglowania po lokal-
nych wodach. Nasze pierwsze starty na Bałty-
ku pokazały, że jacht jest szybki i może nawią-
zać walkę o czołowe lokaty – mówi Szymon.

Jednostka ma dość ciekawą historię. Przed 
laty żeglował na niej kanadyjski żeglarz Gerry 

Roufs, który później, na jachcie klasy Open 60, 
dwukrotnie startował w wokółziemskim wy-
ścigu samotników Vendée Globe. Podczas dru-
giej próby (edycja 1996-1997), wypadł za burtę 
i zaginął. Figaro Gerry’ego miało jasnozielone 
burty, bo sponsorem żeglarza była wtedy firma 
LG (kolor kadłuba zachowano do dziś). 

Łódź wymaga oczywiście drobiazgowe-
go przeglądu i kilku niezbędnych napraw, ale 
już dziś nadaje się do żeglugi. Ma aż 18 żagli, 
więc jest w czym wybierać podczas regatowej 
rywalizacji. Pewnym problemem okazało się 
prętowe olinowanie stałe wymagające ska-
nowania – odpowiedniej firmy świadczącej 
w Polsce takie usługi armator wciąż szuka. 
Zimą łódź będzie stacjonować w Trójmieście, 
gdzie zostaną wykonane niezbędne prace przed 
kolejnym sezonem. Szymon planuje starty w re-
gatach krajowych i zagranicznych, na przykład 
w TWOSTAR oraz w Rolex Fastnet Race 2023. 

Nowym wyzwaniem Szymona Kuczyńskie-
go i Anny Jastrzębskiej jest także organizacja 
pracy w klubie żeglarskim nad Jeziorem Woj-
nowskim koło Sulechowa. Rodzącej się sek-
cji gościny udzielili właściciele eleganckiego 
hotelu Dwór Kolesin, który znajduje się nad 
północnym brzegiem jeziora i dysponuje pla-
żą z niewielkim pomostem. – Na razie mamy 
cztery optimisty i dwa cadety. Zaskoczyło 
nas ogromne zainteresowanie rodziców, któ-
rzy bardzo kibicują naszemu projektowi. Na 
dzień otwarty przyszło tyle osób, że trudno się 
było przecisnąć do brzegu. Planujemy solidny 
remont sprzętu i pozyskanie kolejnych łódek. 
Zajęcia dla dzieci już się rozpoczęły. To nie-
zwykłe doświadczenie budować coś od pod-
staw, na dodatek w miejscu, w którym nie ma 
żadnych tradycji żeglarskich i kadry instruk-
torskiej. Nie brakuje tylko zapału.

Marek Słodownik

Szymon kuczyński za sterem jachtu Figaro
Szymon Kuczyński. Jacht „Hultaj” w Bitwie o Gotland.  Fot. Ania Komosińska (2)
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J ubileuszowa 10. edycja Bitwy o Go-
tland okazała się najdłuższą w historii 
wyścigu. W klasie ORC 1 triumfował 

Jacek Chabowski żeglujący jachtem „Blue 
Horizon” (Delphia 47). W ORC 2 zwyciężył 
Robert Wilkowski na „Double Scotch” (Sadler 
32), a w grupie open – Jerzy Matuszak na „Dan-
cing Queen” (Dehler 46). Do regat zgłosiło się 
aż 35 skipperów, ale tylko 10 dotarło do mety. 
Pozostali zrezygnowali w trakcie rywalizacji 
lub z różnych przyczyn nie dotarli na start. – 
To była wyjątkowa bitwa z emocjonującym 
przebiegiem i postojem grupy zawodników 
na kotwicowisku przy wschodnim brzegu Go-
tlandii – mówi Krystian Szypka, dyrektor regat. 

– Cieszymy się, że wszyscy bezpiecznie wrócili 
do domu i że znów dostarczyliśmy uczestnikom 
i kibicom wielu sportowych wrażeń.

Zwycięzca Jacek Chabowski jako jedyny nie 
dał się złapać flaucie, która opanowała wody 
północnej Gotlandii i jako jedyny zdążył do-
trzeć na metę przed uderzeniem sztormu. Pozo-
stali uczestnicy schronili się na kotwicowisku 
przy wschodnim brzegu wyspy, by tam prze-
czekać najtrudniejsze warunki. Gdy wznowili 
rywalizację, płynęli na południe w bardzo sil-
nym wietrze wiejącym z północnego zachodu.

– Moja łódka lubi kursy baksztagowe i peł-
ne, więc rozwijała duże prędkości. Osiągałem 
10 węzłów, a chwilami widziałem nawet 14 

– mówił na mecie Piotr Falk. – Wiało z pręd-
kością ponad 40 węzłów, więc było mokro 
i garbato. Cieszę się, bo sprawdziłem jacht 
w trudnych warunkach – dodał Tomasz Ła-
dyko. Zenon Jankowski, który już siedem razy 
startował w Bitwie o Gotland i dobrze pamięta 
sztormową edycję z 2019 roku, przyznał, że 
tym razem warunki wcale nie były łaskawsze. 
– Powrót w tym roku był nawet gorszy. Mieli-
śmy krzyżujące się fale i dużo wody. Gdy wy-
szliśmy zza osłony Gotlandii, Bałtyk od razu 
pokazał nam swą siłę, to był armagedon. Mój 
jacht jest duży i ciężki, więc byłem spokojny. 
Ale naprawdę podziwiam kolegów na małych 
łódkach – mówił Zenon Jankowski. 

Flauta i sztorm w Bitwie o Gotland

Jacek Chabowski, zwycięzca w klasie ORC 1.  Fot. Ania Komosińska

Jerzy Matuszak, triumfator w grupie open.

Robert Wilkowski, zwycięzca w klasie ORC 2.

http://www.pantaenius.pl
http://www.silvertex.pl
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P ort Sztynort, który od miesięcy zmie-
nia swe oblicze na wodzie i lądzie, 
stanie się wkrótce największą śród-

lądową bazą szkoleń i eventów regatowych. 
W ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020, konsorcjum działające 
na terenie przystani zakupiło nowoczesny sy-
mulator na nauki manewrów, generator wiatru 
do treningów na sucho przy każdej pogodzie 
oraz system do transmisji regat z telebimem 
i zestawem kamer pokładowych. Wkrótce zo-
stanie ogłoszony przetarg na zakup floty mo-
notypowych jednostek regatowych. Wszystko 

wskazuje na to, że już w przyszłym sezonie 
Sztynort będzie jedynym miejscem na pol-
skim śródlądziu z tak bogatą ofertą dla do-
świadczonych i początkujących regatowców.

Symulator marki Sailing Maker zadebiutował 
w Sztynorcie na przełomie września i paździer-
nika, podczas corocznego zakończenia sezonu 
Szkoły Żeglarstwa Gertis i giełdy jachtów or-
ganizowanej w sztynorckim porcie. Symulator 
przewożony jest wózkiem widłowym, więc 
może stanąć w dowolnym miejscu. Do stalowej 
konstrukcji przymocowano dwuosobowy jacht 
klasy Laser Bahia o długości 4,6 metra, z gro-

tem, fokiem i genakerem o powierzchni 14 m 
kw. – Symulator będzie służyć początkującym 
żeglarzom do szkoleń oraz doświadczonym 
turystom, którzy chcą szybko i bezpiecznie 
zgłębić tajniki regatowej żeglugi z genakerem 
– mówi Natalia Drobik z Nowego Sztynortu. 
Sailing Maker uczy stawiania i zrzucania żagli, 
odpowiedniego wybierania szotów, balansu na 
pokładzie oraz wykonywania podstawowych 
manewrów, czyli zwrotów przez sztag i rufę. 
Ożaglowanie łodzi przymocowanej do urzą-
dzenia może reagować na wiatr naturalny, 
który dociera do Sztynortu z kierunków połu-
dniowych i zachodnich, lub na wiatr sztuczny 
wytwarzany przez duży generator.

Kluczowym etapem rozwoju sztynorckiej 
bazy regatowej będzie zakup ośmiu jednostek 
monotypowych przystosowanych do organiza-
cji szkoleń, regat flotowych oraz międzynaro-
dowych imprez rangi mistrzowskiej w match 
racingu (nieoficjalnie mówi się o łodziach klasy 
J/70 i RS21). Jachty mają być szybkie, lekkie, no-
woczesne i uznane w regatowym świecie, czyli 
wykorzystywane do organizacji regat w różnych 
zakątkach Europy. Przetarg na zakup floty zo-
stanie ogłoszony pod koniec zimy lub wczesną 
wiosną. Łodzie mają dotrzeć do Sztynortu przed 
sezonem, więc pierwsze wydarzenia sztynorc-
kiej kliniki regatowej trafią do kalendarza latem 
przyszłego roku. Będą to obozy regatowe, firmo-
we eventy, indywidualne szkolenia z instrukto-
rem, a być może także zgrupowania dla załóg 
z Polskiej Ligi Żeglarskiej i dla żeglarzy aspirują-
cych do uczestnictwa w tych rozgrywkach.

Regatowy Sztynort. Nowa oferta 
dla żeglarzy ze sportowym zacięciem
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Regaty Szkoły Żeglarstwa Gertis u wrót Sztynortu. Ton nadaje „Led Zeppelin”.  Fot. Dobrochna Nowak

Szkoleniowy symulator z jachtem typu 
Laser Bahia stanął w Sztynorcie pod 
koniec sezonu. Fot. Dobrochna Nowak

http://www.osadawolnosci.pl
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Elementy do nauki podstaw jachtingu po-
jawią się także w Centrum Żeglarstwa i Eko-
logii, które wkrótce powstanie w Spichlerzu 
i Oficynie. W odrestaurowanych zabytko-
wych budynkach, sąsiadujących z pałacem 
Lehndorffów, pojawią się kolejne symulato-
ry i urządzenia prezentujące tajniki naszego 
sportu. Przygotowując projekt tego miejsca, 
gospodarze Sztynortu wzorowali się na słyn-
nym muzeum Cité de la Voile Éric Tabarly, 
które działa we francuskiej miejscowości Lo-
rient (Bretania). Sztynorckie centrum ma ugo-
ścić pierwszych zwiedzających już w grudniu 
przyszłego roku.

O zmianach zachodzących w Sztynorcie 
informujemy czytelników już od kilku mie-
sięcy. Przypomnijmy – trzy lata temu osadę 
o powierzchni 51 hektarów, leżącą nad Jeziorem 
Sztynorckim, obejmującą port, tereny wiejskie, 
leśne oraz zabytkowy park, kupiła spółka King 
Cross Shopping Warsaw, były właściciel cen-
trów handlowych. Nowi gestorzy mają w pla-
nach ambitną i długofalową inwestycję mającą 
zachować w Sztynorcie wszystko to, co najlep-
sze, czyli przede wszystkim charakter i klimat 
sprzed lat. W sąsiedztwie pierwszych zabudo-
wań osady sztynorckiej, zaledwie 450 metrów 
od słynnej tawerny Zęza i tylko 550 metrów 
od mariny, powstaje sześć nowych domów 
mieszkalnych (to jedyna inwestycja miesz-
kalna w obrębie wsi). W dalszej perspektywie 

będą powstawać domy w innej lokalizacji, któ-
ra z czasem stanie się osobną osadą (przyjmie 
nazwę Nowy Sztynort). Będzie mieć nie tyl-
ko stylowe budynki z wieloma drewnianymi 
elementami, ale także świetlicę, przedszkole 
i przestrzeń do aktywności dziennej.

W Spichlerzu i Oficynie będzie także kil-
kaset metrów kwadratowych nowoczesnej 
przestrzeni do pracy zdalnej (na wynajem). 
To oferta dla osób chcących spędzać w Szty-
norcie nie tylko wakacje, ale także miesiące 
i lata, łącząc mieszkanie w pięknej okolicy 
z pracą i wypoczynkiem. W Sztynorcie sporo 
się dzieje także na terenie portu – 14 wysłu-

żonych pomostów wkrótce zastąpi 13 nowych. 
W miejscu najchętniej odwiedzanym, czyli 
na zachód od stacji paliw, zamiast czterech 
pomostów gościnnych, będą trzy – nastąpi 
powiększenie przestrzeni między kejami i tym 
samym zwiększenie bezpieczeństwa i komfor-
tu w trakcie manewrów. Zmieni się także sys-
tem cumowania – zapowiedziano rezygnację 
z mooringów i budowę odnóg cumowniczych. 
Rozpoczęło się także realizowanie dostaw no-
wych jachtów do szkoleń i czarterów. Sztynort 
będzie mieć łącznie ponad 30 nowych jedno-
stek żaglowych i motorowych, między innymi 
jachty typu Maxus 34. 

20210504 Magazyn Zagle final CRV.indd   1 04/05/2021   10:21

Regaty rozgrywane na jeziorze Dargin będziemy oglądać na wodzie lub na dużym ekranie w Sztynorcie.  Fot. D. Nowak
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W ojciech Kaliski żeglarską przy-
godę rozpoczął w 1969 roku. 
10 lat później był już kapitanem 

jachtowym, a w 1981 roku wystartował na 
„Cetusie” (w parze z Jerzym Siudym) w atlan-
tyckich regatach Plymouth – Newport. Na 
początku lat 80. budował ze sklejki wieloka-
dłubowce, na których planował starty w mię-
dzynarodowych regatach. Najpierw powstał 
trimaran „Almatur II” zaprojektowany przez 
Andrzeja Armińskiego i Ryszarda Partyckie-
go. Kaliski wystartował na nim tylko w wy-
ścigu Plymouth – Vilamoura. Po złamaniu 
masztu i utracie jachtu u wybrzeży Anglii, 
zbudował kolejny wielokadłubowiec – ka-
tamaran „Almatur III”. Chciał wystartować 

w OSTAR ’84, ale nie zdążył z budową. Rok 
później ustanowił na tym jachcie rekord trasy 
Świnoujście – Gdynia (9 godzin, 52 minuty). Ten 
rezultat pobił dopiero Roman Paszke, który 15 lat 
później płynął katamaranem „Alka Prim”. Od lat 
90. Wojciech Kaliski pływa na małych katama-
ranach i trimaranach. Uczestniczył w regatach 
rozgrywanych na Bałtyku, na Morzu Północnym 
i w rejonie Zatoki Biskajskiej. Jest jednym z naj-
lepszych w kraju specjalistów od żeglowania na 
wielokadłubowcach i wielkim miłośnikiem tych 
konstrukcji. Dziś powraca z nowym projektem.

Andrzej Minkiewicz: Jesteś trochę zapo-
mnianą postacią w świecie polskiego żeglar-
stwa. Jak wspominasz dawne czasy i dlacze-
go zniknąłeś na długie lata?

Gdy skończyłem budowę „Almatura III”, 
załadowaliśmy łódkę na statek w Szczecinie 
i zwodowaliśmy ją dopiero w Kanale Kiloń-
skim. Od tamtej pory w Polsce słuch o mnie 
zaginął. Przez lata pływałem za granicą, mia-
łem nawet francuskiego sponsora. Nie zależało 
mi na rozgłosie w kraju, bo przed wyjazdem 
kilka przepisów swymi działaniami naruszy-
łem... Pływałem tym jachtem trochę na wa-
riata, bez ubezpieczenia. Później łódka się ze-
starzała i coraz częściej pojawiały się awarie. 
Sprzedałem ją w La Rochelle, gdy już miałem 
wracać do Polski.

„Almatur III” był chyba przełomowym 
jachtem w mojej karierze. Startowaliśmy nim 
w wielu regatach, na przykład szlakiem Ko-
lumba z Kadyksu na Karaiby. Niestety, łód-
ka okazała się strasznie ciężka – orała wodę 
tylnymi dźwigarami. Tak ją zbudowaliśmy, 
bo takie były wymagania inspektorów z Pol-
skiego Rejestru Statków. Gdy wróciłem z tych 
regat, nie pytając nikogo o zgodę wyciąłem 
ciężkie aluminiowe dźwigary. Zrobiłem nowe: 
ze sklejki wzmocnionej włóknem węglowym. 
Maszt zresztą także był sklejkowy i również 
wzmacniany węglem. Ze względu na zakaz 
prywatnego importu takich materiałów, włók-
no kupowałem w Anglii i przewoziłem do kra-
ju w plecaku.

Trasa ostatnich dużych regat, w któ-
rych startowałeś, wiodła z Hamburga do 
Tulonu...

Był rok 1989. To były bardzo fajne regaty 
etapowe. Co ciekawe, nasz udział sfinanso-
waliśmy praktycznie w całości ze sprzeda-

Nowy projekt wojciecha Kaliskiego. 
Jeśli żeglować, to szybko i daleko. 

Projekt nowego katamarana z dwoma masztami. Jacht ma zaledwie 6,5 metra długości.

Wojciech Kaliski.  Fot. Dobrochna Nowak
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ży drobnych pamiątek. Mieliśmy to świet-
nie zorganizowane. Nasza załoga, wraz 
z ekipą brzegową, liczyła 10 osób. Wielka 
ciężarówka techniczna docierała za nami 
do portów etapowych. W każdym nowym 
miejscu oddawaliśmy się komercji, oferu-
jąc kibicom i turystom pocztówki, serwetki 
i znaczki. Zbieraliśmy w ten sposób drobne 
sumy, ale jak to się zwykło mawiać: „grosz 
do grosza i masz pół kosza”. Pamiętam, że 
gdy pojechaliśmy do żaglomistrza naprawić 
spinaker, za usługę zapłaciliśmy workiem 
miedziaków.

Później przez wiele lat pływałem na małych 
katamaranach i budowałem takie konstrukcje. 
Uczestniczyłem głównie w długodystanso-
wych wyścigach, na przykład w fascynującym 
i właściwie u nas nieznanym wyścigu Round 
Texel (regaty dookoła holenderskiej wyspy Te-
xel). Robiłem to przede wszystkim dla przy-
jemności i własnej satysfakcji.

Twój nowy projekt także jest związany 
z wielokadłubowcami.

Prawie 40 lat po moich dawnych wyczy-
nach, chcę zaprezentować coś zupełnie no-
wego: dwumasztowy katamaran o długości 
6,5 metra i szerokości 7 metrów, z pływakami 
wyposażonymi w hydroskrzydła oraz półki 
do balastowania. Dwa równoległe takielun-
ki (dla obniżenia środka ożaglowania) będą 
mieć szeroki zakres refowania. Katamaran 
uzyska średnią dobową prędkość wynoszącą 
aż 20 węzłów (przy przeważającej żegludze 
na foilach). Projekt nazwany Coconut Route 
(Szlak Kokosowy) będzie próbą ustanowie-
nia dwóch rekordów w dwuosobowej żeglu-
dze małym katamaranem: na trasie Kadyks 
– Gwadelupa zbliżonej do drugiej wypra-
wy Kolumba oraz na szlaku dookoła świata 
z Gwadelupy (podzielonym na 12 etapów). 
Oba przedsięwzięcia zgłosimy do World Sa-
iling Speed Record Council oraz do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Myślę, że na tej łódce 
uda się przepłynąć w dobę ponad 500 mil. Po 
raz pierwszy taki wynik osiągnął Mike Birch 
żeglując w 1984 roku 24-metrowym katama-
ranem „TAG Formula”. Kocham szybkość. 
Przyznam, że już dawno przestałem pływać 
na jednokadłubowcach. Naprawdę nie wy-
trzymuję psychicznie prędkości siedmiu czy 
ośmiu węzłów. Stąd też moja wielka miłość 
do windsurfingu i kite’a.

Najważniejsza będzie przeprawa przez 
Atlantyk. Z pomocą routingu pogodowego 
średnia prędkość w rejsie przez ocean może 
wynieść 15,5 węzła. Konstrukcja najlepiej 
będzie się sprawdzać w warunkach słabego 
i średniego wiatru. Foile wykorzystamy najle-
piej przy małym zafalowaniu. Im będzie moc-
niej wiało, tym wolniej będziemy płynąć.

Kto będzie w załodze?
Ocean podzielimy na cztery odcinki. Na każ-

dym etapie w załodze będą dwie osoby. Infor-
mację o rejsie prześlę do żeglarskich redakcji na 
całym świecie, bo partnerów będę szukać nie 

tylko w Polsce. Zależy mi między innymi na 
współfinansowaniu projektu oraz na stworze-
niu wydarzenia o zasięgu międzynarodowym.

Co będzie najtrudniejsze na wokółziem-
skiej trasie?

Słona woda. Na takiej łódce się od niej nie 
uchronisz. Nie będzie też na pokładzie wy-
starczająco dużo słodkiej wody, by używać 
jej do mycia. W tropikach od soli robią się 
rany i otarcia. Ten problem można rozwiązać 
tylko w jeden sposób – kontakt z wodą trzeba 
ograniczyć do minimum. Dlatego będziemy 
czekać na odpowiednią pogodę. Zakładam, 
że w trakcie całego rejsu czas oczekiwania na 
dobre warunki wyniesie łącznie dwa miesiące. 
Żegluga zajmie nam około 80 dni. Popłynie-
my szlakiem przez Kanał Panamski. Jednym 
z trudniejszych momentów będzie na pewno 
opłynięcie Afryki. Wiem co mówię, bo dobrze 
znam ten region.

Po co to robisz?
Żeby nie umrzeć w domu. Czuję się silny 

i zdrowy. Dbam o formę i uprawiam różne 
sporty. Choć powoli zaczynam się zbliżać do 
siedemdziesiątki, pływam na desce i gram 
w squasha (w lutym tego roku Wojciech Ka-
liski został prezesem Polskiego Związku 
Squasha – przypis autora). W moich ostatnich 

bałtyckich rejsach testowałem wytrzymałość 
na morzu: trimaranem płynąłem 10 godzin, 
a katamaranem, z Filipem Walczakiem, oko-
ło 12 godzin. Na Exploderze 20 żeglowałem 
z Jastarni do Tallina 36 godzin. Myślę, że jeśli 
chodzi o zdrowie i kondycję, to mam jeszcze 
przed sobą dobre dwa, trzy lata. Wystarczy, 
by zrealizować taki projekt. Cały czas jest we 
mnie pasja do szybkiego pływania i długich 
dystansów. Na duże jachty mnie nie stać, więc 
muszę pływać na małych.

Kto jest projektantem łódki?
Łódkę zaprojektował Ryszard Partycki, 

który w pewnym momencie wycofał się z pro-
jektu. Obecnie pomaga mi Piotr Adamowicz. 
Bardzo ważnym elementem takiej konstrukcji 
są stery. Wiele prób bicia różnych żeglarskich 
rekordów kończyło się właśnie awariami ste-
rów. Dlatego zaprojektuje je mój bliski kolega 
Martin Fischer, projektant od wielu lat współ-
pracujący z zespołami startującymi w Pucha-
rze Ameryki i Volvo Ocean Race.

Kiedy start?
Przez cały następny sezon będę testować 

łódkę w trudnych warunkach na Bałtyku 
i oczywiście na długich przelotach. Start pla-
nuję w grudniu 2022 roku. 

Rozmawiał Andrzej Minkiewicz

Katamaran Wojciecha Kaliskiego już powstaje. Stery zaprojektuje Martin Fischer.

„Almatur III” na pocztówce z 1989 roku.
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A msterdamskie targi METSTRADE, 
największa na świecie wystawa 
materiałów, technologii oraz ele-

mentów wyposażenia jachtów i łodzi, będą 
się odbywać w halach RAI Amsterdam od 
16 do 18 listopada. Po ubiegłorocznej edycji 
zorganizowanej online, wystawa wraca do 
tradycyjnej formuły. Organizatorzy przy-
gotowują dodatkowo internetową platformę 
telewizyjną METSTRADE Connect – połą-
czy ona wszystkich profesjonalistów z bran-
ży jachtowej, którzy nie będą mogli gościć 
w Amsterdamie osobiście. W sieci zobaczymy 
między innymi ceremonie wręczenia nagród, 
prezentacje oraz dyskusje panelowe. Dzięki tej 
inicjatywie, targi przybiorą charakter ciekawej 
imprezy hybrydowej o wyjątkowo szerokim 
zasięgu. Osoby, które do 8 listopada wypełnią 
online formularz rejestracyjny, otrzymają ma-
ilem darmową wejściówkę na wystawę oraz 
bezpłatny dostęp do wirtualnej platformy. For-
mularz dostępny jest na stronie www.metstrade.
com (zakładka: Get your free ticket).

– Sektor łodzi rekreacyjnych przetrwał 
pandemiczną burzę i pozyskał wielu nowych 
klientów zainteresowanych sportami wodny-
mi oraz bezpiecznym wypoczynkiem na łonie 
natury. Dlatego w całej branży panuje wyjąt-
kowo pozytywna atmosfera. Głównym celem 
RAI Amsterdam i naszego partnera ICOMIA 

jest przygotowanie bezpiecznego i owocne-
go spotkania fachowców reprezentujących 
przemysł jachtowy – mówi Niels Klarenbeek, 
dyrektor METSTRADE. – Wystawcy i od-
wiedzający mają ogromny apetyt na ponowne 
spotkanie i wymianę doświadczeń. Chcą także 
omówić problemy, które wszystkim sprawiła 
pandemia, na przykład zakłócając łańcuchy 
dostaw komponentów i wyposażenia.

Wystawa METSTRADE składa się między 
innymi z kilku specjalistycznych pawilonów. 
Construction Material Pavilion (CMP) to prze-
strzeń zarezerwowana dla osób zainteresowa-
nych materiałami do budowy łodzi, nowymi 
technologiami, tworzeniem projektów i proto-
typów. Przyciąga konstruktorów jachtowych, 
projektantów wnętrz oraz szefów produkcji 
ze stoczni z całego świata. W Amsterdamie 
mamy też The SuperYacht Pavilion (SYP) oraz 
Marina & Yard Pavilion (MYP).

Organizatorzy wystawy zaplanowali po-
wrót do tradycyjnej formuły konkursu Boat 
Builder Awards organizowanego wspólnie 

z International Boat Industry, przy współpracy 
z marką Raymarine. Jury konkursu przyznaje 
nagrody producentom i dystrybutorom jach-
tów, nagradzając ich wyjątkowe osiągnięcia 
biznesowe (w regulaminie jest kilka kategorii). 
Ceremonię zaplanowano na środę 17 listopada 
(obowiązuje protokół RAI Amsterdam doty-
czący Covid-19). Dzień później, w czwartek 
18 listopada, specjalny program poświęcony 
temu wydarzeniu wyemituje internetowa plat-
forma telewizyjna METSTRADE Connect. 
Udział w konkursie Boat Builder Awards jest 
bezpłatny. Nominacje były przyjmowane do 
6 października (więcej szczegółów na stronie 
www.boatbuilderawards.com).

Do 17 września można z kolei zgłaszać pro-
dukty do konkursu DAME Design Award. To 
najbardziej prestiżowe wyróżnienie w inno-
wacyjnych branżach przemysłu jachtowego. 
Jury ocenia pomysł, wykonanie, funkcjonal-
ność oraz stosunek jakości do ceny. Produkty 
są nagradzane i wyróżniane w kilku katego-
riach, ale jeden z nich otrzymuje tytuł główne-
go triumfatora DAME Design Award. W tym 
roku jury przyzna dodatkowo certyfikat Envi-
ronmental Design Winner potwierdzający 
wyjątkową dbałość producenta o środowisko 
(do konkursu DAME Design Award można 
zgłaszać produkty firm będących wystawcami 
METSTRADE 2021).

***

Targi METSTRADE organizowane są w ha-
lach centrum kongresowego RAI Amsterdam. 
Wystawa skupia około 1600 wystawców z 50 
państw i przyciąga prawie 20 tys. zwiedzają-
cych ze 120 krajów świata – przede wszystkim 
specjalistów z branży, szefów produkcji oraz 
zaopatrzeniowców poszukujących nowych 
materiałów i rozwiązań. Choć firmy nie pre-
zentują gotowych jachtów, na wystawie znaj-
dziemy wszystko, co niezbędne do ich pro-
dukcji. Organizatorzy targów METSTRADE 
duży nacisk kładą na innowacje, rozwój rynku 
oraz na kojarzenie przedsiębiorstw z branży 
sportów wodnych z całego świata. Podczas 
ostatniej edycji zorganizowanej przed pande-
mią (jesień 2019) do Amsterdamu przyjechało 
prawie 18 000 zwiedzających, którzy repre-
zentowali 115 narodowości.

METSTRADE
16, 17, 18 LISTOPADA 2021

RAI Amsterdam
Europaplein 24

Amsterdam 1078 GZ 
Niderlandy

Największe targi technologii i wyposażenia 
jachtów znów w tradycyjnej formule

Tradycyjną wystawę uzupełni internetowa platforma, która połączy wszystkich profesjonalistów z branży jachtowej.

http://www.metstrade.com
http://www.metstrade.com
http://www.metstrade.com
http://www.boatbuilderawards.com
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P iąta edycja Warszawskiego Salonu 
Jachtowego będzie pierwszą od wy-
buchu pandemii krajową wystawą 

sportów wodnych zorganizowaną w halach 
wystawienniczych. Zapraszamy do centrum 
targowego Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
od 5 do 7 listopada (hale F i E). Jesienią ubie-

głego roku wystawę odwołano z powodu epi-
demicznych obostrzeń. Wszystkie zakupione 
wówczas bilety zachowują ważność. Dodatko-
wo osoby związane z branżą jachtową mogą 
uzyskać bezpłatne wejściówki na wszystkie 
trzy dni targów – wystarczy odwiedzić stro-
nę internetową www.warszawskisalonjachto-
wy.pl i wypełnić krótki formularz. Otrzyma-
my wtedy mail z indywidualnym kodem QR 
uprawniającym do wejścia na wystawę. – Do 
23 września swą wizytę zarejestrowało ponad 
12 500 osób. Nigdy wcześniej nie było takiego 
zainteresowania naszą imprezą. Na liście wy-
stawców mamy około 150 firm – mówiła Ka-
rolina Borusińska, dyrektor projektu w firmie 
Ptak Warsaw Expo.

– Robimy wszystko, by wystawa była bez-
pieczna zarówno dla wystawców, jak i dla 
zwiedzających. Dlatego wierzymy, że targi 
zadowolą wszystkich uczestników – dodaje 
Karolina Borusińska. Organizatorzy przygo-
towali dla gości punkty z płynami dezynfeku-
jącymi i w taki sposób rozplanowali stoiska, 

by zapewnić gościom komfortową przestrzeń 
do zwiedzania wystawy i zapoznawania się 
z ofertą. 

Wystawcy zaprezentują łodzie, jachty, osprzęt 
i wyposażenie. Na stoiskach zobaczymy jed-
nostki motorowe i żaglowe krajowych pro-
ducentów oraz dystrybutorów zagranicznych 
marek. Udział w wystawie potwierdzili przed-
stawiciele 150 firm, między innymi Power Bo-
ats Poland, Vetus, Marine Time, Prime Marine, 
Nautica Boats Service, Eco Marine, Pegazus 
Boats, Skyboat, Performance Marine, Super 
Yachts, TES Yacht, Stocznia Jachtowa Sułkow-
ski i Antila Yachts, Eljacht i Marine Works.

Centrum targowe Ptak Warsaw Expo, naj-
większe w Polsce, ma łączną powierzchnię 
143 000 m kw. Zlokalizowane jest u zbiegu 
dróg krajowych S7 i S8 oraz autostrady A2 
– zaledwie 20 km od Lotniska im. Fryderyka 
Chopina i 16 km od dworca PKP Warszawa 
Zachodnia. Centrum dysponuje dużym bez-
płatnym parkingiem. Więcej o targach na 
stronie www.warszawskisalonjachtowy.pl.  

Warszawski Salon Jachtowy. pierwsze 
targi żeglarskie w halach od dwóch lat

Największe
Targi Jachtowe w Polsce
www.warszawskisalonjachtowy.pl C/WarszawskiSalonJachtowy

Motorowodne stoisko firmy Power Boats Poland.

http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
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P rawie 70 łodzi i jachtów zaprezento-
wano w lipcu na drugiej edycji Po-
lboat Yachting Festival, największej 

polskiej wystawy przemysłu jachtowego or-
ganizowanej na wodzie. Portem goszczącym 
producentów i dystrybutorów była gdyńska 
Marina Yacht Park, najnowocześniejsza przy-
stań jachtowa polskiego wybrzeża. Organiza-
torzy z Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych Polskie Jachty przygoto-
wali ciekawy program i zamówili doskonałą 
pogodę, więc wystawcy mogli być zadowoleni 
z frekwencji. W tym samym terminie, po dru-
gie stronie Skweru Kościuszki (w miejskiej 
przystani), regatowcy szykowali się do finało-
wych wyścigów Gdynia Sailing Days. Orga-
nizatorzy obu wydarzeń nawiązali współpracę 
i zapowiedzieli, że będzie ona kontynuowana 
i rozwijana w kolejnych sezonach.

Najokazalszym jachtem wystawy był 80-sto-
powy katamaran żaglowy Sunreef 80 „Double 
Happiness”. Na jego pokładzie zorganizowano 
uroczyste otwarcie targów z udziałem władz 
miasta, województwa, Polskiego Związku Że-
glarskiego oraz gospodarzy mariny. W Gdyni 
zadebiutowało aż siedem premierowych kon-
strukcji – po raz pierwszy szerszej publiczno-
ści zaprezentowano łodzie Galeon 325 GTO, 
Maxus 34, Saxdor 320, Nimbus T8, Flipper 
900 DC, Cranchi T36 Crossover i Wave 50.

Stocznia Galeon ze Straszyna przedstawiła 
aż pięć jachtów motorowych – od Galeona 325 
GTO z silnikami zaburtowymi (łódź otwiera 
nową linię), po Galeona 510. Po kilka konstruk-
cji zaprezentowano także na stoiskach firm 
Parker Poland, Northman, La Mare Houseboats 
i Viko Yachts. Nie zabrakło też łodzi Delphia, 
TES, Sportis, Mazuria, Koga oraz Cree Yacht. 
Na wystawie obecne były również marki za-
graniczne. Firma Dobre Jachty zbudowała 
zadaszone stoisko na pływającej platformie, 

przy której cumowały łodzie marek Jeanneau 
i Cranchi. Oglądaliśmy też jednostki marek Sa-
xdor, Hanse, Bavaria, Windy, Flipper i Uttern. 
Z kolei na stoiskach ustawionych na nabrzeżu 
mogliśmy się zapoznać z propozycjami firm 
oferujących akcesoria, sprzęt nawigacyjny oraz 
ubezpieczenia. Sporymi atrakcjami były po-
kazy kulinarne DynaCook (gazowe kuchnie 
ceramiczne) i LyoFood (żywność liofilizowa-
na). Zorganizowano także uroczysty wieczór 
wystawców Inter Cars & Exide Cocktail Party.

Nagrodę prezydenta miasta, czyli Gdynia 
Polboat Awards, otrzymały jachty Maxus 34 
(stocznia Northman) i Galeon 325 GTO. Jury 
przyznało też nagrodę specjalną dla housebo-
ata Modern 1 oferowanego przez bydgoską fir-
mę La Mare. Okolicznościową statuetkę przy-
gotował znany trójmiejski rzeźbiarz Adam 
Stachowicz. Organizatorzy wystawy już dziś 
zapraszają na trzecią edycję Polboat Yachting 
Festival – podano wstępny termin: od 28 do 31 
lipca 2022 roku. 

Polboat yachting Festival. Gdyńskie targi 
rozwijają skrzydła w Marinie Yacht park

Największe
Targi Jachtowe w Polsce
www.warszawskisalonjachtowy.pl C/WarszawskiSalonJachtowy

Obszerna platforma rufowa i elegancki kokpit jachtu Viko S35. Galeon 500 z otwieranymi balkonowymi burtami.

Stoisko stoczni Galeon.  Fot. Seweryn Czarnocki

Nowy Maxus 34 ze stoczni Northman. LyoFood i DynaCook. Sprawdzone menu w nowej kuchni.
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Ż eglując po Zatoce Gdańskiej, już 
po kilku dniach mieliśmy zaliczone 
prawie wszystkie porty, do których 

można zawinąć jachtem balastowym. Szybko 
więc zaczęliśmy zerkać na wschód – w kierun-
ku ukrytej za horyzontem Mierzei Wiślanej. 
Byłoby pięknie, gdybyśmy mogli popłynąć 
tam przez całą zatokę i zawinąć do portu na 
północnym brzegu mierzei. Skoro powstanie 
przekop, a na jego północnym krańcu osło-
nięty awanport oraz stanowiska postojowe 
dla jednostek oczekujących na przeprawę, 

grzechem byłoby nie wykorzystać tego miej-
sca i nie zrobić tu przystani, choćby niewiel-
kiej, dla kilkunastu jednostek, z podstawową 
infrastrukturą (prąd i toalety). Takie miejsce 
(Marina Nowy Świat), leżące pięć kilometrów 
za Kątami Rybackimi i siedem kilometrów 
przed Krynicą Morską, byłoby popularnym 
celem żeglarskich wypraw, ogromną atrakcją 
turystyczną regionu oraz pomostem łączącym 
Mierzeję Wiślaną, Mierzeję Helską i porty za-
toki z jej zachodniego brzegu. W linii prostej 
do nowej przystani mielibyśmy 20 mil mor-

skich z Górek Zachodnich, 23 mile z Helu, 28 
mil z Gdyni, 30 mil z Jastarni i aż 38 mil z Puc-
ka. Z pewnością na takiej inwestycji zyskaliby 
nie tylko żeglarze i motorowodniacy, ale także 
wszyscy utrzymujący się z turystyki w gmi-
nach Sztutowo i Krynica Morska.

Z informacji, które uzyskaliśmy od pani 
Magdaleny Kierzkowskiej, rzecznika praso-
wego Urzędu Morskiego w Gdyni (inwestor 
realizujący kanał żeglugowy przez Mierzeję 
Wiślaną) wynika, że na razie nie ma planu 
budowy przystani w północnym porcie osło-
nowym. W kwietniu 2021 roku, Urząd Mor-
ski w Gdyni wystosował pismo adresowane 
do środowisk żeglarskich, podpisane przez 
dyrektora Wiesława Piotrzkowskiego. Napi-
sano w nim między innymi: „Rozwiązanie 
nie przewiduje realizacji infrastruktury dla 
jednostek turystycznych, z możliwością po-
stoju przy niskich nabrzeżach lub pomostach 
pływających”. Jednak w tym samym piśmie 
autor zwraca uwagę, że technicznie istnieje 
taka możliwość: „W oparciu o plan zagospo-
darowania, można zaplanować w przyszłości, 
zgodnie z przepisami portowymi, miejsce po-
stoju dla jednostek turystycznych”.

Aktualnie realizowany projekt przewiduje 
natomiast utworzenie w kanale przekopu tzw. 
stanowisk oczekiwania – po stronie północnej 
powstaną cztery miejsca i kolejne cztery po 
stronie południowej (od Zalewu Wiślanego). 
Nabrzeża będą mieć 0,7 metra wysokości i zo-
staną wyposażone w schody ułatwiające bez-
pieczne pokonanie nabrzeża wysokiego.

Dlaczego apelujemy o budowę przystani 
jachtowej w północnym porcie osłonowym? Po 
pierwsze, byłaby to jedyna marina w tej części 
Zatoki Gdańskiej i zarazem najdalej wysunięty 
na wschód polski port otwartego morza. Po dru-
gie, Mierzeja Wiślana stałaby się atrakcyjnym 
celem żeglarskich rejsów dla wszystkich załóg – 
nie tylko dla tych, które będą podejmować trud 
przeprawy przez przekop. Po trzecie, nie wszyst-
kie jednostki o większym zanurzeniu mogą swo-
bodnie żeglować po dość płytkim Zalewie Wi-
ślanym (poza wyznaczonymi torami wodnymi). 
Dla wielu żeglarzy z Zatoki Gdańskiej, przystań 
zbudowana po północnej stronie przekopu była-
by dużo cenniejszą inicjatywą niż sam przekop. 
Skoro Urząd Morski w Gdyni twierdzi, że nie ma 
technicznych przeciwskazań do realizacji takie-
go przedsięwzięcia, trudno zrozumieć dlaczego 
przystań jachtowa od razu nie trafiła do projektu 
i planu budowy. Ale skoro tak się stało, porusz-
my niebo i ziemię, by naprawić to niedopatrzenie 
i wykorzystać możliwość, jaką otwiera realizacja 
drogi wodnej Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska. 

Krzysztof Olejnik

Skoro będzie przekop, zróbmy przystań 
jachtową w północnym porcie osłonowym

Port osłonowy na północnym krańcu przekopu Mierzei Wiślanej.  Fot. Materiały prasowe BESIX/NDI

W kanale powstaną stanowiska dla jednostek oczekujących na przeprawę.  Fot. Materiały prasowe BESIX/NDI
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P o długiej przerwie do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych wraca Jacht-
Film. Tegoroczne edycje będą oka-

zją do wspomnień. W programie wybór naj-
lepszych festiwalowych filmów z ostatnich 
lat, które najbardziej poruszały publiczność. 
Dla jednych będzie to okazja do przypomnie-
nia sobie niektórych produkcji, inni zapewne 
zobaczą je pierwszy raz. W programie mię-
dzy innymi: „Berserk w Antarktyce”, „Przy-
gody Dodo”, „Gorycz zwycięstwa”, „Blakey” 
i „Cudem ocalony”. Opisy wszystkich filmów 
oraz program znajdziecie na stronie www.
jachtfilm.pl.

JachtFilm jest jedyną imprezą w Polsce o tej 
tematyce oraz jedną z nielicznych na świe-
cie. Stanowi też jedyną okazję do zobaczenia 
większości z prezentowanych filmów. Celem 
festiwalu jest prezentacja najlepszych filmów 
o tematyce marynistycznej. Motywem prze-
wodnim jest żeglarstwo i jego różnorodność. 
Pokazujemy prawdziwych bohaterów i zda-
rzenia, które wydarzyły się naprawdę. Emocje 

towarzyszące bohaterom są uniwersalne, bo 
dotyczą spełniania marzeń, pokonywania co-
dziennych przeszkód i słabości, dojrzewania, 
woli walki i przetrwania. A w tle tych historii – 
żagle i woda. Magazyn „Wiatr” jest patronem 
medialnym festiwalu.

Andrzej Minkiewicz

Trzy edycje festiwalu JachtFilm:  
Gdynia, szczecin i warszawa

N ajpierw Jerzy Kuliński przesłał do 
redakcji „Wiatru” drugie wydanie 
przewodnika żeglarskiego „Kal-

marsund i Öland”, a później odszukaliśmy na 
naszej półce pierwsze – sprzed ćwierć wieku. 
Choć okładki są podobne, różnice widać na 
pierwszy rzut oka. Nowe wydanie jest dwa 
razy grubsze. Poza tym, ma kolorowe zdjęcia, 
mapy i rysunki. Najważniejsza jest jednak 
aktualizacja informacji. Pierwsi czytelnicy, 
którym publikacja służyła podczas bałtyckich 
rejsów, donoszą, że niektóre plany portów są 
dokładniejsze i bardziej aktualne, niż te do-
stępne na popularnych mapach elektronicz-
nych.

Dlaczego autor wrócił do locji szwedzkich 
wód Kalmarsundu (Cieśniny Kalmarskiej) 
oraz wyspy Olandia? „Bornholm jest przez 
nas już zaanektowany, a o Gotlandię toczą się 
zacięte regatowe bitwy – najwyższy więc czas 
otworzyć dekadę podboju Kalmarsundu. To 
niezwykle atrakcyjny i rozległy akwen wód 
osłoniętych, na dodatek leżący w stosunko-
wo niewielkiej odległości – wystarczy doba 
trawersowania Bałtyku. Mamy tam ponad 
20 portów i przystani w niewielkich odle-

głościach. Poza tym, to region, który wciąż 
dzielnie się broni przed cywilizacją, tłuma-
mi turystów, hałasem i zanieczyszczeniami. 
Jest więc idealnym miejscem dla wszystkich, 

którzy lubują się w żeglowaniu na swoim i za 
swoje, spędzając w morskich rejsach od dwóch 
do trzech tygodni” – pisze we wstępie Jerzy 
Kuliński.

Na kartach przewodnika autor kreśli cha-
rakterystykę regionu i przybliża nam warunki 
wietrzne, jakich możemy się spodziewać na 
szlaku. Przedstawia również najważniejsze 
informacje nawigacyjne, które ułatwią plano-
wanie bezpiecznego „przeskoku” przez Bałtyk 
z polskiego wybrzeża. Przewodnik zawiera 
dokładne opisy 24 portów. Większość leży 
w Cieśninie Kalmarskiej – na zachodnim brze-
gu Olandii i na wschodnim wybrzeżu stałego 
lądu. Znajdziecie też rozdziały poświęcone 
trzem portom otwartego morza leżącym na 
północnym krańcu oraz na wschodzie wyspy 
(Grankullavik, Böda i Kårehamn).

Przewodnik wydano nakładem wydawnic-
twa Nowator z Kartuz. Wkrótce mają się uka-
zać kolejne „locyjki” Jurka Kulińskiego. Naj-
wcześniej możemy się spodziewać trzeciego 
wydania przewodnika „Bornholm i Christian-
sø”. Będzie też drugie wydanie „Sundu” oraz 
trzecie „Zatoki Gdańskiej” przygotowywane 
wspólnie z Andrzejem Remiszewskim. 

„kalmarsund i Öland”. Nowy bałtycki 
przewodnik pióra Jerzego Kulińskiego

JACHTFILM 2021
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S łuchawki Aeropex otrzymali wszy-
scy żeglarze nominowani do plebi-
scytu Żeglarz Roku 2020 Magazynu 

„Wiatr”. Gdy wczesną wiosną przekazywali-
śmy je laureatom, byliśmy przekonani, że to 
świetny produkt przede wszystkim dla spor-
towców i osób aktywnie spędzających czas – 
na rowerze, na rolkach, w biegu, na siłowni lub 
na desce SUP. Później firma Freeway OMT, 
dystrybutor marki AfterShokz, przekazała 
nam egzemplarz testowy – już po kilku godzi-
nach użytkowania odkryliśmy, że plebiscyto-
we słuchawki świetnie się nadają także do co-
dziennych zadań w domu i w pracy. Połączone 
z telefonem, uwalniają ręce i sprawnie prze-
kazują dźwięk, ale nie odcinają użytkownika 
od otoczenia. Możemy słuchać muzyki i jed-
nocześnie uczestniczyć w konwersacji prowa-

dzonej w biurze. Możemy rozmawiać przez 
telefon i w tym samym czasie przeglądać in-
ternet lub sporządzać notatki. A nawet przygo-
towywać poranną kawę. Przez kilka tygodni 
słuchawki Aeropex pomagały nam przepro-
wadzać wywiady, słuchać podcastów i filmów 
na Youtube, a w wolnych chwilach – ulubionej 
playlisty z serwisu Spotify. Na dodatek, okaza-
ły się tak wygodne, że nie raz zdarzało się nam 
zapomnieć, iż mamy je na głowie. Przypomi-
nał nam o nich dopiero dźwięk nadchodzącego 
połączenia telefonicznego.

Słuchawki Aeropex dostępne są w kilku 
ciekawych kolorach. Dobrze przylegają do 
głowy i nie przesuwają się podczas intensyw-
nego ruchu. Są wodoszczelne (klasa IP67), 
bezprzewodowe, lekkie, trwałe i świetnie 
wykonane. Mają wbudowany mikrofon (cał-
kowicie niewidoczny) oraz łatwo dostępne 
przyciski pozwalające regulować głośność, 
odbierać połączenia telefoniczne i łączyć słu-
chawki z zewnętrznymi urządzeniami przez 
bluetooth. W zestawie otrzymujemy kabel 
USB do ładowania wbudowanych baterii, in-
strukcję, silikonowe etui zamykane na suwak 
oraz douszne stopery dla poprawy dźwięku 
(gdy chcemy się skupić wyłącznie na słucha-
niu muzyki). W takim wypadku możemy też 
dodatkowo zmienić ustawienie equalizera.

Aeropex to najlżejsze i najlepiej dopasowane 
słuchawki z technologią przewodnictwa kost-
nego (konstrukcja odsłaniająca ucho). Produ-
cent zastosował nową technologię Premium 

Pitch 2.0+ oraz zmienił kąt nachylenia prze-
tworników o 30 stopni. Dzięki temu zmniej-
szono wibracje i wagę słuchawek, równo-
cześnie poprawiając jakość dźwięku i zakres 
basów. Słuchawki Aeropex, podobnie jak inne 
modele marki AfterShokz, dostarczają dźwięk 
wprost do ucha wewnętrznego za pomocą ko-
ści policzkowych, które pełnią funkcję rezona-
tora dźwięku (zjawisko to nazywane jest prze-
wodzeniem kostnym). Słuchawki w bardzo 
niewielkim stopniu wykorzystują do transmi-
sji dźwięku błonę bębenkową, więc nie musi-
my ich wkładać do kanałów usznych – drgania 
powodują, że dźwięk jest przekazywany bez-
pośrednio do ucha wewnętrznego. Ta całkowi-
cie bezpieczna metoda od lat jest wykorzysty-
wana w aparatach dla osób słabosłyszących.

Słuchawki z przewodnictwem kostnym nie 
zasłaniają ucha, więc nie jesteśmy odcięci od 
otaczającego nas świata i bodźców. Na przy-
kład od dźwięków dochodzących na jezdni, 
chodniku lub w parku. Ma to duży wpływ na 
wygodę i bezpieczeństwo. Poza tym, po dłuż-
szym używaniu słuchawek, nie doznajemy 
uczucia ucisku, które często nam towarzyszy 
z tradycyjnymi dousznymi i dokanałowymi 
słuchawkami.

Więcej o słuchawkach marki AfterShokz na 
stronie internetowej www.aftershokz.pl. W za-
kładce Przetestuj znajdziecie spis sklepów sta-
cjonarnych, w których możecie przetestować 
wybrane modele. Dystrybutorem słuchawek 
jest firma Freeway OMT. 

Słuchawki AfterShokz nie tylko 
dla aktywnych. test modelu aeropex

Wyjątkowy prezent dla sportowców melomanów.

Słuchawki Aeropex występują w kilku kolorach.

Stworzone dla aktywnych. Najlżejsze i najlepiej dopasowane słuchawki z technologią przewodnictwa kostnego.
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Nowy system farb  
nawierzchniowych od akzoNobel
AkzoNobel Yacht Coatings wprowadza nowy, łatwiejszy do nakładania, 
system farb powierzchniowych z gamy International: One UP oraz Toplac 
Plus. One UP to uniwersalny podkład zapewniający krótszy czas apli-
kacji. Unikatowa formuła chroni różne podłoża i ułatwia wykańczanie 
powierzchni. Nowa błyszcząca powłoka nawierzchniowa Toplac Plus 
przeznaczona jest do powierzchni 
powyżej linii wodnej, dłużej za-
chowuje kolor i połysk, zawiera 
filtry chroniące przed promienio-
waniem UV, poza tym jest dostępna 
w szerokiej gamie kolorów. Toplac 
Plus można nakładać za pomocą 
pędzla lub wałka. Farba doskona-
le się rozlewa i zapewnia idealne 
wykończenie. 
Więcej na stronie internetowej:
www.international-yachtpaint.com.

Underwater lighting brilliance

Turn up the party, Select the mood, 
Switch on the fish magnets. 

podwodne oświetlenie Hella Marine apelo
Firma Hella Marine przedstawia nową serię podwodnych świateł Apelo. Jeden z modeli oferuje przełączanie 
z koloru żywego błękitu na intensywny biały (1800-3000 lumenów). Inny pozwala wybrać dowolny kolor 
z palety RGB (trzeba mieć dodatkowy kontroler). Szerokie oświetlenie poziome, z wąskim kątem w pio-
nie, zapewnia spektakularne efekty. Ponadto, dostępne będą modele z technologią Edge Light. Obudowy 
lamp występują w dwóch kolorach: białym i ciemnoszarym. Zależnie od modelu, wykonano je z odpornego 
na korozję termicznego polimeru, anodyzowanego aluminium lub morskiego brązu. Natomiast soczewki 
to Grilamid, rodzaj optycznego nylonu odpornego na promieniowanie UV. Lampy są całkowicie szczelne 
(IP68 i IP69) i chronione elektronicznie. Nadają się do montażu powierzchniowego we wszystkich typach 
kadłubów. Zakres napięć pracy: 9V-32V DC. Hella Marine udziela na swe produkty pięcioletniej gwarancji. 
Dystrybutorem marki jest firma Eljacht. Więcej na www.eljacht.pl.

inteligentny moduł zarządzania bateriami
Innowacyjny Smart Battery Hub (SBH) firmy BEP to pierwszy na świecie inteligent-
ny system zarządzania akumulatorami dla jednostek z dwoma lub trzema silnikami 
(zaburtowymi i stacjonarnymi). Smart Battery Hub upraszcza zarządzanie bateria-
mi dzięki zdalnie aktywowanym przełącznikom, automatycznemu przełączaniu 
z uwzględnieniem napięcia w dwóch kierunkach (VSS) i awaryjnej funkcji równo-
ległej. Urządzenie umieszczono w solidnej, łatwej w instalacji, zabezpieczonej przed 
zapłonem, obudowie IPX7.
Progi napięciowe VSS można odpowiednio konfigurować do każdej instalacji. Wejścia 
przełącznika możemy przypisać do dowolnej funkcji, a dwa dodatkowe wejścia czuj-
ników wykorzystać do monitorowania napięcia, poziomu płynów i temperatury. SBH 
monitoruje i przesyła napięcia akumulatorów oraz stan naładowania całego banku 
przez NMEA2000, co ułatwia integrację ze wskaźnikami wielofunkcyjnymi. Zdalne 
przełączanie baterii jest obsługiwane za pomocą NMEA2000 lub przełączników prze-
wodowych, z ręcznym obejściem wszystkich przełączników baterii – to rozwiązanie 
zapewnienia bezpieczeństwo i ułatwia serwisowanie. Źródło: www.eljacht.pl.

http://www.international-yachtpaint.com
http://www.eljacht.pl
http://www.eljacht.pl
http://www.eljacht.pl
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K oniec sezonu to najlepszy moment, 
by pomyśleć o nowych żaglach. 
Zanim jacht i takielunek rozpocz-

ną zimowanie, zdążymy wykonać niezbędne 
pomiary. Poza tym, właśnie teraz producenci 
proponują atrakcyjne ceny – na przykład gdań-
ska żaglownia Sail Service, oferująca doradz-
two, projekty, osprzęt oraz kompleksowe usłu-
gi żaglomistrzowskie, ogłosiła przedsprzedaż 
na sezon 2022 z rabatem wynoszącym 20 proc. 

Tylko jakie żagle wybrać? Materiałów jest 
dziś mnóstwo: dakron, laminat, taffeta, tech-
nora, aramid, carbon, membrany – oferta jest 
tak bogata, że naprawdę można się pogubić. 
Który materiał najlepiej się sprawdzi na naszej 
łodzi? By przybliżyć temat, podzielmy mate-
riały na trzy podstawowe grupy: tkaniny, la-
minaty i membrany.

Tkaniny

Najpopularniejszy materiał wykorzysty-
wany do produkcji żagli to tkanina poliestro-
wa, czyli dakron. Wprowadziła ją na rynek 
amerykańska firma Du Pont już w latach 50. 
ubiegłego wieku. Żagle z dakronu podbiły 
świat, bo nie gniły, nie nasiąkały wodą, do-
brze trzymały kształt i były zdecydowanie 
trwalsze od starych żagli z tkanin naturalnych. 
Do dziś dakron dobrze się sprawdza na po-
kładach jednostek turystycznych – od małych 
śródlądowych, przez duże jachty morskie, aż 
po żaglowce. Gramatura dakronu waha się 
od 120 do 600 gramów na metr kwadratowy. 
Z uwagi na dobry stosunek jakości do ceny, dla 
większości stoczni dakronowe żagle stanowią 
podstawowe komplety w nowych jednostkach. 

Dostępne są także tkaniny wyprawowe – z do-
datkiem dyneemy Hydra net Radial, odporne 
na rozciągania i przetarcia.

Laminaty

Kompozyty obecne są na rynku od kilku 
dekad. Przez ten czas mocno ewoluowały. Pro-
ducenci wyeliminowali problemy związane 
z delaminacją i dziś żagle laminatowe są bar-
dzo ciekawą i zarazem dość przystępną ceno-
wo alternatywą dla produktów dakronowych. 
Żagle tego typu spotykamy przede wszystkim 
na jednostkach regatowych, ale ostatnio co-
raz częściej także na jachtach turystycznych. 
Podobnie jak tkaniny, laminaty dostarczane 
są w rolkach, z których później wycinane są 
bryty. Zwykle są one klejone z kilku warstw. 
Wewnętrzne włókna, ułożone pod odpowied-
nim kątem, przenoszą główne obciążenia. 
Warstwy zewnętrzne to przezroczysty film 
(dla zmniejszenia wagi) lub taffeta (do zasto-
sowań bardziej turystycznych). 

W zależności od przeznaczenia żagli, stosuje 
się różne wykończenia – od najpowszechniej-
szych poliestrowych, po aramidowe, vectrano-
we i carbonowe. Żagle laminatowe świetnie 
trzymają kształt, są stosunkowo trwałe, lekkie 
i mają dość umiarkowane ceny. To dobry wy-
bór dla armatorów jednostek typu performan-
ce cruiser.

Membrany

Najnowsza technologia (obecna na ryn-
ku od 2000 roku). Podobnie jak materiały 
laminatowe, membrany mają konstrukcje 
kompozytowe. Od laminatów z rolki różni 
je możliwość dowolnego układania włókien 
oraz ich indywidualny dobór do określonego 
projektu. Dyneema, aramid, technora, carbon 
lub poliester są układane z uwzględnieniem 
głównych kierunków naprężeń wewnętrz-
nych. W miejscach bardziej narażonych na 
obciążenia możemy dać więcej włókien, 
a w innych – mniej. Projektując żagiel, mo-
żemy też wybrać sposób wykończenia. Na 
przykład metodą film-film (żagle regatowe) 
lub taffetą (jednostronną albo wewnętrzną), 
aby przedłużyć żywotność żagla. Można też 
zaprojektować żagle bardziej wytrzymałe na 
uszkodzenia mechaniczne (przetarcia) – wów-
czas wzmacniamy je taffetą lub tzw. skin’em 
z obu stron. Dzięki tym zabiegom żagle 
membranowe są lekkie oraz wyjątkowo do-
brze trzymają kształt. Niepowtarzalny układ 
włókien widoczny pod słońce oraz duża ilość 

Jaki materiał na nowe żagle: 
dakron, laminat czy membrana?

Nowoczesne żagle spotykamy dziś nie tylko na jachtach regatowych, ale też na turystycznych i performance cruiser.

Wybrane materiały z bogatej palety firmy Sail Service.

http://www.sailservice.pl
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opcji kolorystycznych – to elementy, które 
coraz częściej zachęcają armatorów jachtów 
regatowych oraz większych jednostek tury-
stycznych do zakupu właśnie takich żagli.

Waga materiałów

Na wagę takielunku i żagli zwracają dziś 
uwagę nie tylko regatowcy, ale także świado-
mi armatorzy jachtów turystycznych. Ciężkie 
żagle dakronowe na lekkim jachcie wpływają 
niekorzystnie na jego stateczność i prędkość, 
a w szczególności na przyspieszenie podczas 
szybkich przelotów między bojami na krót-
kich trasach i przy chwilowych szkwałach. Na 
jachcie turystycznym lżejsze żagle oznaczają 
mniejsze przechyły, mniej refowania i spokoj-
niejsze ruchy kadłuba na falach – w bezpo-
średni sposób wpływa to na komfort żeglugi 
i szybsze dotarcie do celu, szczególnie podczas 
dłuższych rejsów.

Na wykresie zamieszczonym obok zestawio-
no masy około 250 żagli o różnej powierzchni, 
wykonanych w żaglowni Sail Service z róż-
nych materiałów. W większości przypadków 
waga żagla rośnie równomiernie wraz z jego 
powierzchnią. W grupie żagli o powierzch-
niach od 20 do 25 m kw., waga waha się od 
3,9 do 15 kg. Wszystkie żagle o masie do 10 
kg wykonano z laminatów, a ten najlżejszy to 
żagiel membranowy.

Żywotność

Jak długo żagiel będzie nam służyć? To 
pytanie najczęściej zadają armatorzy jachtów 
turystycznych, dla których trwałość żagli 
ma szczególne znaczenie. Tu wciąż bezkon-
kurencyjne są tkaniny. Jednak po dekadach 
udoskonalania technologii, doganiają je mate-
riały kompozytowe. Podczas produkcji żagli 
laminatowych, sporym wyzwaniem była kie-
dyś trwałość połączeń warstw – przy dużych 
żaglach i grubych włóknach zwracano uwagę 
na słabe trzymanie i szybką delaminację. Czyli 
w efekcie małą trwałością żagla. Świat regato-
wy się na to godził, ale turystów ciężko było 
przekonać do takiego rozwiązania. Jednak 

technologia szybko idzie do przodu – dziś ma-
teriały kompozytowe są bardziej dopracowane 
i mogą zadziwić żywotnością. 

Trudno oczywiście dokładnie określić 
trwałość poszczególnych materiałów, bo 
ma na nią wpływ wiele czynników (słońce, 
wiatr, zasolenie oraz częstotliwość i sposób 
użytkowania). Jednak z doświadczeń fa-
chowców z żaglowni Sail Service wynika, 
że żagiel dakronowy może nam służyć na-
wet 15 lat. Laminatowy z obustronną taffetą, 
przeznaczony do jednostek turystycznych, 
będzie nam służyć od czterech do ośmiu lat. 
Podobną trwałość mają żagle membranowe. 
Żywotność żagli regatowych będzie oczy-
wiście krótsza – zwykle służą od dwóch  

Masa żagli do ich powierzchni 
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do trzech lat. Ale czy żywotność to wszystko 
czego oczekujemy? Warto barć pod uwagę 
także osiągi i sprawność aerodynamiczną. 
Czy pod tym względem dakron nadal będzie 
najlepszym wyborem? Jeśli dbamy o sprzęt, 

żagiel z laminatu wytrzyma pięć, siedem lat. 
Z dakronu – dwa razy dłużej. Jednak dakron 
utrzyma kształt i osiągi tylko w pierwszych 
dwóch, trzech latach, natomiast laminat przez 
cały okres użytkowania.

Osiągi

Przepuszczalność powietrza, gładkość, 
trzymanie kształtu, czyli odporność na roz-
ciąganie i ogólna sprawność aerodynamiczna 
– to podstawowe elementy mające wpływ na 
osiągi żagla. Tu liderem rankingu będą żagle 
membranowe stworzone przede wszystkim po 
to, by żeglować szybciej. Na drugim miejscu, 
podobnie jak w przypadku żywotności, będą 
żagle laminatowe, ale warto zwrócić uwagę, 
że niewiele ustępują one produktom mem-
branowym. Szyjąc żagiel z laminatu o odpo-
wiednim kroju, możemy otrzymać naprawdę 
wyczynowy pędnik. Z kolei modele zabez-
pieczone taffetą doskonale się sprawdzą na 
jednostkach turystycznych. Dopiero na końcu 
będą tu żagle dakronowe mające największe 
tendencje do rozciągania. Producenci stosują 
różne zabiegi: ciaśniejszy splot, sztywniejsze 
wykończenia, kierunkowość materiału – każ-
dy z tych elementów może w pewnym stopniu 
poprawić parametry dakronu, ale jednak tka-
nina nigdy nie będzie laminatem.

Koszty

Jak oszacować koszt zakupu nowego żagla? 
Poza materiałem, na cenę wpływ mają także 
osprzęt i jakość wykończenia. W pewnym 
uproszczeniu, biorąc pod uwagę jacht średniej 
wielkości i nie licząc dodatków oraz osprzętu, 
można założyć, że żagle z laminatu będą od 40 
do 50 proc. droższe od dakronowych. Z kolei 
żagle membranowe – dwa razy droższe od 
dakronowych. Te relacje zmieniają się wraz 
z wielkością jachtu i potrzebami armatora. Dla 
mniejszych jednostek, na których powierzch-
nia ożaglowania jest stosunkowo niewielka, 
wybór materiałów jest duży, a różnice cenowe 
nie będą aż tak mocno odczuwalne dla kiesze-
ni. Z kolei dla dużych jednostek (o długościach 
przekraczających 50 stóp), koszt wykonania 
żagli z dakronu, membrany, czy też z tkaniny 
z dyneemą (Hydra net Radial) będzie zbliżo-
ny, więc w takich przypadkach cena przestaje 
mieć decydujące znaczenie. Armatorzy biorą 
pod uwagę korzyści wynikające z mniejszej 
wagi, odporności na rozciąganie i wytrzyma-
łości materiału. Dlatego często decydują się na 
membrany oraz tkaniny offshore (z dyneemą).

Co wybrać? 

Jeśli się ścigasz, lekki żagiel laminatowy lub 
membranowy będzie doskonałym wyborem. 
Jeśli żeglujesz po wodach śródlądowych i przy-
brzeżnych oraz wyruszasz w krótkie rejsy mor-
skie, możesz się zdecydować na żagle lamino-
wane z powłoką z taffety. Jeśli planujesz dalekie 
wielomiesięczne wyprawy, najlepszym wybo-
rem będą solidne żagle dakronowe z odpowied-
nimi włóknami wzmacniającymi. Nie utrzymają 
kształtu na zawsze, ale nie zawiodą i zawsze gdy 
zechcesz, zabiorą cię do domu.  

W Sail Service doradzą, zaprojektują i zaoferują kompleksowe wykonanie ożaglowania.

Na wykresie przedstawiono wyniki testów rozciągania zwykłego dakronu, tkaniny HydraNet oraz kilku laminatów 
o podobnych gramaturach. Podczas doświadczeń siły działały w tych kierunkach, w którym materiały są najwytrzy-
malsze. Jak widać, największą rozciągliwością cechuje się zwykły dakron, a najmniejszą – laminat z włóknami wę-
glowymi. Im siły działające na oba materiały są większe, tym wyraźniej widać różnicę w podatności na rozciąganie.

Wykrojenie brytów to dopiero początek pracy.

Rozciąganie się materiału pod działaniem siły 

Dacron AP 280 g/m2

Laminat AS Light LS 256 g/m2

Laminat Carbon Sport 211 g/m2

Laminat DCX-SL 0.75 279 g/m2

Tkanina HydraNet Radial 273 g/m2
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J ak się zmienił czarterowy biznes po 
dwóch covidowych sezonach? Które 
kierunki żeglarskich wypraw obroniły 

pozycje, a które zniknęły z mapy? Czy nowe 
procedury i formalności, wprowadzane przez 
armatorów i lokalne władze, mocno uprzy-
krzają nam życie? Jak się przygotować do 
przyszłorocznego sezonu i o czym pamiętać, 
podpisując umowy i przejmując jachty? Za-
praszamy do lektury czarterowego poradnika 
magazynu „Wiatr”. Jesień to najlepszy czas, 
na planowanie i organizację przyszłorocznych 
rejsów.

Koniec z okazjami last minute

Rynek się zmienił – dziś prawie wszystkie 
karty trzymają w rękach armatorzy i szefowie 
firm zarządzających czarterowymi flotami. 
Dlatego klienci, którzy chcą rezerwować po-
pularne jachty w przyzwoitych cenach, muszą 
działać szybko i z wielomiesięcznym wyprze-
dzeniem. Skończyły się czasy łowców okazji 
polujących na oferty last minute. Żeglarze 
przyzwyczajeni do takiej strategii, w ostatnim 
sezonie obeszli się smakiem – jedni musieli 
zaakceptować katalogowe ceny, ale większość 
z nich w ogóle nie zdołała wyruszyć na czar-
terową wyprawę. Od lipca do końca września 
tego roku zarezerwowanie jachtu graniczyło 
z cudem – nawet wówczas, gdy chcieliśmy to 
zrobić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie jednostki były w rejsach, a armator-
skie keje w wielu portach świeciły pustkami. 
Niekiedy, dokonując tzw. rezerwacji oczeku-
jącej, klient otrzymywał informację, że jest na 
przykład ósmy w kolejce na liście rezerwowej. 
Dlatego nauczeni tym doświadczeniem, zama-
wiajmy jachty już dziś.

– Rezerwacje na przyszły sezon zaczęliśmy 
przyjmować we wrześniu – mówi Łukasz Ży-
lik z warszawskiej agencji Punt. – Październik 
będzie kolejnym miesiącem ze wzmożoną 
aktywnością klientów, a następna fala żegla-
rzy dotrze do nas tradycyjnie na przełomie 
listopada i grudnia. Na świąteczne promocje, 
pojawiające się zwykle przed Bożym Naro-
dzeniem i Nowym Rokiem, raczej bym tym 
razem nie liczył.

Wstępne rezerwacje  
tylko na chwilę

Musimy się także pożegnać z trzymaniem tzw. 
wstępnych rezerwacji przez wiele dni. Przed pan-
demią często mogliśmy zamówić jacht, a dopiero 
później zrobić spotkanie załogi, omówić szcze-
góły, pomyśleć o transporcie i nawet po tygodniu 
dopełnić formalności lub zmienić rezerwację 
(na inny termin lub inny jacht). Teraz armatorzy 
oczekują szybkich decyzji. Wstępne rezerwacje 
działają od 48 do 72 godzin, wliczając dni wol-
ne od pracy. Oznacza to, że rezerwacja zrobiona 
w piątek, nie dotrwa nawet do poniedziałku – 

jacht zostanie zwolniony i może zostać przejęty 
przez innego klienta. Dlatego dziś do rezerwacji 
trzeba być przygotowanym. Po wybraniu jachtu 
i potwierdzeniu jego dostępności w danym por-
cie oraz w określonym terminie, najlepiej nie-
zwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do 
podpisania umowy i wpłaty zaliczki.

Covidowa papierologia

Pandemia przysporzyła czarterującym do-
datkowych formalności. Nie wystarczy już 
tylko sporządzenie listy załogi. Teraz musimy 
się zobowiązać (na piśmie) do systematyczne-
go monitorowania stanu zdrowia uczestników 
rejsu. Trzeba na przykład mierzyć temperaturę 
i zapisywać pomiary w specjalnych tabelkach. 
Warto więc sprawdzić obowiązki, jakimi obar-
czy nas armator i zapoznać z tymi wytyczny-
mi wszystkich uczestników rejsu. Covidowa 
papierologia szerzy się przede wszystkim 
we Włoszech, gdzie każdy region ma swoje 
odrębne przepisy. W nieco mniejszym stop-
niu obecna jest w Grecji. Najmniej uciążliwe 
i najbardziej zdroworozsądkowe są wytyczne 
przedstawiane przez armatorów działających 
w Chorwacji. – Warto się chyba przyzwycza-
ić do tych nowych rozporządzeń, bo niestety 
można podejrzewać, że wiele z nich zostanie 
z nami na dłużej, nawet wtedy, gdy pandemia 
będzie już w odwrocie – przewiduje Łukasz 
Żylik z agencji Punt. 

Świat czarterów przed sezonem 2022 roku. 
raport z rynku i jesienny poradnik „wiatru”

Zatoka Polače w parku narodowym 
na północnym brzegu wyspy Mljet. 
Fot. Materiały agencji Punt
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Ceny rosną, ale opłaty 
rezerwacyjne tanieją

Specjaliści z agencji Punt zwracają uwa-
gę, że choć ceny czarterów wzrosły (przede 
wszystkim z uwagi na mniejszą skłonność 
armatorów do udzielania rabatów), na opła-
cenie rezerwacji wystarczą dziś dużo mniej-
sze środki. Do niedawna armatorzy wyma-
gali, by pierwsza rata za czarter wynosiła 30 
proc. lub nawet 50 proc. łącznej ceny najmu. 
Teraz w wielu firmach można zarezerwować 
jacht, uiszczając przedpłatę w wysokości za-
ledwie 10 proc. Co prawda, musimy płacić 
niezwłocznie po zamówieniu jachtu, ale za to 
zdecydowanie mniej. To może być ważne dla 
wszystkich załóg, które planują rejsy z wie-
lomiesięcznym wyprzedzeniem. Przykład: 
w październiku wpłacamy niewielką kwotę 

na sierpniowy czarter, a resztę przelewamy 
na konto armatora dopiero na miesiąc przed 
wyprawą – dziewięć miesięcy po podpisaniu 
umowy.

Chorwacja liderem, Turcja 
i kierunki egzotyczne w odwrocie

Covidowe sezony dość wyraźnie zmieniły 
mapę czarterowych akwenów. Najpopular-
niejsze kierunki umocniły swoją pozycję, a te 
które zawsze były w drugiej lidze – straciły 
wielu gości lub niemal całkowicie wypadły 
z gry. Zdecydowanie zyskała Chorwacja, 
przede wszystkim z uwagi na brak uciążli-
wych obostrzeń i doskonałą lokalizację. Pół-
nocne i wschodnie wybrzeża Adriatyku leżą 
stosunkowo blisko, więc można tam dotrzeć 
nie tylko samolotem, ale także drogą lądową. 

W minionym sezonie dla wielu żeglarzy była 
to jedyna dostępna opcja.

Grecja utrzymała poziom. Można nawet za-
uważyć rosnącą dbałość o jakość usług i pew-
ną determinację w rywalizacji z popularniej-
szą Chorwacją. Z pewnością straciły Włochy, 
nie tylko pod względem sprzedanych czarte-
rów, ale także w oczach tych klientów, którzy 
żeglowali tam w ostatnich miesiącach. Nieste-
ty, nie wszyscy wracają z Włoch zadowoleni 
z obsługi i jakości usług czarterowych. Pod 
tym względem Włosi nigdy nie byli prymu-
sami, a teraz jeszcze bardziej się opuścili. Na 
dodatek wprowadzili nowe opłaty i podnieśli 
ceny tych, które obowiązywały wcześniej (za 
sprzątanie, za pościel, za wdrażanie procedur 
związanych z epidemią, czy też za zaokręto-
wanie w niedzielę). Szkoda, bo włoskie wy-
brzeża są piękne i wyjątkowo atrakcyjne dla 
żeglarzy.

Czarterowy rynek niemal całkowicie wy-
hamował w Turcji oraz w dalszych pozaeu-
ropejskich destynacjach. Wielu armatorów 
zabrało swoje jachty z tureckiego wybrzeża 
i przerzuciło je do Grecji lub Chorwacji. Na 
miejscu zostały jedynie jednostki lokalnych 
firm. To doprowadziło do uszczuplenia ofer-
ty i wzrostu cen. Szczególnie w sierpniu i we 
wrześniu, czyli w szczycie tureckiego sezonu. 
Ceny są tam wtedy wyjątkowy wysokie. Na 
przykład Bavaria Cruiser 41 kosztuje na po-
czątku września 7240 euro za dwa tygodnie. 
Taka sama jednostka w Chorwacji jest w tym 
terminie tańsza o 48 proc. Na dodatek do Tur-
cji dość trudno się dostać – droga lądowa od-
pada, a połączenia lotnicze są skomplikowane 
i kosztowne.

W najtrudniejszej sytuacji są firmy operu-
jące w regionach egzotycznych. Na przykład 
niektóre czartery w Tajlandii były przekładane 
nawet trzykrotnie. Na Teneryfie od sierpnia do 
września obowiązywała czerwona strefa i wpro-

Cavtat na południu Chorwacji. Najczęściej wybierany port odpraw w drodze do Czarnogóry.

Park Narodowy Mljet.   Fot. Materiały agencji Punt (2)
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wadzono przepis mówiący o tym, że na jachcie 
może przebywać załoga pomniejszona o połowę 
– na jednostkę zarejestrowaną na 10 osób, mogła 
się zaokrętować jedynie pięcioosobowa ekipa 
(kompletny absurd). Na dodatek w wielu egzo-
tycznych regionach lokalne władze co chwilę 
zmieniały epidemiczne przepisy i obostrzenia. 
Raz otwierano wyspy dla zagranicznych gości, 
by po kilku lub kilkunastu dniach znów za-
mknąć granice. Dlatego egzotyczne kierunki sta-
ły się dla żeglarzy wyjątkowo trudno osiągalne.

Czarterowe vouchery  
nowym środkiem płatniczym

A jeśli znów zamkną granice, wprowadzą za-
kaz lotów lub obowiązkowe kwarantanny? Co 
wtedy z naszym czarterem i wpłatą? Z jednym 
trzeba się pogodzić: armatorzy jachtów i firmy 
zarządzające flotami niechętnie zwracają za-
liczki. Zwykle w takich sytuacjach proponują 
klientom vouchery, które można wykorzystać na 
rezerwację łodzi w innym terminie. Oczywiście, 
pod warunkiem, że istnieją obiektywne prze-
szkody w realizacji naszego czarteru. Voucher 
można wykorzystać na ten sam jacht w tym sa-
mym porcie lub na podobną jednostkę z tej samej 
floty, ale stacjonującą w innym miejscu.

Jachty większe i wygodniejsze

Jakie jednostki cieszą się w czarterach naj-
większym wzięciem? Świetnie się sprzedają 
katamarany. Wśród łodzi jednokadłubowych 
popularność zyskują jednostki większe i wy-
godniejsze – jachty o długościach od 40 do 42 
stóp wypierają z rynku mniejsze konstrukcje 
(od 35 do 38 stóp). Klienci pytają najczęściej 
o modele z trzema lub czterema kabinami, 
dwoma toaletami, dwoma kołami sterowymi, 
dużą platformą kąpielową i grillem na rufie. 
Niewielu decyduje się na jednostki małe (od 30 
do 34 stóp) – można właściwie powiedzieć, że 
ten segment rynku szybko zanika.

Ile kosztuje tygodniowy czarter?

Spróbujmy zaplanować tygodniowy wypad 
na majówkę. Z Warszawy do Zadaru lub do 
Dubrownika polecimy z liniami lotniczymi 

LOT za około 550 zł (w obie strony). Cena naj-
mu łodzi zależy od wielkości jednostki, daty 
produkcji oraz od wyposażenia. Za Bavarię 33 
z rocznika 2007, łódź dla czterech lub maksy-
malnie dla sześciu osób, zapłacimy około 900 
euro (z opłatami dodatkowymi, na przykład za 
transit-log). Bavaria 37 (2017), łódź dla sześciu 
lub maksymalnie ośmiu osób, kosztuje nieca-
łe 1300 euro. Bavarię 41 (2020) z siedmioma 
kojami wyceniono na 1500 euro. Natomiast za 
Bavarię 46 (2016), łódź dla ośmiu lub maksy-
malnie dziesięciu osób, zapłacimy około 1900 
euro. Oznacza to, że koja na najmniejszych 
jachtach kosztuje od 150 euro, natomiast na 
większych i pojemniejszych – od 190 euro. 
Przed zaokrętowaniem możemy jeszcze zapła-
cić za końcowe sprzątanie (100 euro). Armator 
pobierze też zwrotną kaucję w wysokości od 
1000 do 3000 euro. Najczęściej obsługa blo-
kuje kwotę na wypukłej karcie kredytowej, 
a po zdaniu jachtu – anuluje transakcję. W ka-
sie trzeba też zabezpieczyć środki na opłaty 
portowe. Na przykład w Trogirze (marina 
ACI) za postój jachtu o długości od 12 do 13 
metrów zapłacimy 618 kun (380 zł) poza se-
zonem oraz 855 kun (525 zł) od 1 czerwca do 
30 września. Za portowanie możemy zapłacić 
nawet w miejscu zaokrętowania, czyli w ma-
cierzystej marinie armatora – na przykład, gdy 
z uwagi na złą pogodę nie wypłyniemy w rejs 
w niedzielę, ale dzień później. Jeśli chcemy 
zabrać na pokład zaburtowy silnik do ponto-
nu – za wypożyczenie zapłacimy od 70 do 80 
euro za tydzień. Załogi, które nie czują się na 
siłach, by samodzielnie dowodzić jednostką, 
mogą wynająć lokalnego skippera – tu nale-
ży się liczyć z wydatkiem od 100 do 250 euro 
za dzień (plus wyżywienie). Warto rozważyć 
wynajęcie skippera z Polski, gdyż taki wariant, 
nawet doliczając koszty jego podróży, może się 
okazać tańszy.

Jak sprawnie podpisać umowę?

Formalności związane z najmem jachtu może-
my załatwić bez wychodzenia z domu. Umowę 
otrzymamy mailem. Należy ją podpisać, zeska-
nować i odesłać do agencji. W umowie znajdzie-
cie dokładny termin czarteru (wraz z godziną 
zaokrętowania i wyokrętowania), informację 

o płatnościach i kaucji, wskazówki dotyczące 
organizacji rejsu i prowadzenia dziennika jach-
towego oraz zapisy związane z kwalifikacjami 
kapitana i co-skippera. Na przykład w Grecji 
kapitan musi mieć patent jachtowego sternika 
morskiego, natomiast co-skipper co najmniej 
patent żeglarza. Jeśli druga osoba nie ma wy-
maganego dokumentu, zostanie poproszona 
o pisemne poświadczenie swych kompetencji. 
Firmy chorwackie wymagają dodatkowo licencji 
radiooperatora VHF. W niektórych krajach (na 
przykład we Francji) armatorzy nie wymagają 
żadnych patentów, wystarczy przedstawić doku-
menty potwierdzające żeglarski staż, na przykład 
poświadczenia odbytych rejsów. W Chorwacji 
uznawany jest dodatkowo stopień Voditelj Bro-
dice – po uzyskaniu tego patentu zdobywamy 
uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych 
i motorowych oraz posługiwania się radiem 
VHF na wszystkich chorwackich wodach.

Mailem otrzymacie jeszcze formularz lub 
link do formularza online ułatwiający stwo-
rzenie listy załogi – należy go wypełnić i ode-
słać do agencji pośredniczącej. W kolejnej 
korespondencji, już po zaksięgowaniu pełnej 
opłaty za czarter, otrzymacie podstawowe 
informacje o porcie, w którym odbierzecie 
jacht (wraz z telefonem i adresem mailowym 
do menadżera bazy) oraz boarding pass, czyli 
kartę pokładową upoważniającą do przejęcia 
jednostki.

Czy dodatkowe ubezpieczenie  
jest konieczne?

Polisa jachtu zwykle chroni łódź i jej wy-
posażenie „od zagrożenia ogniem, ryzyka 
morskiego, kolizji i w zakresie OC od wszel-
kich strat i zniszczeń przekraczających 2000 
euro”. Oznacza to, że czarterujący będzie 
zwolniony od obciążeń wymienionych 
w polisie, jeśli straty lub zniszczenia nie 
będą spowodowane przez rażące zaniedba-
nia lub umyślne niedopatrzenia. Agencje 
pośredniczące zalecają wykupienie własnego 
ubezpieczenia skippera i załogi – takie poli-
sy oferują specjalistyczne firmy: Pantaenius 
i Yacht-Pool. Umowy zawierane są na rok, 
ochrona działa w trakcie wszystkich naszych 
rejsów i na każdym akwenie. Działa także   

http://www.jachtchorwacja.pl
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podczas pływania pokładowym pontonem 
oraz podczas korzystania z jachtowego sprzę-
tu do sportów wodnych. Z tej polisy skorzy-
stamy wtedy, gdy ubezpieczenie czarterowa-
nego jachtu nie zabezpiecza nas w pełnym 
zakresie i nie gwarantuje pokrycia skutków 
wyrządzonej szkody. Warto również wyku-
pić ubezpieczenie kosztów leczenia za grani-
cą oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśli-
wych wypadków.

Czy warto wykupić 
ubezpieczenie kaucji?

Armator może zatrzymać kaucję lub jej 
część, jeśli w trakcie rejsu powstaną szkody 
wynikające z błędów lub niedopatrzenia zało-
gi: podarty żagiel, utopiona korba do kabesta-
na, urwana słuchawka prysznicowa w toalecie, 
zniszczone podpory rozkładanego stołu – każ-
de takie uszkodzenie może uszczuplić naszą 

kaucję. Ubezpieczenie kaucji możemy wyku-
pić u armatora, podczas przejmowania jachtu. 
To rozwiązanie ma dwie zalety: nie musimy 
uiszczać kaucji (gotówką lub przez blokadę 
na karcie kredytowej), a po rejsie oddajemy 
łódź i nie musimy się specjalnie przejmować 
ani powstałą szkodą, ani zbieraniem faktur do-
wodowych. Niestety, takie rozwiązanie ma też 
wadę: ubezpieczenia kaucji oferowane przez 
armatorów bywają drogie, a czasem mają cenę 
wręcz zaporową. Zwykle takie ubezpieczenie 
kosztuje 150 euro przy czarterze jachtu o dłu-
gości około 40 stóp.

Coraz popularniejsze są ubezpieczenia kaucji 
oferowane przez specjalistyczne firmy (Panta-
enius i Yacht-Pool). Można je wykupić online 
nawet dzień przed rozpoczęciem podróży. Jeśli 
nasza kaucja wynosi 1000 euro – za ubezpiecze-
nie zapłacimy 71 euro. Przy kaucji wynoszącej 
2000 euro – wydamy 134 euro. Jest więc zde-
cydowanie taniej, ale w tym przypadku zwrot 
potrąconej kaucji otrzymamy dopiero po po-
wrocie do kraju i przedstawieniu niezbędnych 
faktur. 

Na co zwracać uwagę  
podczas przejmowania jachtu?

Ważne, by nie przejmować jachtu w pośpiechu. 
Dokładnie przeglądajmy żagle, systemy rolowa-
nia lub refowania, działanie knag, kabestanów 
i korb. Sprawdzajmy olinowanie stałe oraz ścią-
gacze i ich zabezpieczenia. Zerknijmy na burty, 
dziób, rufę, listwę odbojową, słupki relingów 
oraz kosze – każde uszkodzenie należy zgłosić 
armatorowi i wpisać do protokołu. Chodzi o to, 

Sveta Nedjelja. Mały port na wyspie Hvar z winiarnią i restauracją.   Fot. Materiały agencji Punt (2)

Jachting albo żeglarstwo. Na Adriatyku każdy znajdzie coś dla siebie. 



 

www.wiatr.pl

by ewentualne rysy, pęknięcia czy wgniecenia, 
które odziedziczamy po poprzednikach, nie 
poszły na nasze konto. Sprawdzajmy klapy zej-
ściówki i zamki. A także wszystkie otwierają-
ce się okna i bulaje, kontrolując stan zawiasów, 
zamknięć, moskitier i zasłon. Sprawdzajmy też 
materace, zwracając uwagę na ewentualne za-
brudzenia, rozdarcia, czy przypalenia.

Istotnym punktem jest przegląd instalacji 
wodnych. Poszukajmy zaworów odcinających 
instalacje i sprawdźmy ich działanie. Każda 
toaleta, zlewozmywak, umywalka, instalacja 
zęzowa i chłodzenie silnika to od jednego do 
dwóch zaworów (uszkodzenie instalacji gro-
zi zalaniem jachtu). Zęza powinna być sucha 
i czysta, woda może znajdować się jedynie 
w studzience ssaka pompy zęzowej. Można 
przetestować działanie pompy elektrycznej 
i ręcznej. Podniesienie podłóg pozwala też 
ocenić stan śrub i sworzni balastowych. Nie 
powinno tu być żadnych luzów, laminat i żel-
kot wokół śrub nie może być popękany. 

Przejdźmy do akumulatorów. Na łodzi 
mamy akumulator startowy silnika, serwiso-
wy do świateł i nawigacji oraz akumulatory 
do obsługi steru strumieniowego i windy ko-
twicznej – sprawdźcie ich stan i kontrolujcie 
poziom naładowania podczas rejsu. Akumula-
tory powinny być w szczelnym kwasoodpor-
nym kontenerze, zabezpieczone pasami. Styki 
nie mogą być zaśniedziałe lub luźne. Napięcie 
w instalacji jachtowej, bez obciążenia, powin-
no wynosić prawie 13 V. Odszukajcie główny 
bezpiecznik 230 V i zapytajcie o zapasowy. 
Sprawdźcie też przeznaczenie każdego przyci-
sku i wskaźnika na tablicy rozdzielczej.

Butle gazowe mają osobne zewnętrzne baki-
sty. Trzeba sprawdzić zawór na butli oraz drugi 
w kambuzie, przy kuchence. W rufowej części 

kokpitu jest zakręcana osłona skrywająca koń-
cówkę trzonu steru – warto sprawdzić, jak się tu 
montuje rumpel awaryjny. Po włączeniu silnika, 
sprawdźmy działanie steru strumieniowego. Za-
pytajcie o długość łańcucha. Skontrolujcie sposób 
połączenia łańcucha z kotwicą oraz z okuciem 
w komorze. Kontrola windy elektrycznej polega 
na wypróbowaniu pilota. Można też sprawdzić 
zwalnianie ręczne. W kokpitowej bakiście od-
szukajcie drugą kotwicę. Sprawdźcie, czy tratwa 
ratunkowa jest połączona z jachtem linką do uru-
chamiania, zwracając uwagę na datę atestowania 
tratwy i zwalniaka hydrostatycznego. Odszukaj-
cie gaśnice, koc gaśniczy i toporek. A także ka-
mizelki ratunkowe i pasy asekuracyjne, od razu 
dopasowując je do wszystkich członków załogi. 
Sprawdźcie też mocowanie kół ratunkowych 
i możliwość ich szybkiego użycia. A także pław-
kę świetlną – po ustawieniu żarówką do góry, 
powinna się zaświecić. Sprawdźmy też śruby 
w drabince kąpielowej oraz jej połączenie z rufą. 
A także zawiasy i zamknięcia w bakistach. 
Zwróćmy też uwagę na wychodzące z pokładu 
przewody, złącza świateł nawigacyjnych i anten.

Policzcie środki pirotechniczne. Zapoznaj-
cie się ze sposobem uruchamiania radio-
pławy EPIRB i zapytajcie o datę ostatniego 
testowania baterii. Odszukajcie róg mgłowy, 
kule, stożki sygnalizacyjne i latarkę. A także 
zapasowe baterie (czasem warto mieć wła-
sne). Koniecznie sprawdźcie działanie świa-
teł nawigacyjnych. Na koniec przejrzyjcie 
resztę osprzętu: odbijacze, cumy, bosak oraz 
ponton z dulkami, wiosłami i pompką. Zerk-
nijcie do skrzynki z narzędziami, do apteczki 
i sprawdźcie wyposażenie podstawowych ze-
stawów naprawczych. Pamiętajmy też, że na 
jachcie powinny być instrukcje do wszystkich 
urządzeń i instalacji.  

Urokliwa osada Suđurađ na południowo-wschodnim krańcu wyspy Šipan.  Fot. Materiały agencji Punt
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Tysiąc powodów, 
jeden parTner

Jak sprawdzić silnik Diesla?

Nie trzeba być mechanikiem, by ocenić 
stan silnika na przejmowanym jachcie czar-
terowym i wskazać podstawowe usterki – te, 
które możemy dostrzec na pierwszy rzut oka. 
Na co należy zwrócić uwagę? Nie wystarczy 
tylko podnieść schody zejściówki, czasem 
warto też zdjąć boczne pokrywy w kabi-
nach rufowych. Gdy widzimy już cały silnik, 
sprawdźmy zęzę komory – powinna być su-
cha i czysta. W starszych modelach często 
jest to nieosiągalny ideał. Gdy zwrócicie ar-
matorowi uwagę na czarną ciecz w komorze, 
ten wzruszy ramionami i powie: „Przecież to 
jest Diesel”. Są jednak zadbane starsze silni-
ki, które takich wycieków nie mają. Sprawdź-
cie poduszki mocowania silnika i śruby. Od-

szukajcie wlew oleju silnikowego i bagnet 
pomiarowy – regularnie kontrolujcie poziom 
oleju przez cały rejs. Sprawdźcie też poziom 
oleju w przekładni, a także poziom płynu 
chłodzącego. Pasek klinowy nie może być ani 
zbyt luźny, ani zbyt napięty. Sprawdźcie rów-
nież opaski mocujące wężyki. Warto spraw-
dzić okolice wyjścia wału z dna. W okolicy 
dna jest też zawór wlotowy zaburtowej wody 
chłodzącej oraz jej filtr. W większości silni-
ków woda zaburtowa nie schładza bezpośred-
nio silnika, ale płyn chłodzący. Tym płynem 
jest najczęściej słodka woda (ale nie zawsze). 
Jeśli silnik jest chłodzony płynem, to na jach-
cie powinien być pojemnik z zapasem (korek 
wlewu płynu jest w górnej części silnika). Na 
ścianie komory silnika odnajdźmy zbiornik 
wyrównawczy z miarką poziomu. Uwaga! 

Nigdy nie otwieramy wlewu w wymienni-
ku, gdy silnik jest gorący. Na wyposażeniu 
powinniśmy mieć butelkę z olejem do silni-
ka, pasek klinowy, filtry oleju i paliwa, wir-
nik pompy wodnej oraz uszczelki. Poza tym 
przydatne mogą być narzędzia, obejmy na 
przewody, metr przewodu paliwowego, lejek 
z filtrem i kanister z olejem napędowym. Na 
koniec zapytajmy o sposób włączania i wyłą-
czania silnika, gdy przycisk startowy nie za-
działa. Na przewodzie paliwowym, między 
zbiornikiem a silnikiem, powinien być zain-
stalowany łatwo dostępny zawór odcinający 
(ważny w razie pożaru).

W protokole przejmowania jachtu warto 
wpisać motogodziny podane na zegarze. Pod-
czas rejsu silnik powinien być uruchamiany 
codziennie, choćby po to, by doładować 
akumulatory. Przydadzą się informacje o po-
jemności zbiornika paliwa, o maksymalnych 
obrotach bezpiecznych dla silnika oraz o ob-
rotach ekonomicznych. Pamiętajmy też, by 
po każdym uruchomieniu silnika sprawdzić, 
czy woda z układu chłodzenia wydostaje się 
za burtę. Przejmując łódź, warto się również 
dowiedzieć, o której godzinie najlepiej wró-
cić do portu wyokrętowania oraz gdzie znaj-
duje się najbliższa stacja, w której uzupełni-
my zbiornik paliwa.

Planowanie rejsu  
i powrót do mariny

Staranne zaplanowanie trasy, uwzględ-
niające odległości, siłę i kierunek wiatru, 
prognozy pogody oraz oczekiwania załogi, 
to bez wątpienia jeden z najważniejszych ele-
mentów udanego rejsu. Jeśli wyruszamy na 
tydzień, warto wygospodarować jeden dzień 
rezerwowy (na przykład na przeczekanie 
silnego wiatru). Gdy mamy czarter dwuty-
godniowy – dwa dni w zapasie to naprawdę 
rozsądne rozwiązanie. Sprawdzajmy kierun-
ki i siłę wiatrów, nie tylko na następny dzień, 
ale także na kolejne doby, pamiętając o tym, 
że z wiatrem płyniemy szybko i bez wysił-
ku, a powrót „pod górkę” bywa czasochłonny 
i może się dać załodze we znaki. Przed za-
winięciem do portu macierzystego musimy 
uzupełnić zbiornik paliwa. Przy popularnych 
stacjach sąsiadujących z marinami w sezonie 
tworzą się spore kolejki – warto o tym pamię-
tać, by później nie tracić czasu i nerwów. To 
jeden z powodów, dla których nie warto wra-
cać na ostatnią chwilę.

Zebrane w tym artykule wskazówki i pod-
powiedzi wynikają przede wszystkim z na-
szych osobistych doświadczeń czarterowych. 
Oczywiście, każdy skipper zwróci uwagę na 
inne elementy przygotowań do rejsu i zapew-
ne każdy mógłby tu dorzucić od siebie istotną 
uwagę. Wszyscy jednak zapewne się zgodzi-
my z faktem, że ostatecznie i tak najważniej-
sza jest załoga. Bo nie ważne dokąd płyniemy 
i na czym, ale z kim.  Linia brzegowa wschodniego Adriatyku co rok przyciąga tysiące żeglarzy.  Fot. Materiały agencji Punt

http://www.pantaenius.pl
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Tysiąc powodów, 
jeden parTner

P andemia nie przeszkodziła rynkowi 
czarterów, a nawet wpłynęła na jego 
dynamiczny rozwój – wynika z da-

nych Click&Boat, największej platformy ofe-
rującej wynajem łodzi online. W minionym 
sezonie Polacy dokonali na platformie znacz-
nie więcej rezerwacji niż w poprzednich latach 
– o 83 proc. więcej niż przed rokiem i o 129 
proc. więcej niż przed pandemią (w 2019 roku).

Najpopularniejszy kierunek wśród polskich 
wodniaków to Chorwacja. Prym wiodły dwa 
miasta: Trogir i Split. Na kolejnych pozycjach: 
Dubrownik i Pula. Popularnym wyborem były 
też wakacje w Polsce – tu użytkownicy Clic-
k&Boat najczęściej wybierali Mazury (przede 
wszystkim Giżycko i Wilkasy) oraz Zatokę 
Gdańską. Liczba krajowych rezerwacji dokona-
nych przez polskich wodniaków wzrosła o 95 
proc. (w porównaniu z poprzednim sezonem). 
Z kolei liczba rezerwacji zagranicznych powięk-
szyła się o 80 proc. Co ciekawe, od czerwca do 
sierpnia na platformie najczęściej wybieraliśmy 
łodzie motorowe (72,6 proc. wszystkich rezerwa-
cji, niewielki wzrost zainteresowania w porów-
naniu z poprzednim rokiem). Na drugim miejscu 
były jednostki typu RIB (12,35 proc.), na trzecim 
jachty żaglowe (11,85 proc.), a na kolejnych pozy-
cjach katamarany i houseboaty.

Francuscy przedsiębiorcy Edouard Gorioux 
i Jérémy Bismuth założyli platformę Click&Bo-
at w 2014 roku. Łączy ona entuzjastów jachtingu 
z właścicielami ponad 40 000 łodzi stacjonują-
cych w ponad 600 miejscach na świecie. Dzięki 
przejęciu konkurentów (Sailsharing, Océans 
Evasion, Scansail i Nautal) firma działa obecnie 
jako Grupa Click&Boat i jest najważniejszym 
graczem w segmencie czarterów online. 

Raport platformy Click&boat. Na pierwszym 
miejscu chorwacja, na drugim – polska

Najpopularniejszy kierunek wśród polskich wodniaków: Chorwacja.

Wakacje na jachtach biją w pandemii rekordy popularności.

http://www.pantaenius.pl
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L ipcowy rejs w Zatoce Gdańskiej. Na 
ulicach i promenadach wakacyjne 
tłumy, ale na wodzie, szczególnie 

w środku tygodnia, pustki. Pogoda wymarzo-
na: słońce grzeje delikatnie, wiatr umiarko-
wany, a temperatury w sam raz (od 19 do 22 
stopni Celsjusza). W portach bez problemów 
znajdujemy wolne miejsca postojowe. Jedy-
nie w Pucku trzeba się nagimnastykować 
– jedni stają burtą do jednostek cumujących 
przy wschodnim molo mariny sportowej, inni 
zajmują ostatnie wolne miejsca w basenie ry-
backim.

Marina Przełom

Rejs rozpoczynamy w Górkach Zachodnich. 
Jacht odbieramy w Marinie Przełom, gdzie 
ostatnio sporo się zmieniło. Przy zachodniej 
kei wybudowano basen do wodowania jach-
tów bramownicą typu travelift o udźwigu 25 
ton oraz jedynym w Polsce specjalistycznym 
wózkiem widłowym negative forklift przysto-
sowanym do mniejszych łodzi motorowych 
(do 7 ton) i skuterów. Obszerny plac wyłożono 
solidnymi płytami betonowymi, a nabrzeże 
– kostką brukową. Oblicze zmienił też han-

gar, który po generalnym remoncie stał się 
eleganckim obiektem z klimatyzacją i wen-
tylacją. Mieści dziś recepcję z poczekalnią, 
bosmanat i pomieszczenia socjalne pracow-
ników przystani, okazałe biura do wynajęcia, 
sanitariaty, wkrótce powstaną też boksy ma-
gazynowe dla rezydentów mariny. Główną 

Jeśli nie Mazury, to co? od portu 
do portu przez zatokę Gdańską

Z Mariny Przełom na wody Zatoki Gdańskiej. Pod żaglami jachtu „Filmar II”.   Fot. Kuba Olejnik

Okazały hangar w Marinie Przełom mieści recepcję, bosmanat, sanitariaty oraz biura i powierzchnię do wynajęcia.

Marina Przełom: nowy basen do wodowania jachtów. 
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ekspozycyjną część hangaru, z dużą bramą 
od zachodniej strony i widokiem na marinę 
od wschodu, przygotowano do wynajęcia – 
na przykład dla producenta lub dystrybutora 
łodzi motorowych. To oczywiście nie koniec 
modernizacji Mariny Przełom – wkrótce roz-
pocznie się budowa nowego pomostu z od-
nogami cumowniczymi. Już w najbliższym 
sezonie liczba miejsc postojowych zwiększy 
się z 20 do ponad 50. Przystań oferuje też miej-
sca postojowe na lądzie oraz czarterową flotę 
spacerowych łodzi motorowych na wody Za-
toki Gdańskiej i szlaki Pętli Żuławskiej (www.
mewaczarter.pl).

Marina Yacht Park

Pierwszego dnia odwiedzamy Gdynię oraz 
najbardziej okazałą i najnowocześniejszą ma-
rinę na całym polskim wybrzeżu. Od połu-
dnia przystań osłania Skwer Kościuszki. Od 
północy – nowe eleganckie apartamentowce. 
Natomiast od wschodu – pirs z okazałym 
bosmanatem o powierzchni ponad 300 m kw. 
Mieści on zaplecze socjalne (toalety, pryszni-
ce, pralnię i kubryk) oraz salę przeznaczoną 
do biznesowych spotkań i organizacji szkoleń. 
Marina ma 140 miejsc cumowniczych z do-
stępem do wody i prądu. Głębokość basenu 
pozwala przyjmować jednostki o zanurzeniu 
do ośmiu metrów. Rozmiary, głębokość oraz 
dobre podejście sprawiają, że przystań w Ba-
senie Prezydenta jest jedną z nielicznych na 
Bałtyku mogących przyjąć naprawdę duże 
jednostki. Obiekt wyposażono w nowoczesną 
infrastrukturę, funkcjonalne zaplecze oraz no-
woczesny system rezerwacji i zarządzania. Są 
też miejsca dla mniejszych jachtów, łodzi RIB 
oraz skuterów. 

Zgodę na wejście należy uzyskać w kapi-
tanacie Portu Gdynia: łączność na kanale 12 
VHF. Na tej samej częstotliwości wywołujemy 
bosmana mariny, który przekazuje informacje 
o dostępnych miejscach i od razu wskazuje sta-
nowisko dla wpływającej jednostki. Warto się 
uzbroić w cierpliwość, bo dyżurny bosman ma 
w sezonie pełne ręce roboty i nie zawsze może 
odpowiedzieć natychmiast.

Parkujemy przy odnogach cumowniczych. 
Postój jachtu o długości do 10 metrów kosztuje 
80 zł (w sezonie zimowym 30 zł). Załogi więk-
szych jednostek płacą 8 zł za każdy metr ło-
dzi (w sezonie zimowym 3 zł). Cena obejmuje 
dostęp do prądu, wody, toalet oraz do punktu 
odbioru śmieci (za prysznic płacimy dodatko-
wo 5 zł).

Port Puck

Nazajutrz kierujemy się na północ ku Głę-
bince, która jest jedynym bezpiecznym przej-
ściem dla jachtów balastowych łączącym 
Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką. Głębinkę wy-
znaczają pławy i boje – trzeba płynąć ostroż-
nie, bo podczas gorszej pogody nie są zbyt 

dobrze widoczne. Kierunek wiatru pozwala 
nam prześlizgnąć się przez to wąskie gardło 
pod żaglami, by później rozpocząć halsówkę 
w kierunku Pucka.

W marinie żeglarskiej tłok. Liczyliśmy na 
wolne miejsce przy wschodnim betonowym 
pirsie, ale rzut oka na obraz z kamery interne-
towej rozwiał nasze nadzieje. Od razu zmie-
rzamy więc kawałek dalej do basenu rybackie-

go, gdzie zajmujemy jedno z dwóch ostatnich 
wolnych miejsc przy pomoście osłaniającym 
port od północnego zachodu. W basenie ry-
backim miejsc byłoby znacznie więcej, ale 
niestety całą południową keję zajmuje kuter, 
na którym urządzono bar rybny, a zachodnią – 
pasażerski stateczek wycieczkowy kursujący 
z turystami po zatoce.

Obie puckie przystanie wymagają poważ-
nych inwestycji. Widać już światełko w tu-
nelu – w sierpniu podpisano umowę z wyko-
nawcą pierwszego etapu projektu nazwanego 
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla 
umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, 
turystycznych i żeglarskich” (umowa opiewa 
na kwotę 32,8 mln zł brutto). Pierwszy etap 
inwestycji obejmuje budowę części falochronu 
północnego, który osłoni basen rybacki, budo-
wę stałego pomostu łącznikowego o długości 
180 metrów oraz trzech pomostów pływający-
mi dla jachtów. Prace mają być ukończone we 
wrześniu 2023 roku. Puck będzie mieć wów-
czas 98 nowych miejsc cumowniczych. 

Marina Yacht Park: bosmanat na wschodnim pirsie mieści zaplecze socjalne i salę konferencyjną. 

Tawerna Mistral na tarasie portowej promenady. Najlepszy widok, najlepsza obsługa i najlepsza ryba w mieście.

Wschodnia plaża w Pucku, czyli małe Seszele.
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Port Hel

Wieje wyraźnie ponad 20 węzłów, więc 
przystań jachtowa w Porcie Hel dość szybko 
się wypełnia. „Jak na morzu jest spokojnie, to 
mamy sporo wolnych miejsc. Kiedy przywieje 
– wszyscy chcą się schować w Helu” – mówi 
bosman, który co kilka minut przyjmuje nowe 
zgłoszenie na kanale 10 VHF. Choć ruch jest 
spory, aż do wieczora można znaleźć wolne 
miejsce – przy odnogach cumowniczych lub 
przy dwóch betonowych nabrzeżach osłania-
jących basen jachtowy od południa i wschodu 
(cumowanie burtą do kei). Zmierzając do Helu 
można sprawdzić sytuację na obrazach z dwóch 
portowych kamer (strona: porthel.home.pl). 

Za postój jachtu o długości 38 stóp płaci-
my 70 zł (w cenie prąd, woda, toalety i odbiór 
śmieci). Dodatkowo trzeba zapłacić za prysz-
nic (10 zł). Warto dodać, że w minionym sezo-
nie żeglarze pierwszy raz korzystali z nowych 
sanitariatów na parterze charakterystycznego 
białego budynku, który swym kształtem przy-
pomina zamknięty kwiat lotosu (dla gości ma-
riny wejście na kod).

Marina Jastarnia

Przed główkami Portu Jastarnia, na kanale 
10 VHF, wita nas prawdziwy wersal w eterze. 
„Uprzejmie proszę, dziękujemy za odwiedzi-
ny, serdecznie zapraszamy ponownie” – takie 

oto grzeczności płyną z bosmanatu na po-
kłady jachtów, a załogi odwdzięczają się tym 
samym. W marinie jest mnóstwo miejsca do 
bezpiecznych manewrów. Z tej przestrzeni 
korzystają między innymi kursanci Akade-
mii Jachtingu Macieja Biechowskiego, która 
od lat ma tu swoją bazę. Postój przy odnogach 
cumowniczych. Opłata: 65 zł. W cenie mamy 
prąd i wodę. Za sanitariaty płacimy dodatko-
wo: 3 zł za toaletę i 8 zł za prysznic. Niestety, 
budynek z sanitariatami, zlokalizowany w pół-
nocnej części przystani, czynny jest tylko od 
godz. 7.00 do godz. 21.00. Uprzejma pani, za-
mykając wieczorem drzwi, odsyła żeglarzy za 
potrzebą do zlokalizowanej tuż obok restaura-
cji Cantina Port.

Marina Gdańsk

Droga z zatoki do centrum Gdańska jest naj-
dłuższa, ale zdecydowanie warto ją pokonać. 
Przed główkami wywołujemy kapitanat Portu 
Gdańsk na kanale 14 VHF. Później czeka nas 
niemal godzinna żegluga portowym kanałem 
– mijamy po drodze Westerplatte, Twierdzę 
Wisłoujście oraz przemysłowe nabrzeża, przy 
których trwają załadunki i remonty. Gdy wi-
dzimy już starówkę i zwodzoną kładkę pro-
wadzącą na Ołowiankę, możemy uzupełnić 

Przystań jachtowa w Porcie Hel. Drogę z morza i z lądu wskazuje wielki biały kwiat lotosu (sanitariaty i bosmanat).

Marina Gdańsk: doskonała obsługa i cudowny postój w sercu starówki.  Fot. Kuba Olejnik (2) Noc nad Motławą – nikt nie chce iść spać.

„Filmar II” w drodze do macierzystego portu.

http://www.sealight.pl
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paliwo w nawodnej stacji paliw (znajduje się na 
wschodnim brzegu Motławy, tuż przed kame-
ralną przystanią Sienna Grobla). Kładka jest 
podnoszona najczęściej o pełnych godzinach 
i pozostaje uniesiona przez około 30 minut. 
Gdy jesteśmy już po drugiej stronie, możemy 
wywołać bosmana mariny na kanale robo-
czym 6 VHF. Obsługa wskaże miejsce, a na-
wet pomoże przy cumowaniu. Choć marina 
ma aż 70 miejsc gościnnych, w sezonie warto 
zadzwonić wcześniej, by poinformować o pla-
nowanej wizycie i zapytać o wolne miejsce 
(tel. 695 564 848). Postój kosztuje 8 zł za każdy 
metr jachtu plus 3 zł od osoby. Przy kei mamy 
prąd i wodę, a po drugiej stronie ulicy Szafar-
nia – biuro mariny oraz sanitariaty (pryszni-
ce płatne dodatkowo). Zawsze, gdy cumuje-
my w Marinie Gdańsk, wszystko działa, jak 
w szwajcarskim zegarku, więc tym chętniej 
wracamy do tej pięknie położonej przystani.

Marina Sopot

Podczas naszego krótkiego rejsu niestety nie 
dotarliśmy do Sopotu (zabrakło czasu). Marina 
znajduje się przy molo, a bosmanat i sanitaria-
ty – w budynku restauracji Meridian (schoda-
mi na piętro od strony przystani). W wysokim 
sezonie (od połowy czerwca do końca sierpnia) 
postój kosztuje 9 zł za metr łodzi, w niskim se-

zonie (do połowy czerwca oraz we wrześniu 
i w październiku) – 7 zł, natomiast jesienią 
i zimą – 3,5 zł za metr. Dodatkowa opłata: 3 zł 
od osoby na dobę.

Port Kuźnica

Obszerny artykuł o przystani w Kuźni-
cy opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Wiatru”. Przypomnijmy – w rybackim porcie 
jest zaledwie kilka miejsc postojowych dla go-
ścinnych jednostek rekreacyjnych. Sanitariaty 
i prysznice są bezpłatne. Basen portowy jest 
osłonięty dwoma falochronami. Południowo
-zachodni ma 174 metry długości, a wschod-
ni – 110 metrów. Całą wschodnią część portu 
zajmują jednostki rybackie. Jachty zwykle 
mogą znaleźć miejsce po wewnętrznej stronie 
falochronu wschodniego lub po wewnętrznej 
stronie falochronu południowego (łącznie nie 
więcej niż kilka miejsc przy wysokich kejach 
obudowanych drewnem, cumowanie burtą do 
nabrzeża, brak przyłączy wody i prądu). Postój 
dobowy kosztuje 3 zł za metr jachtu, miesięcz-
ny – 45 zł za metr, a roczny – 270 zł za metr. 
Z bosmanatem portu można się kontaktować 
telefonicznie (690 389 442) lub na kanale 10 
VHF.

Dla kogo Zatoka Gdańska?

Przystanie Zatoki Gdańskiej są bezpieczne 
i łatwo dostępne. W każdym odwiedzanym 
miejscu można zorganizować ciekawą wy-
cieczkę przyrodniczą, historyczną lub kulinar-
ną. Chyba żaden inny polski akwen nie oferuje 
nam tylu różnych atrakcji – mamy między in-
nymi surfingowe spoty Chałup i Kuźnicy, siel-
ski klimat Pucka, nocne życie Sopotu, szerokie 
plaże Helu oraz Gdańsk, który bez wątpienia 
wyrósł w ostatnich latach na prawdziwą per-
łę północnej Europy. Załogi jachtów mieczo-
wych i łodzi motorowych o niewielkim zanu-

rzeniu mogą się wybrać na Rybitwią Mieliznę 
(Mewią Rewę) – piaszczystą łachę o długości 
prawie 10 km, która przecina Zatokę Pucką 
z północy na południe. To naturalny falochron 
otaczający wewnętrzną część zatoki, w której 
mamy mniejsze zafalowanie oraz cieplejszą 
wodę.

Żegluga w Zatoce Gdańskiej od portu do 
portu zwykle nie trwa dłużej, niż kilka go-
dzin – nie trzeba się zrywać z koi skoro świt 
i można zawinąć do kolejnej przystani wcze-
snym popołudniem (pokonując od kilku do 
kilkunastu mil). Najdłuższy przebieg to prze-
prawa z Górek Zachodnich do Pucka – około 
25 mil w linii prostej. Rejs z Gdyni do Helu to 
zaledwie 10 mil żeglugi – przy dobrym wietrze 
z dobrego kierunku: dwie godziny. Jeśli ktoś 
chce się wyrwać z Mazur na większą wodę, 
Zatoka Gdańska jest doskonałym akwenem na 
ten pierwszy krok. 
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M arek Wysmułek i Dominik Ja-
giełło, miłośnicy Mazur, odkry-
wają odludne i niedostępne szlaki 

na dmuchanych deskach typu SUP – to sposób 
na dotarcie do miejsc, do których nie dopłynie 
żaden jacht. Wcześniej pływali omegami szla-
kiem Sapiny, aż do jeziora Kruklin. Żeglowali 
na niedostępne jeziora Dejguny i Tuchlin. Za-
puszczali się na kraniec jeziora Roś. Pokonali 
też tradycyjną trasę mazurskich eksplorato-
rów, czyli pętlę prowadzącą przez Buwełno 

i Tyrkło. Gdy uznali, że omegą więcej nie da 
się zrobić, przesiedli się na deski z wiosłami 
i kontynuują przygodę. 

Deski SUP są coraz popularniejsze. Dla jed-
nych to nowa aktywność plażowa i pomysł na 
weekendową odmianę, dla innych sposób na 
trening, a nawet na rywalizację sportową. Co-
raz więcej osób wykorzystuje deski także do 
dalszych wypraw. Jednak ekspedycje kilku-
dniowe to zupełna nowość. Marek i Dominik 
spotykają na szlaku żeglarzy, którzy zarzucają 

ich pytaniami. Jak się tym pływa z ekwipun-
kiem? Ile godzin można wytrzymać na no-
gach? No i oczywiście, dokąd można dotrzeć?

Deski ważą około 11 kilogramów. Marka 
ma 11,5 stopy długości. Dominika jest nieco 
krótsza – jego SUP ma 10,6 stóp. Deska Mar-
ka przystosowana jest do pływania po wodach 
stojących (stateczniki ma dłuższe i ostro za-
kończone), natomiast Dominika sprawdzi się 
także na szlakach rzecznych (stateczniki są 
krótsze i mają bardziej opływowe kształty). 
Do obu desek można przymocować niewielkie 
żagle windsurfingowe. SUP Marka ma także 
uchwyty do montażu siedziska. 

Ekwipunek na kilkudniowe wyprawy waży 
około 30 kg. Wszystko pakują do nieprzema-
kalnych toreb, które przymocowują do desek 
– Marek w tylnej części pokładu, Dominik – 
w dziobowej. – Cztery torby muszą pomieścić 
wszystko, co niezbędne. Zabieramy namiot, 
kuchenkę, materace i śpiwory, a także wózek 
do transportu desek lądem, gdy konieczne 
jest przejście suchą stopą między jeziorami 
– mówią.

Bazą wypadową jest zazwyczaj giżycki 
ośrodek „Oczy Mazur” (dawny Almatur) nad 
jeziorem Kisajno. Pierwsze wyprawy organi-
zowali stąd na jezioro Dobskie. Z zatoki Pilwa, 
leżącej na jego zachodnim krańcu, próbowali 
przepłynąć na jezioro Dejguny. Niestety, oka-
zało się, że po tym szlaku pozostała jedynie 

Przez Mazury na deskach SUP. wodniackie 
wyprawy na ukryte i niedostępne szlaki

Po kilku godzinach wiosłowania ekipa wpływa do Mikołajfek.

W kanale spory ruch, więc trzeba zachować ostrożność.
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błękitna kreska na mapie, więc ostatni odcinek 
musieli przejść pieszo. – Dejguny to wspania-
łe jezioro. Pusto, cicho i sporo wspaniałych 
miejsc na biwaki. Problemem jest tama zbudo-
wana przez bobry w kanale łączącym Dejguny 
i Tajty. Całkowicie uniemożliwia ona żeglowa-
nie w tym miejscu jachtem – mówi Marek.

Późnym latem tego roku ekipa wybrała się 
na pętlę po najbardziej uczęszczanym szlaku. 
Wyruszyli z Giżycka. Przez jeziora Boczne 
i Jagodne, a później przez kanały, dopłynęli na 
Tałty i dalej do Mikołajek i do Wierzby. Tego 
dnia spędzili na deskach aż 11 godzin. – Sprzy-
jał nam wiatr wiejący w plecy, więc udało się 
przezwyciężyć zmęczenie – mówi Marek. Na-
stępnie przemierzyli Śniardwy i Seksty – aż 
do śluzy Karwik. Pokonali pięciokilometrowy 
Kanał Jegliński i dotarli do Piszu. Później po-
płynęli na wschód i dalej meandrami jeziora 
Roś aż na jego kraniec. Rzeka Wilkus dopro-
wadziła ich do jeziora Kocioł. Przez Białoławki 
oraz jaz w Kwiku przedarli się na południowo 
wschodni brzeg Śniardw. Stąd popłynęli na 
północ do Okartowa, a później przez Tyrkło, 
Buwełno i Wojnowo powrócili na Niegocin i do 
Giżycka. Pokonanie tak długiej pętli zajęło im 
zaledwie trzy dni. Najtrudniejszym odcinkiem 
wcale nie były Śniardwy czy Kanał Jegliński, 
ale najbardziej uczęszczany szlak prowadzący 
przez kanały w okolicy jezior Jagodne i Tałty. – 
Ruch jest tam bardzo duży. Ciągle coś się dzieje. 
Niestety, nie wszyscy płyną zgodnie z przepisa-
mi i zdrowym rozsądkiem. Niektórzy sternicy 
nadmiernie rozpędzają łodzie motorowe, two-
rzą spore fale, a nawet wyprzedzają na trzecie-
go. Chcąc przeczekać rajdy motorowodniaków, 
dobijaliśmy do brzegu, siadaliśmy na krawędzi 
kanału i trzymaliśmy deski nogami.

Z relacji naszych bohaterów wynika, że 
zaskakująco dobrze płynęło im się przez 
Śniardwy. Sprzymierzeńcem był wiatr wie-

jący w plecy z siłą czterech stopni Beauforta 
– odcinek z Wierzby na jezioro Roś pokona-
li w cztery godziny. W drodze powrotnej, na 
Niegocinie, musieli natomiast płynąć pod 
wiatr. Okazało się, że deska SUP ze sprawnym 
sternikiem może w tych warunkach płynąć 
szybciej niż zarefowane i halsujące pod wiatr 
jachty turystyczne.

Gdy pytamy Marka i Dominika o ich ulubio-
ne miejscówki na Mazurach, zgodnie wskazu-
ją Kociołek Szlachecki, niewielką osadę leżącą 
nad jeziorem Kocioł, w której są dwie drogi, 
kościół i fotoradar będący utrapieniem kierow-
ców spieszących na Mazury. Nad jeziorem jest 
świetna plaża gminna z solidnym pomostem 
i niezłą infrastrukturą. Poza tym, mamy tam 
bardzo czystą wodę. Drugie miejsce to jezioro 

Buwełno, świetnie nasłonecznione, puste (bo 
leżące z dala od głównego szlaku) i oferujące 
wodniakom wiele czystych bindug. 

Panowie przymierzają się teraz do napisania 
poradnikowej książki, która zachęci kolejnych 
wodniaków do poznawania Mazur z deskami 
SUP. Chcą też na chwilę wrócić na omegi, by 
ze Śniardw przepłynąć na jezioro Roś przez 
Białoławkę – od kilku lat nie mogą skom-
pletować ekipy na ten wymagający szlak, na 
którym trzeba pokonać jaz w Kwiku oraz próg 
wodny nieopodal Kociołka Szlacheckiego. 
Myślą też o wyprawie do Szwecji, by na de-
skach SUP zmierzyć się z Kanałem Gotyjskim 
(Göta Kanal), najdłuższym szwedzkim kana-
łem o długości ponad 190 km.

Marek Słodownik

W ustronnych miejscach można zwolnić tempo i chwilę odpocząć.

pławka sM-3 Marker light
Kompaktowa i wytrzymała pławka świetlna SM-3 Marker Light to 
stroboskopowa lampa LED o dużej intensywności. Świeci światłem 
o natężeniu trzech kandeli i zapewnia oświetlenie w kącie 360 stopni na 
odległość około dwóch mil. Uruchamia się automa-
tycznie w wodzie – nie jest potrzebna dodatkowa ak-
tywacja. W temperaturze 30 stopni Celsjusza pracuje 
ponad 40 godzin, a w temperaturze -1 stopień C – po-
nad 24 godziny. SM-3 unosi się w pozycji pionowej 
w każdych warunkach. Działa na dwie wymienne 
baterie litowe AA, więc w przeciwieństwie do wie-
lu jednorazowych pławek, może nam służyć przez 
długi czas. Poza tym, pławka jest wyjątkowo wy-
trzymała – zapewnia to jej solidna konstrukcja. We-
dług normy SOLAS urządzenia tego typu powinny 
wytrzymać upadek z 30 metrów, natomiast SM-3 zo-
stała przetestowana z wysokości 76 metrów. Teraz 
pławkę możecie kupić z rabatem 5 proc. (kod 
rabatowy: SM3 działa do końca 2021 roku). 
Źródło: www.sklepzeglarski365.pl.

prosty i wydajny szperacz rcl-95
Nowy ledowy szperacz ACR RCL-95, 
idealny na małe i średnie łodzie motorowe, 
a także na jednostki komercyjne, zapro-
jektowano z myślą o prostocie, elegancji 
i wydajności. Szperacz ma 10 diod LED 
o długiej żywotności (50 000 godzin pra-
cy) i wysokim strumieniu (50W) – może 
oświetlić drogę o długości ponad 3/4 mili 
morskiej. Urządzenie ma przewodowy 
joystick do montażu na desce rozdzielczej 
oraz bezprzewodowy pilot ręczny (oba ste-
rowniki są w zestawie). Możemy obracać 
światło w dowolnym kierunku, w sposób 
ciągły i płynny, z dużą lub z małą pręd-
kością. Funkcja automatycznego powrotu 
pozwala wygodnie ustawić reflektor w wybranym położeniu początkowym za 
każdym razem, gdy wyłączamy reflektor. RCL-95 jest odporny na promienio-
wanie UV i warunki atmosferyczne. Elektronikę chroni wodoodporna głowica 
(IP68). Źródło: www.sklepzeglarski365.pl.

http://www.sklepzeglarski365.pl
http://www.sklepzeglarski365.pl
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W ielki sukces polskiego żeglarstwa! 
Agnieszka Skrzypulec i Jolanta 
Ogar (klasa 470) w pięknym stylu 

wywalczyły srebrny medal igrzysk w Tokio. To 
piąty krążek w historii naszych olimpijskich star-
tów. To także pierwszy srebrny medal i pierwszy 
wywalczony przez załogę. Przypomnijmy: Ma-
teusz Kusznierewicz dwukrotnie stawał na olim-
pijskim podium, zdobywając medale w klasie 
Finn. Z Atlanty przywiózł złoto (1996), a z Aten 
– brąz (2004). Mamy też w kolekcji dwa medale 
wywalczone przez deskarzy z klasy RS:X – Zo-
fia Klepacka i Przemysław Miarczyński zdobyli 
brązowe krążki w Londynie (2012).

Agnieszka i Jola rozpoczęły regaty w Japo-
nii w imponującym stylu, pewnie zwyciężając 
w dwóch pierwszych wyścigach rozegranych 
w silnych wiatrach i przy sporym zafalowaniu. 
W kolejnych startach także notowały miejsca 
w ścisłej czołówce, ponownie wygrywając 
jeden z biegów i raz dopływając na drugiej 
pozycji. W słabszych wiatrach nasza załoga 
radziła sobie nieco gorzej i mijała metę w po-
łowie drugiej dziesiątki. Ale finisz w wyścigu 
medalowym znów był koncertowy – po dosko-
nałym manewrze na ostatniej boi, dziewczyny 
dopłynęły do mety na czwartym miejscu i wy-
darły srebrny medal Francuzkom – Camille Le-

cointre i Aloise Retornaz musiał się zadowolić 
trzecią pozycją (przegrały z Polkami na remisie 
punktowym). Złoto wywalczyły Brytyjki Han-
nah Mills i Eilidh McIntyre, które najrówniej 
żeglowały we wszystkich warunkach.

Po powrocie do kraju, gdy emocje nieco opa-
dły, Agnieszka Skrzypulec napisała między 
innymi: „Nasza forma zaczęła rosnąć od po-
łowy 2019 roku. Po kilku miesiącach sięgnę-
łyśmy po brąz w regatach Test Events (co cie-
kawe, na podium były wtedy te same załogi, 
które później zdobyły medale na igrzyskach). 
Wywalczyłyśmy brąz w regatach otwierają-
cych sezon 2020 (Puchar Świata w Miami). 
A później spadł na nas lockdown, a ja na doda-
tek spadłam z roweru. Na rok przed igrzyska-
mi nabawiłam się wieloodłamowego złamania 
kości nadgarstka i urazu barku piątego stopnia. 
Czas się zatrzymał, a marzenia zaczęły odpły-
wać. Emocje związane z rehabilitacją, walka 
z czasem, a później powolny powrót na łódkę. 
Dlatego właśnie podczas igrzysk stres starto-
wy był niczym w porównaniu z tym, co mu-
siałyśmy dźwigać na barkach przez cały rok. 
Dzięki temu łatwiej nam było cieszyć się że-
glowaniem i celebrować każdą chwilę na wo-
dzie. Nasza historia nie mogła się zakończyć 
w piękniejszy sposób”.

Dramatyczny przebieg miała rywaliza-
cja w klasie RS:X mężczyzn. Piotr Myszka 
przez całe regaty utrzymywał się w czołówce. 
W 12 rozegranych wyścigach eliminacyjnych, 
aż osiem razy meldował się na mecie w pierw-
szej piętce (dwa razy był drugi i raz trzeci). Do-
bra końcówka pozwoliła Piotrowi awansować 
do wyścigu medalowego z dużymi szansami 
na podium. Niestety, na linii startu sędziowie 
dopatrzyli się falstartów trzech zawodników: 
najpierw zdjęli z trasy Włocha Mattię Cambo-
niego, który był bezpośrednim konkurentem 
Piotra do medalu. Po chwili zdyskwalifiko-
wali Polaka. A następnie Francuza Thomasa 
Goyarda. Piotr Myszka w tych niecodziennych 
i niezwykle pechowych okolicznościach stracił 
medal, który był na wyciągnięcie ręki. Regaty 
ukończył na szóstej pozycji. Podium stracił też 
Włoch, który w końcowej klasyfikacji zajął pią-
tą lokatę. Francuz Goyard utrzymał drugą po-
zycję i zdobył srebrny medal. Mistrzem olimpij-
skim został bezkonkurencyjny Holender Kiran 
Badloe, a brąz wywalczył Chińczyk Kun Bi.

Wracając do domu, Piotr Myszka napisał: 
„Igrzyska w Tokio to pięć lat przygotowań, 
ponad 200 dni w roku na wyjazdach trenin-
gowych, dwie kontuzje, covid, zmiana termi-
nu igrzysk, 40 lat na karku oraz rodzina: żona 
i trójka dzieci. Czy w takich warunkach można 
się przygotować i walczyć o medal? Można. 

Igrzyska olimpijskie w Tokio. srebrny 
medal agnieszki skrzypulec i Jolanty ogar

Słowa są zbędne. Szczęście jest wymalowane na twarzach.  Fot. Sailing Energy / World Sailing

W takich sytuacjach żeglarze zwykli żartować: „Płyń za mną, będziesz drugi”.  Fot. Sailing Energy / World Sailing
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Właśnie to zrobiłem. Było ciężko. Bolało, gdy 
pękała kość w stopie podczas mistrzostw Euro-
py w 2017 roku i gdy pękło w dwóch miejscach 
żebro na mistrzostwach Europy w listopadzie 
2020 roku. Ale było warto. Trzeba sobie wy-
znaczać cele i je realizować. Nie po trupach, ale 
z ludźmi, którzy w ciebie wierzą i na których 
możesz liczyć. Przyjęło się mówić, że medal 
igrzysk to największe osiągnięcie sportowca. 
Byłem blisko w Rio de Janeiro oraz w Tokio. 
Ale przez ostatnie 20 lat kariery zdałem sobie 
sprawę, że droga do sukcesu jest równie ważna, 
jak cel. To słowa trenera Pawła Kowalskiego”.

W rywalizacji pań Zofia Klepacka zaję-
ła dziewiąte miejsce. Początek miała bardzo 
dobry – zaliczyła czwartą lokatę oraz zwy-
cięstwo. Później kończyła wyścigi w połowie 
drugiej dziesiątki lub pod koniec pierwszej. 
Dobra postawa w ostatnich startach elimina-
cyjnych pozwoliły Polce awansować do wy-
ścigu medalowego, który ukończyła na piątej 
pozycji. Złoto wywalczyła Chinka Yunxiu Lu, 
srebro – Francuska Charline Picon, a brąz – 
Emma Wilson (Wielka Brytania).

Debiutujące na igrzyskach Aleksandra Mel-
zacka i Kinga Łoboda (klasa 49er FX) ukończy-
ły regaty na 15. pozycji. Dziewczyny zaliczyły 
w Tokio kilka niezłych wyścigów – najlepsze 
ukończyły na miejscach piątym i pierwszym. 
Po zakończeniu rywalizacji Ola i Kinga napi-
sały: „Niedosyt pozostaje, ale to niesamowicie 
silne uczucie napędza nas do dalszej pracy. Były 
piękne chwile i emocje, jak wygrany wyścig, ale 
były też ciężkie momenty i łzy, jak ostatniego 
dnia regat, gdy nic nie szło po naszej myśli. 
Dałyśmy z siebie wszystko i walczyłyśmy do 
końca”. Regaty w klasie 49er FX wygrały Bra-
zylijki Martine Grael i Kahena Kunze. Drugie 
miejsce wywalczyły Niemki Tina Lutz i Susann 
Beucke, a trzecie – Holenderki Annemiek Bek-
kering i Annette Duetz.

Magda Kwaśna zajęła 17. miejsce w regatach 
klasy Laser Radial. Polka zajmowała najczę-
ściej miejsca w drugiej dziesiątce stawki. Raz, 
w pierwszym wyścigu, finiszowała na siódmej 
pozycji. „Walczyłam jak mogłam i zrobiłam 
wszystko, na co w tym momencie było mnie 
stać” – napisała po regatach. Złoto zdobyła fawo-
rytka: Dunka Anne-Marie Rindom. Po srebrny 
medal sięgnęła Szwedka Josefin Olsson, a po 
brązowy – Holenderka Marit Bouwmeester.

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, do-
świadczona załoga z klasy 49er, ukończyli re-
gaty olimpijskie na dziewiątym miejscu. Więk-
szość wyścigów Polacy kończyli w pierwszej 
dziesiątce, a dwukrotnie mijali metę na pierw-
szej pozycji. Świetnie zaprezentowali się tak-
że w wyścigu medalowym, w którym zajęli 
czwartą lokatę. – Czujemy lekki niedosyt. 
Mieliśmy świetne wyścigi w czołówce, dwa 
z nich wygraliśmy, ale zdarzały się nam rów-
nież słabsze starty. Mamy możliwości i umie-
jętności, by walczyć o dużo wyższe cele – mó-
wił Paweł Kołodziński. – Ale jest też druga 
strona medalu: bardzo wyboista droga, którą 

przebyliśmy. Niewiele brakowało, a w ogóle 
by nas nie było w Tokio. We wrześniu ubie-
głego roku uległem wypadkowi podczas regat 
w Niemczech. Miałem złamaną kość udową. 
Rehabilitacja była walką z czasem. Udało się 
wrócić na łódkę i stoczyć wyrównany bój 
z najlepszymi na świecie. Złoto zdobyli Bry-
tyjczycy Dylan Fletcher i Stuart Bithell, którzy 
na remisie punktowym wyprzedzili fawory-
tów z Nowej Zelandii, obrońców mistrzow-

skiego tytułu z igrzysk w Rio de Janeiro: Pe-
tera Burlinga i Blaira Tuke’a. O zwycięstwie 
Brytyjczyków zadecydował ich lepszy wynik 
w wyścigu medalowym.

Polska reprezentacja żeglarzy niestety nie 
miała w Tokio swoich reprezentantów w kla-
sach Finn i 470 mężczyzn (obie konkurencje 
wypadają z programu igrzysk) oraz w klasach 
Laser Standard (konkurencja mężczyzn) i Na-
cra 17 (załogi mieszane). 

Piotr Myszka stracił medal w dramatycznych okolicznościach. Alfred Hitchcock by tego nie wymyślił. 

Zofia Klepacka zajęła w Tokio dziewiąte miejsce.  Fot. Sailing Energy / World Sailing (3)

Magda Kwaśna i flota klasy Laser Radial u stóp wulkanu.
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J esień 2020 roku. Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński, załoga z czołówki 
świata klasy 49er, ściga się z powodze-

niem u wybrzeży Kilonii. Wygrywają wyścig 
za wyścigiem. To jedne z nielicznych regat 
zorganizowanych w czasie pandemii, więc 
tym bardziej cieszy forma polskiej ekipy. Nie-
stety, nadchodzi ten feralny start. Na trasie nasi 
płyną prawym halsem i mają pierwszeństwo. 
Mimo to zostają staranowani przez Niemców 
żeglujących lewym halsem – w sposób całko-
wicie zaskakujący i do dziś trudny do wytłu-
maczenia. Przy pełnej prędkości balastujący 
załogant zostaje ścięty z trapezu. Uderzenie 
jest tak silne, że biodro i kość udowa Pawła 
niemal wybuchają... Akcja ratownicza, karet-
ka na sygnale, szpital, wielogodzinny zabieg 
operacyjny i na dodatek przegrany protest – 
choć nasza załoga miała prawo drogi, a Paweł 
o mało nie stracił na wodzie życia, sędziowie 
uznali, że to Polacy przewinili. To wszystko 

Nigdy się nie poddawaj. olimpijskie historie 
z perspektywy lekarza kadry narodowej pzŻ

„Dobrze, że jesteś!”. Co innego mogła powiedzieć Agnieszka do Joli w takiej chwili...   Fot. Sailing Energy / World Sailing

Dobra mina do trudnej sytuacji po wypadku. Tokio. Tortury w objęciach fizjoterapeuty.
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dzieje się na dziewięć miesięcy przed igrzy-
skami. Oczywiście, w tym momencie wydają 
się one zupełnie nieosiągalne.

Kontuzja okazuje się tak ciężka, a operacja 
tak poważna, że zawodnik dopiero po trzech 
miesiącach stawia pierwsze kroki. Nikt nie pyta, 
co z igrzyskami, bo wszyscy się zastanawiają, 
czy Paweł będzie sprawny. Czy w ogóle będzie 
chodzić i czy kiedyś będzie mógł normalnie bie-
gać. W takiej sytuacji myślenie o Tokio wydaje 
się pozbawione sensu. Jednak Łukasz Przyby-
tek, sternik w polskiej załodze, nie wyobraża 
sobie ewentualnego startu w Japonii bez Pawła, 
z innym partnerem. Gdy daje to do zrozumienia, 
rozpoczyna się sekwencja zdarzeń niesamowi-
tych i nieprawdopodobnych. Przede wszystkim, 
heroiczna walka Pawła. Po pierwsze: o spraw-
ność. Po drugie, o powrót do aktywności spor-
towej. Rehabilitacja po kilka godzin dziennie, 
a niekiedy nawet przez cały dzień. Nieprawdopo-
dobny wysiłek, pot, czasem łzy.

Jest marzec 2021 roku, od wypadku mija 180 
dni. Igrzyska zbliżają się wielkimi krokami – 
zostały zaledwie cztery miesiące przygotowań. 
Łukasz i Paweł znów wypływają razem z por-
tu. Na razie bardzo ostrożnie. Niesieni tą samą 
niezwykłą energią przyjaźni i wiary w sukces.

W kolejnych tygodniach załoga zdobywa 
olimpijską nominację. Z pomocą lekarzy i fizjo-
terapeutów z kliniki Rehasport dokonują cudu 
– Paweł nie tylko wraca do ogólnej sprawności, 
ale także do najwyżej formy, która pozwala mu 
rywalizować na oceanicznych falach, na małej 
i wywrotnej łódce, z najlepszymi na świecie. 
Polacy awansują do wyścigu medalowego, ale 
już wcześniej stają się bohaterami igrzysk. Nie 
zdołali wywalczyć medalu, ale pokazali, że 
w sporcie i w życiu liczy się przede wszystkim 
droga. Nigdy się nie poddawaj, nie rezygnuj 
z trudów i z walki, bo nigdy nie wiadomo dokąd 
cię twoja droga zaprowadzi. A jeśli jej nie poko-
nasz, to się tego nie dowiesz.

***

Jest rok 2006. Do mojego gabinetu wchodzi 
profesjonalna siatkarka z Krakowa. Wysoka, 
wysportowana, z perspektywami i nadziejamu 
na sukcesy. Przyjechała na badania biomecha-
nicznej oceny funkcjonalnej, które miały okre-
ślić dalsze cele treningu motorycznego. Budo-
wa jej ciała idealnie odpowiada wymaganiom, 
jakie przed załogantami stawia klasa 470, więc 
rzucam pytanie: „A może chciałaby Pani zostać 
wyczynową żeglarką?”. „Panie doktorze, jestem 
siatkarką z Krakowa” – odpowiada Jola. Rozmo-
wa toczy się dalej. Po chwili ponawiam pytanie, 
a ona – myśląc, że nie dosłyszałem – znów mówi: 
„Jestem siatkarką z Krakowa”. Dopiero po chwili 
dociera do niej, że nie żartuję i pewnie myśli so-
bie, że spotkała lekarza wariata.

Wreszcie udaje mi się przekonać Jolę, by 
spróbowała. Po kilku latach zostaje jedną z naj-
lepszych załogantek w klasie 470 na świecie. 
Pływa z Agnieszką Skrzypulec, później także 

pod banderą austriacką, zdobywa tytuły mi-
strzyni świata i Europy, aż w końcu wraca na 
pokład Agnieszki, by rozpocząć z nią wspólną 
kampanię olimpijską. 

Lipiec 2020 roku. Agnieszka upada pod-
czas rowerowego treningi i doznaje skompli-
kowanych złamań ręki. Gdy dzwoni do mnie 
z karetki pogotowia, informując o wypadku, 
w rozmowie przemycam jedno zdanie: „Aga, 
z tego będzie medal, to początek nowej drogi”.

Konieczna jest operacja i wielomiesięczna 
przerwa. Wszyscy płaczą. Dla wyczynowego 
sportowca kilkudniowa pauza w treningach to 
dużo. Tygodniowa to bardzo dużo. A miesiące 
bez treningów tuż przed igrzyskami to właściwie 
koniec marzeń. Rozpoczyna się walka. Najpierw 
mistrzowska operacja – lekarze robią wszystko, 
co można, by przyspieszyć zrost kostny i goje-

nie ran. Wreszcie rehabilitacja. Zakresy ruchów 
w stawach są bardzo ograniczone, o wyczyno-
wym żeglowaniu na razie nie ma mowy. Na po-
kładzie siedemdziesiątki zawodniczki wykonują 
ogromną pracę fizyczną. Muszą być silne, wy-
trzymałe i bardzo sprawne. Wszystko to zapew-
nia im skuteczną żeglugę i bezpieczeństwo. Gdy 
pływają niemal w sztormowych warunkach, na 
oceanicznych falach, nie ma miejsca na żadne 
słabości, ani psychiczne, ani tym bardziej fizycz-
ne. Mijają tygodnie. Pot, łzy, godziny ćwiczeń, 
praca zespołu medycznego z kliniki Rehasport 
i po kilku miesiącach dziewczyny wreszcie scho-
dzą na wodę. Powoli zaczynamy wierzyć w to, co 
wydawało się niemożliwe.

W Tokio na pokładzie mamy byłą siatkarkę 
i sterniczkę po ciężkiej kontuzji. Dziewczyny 
żeglują doskonale i w przepiękny sposób zdo-
bywają srebrny medal olimpijski. W dyscypli-
nie, którą uprawiają miliony ludzi na świecie. 
Wielki wyczyn. Po regatach Agnieszka przy-
pomina mi naszą rozmowę przeprowadzoną 
tuż po wypadku: „Pamiętasz? Z tego będzie 
medal…”. Czasem trzeba upaść, by móc się 
mocno odbić. Ale takie scenariusze mogą pisać 
jedynie wielcy sportowcy, tacy jak Agnieszka, 
czy choćby słynny skoczek narciarski Simo-
na Ammann – przed laty też zaliczył upadek, 
kontuzję, szpital, a później odbicie i olimpij-
skie trofea. Nigdy się nie poddawaj…

Witold Dudziński

Autor jest lekarzem kadry narodowej PZŻ i preze-
sem kliniki Rehasport. Piastuje także funkcje prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu i wicepre-
zydenta International Formula Windsurfing Class. 
Na co dzień jest czynnym zawodnikiem – w czerwcu 
wywalczył srebrny medal mistrzostw świata w klasie 
Formula Widnsurfing Foil (kategoria grand master).

„Tato, dasz radę!”. Paweł Kołodziński nawet ojcowskie obowiązki i przyjemności łączył z rehabilitacją.

Praca na bieżni antygrawitacyjnej Alter-G w Rehasport.
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A gnieszka Skrzypulec, srebrna me-
dalistka olimpijska z Tokio (w parze 
z Jolantą Ogar), żegluje już 24 lata. 

Mimo to wciąż nie zamierza rezygnować z wy-
czynowego sportu. „My po prostu lubimy pły-
wać” – mówiła nam w rozmowie przeprowadzo-
nej we wrześniu, tuż po krótkim urlopie i przed 
kolejnymi wyzwaniami. Nie tylko żeglarskimi...

Magazyn „Wiatr”: W jaki sposób regene-
rowałaś siły po igrzyskach?

Agnieszka Skrzypulec: Aktywnie, w pol-
skich Tatrach. Góry świetnie mi zrobiły, bo 
gdy na szlaku jesteś bardzo zmęczony, my-
ślisz tylko o tym, by postawić kolejny krok. 
W takich sytuacjach bardzo dobrze odpoczy-
wa głowa. Ze Szczecina mam w Tatry kawał 
drogi, ale mój chłopak uwielbia góry i odle-
głość nie jest dla niego przeszkodą. Dzięki nie-
mu odkrywam nowe aktywności i niezwykłe 
miejsca. Odpoczywałam więc w kontakcie 
z naturą, chodząc w ciszy i słuchając odgłosów 
lasu. Cieszył mnie widok gór, bo na morze już 
się w tym roku napatrzyłam.

A obowiązki medalistki? Wywiady, auto-
grafy i wizyty w zakładach pracy?

Oczywiście, na to też znalazłam czas. 
Były nawet wizyty w szkołach i przedszko-
lach. Czas po igrzyskach to właśnie ten 
moment, w którym możesz wreszcie zro-
bić coś dla innych, na przykład włączyć się 
w organizację zawodów sportowych dla dzieci 
z niepełnosprawnościami.

Co dalej z załogą?
To jeszcze nie koniec naszej przygody z olim-

pijskim żeglarstwem. Ustaliłyśmy z Jolą, że nie 

chcemy rezygnować ze wspólnego pływania. 
Nadal pragniemy tworzyć zgrany team i razem 
przygotowywać się do kolejnych wyzwań. Nie 
szykuję więc garsonki i nie wybieram się do 
pracy w biurze – chyba jeszcze nie nadszedł na 
to czas. Poważnie myślimy o zmianie łódki na 
klasę 49er FX. 

Łatwiej zmienić łódkę niż stworzyć nową 
załogę mieszaną do nowej olimpijskiej 
konkurencji, czyli do klasy 470 w formule 
damsko-męskiej?

Z Jolą zbudowałyśmy doskonały zespół. 
Coś, co ma ogromną wartość, zresztą nie tylko 
w sporcie – mam na myśli także zwykłe między-
ludzkie relacje. Wiemy, ile to pochłonęło czasu 
i pracy. Ile było wzlotów i upadków. Sukcesów 
i porażek. Uśmiechów i łez. Dlatego nie wyobra-
żam sobie żeglowania z kimś innym. Po igrzy-
skach uznałyśmy, że nie chcemy się rozstawać. 
Razem spróbujemy sił na nowej łódce. Myślę, że 
łatwiej nam będzie opanować technicznie klasę 
49er FX, niż budować od podstaw nowe załogi, 
zapewne z zawodnikami dużo od nas młodszy-
mi. Pierwsze rozmowy o naszych planach odby-
łyśmy już z osobami odpowiedzialnymi w PZŻ 
za sport olimpijski. Myślę, że rozpoczniemy tre-
ningi wczesną wiosną przyszłego roku.

Czy ta decyzja może mieć wpływ na roz-
wój damskiego skiffa w polskiej kadrze?

Jestem o tym przekonana. Co prawda, na ra-
zie nie mamy doświadczenia w żegludze na tej 
łódce i na początku z pewnością będzie sporo 
wywrotek i nauki, ale możemy pokazać młod-
szym dziewczynom, jak należy organizować 
pracę w załodze, jak przygotowywać sprzęt 

i w jaki sposób prowadzić pokładową komuni-
kację. Wierzę też, że nasza obecność we flocie 
będzie dla pozostałych ekip dodatkową moty-
wacją i wprowadzi spore ożywienie w klasie 
49er FX. Właściwie nie widzę w tym scenariu-
szu żadnych słabych punktów – wszyscy mogą 
na tym skorzystać. 

Co z ręką po kontuzji i operacji z jesieni 
ubiegłego roku?

Tu niestety sprawy się trochę skomplikowały. 
Na początku października musiałam się poddać 
ponownej operacji. Ręka, która przed igrzyska-
mi szybko musiała dojść do sprawności, w trak-
cie przygotowań oraz podczas olimpijskich 
regat poddana była tak dużym obciążeniom, że 
po prostu nie wytrzymała. Pierwsze problemy 
z dłonią miałam już na miesiąc przed igrzyska-
mi. Zgłosiłam sprawę w naszym sztabie, więc 
wszyscy stawali na głowie, by łagodzić poja-
wiające się stany zapalne. Na wyjazdach zawsze 
towarzyszył nam fizjoterapeuta. Efekt był taki, 
że podczas regat w Tokio dłoń funkcjonowała 
bardzo dobrze – na wodzie nie miałam z nią 
żadnych problemów. Czasem coś mi doskwie-
rało jedynie podczas zwykłych codziennych 
czynności, takich jak mycie zębów czy wkła-
danie ubrań. „Jak na wodzie jest ok, to dobrze. 
O życiu lądowym pomyślimy po powrocie do 
domu” – mówił Mateusz Potoczny, nasz fizjote-
rapeuta. Jednak kilka dni po powrocie z Japonii 
pękło mi jedno ze ścięgien. I to nie w trakcie 
wysiłku, ale podczas zakładania butów. Było 
jasne, że czeka mnie ponowny zabieg. Operację 
przeprowadzono w poznańskiej klinice Reha-
sport. Teraz znów czeka mnie kilka miesięcy 
rehabilitacji. Na szczęście, tę drogę dobrze już 
znam, więc specjalnie się jej nie obawiam.

Do igrzysk w Paryżu już niespełna trzy 
lata. Co planujesz robić później?

Lata szybko lecą, więc poważnie myślę 
o założeniu rodziny. To mój główny cel na 
następne sezony. Będzie ciekawie, bo podczas 
ubiegłorocznej czteromiesięcznej rehabilitacji, 
wielu tygodni bez wyjazdów, regat i zgrupo-
wań, odkryłam świat poza sportem. To był 
pierwszy tak długi okres w moim dorosłym 
życiu, bez ciągłego prania ciuchów, suszenia 
i przepakowywania torby przed kolejnym 
wyjazdem. Trochę się tego bałam, ale się oka-
zało, że podoba mi się takie życie. Spotkania 
z przyjaciółmi, z rodziną, wieczorne wyjścia 
do restauracji, wspólne wyjazdy na weekendy. 
Chciałabym również wykorzystać wiedzę zdo-
bytą na studiach – w tym roku zostałam magi-
strem inżynierem budownictwa, więc wypada 
spróbować sił także w tej dziedzinie. Mam na-
dzieję, że to będzie równie ekscytujące.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Agnieszka Skrzypulec: „to jeszcze 
nie koniec. zmieniamy łódkę i płyniemy dalej”

Agnieszka wygrała we wrześniu pokazowe regaty mistrzów rozegrane w Górkach Zachodnich.  Fot. Bartosz Modelski
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J ola Ogar, mistrzyni świata, mistrzyni 
Europy i wicemistrzyni olimpijska, 
bez wątpienia jest jedną z najlepszych 

na świecie załogantek w klasie 470. Nim 
zaczęła żeglować, przez 10 lat grała w li-
dze siatkarek (na pozycji atakującej). Ale na 
szczęście, to żeglarstwo prawdziwie skradło 
jej serce i przez lata wyznaczało życiowe 
ścieżki. Aż do olimpijskiego triumfu w parze 
z Agnieszką Skrzypulec.

Magazyn „Wiatr”: Jola, podobno też 
uciekłaś po igrzyskach daleko od morza…

Jola Ogar: Nie tak wysoko, jak Agnieszka, 
ale rzeczywiście całkiem daleko – odpoczy-
wałam u mamy, w moich rodzinnych stronach, 
czyli w Łysej Górze pod Krakowem. Później 
pojechałam na Majorkę, gdzie spędziłam tro-
chę czasu z Chuchie Hill, która jest moją ży-
ciową partnerką. Po jakimś czasie znów wró-
ciłam do kraju.

Będziesz teraz cały czas rozerwana mię-
dzy Polską a Hiszpanią?

Można powiedzieć, że w tej chwili Łysa Góra 
i Majorka to moje dwie osobiste rezydencje. 
Gdy jestem w Polsce, to zazwyczaj wpadam do 
mamy, bo chcę z nią spędzać jak najwięcej czasu 
(choć niekiedy trochę tęsknię za Gdynią, gdzie 
również dobrze się czułam). Docelowo moim 
domem będzie zapewne Majorka. O takim miej-
scu marzą wszyscy żeglarze – dookoła woda, 

mnóstwo zatok i klubów żeglarskich, świetna at-
mosfera, fajni ludzie i na dodatek możesz pływać 
cały rok. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce 
na sportową (i nie tylko sportową) emeryturę.

Ale podobno jeszcze się na emeryturę nie 
wybieracie...

Plan jest taki: Agnieszka po zabiegu walczy 
z rehabilitacją ręki. Wiem, że zawsze pracuje 
na 100 proc. i szybko wraca do formy, więc je-
stem o nią spokojna. W tym czasie chciałabym 
trochę pomóc trenerom i zawodnikom z klasy 
470. Mamy młode załogi mieszane, którym 
chętnie przekażę swoje doświadczenia. Mam 
nadzieję, że naszym następcom wystarczy nie 
tylko talentu i pracowitości, ale także cierpli-
wości. Bo w żeglarstwie, a w klasie dwuoso-
bowej w szczególności, nie można osiągnąć 
sukcesu z dnia na dzień. Mam obecnie 39 lat, 
Agnieszka – 33 lata. I dopiero teraz wspięły-
śmy się na szczyt, o którym tak długo marzy-
łyśmy. To pokazuje, jak ważna jest determina-
cja i cierpliwość. Nie wolno się zniechęcać.

Gdy tylko dostanę od Agnieszki sygnał, że 
jest gotowa do żeglugi, od razu kompletujemy 
sprzęt i schodzimy na wodę. Znamy się jak 
łyse konie, mamy za sobą sukcesy i porażki, 
rozwody i powroty, mnóstwo razem przeży-
łyśmy, więc nie wyobrażam sobie żeglowania 
z kimś innym. Wiem, że nie będzie łatwo. Wy-
zwanie jest duże, ale chcemy spróbować.

Igrzyska w Paryżu z waszym udziałem na 
nowej łódce. To tylko marzenie, czy całkiem 
realny scenariusz?

Oczywiście, mamy w głowie taki horyzont. 
Jednak w naszej załodze zazwyczaj wyzna-
czamy sobie cele krótkoterminowe. Najpierw 
rehabilitacja i powrót do formy fizycznej. Gdy 
osiągniemy pierwszy cel, pomyślimy o następ-
nym i później o kolejnym. Zobaczymy dokąd 
to nas zaprowadzi. Obie jesteśmy głodne ry-
walizacji i profesjonalnej żeglugi, więc nasze 
treningi z pewnością nie będą niedzielnymi 
przejażdżkami na pół gwizdka. Jeśli już się za 
coś bierzemy, to chcemy to robić na pełen gaz.

Kto będzie miał trudniejsze zadanie na 
początku?

Sternik w klasie 49er całkowicie zmienia 
swoją pozycję na pokładzie i na dodatek za-
czyna pływać w trapezie balastowym. Więc 
to chyba właśnie on ma trudniejsze zadanie 
podczas zmiany łódki. Jednak wielu zawod-
ników przechodziło już tę drogę, zarówno 
w męskiej konkurencji 49er, jaki i w żeńskiej 
49er FX. Nawet słynny Peter Burling zaczynał 
swą olimpijską przygodę od siedemdziesiątki, 
a później wsiadł na skiffa. Siedemdziesiątka 
jest tak wymagająca i trudna technicznie, że 
właściwie można się z niej przesiąść na co tyl-
ko chcesz… 

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Jola Ogar: „Naszą siłą jest załoga,  
więc rozstanie byłoby nierozważne”

W mistrzostwach Polski klas olimpijskich Jola 
ogar wystartowała w załodze z Łukaszem 
Przybytkiem. Fot. Bartosz Modelski
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R egaty LOTOS Nord Cup Gdańsk 
tradycyjnie rozpoczęły wakacyjny 
sezon żeglarski na krajowych akwe-

nach. Szesnasta edycja największej i najpopu-
larniejszej polskiej imprezy regatowej trwała 17 
dni. Ponownie zanotowano rekord frekwencji 
– w Zatoce Gdańskiej rywalizowało 1239 za-
wodników z 815 jednostek (regaty zgromadziły 
floty 34 klas). Aby rozegrać 241 wyścigów, po-
wołano aż dziewięć komisji sędziowskich i pięć 
zespołów protestowych (łącznie pracowało 27 

arbitrów). Do obsługi zawodów organizatorzy 
z Yacht Clubu Gdańsk i AZS COSA „Galion” 
zapewnili aż 16 łodzi technicznych. – To były 
strasznie długie regaty. Jesteśmy wykończeni, 
ale szczęśliwi. Pogoda dopisała, więc wyko-
naliśmy zadanie i przeprowadziliśmy niemal 
wszystkie zaplanowane wyścigi – mówił To-
masz Sawukinas, sędzia główny regat.

Pierwszą edycję regat Nord Cup rozegrano 
w Jastarni w 2006 roku. Rywalizowało wów-
czas zaledwie 17 jachtów. Później co rok im-

preza zyskiwała popularność wśród kolejnych 
grup żeglarzy i pozyskiwała coraz silniejszych 
partnerów. Od dwóch lat sponsorem tytularnym 
zawodów jest Grupa LOTOS. Co rok rośnie 
także popularność regat w mediach: z danych 
Instytutu Monitorowania Mediów wynika, 
że tzw. dotarcie medialne sięga 1,56 mln od-
biorców, a publikacje w prasie, telewizji oraz 
w internecie, a także newsy w audycjach radio-
wych, generują łącznie ekwiwalent reklamowy 
przekraczający milion złotych. – Brawa dla 
zwycięzców oraz dla wszystkich, którzy byli 
na wodzie i się ścigali. Dziękujemy sponsorom 
i partnerom za wsparcie – dzięki nim poziom 
organizacyjny i sportowy naszych regat co rok 
jest wyższy. Zapraszamy wszystkich ponownie 
w przyszłym sezonie – jak zawsze startujemy 
pod koniec czerwca i jesteśmy dla was przez 
prawie trzy tygodnie – mówi Michał Kornesz-
czuk, dyrektor sportowy LOTOS Nord Cup 
Gdańsk.

lOTOS Nord Cup gdańsk. Największe 
i najpopularniejsze regaty w polsce

Znów padł rekord frekwencji - w Zatoce Gdańskiej rywalizowało 1239 zawodników.   Fot. Bartosz Modelski

Dla Magdy Kwaśnej start w LOTOS Nord Cup Gdańsk był ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami.  Fot. Bartosz Modelski Przy organizacji regat pracowało 27 arbitrów.

http://www.nordcup.pl
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W regatach uczestniczyli zawodnicy re-
prezentujący całe środowisko żeglarskie 
i wszystkie pokolenia aktywnie spędzające 
czas na wodzie. Rywalizowali poczatku-
jący sternicy na optimistach, zawodnicy 
z kadry i olimpijczycy, a także regatowcy 
w słusznym wieku przyjeżdżający na rega-
ty z dziećmi i wnukami. Nie zabrakło też 
gości zza granicy: w tym roku do Górek 
Zachodnich zawitali Czesi, Estończycy, 
Litwini i Brytyjczycy. Najliczniejsze flo-
ty reprezentowali żeglarze z klasy Laser 
(łącznie 164 sterników) oraz z klasy Opti-
mist (147 sterników w grupie B oraz 63 
w grupie A). Na starcie zameldowało się 
aż 39 zawodników z klasy Open Skiff, 29 
załóg z klasy 420 i aż 23 ekipy z klasy 505. 
Z kolei w klasie Europa ścigało się 24 za-
wodników. Regatowcy z klas Nautica 450, 
Słonka i Star rozegrali mistrzostwa Polski. 
Mocnym akcentem był debiut żeglarzy 
rywalizujących na deskach windsurfingo-
wych z foilami – w dwóch flotach młodzie-
żowych zgłoszono ponad 60 uczestników, 
a wśród seniorów rywalizowało 12 osób. 

Co ciekawe, deskarzy na foilach było wię-
cej niż tych na tradycyjnych deskach mło-
dzieżowych klasy Techno (55 uczestników 
w dwóch grupach).

LOTOS Nord Cup Gdańsk to także regaty 
Nord Cup Classic zaliczane do Pucharu Zato-
ki Gdańskiej oraz tradycyjny wyścig Orvaldi 
B8 Race zaliczany do Morskiego Żeglarskie-
go Pucharu Polski oraz do Puchar Bałtyku 
Południowego. Rozegrano również wyścig 
o Bursztynowy Puchar Neptuna, w którym 
wszystkie jednostki ścigają się razem, bez po-
działu na klasy i kategorie.

Nagrodę specjalną organizatorów „Boat of 
the week” otrzymała załoga Adama Dobrocha 
żeglująca jachtem „Miętus” (Ocean Team). 
Nie ukończyli wyścigu Orvaldi B8 Race, gdyż 
udzielili pomocy uszkodzonemu trimaranowi 
„Go Bananas”. „Miętus” odholował jednost-
kę wraz z załogą do portu, dając świadectwo 
prawdziwie sportowej postawie.

Więcej o imprezie na stronie internetowej www.
nordcup.pl. W zakładce Wyniki znajdziecie link 
do platformy www.upwind24.pl z rezultatami 
wszystkich regat tworzących LOTOS Nord Cup 
Gdańsk 2021. 

Na optimistach wystartowało 147 sterników.  Fot. Bartosz Modelski „I love Poland”. Największy i najszybszy morski jacht w regatach LOTOS Nord Cup Gdańsk.

Na deskach z foilami startowało pond 70 żeglarzy. RS 21 – nowa klasa regatowa na polskich akwenach.
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R egaty Gdynia Sailing Days trwały 
16 dni i zgromadziły na starcie po-
nad 800 żeglarzy rywalizujących 

w 24 konkurencjach. Najważniejszym wy-
darzeniem imprezy były mistrzostwa świata 

juniorów w klasach 49er, 49er FX i Nacra 17. 
Złoty medal w klasie 49er wywalczyli w pięk-
nym stylu Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. 
Polacy zdominowali zawody, wygrywając 
dziewięć z 15 wyścigów. – To pierwszy medal 

mistrzostw świata zdobyty przez polskich że-
glarzy w tej klasie – podkreślił wagę sukcesu 
Dominik Buksak, który był w Gdyni trenerem 
zwycięskiej ekipy. W tej samej klasie Tytus 
Butowski i Łukasz Machowski zajęli piąte 
miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze 
w kategorii do lat 21. Z kolei Gabriela Czapska 
i Hanna Rajchert były dziewiąte wśród kobiet 
w klasie 49er FX, co dało im drugą pozycję 
w kategorii do lat 21.

Najliczniejsza flota wzięła udział w regatach 
Kinder Joy of moving – Puchar Trenerów gru-
py B w klasie Optimist – rywalizowało prawie 
200 młodych sterników (do lat 13). Podczas 
Gdynia Sailind Days wyłoniono mistrzów 
Polski w klasie FD, mistrzów Polski juniorów 
młodszych w klasie O’pen Skiff, poznaliśmy 
też zwycięzców mistrzostw kraju w sprintach 
(klasy Optimist, 29er, L’Equipe i O’pen Skiff). 
Rozegrano również regaty w ramach Pucharu 
Miasta Gdynia – tu na starcie stanęli żeglarze 
z klas Laser Standard, Laser Radial i Laser 
4.7. Z kolei w regatach Puchar Gdynia Sailing 
Days rywalizowali zawodnicy z klas Finn, 
RS 21, Delphia 24, Micro, A-Class, Nacra 15 
i Hobie Cat 16. Na wodach Zatoki Gdańskiej 
rozegrano również kolejne rundy ekstraklasy 
i pierwszej ligi PLŻ. Wyniki wszystkich regat 
Gdynia Sailing Days znajdziecie na stronie 
events.pya.org.pl.

Informacja prasowa PZŻ

gdynia Sailing Days. staniul i sztorch mistrzami 
świata juniorów w olimpijskiej klasie 49er...

...i mistrzami 
europy seniorów
Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch najlepiej 

poradzili sobie ze słabymi wiatrami i zdoby-
li w Grecji złoto mistrzostw Europy w klasie 
49er. Trzecie miejsce zajęli olimpijczycy z To-
kio: Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. 
Natomiast Dominik Buksak i Szymon Wierz-
bicki ukończyli regaty na 12. pozycji. Wśród 
pań (klasa 49er FX) szóste miejsce zajęły 
Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak – 
załoga, dla której był to debiut w tym składzie.  

W wyścigach eliminacyjnych najlepiej radzili 
sobie Przybytek i Kołodziński – przed fazą fi-
nałową byli na prowadzeniu. Później jednak do 
głosu doszli Staniul i Sztorch. Przed ostatnimi 
dwoma wyścigami tracili zaledwie punkt do 
prowadzących Niemców. Mikołaj i Jakub po-
płynęli znakomicie, w obu wyścigach mijając 
metę przed Niemcami. Taki finisz zapewnił im 
zwycięstwo – to największy sukces młodej pol-
skiej ekipy we flocie seniorów. 

Mikołaj Staniul, Dominik Buksak i Jakub Sztorch.  Fot. Robert Hajduk

Tomasz Chamera, prezes PZŻ, z polską reprezentacją w klasach 49er i 49er FX.  Fot. Robert Hajduk

Załoga Staniul – Sztorch zaliczyła w tym roku najlepszy sezon w karierze.  Fot. Robert Hajduk



 

J ulia Damasiewicz wygrała we Włoszech 
mistrzostwa świata juniorek (do lat 19) 
w olimpijskiej konkurencji Formula Kite 

Foil, która za niespełna trzy lata zadebiutuje na 
igrzyskach Paryż 2024. Srebrny medal wywal-
czyła Magdalena Woyciechowska, a brązowy 
– Nina Arcisz. – Prowadziłam od pierwszego 
dnia, ale nie było łatwo, bo Magda jest bardzo 
szybka i czułam presję. Dziękuję wszystkim, 
którzy we mnie wierzyli – kibicom i rodzinie, 
której dedykuję ten medal – mówiła Julia.

Julia Damasiewicz ma dopiero 17 lat i należy 
do ścisłej światowej czołówki wśród seniorek. 
Była więc faworytką zawodów. Rywalkom 
nie zostawiła złudzeń, wygrywając 13 z 17 wy-

ścigów. Polki zdominowały zawody. Oprócz 
medalistek, w pierwszej dziesiątce znalazły się 
jeszcze Dominika Sawicka (6. lokata) oraz Julia 
Morkowska (10. pozycja). W rywalizacji męż-
czyzn Jakub Jurkowski zajął czwarte miejsce, 
a Jan Koszowski wygrał konkurencję Arrows 
Youth Foil Class U17 i może się tytułować mi-
strzem świata do lat 17. W tej samej kategorii 

wśród kobiet brązowy medal zdobyła Karolina 
Jankowska. A wśród najmłodszych kitesurfe-
rów (do lat 15) trzecie miejsce wywalczył Jakub 
Balewicz. Warto dodać, że Arrows to najmłod-
sza konkurencja w kitesurfingu będąca klasą 
przygotowawczą do olimpijskiej deski z foilem. 
Zawodnicy młodego pokolenia (do lat 17) ściga-
ją się na monotypowym sprzęcie.

Niemal wszyscy zawodnicy kadry narodo-
wej PZŻ w kitesurfingu to sportowcy bardzo 
młodzi, najstarsi mają 17 lat. W światowej czo-
łówce jest także doświadczony 27-letni Maks 
Żakowski. Na mistrzostwach Europy we Wło-
szech startowało 10 Polaków, a liczniejsza była 
tylko reprezentacja Francji.

Informacja prasowa PZŻ

Julia Damasiewicz mistrzynią świata 
w kitesurfingu. całe podium dla polski

Julia Damasiewicz.  Fot. Giovanni Mitolo / IKA

22. TARGI
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I mponującą flotę 340 łodzi zgłoszono 
do regat Baltic Cup – Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polskiego Stowa-

rzyszenia Klasy Optimist. Do Dziwnowa 
przyjechały ekipy z Norwegii, Szwecji, 
Rosji, Niemiec, Czech, Włoch oraz z Litwy. 
Organizatorem imprezy był KSW Baltic 
Dziwnów, klub wspierany między innymi 
przez firmę Mariana Developer realizują-

cą najokazalszą inwestycję apartamentową 
w mieście: Półwysep Dziwnów. Mimo trud-
nych warunków panujących na pobliskich 
akwenach, rozegrano osiem wyścigów dla 
grup złotej i srebrnej.

Pierwszego dnia zawodnicy wypłynęli ka-
nałem portowym na Zatokę Pomorską. Morze 
nie było łaskawe dla wielu sterników – niektó-
re ekipy miały problem z dotarciem w kom-

plecie na linię startu. Tego dnia rozegrano tyl-
ko jeden wyścig.

W kolejnych dniach młodzi żeglarze rywa-
lizowali na wodach Zalewu Kamieńskiego. 
Dziwnów jest jedynym miejscem na polskim 
wybrzeżu, które podczas jednej imprezy może 
korzystać z tak różnych akwenów. Wielką atrak-
cją dla widzów zawsze jest widowiskowa prze-
prawa floty pod zwodzonym mostem łączącym 
brzegi Dziwny. Warunki na zalewie także były 
wymagające – było wietrznie, padało, pogoda 
nie rozpieszczała uczestników. Pierwsze miejsce 
w regatach zajął Rosjanin Nikita Chernikh, drugą 
lokatę wywalczył Filip Nosol (CHKŻ Chojnice), 

a trzecią – Włoch Lorenzo Ghirotti. W pierw-
szej piętnastce mieliśmy jeszcze trzech Polaków: 
Fabiana Kociędę z CWM Gdynia (5), Szymona 
Kolkę z YKP Gdynia (9) oraz Filipa Harasimo-
wicza-Krysztofiaka z KSW Baltic Dziwnów 
(12), tegorocznego zwycięzcę mistrzostw Polski 
juniorów młodszych. Wśród dziewcząt trzecią 
lokatę zajęła Alicja Tutkowska z YKP Gdynia 
(17. miejsce w klasyfikacji łącznej). 

żeglarze z ośmiu krajów 
rywalizowali na optimistach w Dziwnowie

P o dramatycznej walce, kontuzjach 
i zmianach w składzie, załoga Patry-
ka Zbroi, reprezentująca YKP Szcze-

cin, wywalczyła mistrzostwo Polski w match 
racingu. Regaty rozegrano na wodach jeziora 
Dąbie. W finale międzynarodowych mi-

strzostw, zaliczanych do rankingu Pucharu 
Świata, Polacy ulegli tylko duńskiej ekipie 
Jeppe’a Borcha. Tytuł wrócił nad Odrę i do 
ekipy Patryka po trzech latach. Mistrzowie 
kraju zajmują ósmą lokatę w rankingu World 
Sailing i od czterech lat są najwyżej sklasyfi-

kowaną polską załogą. Trzecie miejsce (srebro 
mistrzostw kraju) zdobył zespół Przemysława 
Tarnackiego, a czwarte (brązowe medale) – 
Łukasza Wosińskiego, który bronił w Szcze-
cinie tytułu sprzed roku.

Na pokładzie mistrzów Polski pojawiło się 
w regatach aż sześciu zawodników. YKP Szcze-
cin rozpoczął rywalizację w składzie Patryk 
Zbroja, Maciej Gonerko, Marcin Zubrzycki 
i Krzysztof Żełudziewicz, który drugiego dnia 
rywalizacji zaliczył pechowy upadek i doznał 
kontuzji ręki. Na pozycję trymera grota wszedł 
wtedy Łukasz Czaja. Później jednak musiał opu-
ścić ekipę z powodu przekroczenia limitu wagi 
całej załogi. Tym razem do składu wskoczył 
Tymon Sadowski i właśnie w takim zestawieniu 
YKP Szczecin pokonał w półfinałach Łukasza 
Wosińskiego 3-0, by następnie przegrać w finale 
z Duńczykami 0-2. Piąte miejsce zajął powraca-
jący do rywalizacji Maciej Cylupa.

Ekipa Patryka Zbroi świetnie spisała się 
także w rozgrywkach Polskiej Ligi Żeglar-
skiej. W pierwszej lidze zajęli trzecie miejsce 
i pewnie awansowali do przyszłorocznych 
rozgrywek ekstraklasy. Awans wywalczyły 
także trzy inne ekipy: AZS WAT Warszawa 
(zwycięstwo w pierwszej lidze), AZS AWFiS 
Gdańsk (druga lokata) oraz UKS Żeglarz Wro-
cław (czwarta pozycja). 

ykP Szczecin mistrzem polski w match racingu 

Przeprawa pod mostem w Dziwnowie. Na kursie Zalew Kamieński.  Fot. Stowarzyszenie Visit Mrzeżyno

Załoga Patryka Zbroi od ponad czterech lat jest najwyżej sklasyfikowaną polską załogą w rankingu World Sailing. 
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Dom dziecka to jedna z najstraszniejszych rzeczy jaka 
może przytrafić się młodemu  człowiekowi na starcie. 
Niektórzy u progu wejścia w dorosłe życie pogrążają się 
w beznadzie i, czy wręcz  w mrok  świata przestępczego. 
Razem możemy zmienić ich los.

Są dzieci, dla których dorastanie  
to ból i samotność.

Fundacja
Ocean Marzeń

oceanmarzen.org.pl

nazwa odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

tytułem

nazwa odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

waluta

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

tytułem

 W P  P  L  N X

Opłata

Fundacja Ocean Marzeń
ul. Chmielna 73B lok 14, 
00-801 Warszawa

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

Fundusz Stypendialny

 

Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok 14, 00-801 Warszawa

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

Fundusz Stypendialny

 

kwota

pieczęć, data i podpis zleceniodawcy

52 zł  to dzienny koszt szkolenia żeglarskiego, w trakcie którego młodzież nabywa upraw-
niania do samodzielnego prowadzenia jachtu

86 zł  to jeden dzień nauki w szkole morskiej wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz 
wsparciem specjalistów

100 zł  to koszt dziennego wynagrodzenia dla naszych starszych wychowanków, którzy 
pływają jako wychowawcy/sternicy z młodszymi adeptami. 

To tylko przykładowe kwoty. Pomoże nam każda wpłata, nawet 5 zł. 
Dziękujemy!
Twoje zaangażowanie w pomoc będzie służyło przez kilkadziesiąt lat, bo okazanej hojności 
się nie zapomina, a dobroć rodzi dobroć.
Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Fundację Ocean Marzeń 
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73B lok 14. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu ipoprawiania swoich 
danych oraz za żądania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Żeglarstwo pomaga dzieciom zbudować poczucie własnej wartości. Podczas rejsów mogą 
odkryć swoje zdolności, rozwinąć talenty, nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych.
Wprowadzenie młodzieży z domów dziecka w dorosłość to wielkie wyzwanie. 
„Wspaniale jest patrzeć jak młodzi ludzie na pokładzie jachtu uczą się współpracy, nawiązują 
przyjaźnie, zyskują wiarę w swoje siły i osiągają cele własną pracą.”- mówi trener, kpt. Adam 
Wiśniewski. „Często to właśnie na rejsie po raz pierwszy przestają się czuć gorsi od innych. 
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa to na ich życie.”
Prosimy, pomyśl o potrzebującej młodzieży, która czeka na Twoją pomoc i przekaż darowiznę.

PRZEZ ŻEGLARSTWO W DOROSŁE ŻYCIE

Pierwsze szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego.

Krysia – stypendystka Fundacji, w trakcie stażu na statku 
m/v Navigator Gemini w Ameryce Południowej.

http://www.oceanmarzen.org.pl
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DySTRybUCJA MaGazYNu wiatr

W I N D  C O N V E R T E R  –  p r z e l i c z  s i ł ę  w i a t r u
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

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

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan

Magazyn „Wiatr” na papierze  
i w wersji elektronicznej 

M agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji druko-
wanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej 
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Za-

chęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.

Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób 
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym 
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki 
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Sklep żeglarski Maritim Shop Yard, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie 
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału 
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów 
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin, 
Przestrzenna 3, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin, 
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,  
tel. (94) 3516302
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 
608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście, 
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, 
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,  
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,  
tel. (94) 314 51 85

POMORSKIE

Bytowski Klub Żeglarski, Poziomkowa 1, Bytów, tel. 603 390 899
SoGood Gdynia – restauracja przy Marinie Yacht Park, parter Sea 
Towers, Hryniewickiego 6, tel. 577880889 
Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c, 
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,  
tel. (58) 3207024

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Sea Light, Gdańsk, Droszyńskiego 15A  
(Strefa architektury), tel. (58) 340 83 63
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085
Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24, tel. 668 868 228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot, 
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,  
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,  
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52, 
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9, 
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503875536

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Port Sztynort – kapitanat, Sztynort 11, tel. 663427779
Sklep żeglarsko-rowerowy w Sztynorcie, Sztynort 11, 
tel. 535308034
Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława,  
Karola Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sailing Event Karol Górski, Iława, Andersa 12/1  
(Inkubator Technologiczny), tel. 882 069 309
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,  
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP 
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

Sklep żeglarski Raksa, Gronity koło Olsztyna, Olsztyńska 59,  
tel. (89) 5271918
Nauticus Yacht Club Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 605100043
Stanica Wodna w Nadbrzeżu, Obręb Suchacz, Tolkmicko,  
tel. 509457254
Jachtklub Elbląg – recepcja hotelu i przystani nad rzeką Elbląg, 
Radomska 29, tel. (55) 2326720
Sklep i serwis motorowodny WiZuS w Elblągu – baza nad rzeką 
Elbląg, Stawidłowa 12, tel. (55) 2354193
Sailing Machine Store, Mikołajki, Plac Wolności 8, tel. 791970224
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, Mikołajki,  
al. Spacerowa 11, tel. 723183180, (87) 4206000
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, Kietlice 1, tel. 578265416
Port Wrota Mazur, Pisz, Imionek 7, tel. 605614979
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,  
Generała Józefa Zajączka 2, tel. (87) 4285265
Marina i Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 4234960
Sklep żeglarski Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 4216309
Sklep żeglarski Szekla, Mikołajki, Michała Kajki 20A,  
tel. (87) 4215703
Sklep żeglarski Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 7415715
Port LOK – Niegocin Center, Giżycko, św. Brunona 4,  
tel. (87) 4281408
Sklep żeglarski Mazuria, Galiny 2, tel. 575065050
Przystań Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 4236621
Port U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 4231006
Port Keja, Węgorzewo, Braci Ejsmontów 2, tel. 603846199
Port Sailor, Giżycko, Piękna Góra 2A, tel. 501690256
Ekomarina Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Giżycko, 
Dąbrowskiego 14, tel. (87) 4209430
Stanica Żeglarska Korektywa, Ruciane Nida, Piaski 2, tel. 609499969
Port Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN, Ruciane Nida, Wierzba 
7, tel. (87) 4231619  
Sklep żeglarski Żeglarz – Ryszard Falski, Giżycko, Nadbrzeżna 
1a, tel. (87) 4282142
Stanica Wodna Stranda, Giżycko, Pierkunowo 36, tel. 501122610
Hotel Amax SPA & Marina, Mikołajki, al. Spacerowa 7,  
tel. (87) 4219000
Hotel Robert’s Port, Mikołajki, Stare Sady 4, tel. (87) 4298400
Bar Restauracyjny Bart, Mikołajki, Kowalska 2A, tel. (87) 4216511
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 4272879

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,  
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,  
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,  
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,  
tel. 515186315

http://wiatr.pl/
http://wiatr.pl/archiwum
http://wiatr.pl/archiwum
tel:616580300
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Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,  
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego 
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308 
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13, 
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3, 
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków 
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,  
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,  
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,  
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Szczepidło, Nagietkowa 9, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9, 
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B, 
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt 
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726

MAZOWIECKIE

Parker Poland – łodzie, silniki, elektronika, osprzęt, Cząstków 
Polski 171, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,  
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,  
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa, 
Wólczyńska 133 budynek 4, tel. (22) 621 30 07
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa, 
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina, 
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30, 
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,  
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,  
tel. (22) 8395989

Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,  
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,  
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,  
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,  
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą, 
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061

KUJAWSKO–POMORSKIE

Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport 
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo, 
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz, 
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10, 
tel. 606770843
Sklep żeglarski Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. 519621482
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18, 
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska 
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu 
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772

ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, 
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska 
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz), 
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe, 
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów 
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110, 
tel. 501458100

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),  
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,  
tel. (71) 7384675 
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33, 
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów 
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13, 
tel. 605744483

ŚLĄSKIE

Przystań Siewierz Jeziorna, Siewierz, Chmielowskie 1 
Przystań Champion Aktywny Wypoczynek, Boguchwałowice, 
Kormoranów 1, tel. 602 66 99 22
ActiveGames.pl – sklep dla wodniaków i żeglarzy, Radzionków, 
Orzechowska 104, tel. 796 521 697
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20, 
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28, 
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,  
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,  
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem 
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło 
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice, 
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem 
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem 
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,  
tel. 605282169

PODLASKIE I LUBELSKIE

Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,  
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,  
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007, 
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,  
tel. 663933266

MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE

Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,  
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście 
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,  
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim – 
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,  
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu – 
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,  
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing, 
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,  
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała 
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza), 
tel. 608404757
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