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Nowy Olympus E-M10 to supersmukły, pięknie zaprojektowany, 
lekki i najbardziej wydajny aparat systemowy w swojej klasie. Aparat 
w formacie Mikro Cztery Trzecie został wyposażony w  mnóstwo 
zaawansowanych technologii: duży wizjer elektroniczny, niezwykle 
wydajną 3-osiową stabilizację obrazu, szybki autofokus, a także 
wbudowaną lampę błyskową oraz moduł Wi-Fi. E-M10 przewyższa 
lustrzanki cyfrowe zarówno pod względem gabarytów, jak i jakości 
obrazu! Fotografowanie aparatem o osiągach klasy premium jeszcze 
nigdy nie było tak łatwe. Najwyższa jakość obrazu i niezwykła 
ergonomia oraz doskonałe eleganckie wykonanie sprawiają, że 
użytkowanie E-M10 daje wiele radości.

Po tym jak E-M10 zdobył najważniejsze nagrody, idąc za ciosem, 
Olympus wprowadza na rynek wersję limitowaną, będącą idealną 
propozycją dla ludzi, którzy od aparatu oczekują niezwykłego 
wyglądu, nieograniczonych możliwości i doskonałych zdjęć. 
Ekskluzywny wygląd olympusów z limitowanej edycji przenosi 
estetykę tych aparatów na zupełnie nowy poziom. Wersja 

limitowana wyposażona została w starannie wykonany skórzany 
pasek przypominający pasek luksusowego zegarka oraz oferowana 
jest w specjalnie dobranych odcieniach koloru zielonego, czarnego 
i pomarańczowego. W  tych samych kolorach wykończono osłonę 
obiektywu, dodatkowo ozdabiając ją precyzyjnie wykonanymi 
błyszczącymi literami „OM-D”, które podkreślają wyjątkowość 
tego zestawu. Ekskluzywne wykończenie i dodatki sprawiają, że 
E-M10 nie tylko pozwala na robienie doskonałych zdjęć, ale daje też 
prawdziwą radość z samego faktu posiadania tego aparatu.

Wymarzony zestaw uzupełniają zaprojektowane z myślą 
o  aparatach PEN i OM-D lekkie i solidnie wykonane obiektywy 
M.Zuiko Digital. Należą do nich m.in. kompaktowy zoom M.Zuiko 
Digital ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 R, ultrajasny portretowy M.Zuiko 
Digital 45 mm 1:1.8, szerokokątny i bezkompromisowo ostry 
M.Zuiko Digital 17 mm 1:1.8 czy precyzyjny i profesjonalny M.Zuiko 
Digital ED 12 mm 1:2.0. Zawsze możesz polegać na precyzji optyki 
zastosowanej w obiektywach systemu Mikro Cztery Trzecie!

Fotografowanie aparatem o osiągach klasy 
premium jeszcze nigdy nie było tak łatwe. 
Olympus wprowadza na rynek wersję limitowaną modelu E-M10.

 Doskonałe zdjęcia  Nieograniczone możliwości  Niezwykły wygląd

www.olympus.pl

http://www.yachtsandyachting.pl
http://www.olympus.pl


Z
D

JĘ
C

IE
 N

A
 O

K
Ł

A
D

C
E

: R
IC

K
 T

O
M

L
IN

S
O

N
 / 

T
E

A
M

 S
C

A

Przyspieszenie na Pomorzu Zachodnim

10 788 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IV 2014, V 2014, VI 2014).

N owe mariny, prestiżowe morskie wyścigi, mistrzowskie 
imprezy w klasach sportowych, match racing na najwyż-
szym poziomie, współpraca z sąsiadami z Niemiec i ak-

tywna działalność samorządów – Pomorze Zachodnie przyspieszy-
ło na żeglarskim froncie tak mocno, jak nigdy wcześniej.

To przyspieszenie widać także w tym wydaniu „Wiatru”. Zapo-
wiadamy regaty „Poloneza”, wyścig samotników i załóg dwuosobo-
wych. Zapraszamy na regaty Unity Line. A także na Sputnik Cup 
– nowy ciekawy wyścig organizowany przez załogę Jacht Klubu 
Kamień Pomorski. Piszemy o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglar-
skim. W dodatku o mistrzostwach Europy w klasie Snipe (Słonka), 
które na Zalewie Kamieńskim rozpoczną się 13 sierpnia, zapowia-
damy niezwykłą imprezę organizowaną z pasją i rozmachem, przed-
stawiamy kamieńską marinę i pytamy burmistrza miasta Bronisława 
Karpińskiego, czy opłacało się wydać miliony złotych, by postawić 
na rozwój gminy związany z żeglarstwem i wodą.

Kiedyś na Pomorzu Zachodnim pływaliśmy starymi carinami bez 
silników i cumowaliśmy gdzie popadnie, nawet w trzcinach. Dziś 
są tam doskonałe mariny, prężne kluby, spora grupa aktywnych 
żeglarzy oraz wiele nowych jachtów, obok których trudno przejść 
obojętnie (brakuje tylko bogatszej oferty czarterowej). Jeszcze trzy 
lata temu pisaliśmy w magazynie „Wiatr”, że Pomorze Zachodnie 
jest najbardziej niedocenianym regionem żeglarskim w Polsce. Dziś 
możemy napisać, że jest najszybciej rozwijającym się regionem że-

glarskim nie tylko w kraju, ale także 
na całym obszarze morza Bałtyckie-
go. Jezioro Dąbie z Lubczyną, Odra 
od Szczecina do Polic, Roztoka Od-
rzańska z Trzebieżą i Stepnicą, Zalew 
Szczeciński, wody Piany z Wolga-
stem, Świny ze Świnoujściem i Dziw-
ny z Wolinem, Zalew Kamieński oraz 
Zatoka Pomorska od niemieckiej ma-
riny Kröslin, przez Dziwnów, po Ko-
łobrzeg i Darłowo – te akweny tworzą 
niezwykły region, morskie Mazury, 
bramę ze śródlądzia na Bałtyk i pięk-
ny szlak, po którym można się włóczyć dwa lub trzy tygodnie. I to 
nie tylko morską jednostką, ale także mazurską mieczówką.

Pomorze Zachodnie po latach dryfowania wreszcie zaczęło wy-
korzystywać doskonałe warunki, którymi obdarzyła je natura. Czy 
w najbliższych sezonach będziemy obserwować równie dynamiczny 
rozwój? Czy śladem Pomorza Zachodniego pójdą porty i miasta środ-
kowego wybrzeża? „Żeglarstwo pozwoliło nam awansować do pierw-
szej ligi nadmorskich miejscowości” – mówi na łamach „Wiatru” Bro-
nisław Karpiński, burmistrz Kamienia Pomorskiego. Niech te słowa 
będą inspiracją dla władz wszędzie tam, gdzie z okien widać wodę...

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

3www.magazynwiatr.pl
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P o pierwsze, nigdzie w Polsce – 
w żadnej marinie i na żadnej innej 
imprezie żeglarskiej – nie zoba-

czymy tylu nowych jachtów stojących burta 
w burtę przy jednej kei. Swą ofertę przed-
stawią krajowi producenci i przedstawiciele 
zagranicznych firm. Niektóre łodzie debiu-
towały w tym roku na targach w Niemczech 
i we Francji, inne po raz pierwszy prezen-
towano wiosną na warszawskim Stadio-
nie Narodowym. Zobaczymy też zupełnie 
nowe konstrukcje, które tuż przed targami 
w Gdyni opuszczą stoczniowe hale.

Po drugie, warto być w Gdyni, bo Wiatr 
i Woda na wodzie to najbardziej rodzinne 
targi sportów wodnych. Kiedy dorośli zwie-
dzają jachty, ich pociechy słuchają żeglar-
skich piosenek w wykonaniu szantowych 
wodzirejów, odpoczywają na miejskiej 
plaży sąsiadującej z mariną, szaleją na po-
pularnym placu zabaw i spacerują wzdłuż 
gdyńskich nabrzeży. Jeśli planujecie zabrać 
na żeglarską wystawę całą swoją domową 
załogę, Gdynia to najlepszy wybór.

Po trzecie, w trakcie targów miasto bę-
dzie gospodarzem polskiego Super Bowl, 
czyli finału ligi futbolu amerykańskiego. 
Dwie najlepsze polskie drużyny spotkają 
się 2 sierpnia późnym popołudniem na Sta-
dionie Miejskim. Przed tym wydarzeniem 
zaplanowano między innymi pokazowy tre-
ning na miejskiej plaży, w pobliżu targowej 
części portu jachtowego. Potężni gladiatorzy 
w futbolowych kaskach zaprezentują plażo-
wiczom niezwykły męski sport zza oceanu.

Po czwarte, weekendowa wizyta na targach 
w Gdyni może być okazją do odwiedzenia So-
potu, gdzie w tym samym czasie rozgrywane 
będą regaty Sopot Match Race. W tym roku 
impreza zyskała wyjątkową rangę – będzie 
jedną z sześciu eliminacji Mistrzostw Świa-
ta Alpari World Match Racing Tour, najbar-
dziej prestiżowego cyklu regat meczowych na 
świecie. Firma Yachts & Yachting, wystawca 
targów Wiatr i Woda, polski przedstawiciel 
stoczni Bavaria i Dufour, część swojej floty 
zaprezentuje właśnie w Sopocie (będą mię-
dzy innymi sprowadzane z Niemiec jachty 
Cruiser 41 i Cruiser 46). Natomiast w Gdyni 
firma zaprosi zwiedzających targi na pokład 
nowego modelu Bavaria Cruiser 37.

Po piąte, gdyńskim targom co roku to-
warzyszą ciekawe pokazy sprzętu ratow-
niczego i technik ratowniczych. Jeśli ktoś 
planuje zakup pneumatycznej kamizelki ra-
tunkowej lub tratwy na jacht albo wybiera 
się na kurs żeglarski, podczas wystawy po-
zna sposób działania tego sprzętu. Nieczę-
sto możemy obserwować tratwę wrzucaną 
do wody, która błyskawicznie wypełnia się 
powietrzem. Jak się zachować? Jak obrócić 

tratwę, jeśli nie stanie dnem do dołu? Jak 
wejść do środka? Na targach w Gdyni to 
wszystko zobaczycie z bliska.

Po szóste, warto być w Gdyni, bo firma 
Parker Poland zaprezentuje na targach pre-
mierową jednostkę Parker 750 Day Cruiser, 
którą w tym wydaniu „Wiatru” obszernie 
opisuje Arek Rejs. Linia tej łodzi przypo-
mina tradycyjne skandynawskie jachty ot-
warto pokładowe, o wyraźnie sportowym, 
a nawet drapieżnym charakterze. Nie ulega 
wątpliwości, że wodowanie tego modelu 
oznacza początek nowego rozdziału w histo-
rii firmy Parker Poland. Poza tym stocznia 
pokaże jachty 660 Pilothouse, 800 Week-

end oraz 750 Cabin Cruiser. Zobaczymy też 
łodzie typu RIB, urządzenia elektronicz-
ne Lowrance, Simrad, B&G oraz Fusion. 
A także silniki marek Mercury i Vetus.

Po siódme, stocznia Galeon przedstawi 
w Gdyni jacht 430 Skydeck, który po raz 
pierwszy prezentowano na tegorocznych 
targach w Düsseldorfie. Ta konstrukcja to 
prawdziwa perełka – ciekawe nowatorskie 
połączenie jednostki sportowej (hard top) 
z klasyczną łodzią typu Fly z górnym pokła-
dem. 430 Skydeck ma niewielki górny pokład 
ze stanowiskiem sterowania oraz ogromny ot-
wierany dach przechodzący w dużą przednią 
szybę. Skrócony górny pokład pozwolił łodzi 
zachować smukłą sportową linię. Natomiast 
niezwykła aranżacja kokpitu, połączonego na 
tym samym poziomie z dużą platformą ką-
pielową, po prostu was zadziwi. Mamy tam 
dwie rozsuwane kanapy wyglądające jak sofy 
z ekskluzywnego salonu meblowego. Rozkła-
dany stół, który może się zamienić w niską 
ławę lub podstawę pod dodatkowy materac. 
Oraz drewniane ażurowe schody prowadzące 
na górny pokład, które można schować w da-
chu przykrywającym przednią część kokpitu 
i wielkie przezroczyste rozsuwane drzwi pro-
wadzące do wnętrza. Takie cuda warto zoba-
czyć na własne oczy. Pod pokładem znajdują 
się trzy kabiny, dwie łazienki z prysznicami 
oraz salon. – Gdybym miała z naszej floty 
wybrać jeden jacht, taki na własne potrzeby, 
wybrałabym właśnie ten – mówi Aleksandra 
Brzozowska ze stoczni Galeon. Łódź kosz-
tuje 320 tys. euro netto z dwoma silnikami 

9 powodów, dla których warto być w Gdyni

Nowy monotypowy jacht regatowy Sun Fast 3600.  Fot. François Van Malleghem / Jeanneau

Dlaczego warto odwiedzić gdyńskie targi Wiatr i Woda na wodzie? 
Powodów jest wiele, ale przedstawiamy tylko dziewięć.

www.profishing.com.pl
tel. kom. 601 279 805
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podstawowej mocy. Poza łodzią 430 Skydeck 
stocznia zaprezentuje także modele 550 Fly, 
420 Fly (dotychczasowy bestseller w ofercie 
firmy) oraz Galię 750. Być może zobaczymy 
także Galeona 445 Hts oraz Galeona 300 Fly 
(nowość!).

Po ósme, warto odwiedzić Gdynię, by zo-
baczyć nową konstrukcję ze stoczni Delphia 
Yachts, czyli Delphię 16 – otwarto pokłado-
wy jacht szkoleniowy dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Delphia 16 ma pięć metrów 
długości i 1,85 metra szerokości. Zanurzenie 
z mieczem wynosi około 80 cm. Na pokła-
dzie pomieści na przykład dorosłego sterni-
ka oraz pięcioro dzieci (75 kg plus pięć razy 
35 kg). Kadłub ma wygodne szerokie sie-
dziska z oparciem, prosty takielunek, uchyl-
ny miecz i dość wysoko zamocowany bom. 
Konstruktorem jachtu jest Andrzej Skrzat, 
a pomysłodawcami – Karol Jabłoński, zawo-
dowy żeglarz, sternik w regatach o Puchar 
Ameryki, oraz Adam Liszkiewicz, żeglarski 
menadżer i trener. Delphia 16 ma być pierw-
szym jachtem, na którym najmłodsi zawod-
nicy będą poznawać żeglarski świat. Łódź 
pozwoli im rozpocząć szkolenie bez stresu 
związanego z pierwszą samotną żeglugą, bez 
problemów z komunikacją i bez strachu przed 
wywrotką czy silniejszym podmuchem wia-
tru. Poza Delphią 16 olecka stocznia zapre-
zentuje w Gdyni także łódź motorową Nauti-

ka 1080 Soley oraz flagową jednostkę z floty 
morskich jachtów żaglowych – Delphię 46cc.

Po dziewiąte, wpadnijcie na targi, by spot-
kać załogę firmy Dobre Jachty (przedsta-
wiciel stoczni Jeanneau), która zaprezentuje 
długo oczekiwany i zapowiadany w mediach 
(także na łamach „Wiatru”) sportowy mono-
typowy jacht Sun Fast 3600 o długości nieco 
ponad 11 metrów. Ta łódź debiutowała we 
wrześniu ubiegłego roku w La Rochelle. Ma 
sztywny i lekki kadłub wykonany w technolo-

gii infuzji, bardzo duży regatowy kokpit oraz 
proste, ale funkcjonalne wnętrze. Powierzch-
nia żagli na kursach ostrych wynosi 72,4 
m kw., a na kursach z wiatrem – 159,7 m kw. 
Jednostka gotowa do żeglugi, wraz z wypo-
sażeniem regatowym, kosztuje 182 tys. euro 
netto. Poza tym Dobre Jachty zaprezentują 
jacht Sun Odyssey 409 oraz kilka łodzi moto-
rowych: Merry Fisher 645, Merry Fisher 695 
Marlin, Merry Fisher 755, Merry Fisher 855, 
Cap Camarat 6.5 CC oraz model NC 11. KO

Galeon 430 Skydeck. Ciekawe połączenie jednostki sportowej z łodzią typu Fly.  Fot. Galeon

http://www.wiatriwoda.pl
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N ie jestem fanką literatury faktu 
heroicznego, a zwłaszcza ksią-
żek znanych zdobywców, po-

dróżników, sportowców, wyczynowców... 
I pewnie nigdy nie sięgnęłabym po książkę 
Tomasza Cichockiego. Przede wszystkim 
dlatego, że gdzieś we mnie zawsze tli się 
obawa, iż opowieści tego typu, choć trak-
tują o wielkich wyczynach, są zwykle po 
prostu kiepsko napisane. Oczywiście doce-
niałam wyczyn „Cichego”, który na jachcie 
ze stoczni Delphia Yachts opłynął samotnie 
świat wokół trzech słynnych przylądków 
bez pomocy z zewnątrz, zawijając z powo-
du awarii do jednego portu w RPA. Śledzi-
łam jego zmagania i trzymałam kciuki, gdy 
w ostatnich tygodniach wyprawy nie było 
z nim kontaktu. Ale żeby się męczyć czyta-
niem opowieści o tych strasznych oceanach 
i falach jak domy? Co to, to nie... 

I pewnie nigdy nie sięgnęłabym po „Zew 
oceanu”, gdyby nie pewien majowy wieczór 
w Giżycku. „Cichy” spotkał się tam z grupą 
żeglarzy i w niezwykły sposób opowiadał 
o nieprawdopodobnej ciszy, zdradliwych 
prądach, najniebezpieczniejszych ocea-
nicznych zwierzątkach i odbijających się 
w lustrze wody gwiazdach, po których 
chciałby stąpać. „Ten gość ma nie tylko od-
wagę żeglarza, ale też temperament repor-
tera i niezwykły dar opowiadania o swych 
przeżyciach i uczuciach” – pomyślałam. 
Poza tym Tomek ma poczucie humoru, sza-
cunek wobec żywiołu, a przy tym zdrowy 
dystans do siebie ze sporą porcją autoironii.

Sięgnęłam więc po lekturę i po prostu ją 
pożarłam, ponieważ książkę Cichockiego, 
napisaną wspólnie z Marcinem Mastale-
rzem, wieloletnim redaktorem „Newswee-
ka”, naprawdę się czyta. Nie trzeba kochać 
tego typu literatury, by podczas lektury 
zapomnieć o całym świecie. Nie trzeba się 
znać na żeglarstwie, by z zapartym tchem 
śledzić przygody autora. A jeśli ktoś nie 
lubi czytać lub nie ma na to czasu, może po 
prostu posłuchać, ponieważ „Zew oceanu” 
wydano także w formie audiobooka. Słucha 
się doskonale, choć między nami mówiąc, 
wolałabym, aby lektorem był Cichocki.

W maju tego roku książka kapitana Ci-
chockiego zdobyła Wawrzyn – Literacką 
Nagrodę Warmii i Mazur. Małgorzata 
Sieniewicz w laudacji na temat uhonoro-
wanej publikacji napisała między innymi: 
„Umieściłabym »Zew oceanu« w nurcie 
światowej literatury faktu tworzonej przez 
ludzi, którzy porzucają na pewien czas 
swoje dotychczasowe, często dość wygod-
ne, życie i wyruszają w podróż, która prze-
istacza się z wyprawy w sensie geogra-
ficznym w wyprawę w głąb siebie. Mówić 
jednak wyłącznie o samotnym i pełnym 
wyzwań rejsie, to dostrzegać tylko część 
prawdy. To wielce niesprawiedliwe wo-
bec literatury, z którą za sprawą tego rejsu 
mamy do czynienia. Bowiem „Zew oce-
anu” to z jednej strony, zapis niezwykłej 

przygody, książka, w której mnóstwo się 
dzieje – wraz z Tomaszem Cichockim 
dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych dni 
obchodzimy Nowy Rok, obserwujemy 
kałamarnicę o 15-metrowych ramionach, 
żeglujemy w mgle gęstej jak futro polar-
nego niedźwiedzia, przeżywamy sztorm 
za sztormem, wywrotkę jachtu, awarię 
sprzętu... Z drugiej jednak strony, „Zew 
oceanu” to z pewnością jedna z najlepiej 
napisanych i najciekawszych polskich 
książek podróżniczych ostatnich lat”.

Tomasz Cichocki wyruszył w samotny 
rejs dookoła świata w lipcu 2011 roku. Po-
wrócił w maju 2012 roku chudszy o kilka-
dziesiąt kilogramów i bogatszy o 33 tysiące 
mil morskich. Wielu z nas kibicowało „Ci-
chemu” i trzymało mocno kciuki, gdy na 
kilka tygodni zniknął z radarów. Teraz szy-
kuje się do kolejnej próby – wkrótce zamie-
rza wyruszyć w swój drugi okołoziemski 
rejs (Cichocki Globe Conqueror), wierząc, 
że tym razem będzie to podróż bez zawija-
nia do portów. 

Gdy zapytałam go, dlaczego taki wspa-
niały gawędziarz i takie zwierzę społeczne 
znów samowolnie zsyła się na wielomie-
sięczną samotność, odpowiedział żartob-
liwie, że czasem lubi pobyć sam na sam 
z kimś inteligentnym. Zatem stopy wody... 
I czekamy na kolejną opowieść.

Katarzyna Skorska

Nie chciałam czytać Cichockiego
Książkę Tomasza Cichockiego „Zew oceanu” omijałam  

dalekim kursem. Do czasu, gdy poznałam autora.

Tomasz Cichocki. Fot. Delphia Yachts „Zew oceanu” Cichockiego i Mastalerza.

Cichocki płynie z Olympusem
W czerwcu partnerem projektu Cichocki Glo-
be Conqueror została firma Olympus, która 
będzie wspierać obsługę fotograficzną przy-
gotowań do wyprawy oraz rejsu. Dystrybutor 
sprzętu marki Olympus przekaże Tomkowi 
Cichockiemu aparat Olympus OM-D E-M5 
z obiektywami 12-40 mm, 75-300 mm i TG-3 
oraz dyktafon WS-831. Dzięki takiemu wypo-
sażeniu powstanie obszerny materiał będący 
dokumentacją drugiej okołoziemskiej próby 
kapitana Cichockiego.
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S zlifujcie formę i kompletujcie za-
łogi! Komandor Jerzy Iwaszkie-
wicz oraz Warmińsko-Mazurskie 

Towarzystwo Żeglarskie zapraszają na 
Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy – najstarszą środowiskową 
imprezę regatową. Wpadnijcie do Mikoła-
jek w drugi weekend sierpnia.

To już 21. edycja dziennikarskich regat. 
W tym roku być może organizatorzy przy-
gotują dla uczestników więcej jachtów, gdyż 
szefowie Wioski Żeglarskiej zapowiedzieli 
zakup kilku nowych omeg. Jeśli flota będzie 
liczyć ponad 40 jednostek, załogi nie będą 
musiały startować w biegach eliminacyjnych 

rozgrywanych w dwóch grupach. Uczestni-
cy będą rywalizować o medale krajowych 
mistrzostw, o Złote Żebro Komandora Regat 
Jerzego Iwaszkiewicza oraz o nagrodę imie-
nia Jurka Fijki. Mogę się założyć, że nawet 
o czerwoną latarnię toczyć się będzie zażar-
ta walka, gdyż zgodnie z tradycją ostatnia 
ekipa obdarowywana jest nagrodą specjalną 

(worek herbaty Dilmah). Mistrzostwa dzien-
nikarzy zrodziły się na werandzie tawerny 
„Pod złamanym pagajem”. Wymyślili je 
Jerzy Iwaszkiewicz (dziennikarz i żeglarz), 
Krzysztof Kosiński (armator mazurskiego 
statku „Chopin”) oraz Wojciech Ogrodziń-
ski (Radio Olsztyn). Organizatorzy chcieli 

w ten sposób zmobilizować polskich dzien-
nikarzy do pisania o żeglarstwie i o Ma-
zurach. Początki były skromne: startowa-
ło kilka redakcji. W czasach największej 
świetności na listach startowych było ponad 
50 załóg. Przez 20 lat na dziennikarskich re-
gatach bywali prezesi rozgłośni radiowych 
i telewizyjnych, znani dziennikarze z róż-

nych mediów. Niektórym, niestety, zdarzało 
się rąbnąć w burtę przeciwnika albo zaliczyć 
wywrotkę w silniejszym szkwale. Ale wielu 
z nas z pewnością znów wyruszy w sierpniu 
do Mikołajek, bo przecież szkoda życia, by 
stać na brzegu.

Katarzyna Skorska

Mistrzostwa dziennikarzy 2014

Kobiece załogi doskonale radzą sobie na trasie regat Komandor najpierw patrzy, skąd wieje, a po chwili (niezwłocznie) zapina kamizelkę.

www.janmor.com.pl
http://www.jachtchorwacja.pl
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W yścig żeglarzy wszystkich 
pokoleń – to hasło tegorocz-
nej edycji regat. Narodziło 

się w chwili, gdy ambasadorami imprezy 
zostało trzech znanych sterników. Przed-
stawicielem najstarszego pokolenia jest 
Krzysztof Baranowski, jeden z najwybit-
niejszych polskich kapitanów, autor ksią-
żek, twórca programu Szkoła pod Żaglami 
i pierwszy Polak, który dwukrotnie opły-
nął samotnie świat. To właśnie od imienia 
jego jachtu wzięły nazwę Bałtyckie Regaty 
Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. 
Kapitan Baranowski po 40 latach wraca na 
swój historyczny jacht, by pojawić się na 
starcie regat.

Średnie pokolenie reprezentuje Zbigniew 
Gutkowski, pierwszy polski uczestnik oko-
łoziemskich regat samotników Vendée 
Globe. Wcześniej „Gutek” ukończył dwa 
wokółziemskie wyścigi – załogowy (The 
Race) oraz etapowe regaty samotników 
(Velux 5 Oceans). Gutkowski jest także 

rekordzistą, jeśli chodzi o czas przepły-
nięcia trasy regat „Poloneza” (14 godzin 
i 43 minuty). Tym razem będzie rywalizo-
wać w grupie załóg dwuosobowych razem 
w Maciejem Marczewskim. Bardzo realne 
jest pobicie rekordu, tym razem w grupach 
dwuosobowych, należącego do Tomasza 
Cichockiego i jachtu „Polska Miedź”. 

Przedstawicielem najmłodszych żegla-
rzy jest Szymon Kuczyński, który przepły-
nął w obie strony Atlantyk pięciometrową 
sklejkową setką „Lilla My”. Dwukrotnie 
ukończył regaty „Poloneza” (najmniejsza 
jednostka w stawce) i został laureatem 
konkursu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” 
2013. Wystartuje na jachcie „Atlantic Puf-
fin” w grupie samotników.

W wyścigu wezmą też udział inni znani że-
glarze. Kuba Strzyczkowski, dziennikarz ra-
diowej Trójki, popłynie największym jachtem 
w grupie samotników (Delphia 47). Andrzej 
Sokołowski, uczestnik czterech historycz-
nych edycji regat (lata 1974 – 1989) poże-
gluje w załodze z Markiem Lewensteinem. 
Zgłosili się też niedawni zdobywcy pucharu: 
Maciej Karpiński (2012 rok) oraz ubiegło-
roczny triumfator Piotr Falk. Andrzej Kopyt-
ko wystartuje na jachcie „Polska Miedź”, na 
którym Tomasz Cichocki opłynął samotnie 
świat. W grupie załóg dwuosobowych po 
raz czwarty rywalizować będzie niemie-
cki żeglarz niepełnosprawny Ralf Pritzkow. 
Wystartuje aż pięć jachtów typu Setka kon-
strukcji Janusza Maderskiego. Będą walczyć 
w klasie Open II oraz w grupie setek. Można 
powiedzieć, że w trakcie regat „Poloneza” 
odbędą się pierwsze mistrzostwa polski sa-
motników w klasie Setka (jedna z nich wy-
startuje w grupie załóg dwuosobowych). Po 
raz piąty zobaczymy trzech doświadczonych 
sterników: Sławomira Turniaka („Truxa”), 
Henryka Kałużę („Harry e̓go”) i Cezarego 
Szymańskiego („Frieda Scampi”).

Historia regat rozpoczęła się w 1973 roku 
od prywatnego wyścigu dwóch utytułowa-
nych żeglarzy: Kuby Jaworskiego i Jerzego 
Siudego. Wyścig reaktywowano w 2010 
roku po 27-letniej przerwie. Tegoroczna 
edycja odbędzie się od 11 do 16 sierpnia. 
Tracking satelitarny online dostępny bę-
dzie na stronie regat od 12 sierpnia. Życzy-
my powodzenia uczestnikom, zapraszamy 
kibiców do śledzenia rywalizacji na żywo 
w Świnoujściu i w internecie. Listy starto-
we i program regat znajdziecie na stronie 
www.regaty-poloneza.pl. 

Krzysztof Krygier

Polonez trzech pokoleń

Zbigniew Gutkowski wystartuje w grupie załóg dwuosobowych razem w Maciejem Marczewskim.  Fot. Jan Surudo

STS FRYDERYK CHOPIN
• rejsy wolnego naboru

• czarter żaglowca 

• Niebieska Szkoła
dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną 

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

www.fryderykchopin.pl

Ponad 100 żeglarzy na 85 jachtach wystartuje  
w regatach „Poloneza”. Przybywajcie w sierpniu do Świnoujścia 

albo obserwujcie przebieg rywalizacji w internecie.

http://www.regaty-poloneza.pl/
http://www.fryderykchopin.pl
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DF100A DF115A DF140A DF300AP

Suzuki oferuje szeroką gamę
silników zaburtowych do celów
wypoczynkowych, sportowych
i komercyjnych.
W naszej ofercie są silniki, które będą
pasowały do wszystkich zastosowań,
począwszy od lekkiego, przenośnego
DF2.5 aż do potężnego DF300AP V6.

Informacja o dealerach:
www.marine.suzuki.pl

DF4 do DF9.9: precyzyjne sterowanie 
i doskonałe manewrowanie

DF30ADF30A

0A DF150TG 
sterowanie manetką 
elektroniczną SPC

DF60AV
silnik uciągowy

DF15ADF6DF2.5

Żeglarski Puchar Trójmiasta

P onad sześćdziesiąt jachtów, zmienne warunki atmosfe-
ryczne, rywalizacja na wodzie i wspólne świętowanie 
na lądzie – to wszystko działo się w Zatoce Gdańskiej 

w ostatni weekend maja. Żeglarski Puchar Trójmiasta, rok po pre-
mierowej edycji, znów otworzył sezon na Pomorzu.

Regaty rozpoczęły się w Marnie Sopot. Uczestników przywitał 
prezydent Jacek Karnowski, gospodarz pierwszego dnia. Linię 
startu wytyczono w pobliżu molo, więc kibice mogli obserwo-
wać zmagania zawodników. Nie zabrakło gwiazd – w wyścigach 
uczestniczył Mateusz Kusznierewicz, a Zbigniew Gutkowski przy-
płynął na imprezę swoją „Energą”, jachtem klasy IMOCA.

Już od pierwszego dnia wyzwaniem dla zawodników były 
zmienne warunki atmosferyczne. – Planowano rozegrać trzy wy-
ścigi, dwa u wybrzeży Sopotu i trzeci z metą w Górkach Zachod-
nich. Jednak ze względu na słabnący wiatr komisja zadecydowała 
o rozegraniu tylko dwóch biegów – mówi Bartłomiej Gruszka, sę-
dzia główny. Dzięki tej decyzji wszystkie załogi zdążyły dopłynąć 
do Gdańska, nim rozpętała się burza. Wieczorem w Górkach Za-
chodnich załogi świętowały przy muzyce.

W niedzielę rano zawodników przywitały flauta i mgła, więc zapad-
ła decyzja, by płynąć do Sopotu i rozegrać tylko jeden wyścig z metą 
w Gdyni. Finał był bardzo widowiskowy, gdyż jachty zbliżały się do 
gdyńskiej mariny na kursach pełnych, ze spinakerami i genakerami.

Na zakończenie nagrodzono najszybsze jednostki w każdej 
z sześciu klas oraz jacht, który uzyskał najmniej punktów we 
wszystkich wyścigach. Nagrodę główną z rąk Zbyszka Gutkow-
skiego odebrała załoga jachtu „Big Magia”. Przyznano też nagro-
dę fair play – otrzymała ją załoga, która sama zgłosiła naruszenie 
przepisów, tym samym tracąc drugą pozycję i spadając na piątą.

Żeglarski Puchar Trójmiasta to regaty mające integrować śro-
dowiska żeglarskie trzech miast i promować żeglugę po wodach 
Zatoki Gdańskiej. W tym roku imprezę wspierała Grupa Energa, 
a partnerem głównym było Centrum Stworzone dla Zdrowia. Wię-
cej na stronie www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl.

regaty Unity Line w dziwnowie

D ziwnów staje się ważnym punktem na żeglarskiej mapie 
polskiego wybrzeża. W tym sezonie podczas kilku regat 
miasto ugości około 1200 osób.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będą XIV Regaty Unity 
Line (od 6 do 9 sierpnia). Na starcie stanie około 100 jachtów mor-
skich z Polski i Niemiec z 360 żeglarzami. Sędziowie będą klasy-
fikować jednostki według formuł przelicznikowych KWR, ORC 
i NHC. Regaty organizują firma żeglugowa Unity Line, Klub Że-
glarzy Samotników oraz Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów.

Szefowie nowego portu jachtowego w Dziwnowie zapewnią bez-
płatny postój. Arkadiusz Piątek udostępni komisji sędziowskiej 
statek „Camelot”. RIB firmy Pantaenius ugości fotoreporterów 
i dziennikarzy. Natomiast kucharz regat Marcin Świrzewski zapar-
kuje swój ciężarowy samochód Iveco z zabudową gastronomiczną 
i będzie serwować załogom śniadania i kolacje. A na zakończenie 
imprezy specjalne dania przygotują kucharze z promów Unity Line.

W regatach wystartują między innymi jachty „Lilla My” i „Atlantic 
Puffin” z Szymonem Kuczyńskim, Dobrochną Nowak i Katarzyną 
Sałaban. Zgłosiły się także trzy jachty z Niemiec: „Big Lebowski”, 
„Kantapper” oraz wielokrotny zwycięzca „Black Magic”. Pierwszego 
dnia odbędą się dwa krótkie wyścigi u wybrzeży Dziwnowa, Między-
wodzia i Międzyzdrojów. Nazajutrz rozegrany zostanie wyścig długi 
na trasie Dziwnów, Łukęcin, Rewal, Dziwnów. Start do finałowego 
biegu odbędzie się trzeciego dnia na redzie Dziwnowa. Więcej o rega-
tach na stronie www.regatyunityline.strefa.pl.

http://www.silniki.suzuki.pl
http://www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl/
http://www.regatyunityline.strefa.pl/
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P artnerem regat jest gmina Kamień 
Pomorski. Wydarzenie wspiera tak-
że firma Bornpol, obsługująca tu-

rystów na Bornholmie i będąca armatorem 
pięknego kecza „Born2Sail”. Regaty zalicza-
ne są do cyklu Puchar Bałtyku Południowego. 
Są także uhonorowaniem wkładu Mateusza 
Stodulskiego, żeglarza z Jacht Klubu Kamień 
Pomorski, w popularyzację weekendowego 
żeglowania na Bornholm. Od 2011 do 2013 
roku Mateusz odwiedził Bornholm jachtami 

„Sputnik” i „Sputnik II” 31 razy, ustanawiając 
swoisty rekord i promując Kamień Pomorski 
jako główny port, z którego żeglarze wyrusza-
ją na tę malowniczą wyspę. W maju Mateusz 
wyruszył „Sputnikiem II” w załogowy rejs 
dookoła świata. Wróci za cztery lata. W tym 
czasie jego klub chce upowszechniać ideę 
pływania na Bornholm, który stał się ważną 
atrakcją żeglarską Kamienia Pomorskiego.

Regaty rozpoczną się w piątek 5 września. 
Po uroczystym otwarciu około 30 jednostek 

przepłynie w paradzie przed kamieńskim 
molo. Następnie udadzą się na redę Dziwno-
wa – na linię startu. Etap do Nexø rozegrany 
zostanie w nocy – jachty dopłyną do mety 
na redzie Nexø w sobotę rano. Nagrody 
dla zwycięzców pierwszego etapu ufundu-
ją duńscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie 
Gospodarczej Wschodniego Bornholmu. 
Władze portu podejmą uczestników kolacją, 
zaplanowano także program artystyczny.

Po dniu spędzonym na Bornholmie załogi 
wystartują do etapu Nexø – Kamień Pomor-
ski (z metą na redzie Dziwnowa). Ostatnie 
jednostki dopłyną do kamieńskiej mariny 
w poniedziałek rano (8 września). Na godz. 
12.00 zaplanowano uroczyste zakończenie 
i wręczenie nagród, a na godz. 14.00 – obiad 
dla uczestników na terenie mariny.

Wyspa Bornholm położona jest niespeł-
na 100 km od polskiego wybrzeża. Ma od-
mienną geologię, krajobrazy, a jej skały, 
klify i zaciszne porty przyciągają żeglarzy 
z całego Bałtyku. Dotychczas w Polsce nie 
organizowano regat przy współpracy z ja-
kimkolwiek bornholmskim portem. Sput-
nik Cup ma promować szlak na Bornholm 
oraz Kamień Pomorski jako główną bazę 
wypadową na duńską wyspę. Ma też za-
chęcić armatorów do wybrania Kamienia 
Pomorskiego na przystań macierzystą oraz 
umocnić markę kamieńskiej mariny jako 
portu morskiego.

Marek Świderski

Sputnik Cup. Regaty polsko-duńskie
Nowe ciekawe regaty bałtyckie rozegrane zostaną w pierwszy weekend 

września. Zapraszamy na Sputnik Cup – imprezę organizowaną przez Jacht 
Klub Kamień Pomorski przy współpracy z bornholmskim portem Nexø.
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Jacht „Sputnik II” Mateusza Stodulskiego.  Fot. Rafał Wołosiak

http://www.makanu24.pl
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Teraz 
żegluje się tutaj!

W iększość szczecińskich żegla-
rzy pływa przez Dąbie niemal 
z zamkniętymi oczami, ale 

przyjezdni, na przykład załogi czarterowe 
rozpoczynające rejsy po Zachodniopomor-
skim Szlaku Żeglarskim w przystaniach 
przy ul. Przestrzennej, powinni zerknąć 
na mapę przed oddaniem cum. Publikacja 
RZGW obejmuje Dąbie Małe od portów 
Marina’Club i Jacht Klub AZS Szczecin 
oraz cały akwen jeziora Dąbie aż po Lub-
czynę i betonowiec spoczywający w wo-
dzie w okolicy północnego brzegu.

Mapę opracowano w skali 1:40000. Au-
torzy nanieśli głębokości, tory wodne, 
znaki nawigacyjne oraz pozycje stanowisk 
sieciowych na tegoroczny sezon. Na Dąbiu 
Małym zaznaczono główny południko-
wy szlak oraz tor łączący przystań HOM 
Szczecin z Dąbskim Nurtem (Kanał Jacka) 

i Regalicą. Natomiast na Dąbiu – tor głów-
ny prowadzący do Odry i dalej do Roztoki 
Odrzańskiej, a także szlak boczny do Lub-
czyny (przebudowa tego portu potrwa co 
najmniej do późnej jesieni).

Wizyta niemieckich dziennikarzy

Porty Zachodniopomorskiego Szlaku Że-
glarskiego odwiedzili w maju dziennikarze 
poczytnych niemieckich magazynów że-
glarskich. Goście wizytowali Marinę Pogoń, 
Camping Marina, Wolin, Kamień Pomorski 
oraz bałtyckie porty jachtowe w Kołobrze-
gu, Dziwnowie i Świnoujściu. Nie ukrywali, 
że są pod dużym wrażeniem zmian, jakie w 
ostatnich latach nastąpiły na Zachodniopo-
morskim Szlaku Żeglarskim. Informacje z 
regionu szybko docierają za naszą zachodnią 
granicę i dlatego niemieckich żeglarzy coraz 

częściej spotykamy w portach Pomorza Za-
chodniego. A w niektórych przystaniach, na 
przykład w Świnoujściu i Kołobrzegu, zało-
gi z Niemiec są stałymi gośćmi.

Dziennikarzy podróżujących po szlaku 
witali włodarze miast i gmin oraz przed-
stawiciele marin. Ponadto w Szczecinie 
i Dziwnowie, dzięki organizacji krótkich 
rejsów, goście z Niemiec mogli podziwiać 
walory i żeglarską infrastrukturę naszego 
Pomorza także od strony wody.

W zgodnej opinii zagranicznych gości, 
którzy na żeglarskiej infrastrukturze znają 
się przecież doskonale, Zachodniopomor-
ski Szlak Żeglarski może z powodzeniem 
konkurować z popularnymi regionami że-
glarskimi Bałtyku i Morza Północnego. – 
Chcieliśmy się pochwalić nie tylko nowy-
mi marinami i przyrodniczymi walorami 
regionu, ale także pomysłami na dalszy 
rozwój szlaku i zarządzanie przystaniami 
– mówi Zbigniew Jagniątkowski. – Teraz 
także nasi zachodni sąsiedzi wiedzą, że Po-
morze Zachodnie jest najdynamiczniej roz-
wijającym się regionem żeglarskim w tej 
części Europy.

Pobierz mapę jeziora Dąbie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

opublikował aktualną mapę jeziora Dąbie. Można ją pobrać w pliku 
PDF ze strony internetowej Marinas.pl.

http://www.marinas.pl
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N iespełna rok od zakończenia wy-
prawy Rosyjska Arktyka 2013, 
podczas której załoga Sekstant 

Expedition ustanowiła polski rekord żeglugi 
najdalej na północ (82°10’5”N), żeglarze sku-
pieni wokół kapitana Macieja Sodkiewicza 
znów zapuszczają się do krainy lodu. Tym ra-
zem chcą pobić rekord światowy, do którego 
w ubiegłym roku zabrakło zaledwie 8 mil.

– Apetyt rośnie w miarę jedzenia – mówi 
Maciej Sodkiewicz. – W 2012 roku popły-
nęliśmy dwoma jachtami przez Rosję, by 
poznać ludzi i realia żeglugi po tamtych 
akwenach. Ubiegły sezon rozpoczęliśmy już 
w lutym od zimowego żeglowania w pół-
nocnej Norwegii. Natomiast lato przyniosło 
czteromiesięczną wyprawę Rosyjska Arkty-
ka 2013. Ekspedycja Lodowe Krainy 2014 
zaprowadzi nas zaś najpierw na Islandię, na-
stępnie na wulkaniczną wyspę Jan Mayen, 
na Grenlandię, Spitsbergen, a w powrotnej 
drodze do Norwegii. Odwiedzimy więc naj-
piękniejsze rejony, w których króluje lód.

Rejs odbywa się na „Barlovento II”, 
stalowym 16-metrowym jachcie typu Ri-
gel. Jednostka doskonale sprawdziła się 
w czasie ubiegłorocznej wyprawy, a przed 
kolejną próbą przeprowadzono jej grun-
towny remont. Trasę zaplanowano z myślą 
o bezpieczeństwie żeglugi. – Płynąc przez 
Atlantyk w lipcu, zmniejszamy ryzyko na-
potkania silnych sztormów – mówi Maciej 
Sodkiewicz. – Żeglując wzdłuż wschod-
niego wybrzeża Grenlandii w sierpniu, za-
pewne będziemy mogli eksplorować piękne 
i dzikie fiordy. Na Spitsbergen zawitamy 
wraz z końcem tamtejszego lata, co pozwo-
li nam dotrzeć daleko na północ, być może 
na rekordową szerokość geograficzną. Pod-
czas etapów powrotnych, wzdłuż wybrzeża 
Norwegii, będziemy wypatrywać zorzy po-
larnej, a w wypadku jesiennych sztormów 
znajdziemy schronienie w fiordach.

Wyprawę podzielono na etapy o długości 
dwóch lub trzech tygodni. Weźmie w niej 
udział ponad sześćdziesiąt osób. Jachtem 
będzie dowodzić czterech kapitanów. Etapy 
pierwszy i drugi poprowadzi Dariusz Zuber, 
doświadczony żeglarz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 
etapy trzeci i szósty – Tomasz Kulawik, 
prezes Przemyskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego, a etapy czwarty i piąty – Ma-
ciej Sodkiewicz. O bezpieczny powrót do 
Polski w etapach siódmym i ósmym zadba 
Tomasz Adamczyk związany z Wielkopol-
skim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

Na Islandii zaplanowano offroadowe wy-
cieczki w głąb krainy gejzerów. Na szlaku 

znajdą się rzeki, olbrzymie wodospady, 
źródła termalne i bazaltowa pustynia z wi-
dokiem na majestatyczne lodowce. Uczest-
nicy zaznają też uroków biwakowania 
w otoczeniu surowej islandzkiej przyrody. 
W czasie żeglugi załogi odwiedzą rybackie 
wioski na północy kraju i okrążą północny 
cypel Islandii zwany Kap Horn.

Niezwykły będzie pobyt na wyspie Jan Ma-
yen, która niegdyś była prężną bazą holender-
skich wielorybników, a dziś jest rezerwatem 
przyrody zamieszkanym wyłącznie przez 
załogę stacji meteo. Z Jan Mayen „Barlo-
vento II” pożegluje ku rzadko odwiedzanym 
wschodnim wybrzeżom Grenlandii. W tym 
regionie uczestnicy rozpoczną kajakowe 

Po rekord do krainy lodu
Jacht „Barlovento II” wyruszył w czerwcu na Islandię,  

Grenlandię i Spitsbergen. Jednym z celów wyprawy jest próba 
pobicia światowego rekordu w żegludze jachtem na północ.

Czerwcowe pożegnanie w Gdyni.  Fot. Tadeusz Lademann Załoga zabrała na wyprawę dwa polietylenowe kajaki.  Fot. Maciej Sodkiewicz

Jacht „Barlovento II”  
przedziera się na północ.
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wyprawy, będą też pontonowe wycieczki do 
ruin inuickich osad. Zaplanowano odwiedzi-
ny w porcie Tasiilaq oraz w Ittoqqortoormiit, 
najwyżej położonej osadzie na wschodnim 
wybrzeżu Grenlandii. Podczas najważniej-
szego etapu załoga będzie poznawać norwe-
ską prowincję Svalbard. Nie ograniczy się 
jednak do Spitsbergenu (największa wyspa 
Norwegii), ale będzie eksplorować cały archi-
pelag, a szczególnie pokryte lodem północne 
i wschodnie krańce. 

Uczestnicy będą oglądać przepiękne czo-
ła lodowców, pejzaże i unikatową dziką 
przyrodę – kolonie fok i morsów, polarne 
niedźwiedzie, a także takie cuda natury jak 
lodowiec Austfonna (największy w Euro-
pie). Z jego pionowego czoła, ciągnącego się 
przez ponad 20 mil, spływają majestatycz-
ne wodospady. Właśnie podczas tego etapu 
załoga podejmie próbę pobicia światowego 
rekordu w żegludze najdalej na północ.

Dość niezwykłe jest wyposażenie jach-
tu „Barlovento II”. Na pokładzie znajdują 
się dwa polietylenowe kajaki, które podczas 

ubiegłorocznej wyprawy pomagały załodze 
znajdować drogę w gęstym paku lodowym. 
Służyły też jako środek transportu w miej-
scach, gdzie nie było dogodnych warunków 
do cumowania. Organizatorzy zabrali rów-
nież czekany, raki i śruby lodowe do wspi-
naczki na góry lodowe oraz do cumowania 
przy lodowych brzegach. Do odpychania od 
jachtu fragmentów lodu przydadzą się tyczki 
bambusowe. Wzięli także namioty niezbędne 
podczas offroadowej wyprawy przez Islandię.

Poza tym na jachcie znalazł się ponton 
z silnikiem i zapasowy agregat. Ponieważ 
w Arktyce nie ma źródeł wody pitnej, na 
„Barlovento II” jest sprzęt do tankowania 
wody z lodowca – pompy i wąż o długości 150 
m. Zapas gazu wystarczy na trzy miesiące. Są 
też kanistry do wody, ropy oraz do benzyny 
potrzebnej do agregatu i silnika zaburtowego. 

Wyprawa rozpoczęła się w czerwcu i po-
trwa do października. Uroczyste pożegna-
nie jachtu odbyło się w Gdyni. Strona wy-
prawy: www.lodowe-krainy.pl

Karolina Turżańska

Dinghy Atlantic to nowy projekt Alek-
sandra Hanusza, który planuje przepłynąć 
ocean na mieczowym otwarto pokładowym 
jachcie o długości 21 stóp (6,4 metra) bez 
kabiny. Projektantem łodzi jest Andrzej 
Książyk, twórca mniejszego jachtu „Black 
Betty”, na którym Olek kilka lat temu pły-
wał po wodach Norwegii i po Bałtyku. Te-
raz żeglarz chce pokonać samotnie Atlantyk. 
Na razie kompletuje wyposażenie i zabiega 
o sponsorów gotowych wesprzeć nieco-
dzienną wyprawę. Do armatora dotarła już 
większość sklejki potrzebnej do budowy. 
Jacht powstaje w częściach, które w później-

szym etapie zostaną połączone. Prace roz-
poczęły się od klejenia segmentu rufowego.

Salmo 21 to łódka o klasycznych liniach, 
otaklowana jako kuter gaflowy, lekka, ale 
wytrzymała. Ma wiele schowków mogących 
pomieścić ekwipunek i żywność na oceanicz-
ną wyprawę. Sporo miejsca w kadłubie zajmą 
komory wypornościowe zdolne utrzymać 
jacht na powierzchni po całkowitym zalaniu 
wodą. Żeglarz będzie spał w części dziobo-
wej, częściowo przykrytej pokładem. A ste-
rować będzie z niewielkiego, ale głębokiego 
kokpitu. Więcej o wyprawie na stronie www.
dinghyadventures.pl. Marek Słodownik

Nowa kolekcja odzieży regatowej popularnej marki Cre-
wsaver zaskoczyła ciekawymi odcieniami szarości i oży-
wiającymi pomarańczowymi elementami. Zwróciliśmy 
uwagę między innymi na nową topkę regatową Crewsaver 
Phase2 Race Top wykonaną z wodoodpornego i oddycha-
jącego materiału windstoper. Od wewnątrz kurtkę wykoń-
czono ciepłym polarem. Ma regulowane na rzep mankie-
ty, regulowany wysoki pas biodrowy, wysoki regulowany 
kołnierz oraz odblaskowe aplikacje na ramionach. Kurtka 
dostępna jest w kilku rozmiarach: od dziecięcego do roz-
miaru XXL (cena: 314 zł). Do topki doskonale pasują ręka-
wice regatowe Crewsaver Phase2 Short Finger Glove. Palce 
i wnętrze dłoni chronią wzmocnienia wykonane z materia-
łu palm. Neoprenowy długi nadgarstek jest regulowany za-
pięciem na rzep. Rękawice dostępne są w ośmiu rozmiarach 
(cena: 80 zł). Pełną ofertę odzieży dla regatowców marki 
Crewsaver, między innymi kamizelki asekuracyjne, buty, 
pianki, suche kombinezony oraz trapezy i spodnie balasto-
we, znajdziecie na stronie www.makanu24.pl.

Nowa kolekcja marki Crewsaver

Przez Atlantyk mieczówką bez kabiny

http://www.yacht-pool.pl
http://www.dinghyadventures.pl/
http://www.dinghyadventures.pl/
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P oczątek czerwca. Ciepło i sło-
necznie. Marina znajdująca się po 
wschodniej stronie rzeki Danga, 

tuż przy jej ujściu, jest szczelnie wypełnio-
na jachtami. Samo wejście do portu znajduje 
się przy zielonej pławie nr 3, po wschodniej 
stronie Zalewu Kurońskiego, w ujściu rzeki. 
Basen ma zadziwiający kształt (podobno 
dlatego, że urządzono go w dawnej zamko-
wej fosie). Aby doń wpłynąć, trzeba po-
czekać na otwarcie mostu. W sezonie most 
obrotowy otwierają na 15 minut zawsze 
o pełnej godzinie (od godz. 6.00 do 22.00).

Manewrowanie w wąskim basenie o kształ-
cie podkowy nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli 
prowadzimy większą jednostkę. Zawijać tu 
mogą łodzie o zanurzeniu do 2 metrów. Py-
tam Viliusa o wolne miejsca i o to, gdzie znaj-
duje się keja dla gości. Szef portu zapewnia, 
że nawet w sezonie zawsze znajdzie się miej-
sce dla mniejszych jachtów w marinie, ale 
najpierw trzeba zacumować przy nabrzeżu 
rzeki i skontaktować się z bosmanem. Zresz-
tą trwa właśnie budowa nowej mariny, która 
powstaje przy klubie jachtowym mieszczą-
cym się po zachodniej stronie Kłajpedy, na 
Mierzei Kurońskiej. Opłata za dobę postoju 
w pobliżu zamku i na brzegu rzeki jest pobie-
rana w wypadku postoju powyżej 4 godzin. 
Za jacht o długości do 10 metrów zapłacimy 
w przeliczeniu około 62 zł. Cena obejmu-
je korzystanie z WC i prysznica. Prąd oraz 
woda pitna są dodatkowo płatne. W porcie 
nie ma Wi-Fi, ale jest komputer z internetem 
dostępny u bosmana przez całą dobę.

Kłajpeda od zachodu osłonięta jest od Bał-
tyku północnymi wodami Zalewu Kuroń-
skiego i krańcem mierzei. W tym miejscu, 
na terenie dawnej osady zamieszkanej przez 
bałtyckie plemię Kurszów, w XIII wieku 
miasto założyli krzyżacy. Zbudowali zamek 
nad cieśniną łączącą Zalew Kuroński z Bał-
tykiem, założyli port i nadali miastu nawę 
Memelburg (Zamek nad Niemnem). Dlacze-
go nad Niemnem, skoro rzeka uchodzi do Za-
lewu Kurońskiego wiele kilometrów na połu-
dnie od miasta? Otóż przed wiekami Zalew 
Kuroński uznawany był właśnie za szerokie 
ujście tej rzeki. Po dawnej świetności Memel-

burga nie pozostało wiele śladów. O istnieniu 
zamku krzyżackiego najbardziej przypomina 
właśnie marina usytuowana w fosie.

Rzeka oddziela nową część miasta od sta-
rówki. Nieliczne stare domy z pruskiego 
muru znajdziemy na lewym brzegu. Łatwo 
też dostrzec wysokie portowe spichlerze, 
przeznaczane ostatnio na luksusowe hotele. 
Znad rzeki warto przespacerować się w głąb 
starego miasta, by zajrzeć do muzeum ze-
garów, muzeum kowalstwa lub do muzeum 
Małej Litwy (krainy zajmującej pas litew-
skiego wybrzeża). Niektórzy przyjeżdżają tu 

Kłajpeda i Nida. Czy warto płynąć na litwę?
– Nasza marina czynna jest cały rok – mówi Vilius Bartusevicius, szef Portu  

pod Zamkiem w Kłajpedzie. – Zawsze ciepło witamy żeglarzy z Polski, choć prawdę mówiąc, częściej  
przybywają do nas goście z Niemiec, Danii i innych krajów skandynawskich.

Port pod Zamkiem w Kłajpedzie. Autorkę oprowadzał po przystani Vilius Bartusevicius, szef portu.
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http://www.bakista.pl
http://www.farbyjachtowe.pl
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specjalnie po to, by usłyszeć słynny karylion, 
największy instrument muzyczny na Litwie 
(48 dzwonów). Sporą atrakcją jest też delfina-
rium oraz muzeum morskie w starej pruskiej 
twierdzy Kopgalis w Smiltynė, wypoczynko-
wej dzielnicy Kłajpedy położonej na samym 
cyplu Mierzei Kurońskiej. Warto dodać, że 
największy ruch panuje w Kłajpedzie zawsze 
w ostatni tydzień lipca, kiedy hucznie obcho-
dzone jest Święto Morza. Podczas wędrówki 
warto zajrzeć na ulicę rzeźników, gdzie znaj-
duje się pomnik myszki, najprawdopodobniej 
najmniejszy pomnik świata. Ponoć jeśli wy-
szepczecie jej życzenie do uszka... no, sami 
wiecie jak to jest z tymi życzeniami.

Skoro dotarliśmy do Kłajpedy i udało 
nam się zacumować jacht w Porcie pod Za-
mkiem, oznacza to, że nasza jednostka ma 
nie więcej niż 2 metry zanurzenia i może 
śmiało popłynąć dalej w głąb Zalewu Ku-
rońskiego, aż do Nidy leżącej na mierzei tuż 
przy granicy z obwodem kaliningradzkim. 
To z pewnością najpiękniejsza miejscowość 
na całej mierzei. Można też wyruszyć na 
przylądek Ventė, do urokliwej wioski ryba-
ckiej Mingė w delcie Niemna. 

Zalew po stronie wschodniej jest dość 
płytki, dlatego należy się trzymać wiodą-
cego przeważnie wzdłuż mierzei szlaku 
oznaczonego bojami. Z Kłajpedy do Nidy 
w linii prostej jest niespełna 20 mil. Sama 
Nida przypomina urokliwe skandynawskie 
miasteczka z końca XIX wieku pełne ko-
lorowych drewnianych domków z równo 
przystrzyżonymi żywopłotami. Jednak wy-
dmy otaczające miasteczko i specyficzna 
roślinność przywodzą na myśl południowe 
pejzaże. Nida stanowi administracyjne cen-
trum przedziwnej miejscowości o nazwie 
Neringa, która powstała z połączenia kilku 
wiosek: Nida, Juodkrantė, Preila, Pervalka 
i Alksnynės. Osady leżą na długości ponad 
40 km, oddzielone są kilometrami iglaste-
go lasu i wydm, które dominują na litew-
skiej części półwyspu. Charakterystyczne 
dla pejzaży Nidy są też maszty ozdobione 
wiatrowskazami stojące wzdłuż wybrzeża. 
To prawdziwe ruchome dzieła sztuki. Nale-
żą do miejscowych rybaków. Ponoć kiedyś 
mówiły wszystko o swych właścicielach, 
o ich sytuacji rodzinnej i materialnej. I rze-
czywiście – każdy wiatrowskaz jest inny.

Dwa spore baseny portowe w Nidzie 
oferują 80 miejsc dla jachtów i dość przy-
stępne ceny. Za postój łodzi o długości do 
10 metrów zapłacimy 37 litów, czyli ponad 
40 złotych, a za jednostkę o długości do 17 
metrów – 57 litów, czyli ponad 60 złotych. 
Toaleta jest bezpłatna. Prysznic: 7 litów. 
W cenie mamy Wi-Fi, wodę i prąd. Odwie-
dzenie Nidy drogą wodną ma jeszcze jed-
ną zaletę. Otóż kwatery są tutaj naprawdę 
drogie. Miasteczko upodobali sobie turyści 
z Niemiec i krajów skandynawskich, więc 
ceny za pokój dwuosobowy przekraczają 
100 euro. Zatem opłata portowa wydaje się 
niewielka. Jak mówi miejscowy bosman, 
już od kilku lat przypływają tu żeglarze 

z Gdańska. W tym roku pierwsza ekipa 
z Polski dotarła pod koniec kwietnia.

Mierzeja Kurońska to pasmo malowni-
czych wydm, z których najwyższe mają po-
nad 60 metrów i zajmują pod tym względem 
drugie miejsce w Europie (po naszych wy-
dmach ze Słowińskiego Parku Narodowego). 
Kilkaset lat temu rósł tu bujny las. Ale drzewa 
zostały wycięte, a odsłonięty i dość wąski pas 
lądu stał się polem do popisu dla morskich 
wiatrów, które zgromadziły tu hałdy piasku. 
Dziś wędrujące wydmy są jedną z głównych 
atrakcji przyrodniczych. Piaski robią, co 
chcą, bo zasypują już nie tylko obszary nie-
zamieszkane, ale także wsie i cmentarze.

Tekst i zdjęcia Katarzyna Skorska

Nida pełna jest kolorowych drewnianych domków z równo przystrzyżonymi żywopłotami.Ozdobny wiatrowskaz w Nidzie.

Port jachtowy w Kłajpedzie urządzono w starej zamkowej fosie.
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bizneS jAChTy

W ind Hunter 19 to jacht nawią-
zujący linią do łodzi Bristol 
Channel Cutter obsługujących 

porty południowo-zachodniego wybrzeża 
Wielkiej Brytanii. Konstrukcja przezna-
czona do żeglugi po wodach przybrzeżnych 
i śródlądowych powstała w pracowni Stefa-
na Eknera. Za 82 tys. zł netto klient otrzy-
muje jacht bezpieczny, wyrazisty i bardzo 
oryginalny.

Łodzie buduje gdańska firma Szkuner-Ket 
założona w 2007 roku. – Jednostka miała 
urozmaicić krajowy rynek i konkurować 
z angielskimi markami – mówi Arkadiusz 
Chciński, współwłaściciel Szkuner-Ket. Fir-
ma buduje trzy jachty miesięcznie. Trafiają do 
Anglii i Niemiec. Zainteresowanie jest spore. 
Podczas targów w Southampton podpisano 
umowę dealerską, a później zorganizowano 
pokazy jachtów na lokalnym rynku, między 
innymi w trakcie wystaw łodzi klasycznych. 

Jacht wyróżnia się sylwetką – ma w so-
bie trochę surowości i zarazem charakteru. 
Kadłub powstał z laminatu, ale jest styli-
zowany na konstrukcję zakładkową. Także 
wkładkę i pokład wykonano z laminatu. 
Część podwodna to klasyka z elementami 
nowoczesności. Zanurzenie wynosi 55 cm, 
a dzięki podwójnym płetwom balastowym 
łódź bezpiecznie osiada na dnie podczas 
odpływu – dla Anglików to bardzo istot-
na informacja. Kadłub ma długą stępkę, 
wąską pawęż i nisko umieszczony środek 
ciężkości, co sprawia, że dobrze radzi sobie 
w trudnych warunkach. Ster nie jest podno-
szony, a jego konstrukcję chroni skeg (prze-
dłużenie stępki w części rufowej).

Łódź oferowana jest w wersjach z trzema 
lub czterema kojami. W pierwszej przewi-
dziano toaletę z prysznicem, podwójną koję 
dziobową i hundkoję, w drugiej – cztery 
miejsca sypialne (bez toalety). Kabina jest 
wygodna, przestronna i dobrze doświetlona.

Kokpit jest głęboki, z wygodnymi sie-
dziskami. Niektórzy armatorzy zamawiają 
dodatkowo drewniane ławki i gretingi na 
denną część kokpitu. Talię grota poprowa-

dzono do wodzika, dzięki czemu w kokpi-
cie jest więcej miejsca. Możliwe jest także 
zastosowanie samohalsującego foka. Silnik 
przyczepny znajduje się w studzience. 

Klasyczny charakter jachtu podkreśla oża-
glowanie gaflowe, dziś już bardzo rzadko 
spotykane. Żagle w wersji podstawowej są 
wykonane z białego dakronu, ale można za-

mówić ciemne żagle nawiązujące do trady-
cji. Maszt, bom i gafel wykonano z drewna. 
Dzięki pustce wewnątrz drzewce są lekkie 
i wytrzymałe. Żagiel przedni znajduje się na 
sztagu przymocowanym do bukszprytu. Oli-
nowanie stałe to dwie pary want. Do żeglugi 
w szczególnie trudnych warunkach można 
zastosować baksztagi (wyposażenie dodatko-
we). Wszystkie liny doprowadzono do kokpi-
tu, co zwiększa bezpieczeństwo załogi.

Wind Hunter 19 wyróżnia się na tle in-
nych współczesnych konstrukcji. Prezen-
towany na kwietniowych targach Wiatr 
i Woda przyciągał wielu gości, a w Anglii 
był już testowany przez kilku dziennikarzy 
z magazynów żeglarskich. Teraz w planach 
firmy jest budowa jachtu o zbliżonej kon-
strukcji, ale dłuższego o metr.

Marek Słodownik

WIND HUNTER 19
Długość całkowita 7,10 m
Długość kadłuba 5,80 m
Szerokość 2,20 m
Zanurzenie 0,55 m
Waga 1100 kg
Grot 14 m kw.
Fok 7,5 m kw.

Polski łowca wiatru

Wind Hunter to konstrukcja przeznaczona do żeglugi po wodach przybrzeżnych i śródlądowych.

Dobrze wkomponowany kambuz zajmuje niewiele miejsca. Przednią część wnętrza wypełnia otwarta koja. F
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REGATY w siEci
Mistrzostwa na wodzie i w internecie

AwANs DO EliTY
Rozmowa z burmistrzem Karpińskim

MARINA KAMIEŃ POMORSKI
Morska przystań w głębi lądu

regaty sezonu
mistrzostwa europy 

w klasie snipe

KUrS na Kamień pOmOrSKi
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S nipe European Championship 2014 
to mistrzostwa Europy seniorów 
oraz juniorów w popularnej mię-

dzynarodowej klasie regatowej. Młodzi 
zawodnicy będą walczyć o medale od 13 
do 17 sierpnia, a starsi – od 17 do 23 sierp-
nia. Wyścigi seniorów to jedna z atrakcji 
Dni Kamienia Pomorskiego. Uroczysty 
przemarsz uczestników i gości do kamień-
skiego amfiteatru sąsiadującego z mariną 
poprowadzi orkiestra garnizonowa ze Świ-
noujścia. Burmistrz Bronisław Karpiński 
w asyście średniowiecznych wojowników 
przekaże żeglarzom klucze do bram mia-
sta. W niebo wystrzelą fajerwerki, a gwiaz-
dą pierwszego wieczoru mistrzostw będzie 
szwedzki zespół Velvet, czyli grupa popu-
larnej wokalistki popowej Jenny Marielle 
Pettersson. W trakcie regat wystąpią także 

polscy artyści: zespół Loka znany z utworu 
„Prawdziwe powietrze”, przebojowy raper 
Liber oraz piękna piosenkarka młodego po-
kolenia Natalia Szroeder. A jeśli ktoś woli 
inne klimaty muzyczne, będzie mógł po-
słuchać zespołu ludowego Stawnianki lub 
odwiedzić kamieńską katedrę, gdzie odbę-
dzie się koncert dla żeglarzy zorganizowa-
ny w ramach 50. Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tak 
bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej nie 
miały bodaj żadne inne regaty żeglarskie 
w Europie.

Organizatorzy zadbają też o podniebienia 
uczestników, na których po każdym dniu 
regat będzie czekał ciepły posiłek. Odbędą 
się także dwa bankiety (w ratuszu na ot-
warcie regat oraz hotelu „Staromiejskim” 
na zakończenie).

Mistrzostwa na wodzie,  
na ekranie i w internecie

Kamieńskie mistrzostwa to pierwsze rega-
ty klasy Snipe, które będziemy śledzić w in-
ternecie dzięki systemowi GPS tracking. – 
Pierwszy raz korzystaliśmy z tego systemu 
w 2009 roku podczas regat Crewsaver Open 
Polish Optimist Championship – mówi Ma-
rek Świderski, prezes Jacht Klubu Kamień 
Pomorski i przewodniczący komitetu orga-
nizacyjnego sierpniowych mistrzostw. – Sy-
stem padł w trakcie pierwszego biegu, bo do-
stawca był przygotowany na 22 tys. widzów, 
a było ich aż 78 tys. (nawet z USA, Izraela, 
Argentyny i Japonii). Rok później, podczas 
mistrzostw Europy klasy Optimist, dostaw-
ca był już bardziej zapobiegliwy i każdego 
dnia regat wyścigi oglądało 189 tys. osób. 
Jestem przekonany, że GPS tracking zasto-
sowany podczas tegorocznych mistrzostw 
będzie doskonałą formą promocji miasta, 
Zalewu Kamieńskiego, klasy Snipe, pol-
skiej floty słonek, a także całego polskiego 
żeglarstwa. Poza tym każdego dnia będzie-
my przygotowywać filmy. Kamery umieści-
my na wybranych jachtach oraz na dronie, 
który zapewni ciekawe ujęcia z lotu ptaka. 
Filmowe relacje uczestnicy zobaczą po wy-
ścigach w portowej restauracji, a wieczorem 
w internecie. Jedną z kamer chcielibyśmy 
zamontować na pokładzie mistrza świata, 
Brazylijczyka Alexandre Tinoco.

Międzynarodowe  
kolegium sędziów

Podczas regat na wodach zalewu pracować 
będzie międzynarodowe kolegium arbitrów 
– dwóch Niemców, Włoch, Belg oraz przed-
stawiciel Polski, Bogusław Moczorodyński, 
znany sędzia i sternik z klasy OK Dinghy. Na 
statku komisji regatowej zasiądzie pięć osób, 
a sędzią głównym będzie Krystyna Lastow-
ska. Obsługę techniczną zapewni Jacht Klub 
Kamień Pomorski, a jednostki ratownicze 
– kamieński WOPR. Międzynarodowa fede-
racja klasy Snipe (SCIRA) przygotowała wy-
tyczne dotyczące trasy. Przy wiatrach o sile 
do 5 węzłów lub powyżej 25 węzłów wyścigi 
nie będą rozgrywane. W wiatrach słabych 
(od 6 do 14 węzłów) rywalizacja będzie się 
toczyć na trasie tzw. śledzia (na wiatr i z wia-
trem), przy wiatrach średnich jachty będą 

Takie rzeczy tylko w Kamieniu
Niemal 100 jachtów na starcie, pół tysiąca uczestników i gości w wiosce  

regatowej, kibice na molo oraz znane piosenkarki z Polski i Szwecji na scenie amfiteatru. Kamień 
Pomorski czeka na wyjątkową imprezę: mistrzostwa Europy w klasie Snipe.

Organizatorzy regat spodziewają się nawet stu jachtów klasy Snipe.  Fot. Fried Elliott / www.friedbits.com

O medale ME będą walczyć także załogi juniorskie.  Fot. Fried Elliott / www.friedbits.com
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pływać po trasie olimpijskiej, a przy silnych 
podmuchach (od 19 do 24 węzłów) – po trasie 
w kształcie trójkąta.

20 miesięcy przygotowań

Prawo do organizacji mistrzostw Europy 
przyznały Polsce władze międzynarodowe-
go stowarzyszenia Snipe Class Internatio-
nal Racing Association (SCIRA) z siedzibą 
w kalifornijskim San Diego (USA). Decy-
zję podjęto jesienią 2012 roku. Kamień Po-
morski nie miał konkurentów – przedsta-
wiciele innych miast z zachodniej Europy 
wycofali swoje kandydatury.

W styczniu ubiegłego roku powołano komi-
tet organizacyjny mistrzostw. Szefem został 
Marek Świderski, a honorowym przewodni-

czącym burmistrz Bronisław Karpiński. Pod-
czas mistrzostw Europy w klasie Optimist 
kamieńską przystań wizytował Zbigniew 
Rakocy, prezydent Polskiego Związku Kla-
sy Słonka, sekretarz generalny na Europę 
w międzynarodowym stowarzyszeniu klasy 
i członek zarządu SCIRA. – Zaskoczyła mnie 
wówczas nie tylko doskonała infrastruktura 
nowego portu, ale także zaangażowanie or-
ganizatorów. Dlatego starałem się przekonać 
władze SCIRA, że Kamień Pomorski jest naj-
lepszym wyborem – mówi Zbigniew Rakocy. 

Serious sailing, serious fun

Słonka to dwuosobowa klasa regatowa 
zaprojektowana przez Amerykanina Wil-
liama Crosby. Przez wielu nazywana jest 
małym starem – w kilku krajach długo 
uznawana była za łódkę przygotowawczą 
do tej olimpijskiej klasy. Konstrukcja ma 
już prawie 83 lata. Jest 17 lat starsza od 
cadeta, 18 lat od finna, 20 lat od FD i 36 lat 
od tornado. Ale to nie znaczy, że zawod-

nicy ścigają się na zabytkowych łajbach. 
Kadłuby są lżejsze niż przed laty, nieco 
dłuższe, wykonane z laminatu, choć oczy-
wiście czasem można jeszcze spotkać słon-
ki z drewna. SCIRA działa sprawnie. Ma 
swoje hasło promocyjne (Serious sailing, 
serious fun) oraz narodowe oddziały w kil-
kunastu krajach, między innymi w Stanach 
Zjednoczonych, Brazylii (gospodarz ubie-
głorocznych mistrzostw świata), Hiszpa-
nii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, 
Belgi, Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, 
a nawet w Japonii, Chile i w Urugwaju.

Łódka dla trzech pokoleń

W Polsce słonki były bardzo popular-
ne w latach 50. i 60. W 1956 roku w mi-
strzostwach kraju startowało 56 jachtów. 
Ostatnie mistrzostwa przed długoletnią 
przerwą rozegrano w 1967 roku, zwyciężył 
wówczas Janusz Knasiecki. Kolejne tytu-
ły rozdano dopiero po 34 latach, w 2001 
roku. Wśród sterników i załogantów sło-

nek są byli regatowcy z klas Cadet, 470, 
OK Dinghy, a nawet bojerowcy. Niektórzy 
opuścili klasę Omega, bo zapragnęli łódki 
nieco lżejszej, na której można się ścigać 
w międzynarodowym towarzystwie. Zało-
gi słonek to bardzo często ciekawe duety. 
Żeglują na przykład senior z juniorem, któ-
ry dopiero co wyrósł z klasy Optimist, tata 
z córką, mąż z żoną albo chłopak z dziew-
czyną. Dlatego na mecie nieraz zobaczycie 
uściski, a nawet gorące pocałunki w po-
dziękowaniu za wspólną walkę. Atmosfera 
na regatach zawsze jest wyjątkowo ciepła, 
wręcz rodzinna.

Kadłuby słonek są dość solidne. To spra-
wia, że jachty są masywne i dzięki temu 
bardzo trwałe. Czołowe miejsca w regatach 
najwyższej rangi często zdobywają załogi 
żeglujące na kilkuletnich łódkach. Dlatego 
zawodnicy wyszukują używane jednostki 
za granicą i sprowadzają je do Polski. Nie 
trzeba kupować nowego sprzętu za ponad 
10 tys. euro, by mieć szansę na zwycięstwo. 
Starsze łódki można zdobyć już za 5 tys. zł.

Na słonkach z powodzeniem rywalizują załogi mieszane...  Fot. Fried Elliott / www.friedbits.com (2)

…często ster przejmują panie. Polska flota klasy Snipe liczy 25 jachtów.
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W tym roku na wodach Zale-
wu Kamieńskiego rozegrane 
zostaną mistrzostwa Europy 

w klasie Snipe, a w przyszłym – mistrzo-
stwa świata w klasie Optimist. Te imprezy 
nigdy nie odbyłyby się w Kamieniu Pomor-
skim, gdyby nie pomysł na rozwój miasta 
związany z aktywnym wypoczynkiem 
i sportami wodnymi. 

Magazyn „Wiatr”: Kamień Pomorski 
otworzył się na żeglarstwo tak bardzo 
jak chyba żadna inna miejscowość na 
zachodnim wybrzeżu. Ma doskonałą ma-
rinę, zaplecze techniczne w starej przy-
stani, dwa kluby, organizuje imprezy 
regatowe najwyższej rangi, nawet w pro-
mocyjne logo miasta wpisano żagiel. Czy 
ta strategia rozwoju opłaca się gminie 
i jej mieszkańcom?

Bronisław Karpiński: Nowa marina, jed-
na z największych w tej części Bałtyku, 
nie tylko przyciągnęła żeglarzy i turystów, 
ale pomogła nam uporządkować publiczną 
przestrzeń graniczącą z Zalewem Kamień-
skim. Nasze starania docenili nawet fachow-
cy, przyznając miastu nagrodę Waterfront 
Trophy 2013 za idealne zagospodarowanie 
terenów nadwodnych. Choć przystań działa 
dopiero drugi sezon, trudno sobie wyobrazić 
Kamień Pomorski bez mariny. Okolica wy-
piękniała. Mieszkańcy są dumni z miejsca, 
w którym żyją i pracują. W wolnym czasie 
korzystają z nowej infrastruktury. A prowa-
dzone przez nich firmy handlowe i usługowe 
w sezonie i podczas największych imprez 
żeglarskich osiągają wyższe przychody.

Żeglarstwo pozwoliło nam awansować 
do pierwszej ligi nadmorskich miejsco-
wości i połączyć rozwój miasta z trady-
cją. Kamień Pomorski nie aspiruje bo-
wiem do miana kurortu obleganego przez 
tłumy wczasowiczów. Nasze miasto jest 
zachodniopomorską stolicą regatowców 
i żeglarskich turystów, miłośników innych 
sportów wodnych, ludzi aktywnych, z pa-

sją, otwartych na piękno otaczającej nas 
natury. Gmina oferuje także sporo atrakcji 
kulturalnych, którymi szczycimy się przed 
gośćmi z kraju i zagranicy. Nasz Między-
narodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej, towarzyszący mieszkańcom 
i turystom przez całe lato, obchodzi w tym 
roku jubileusz 50-lecia.

Jakie są największe atuty miasta poza 
infrastrukturą żeglarską i zalewem? Ta-
kie, które sprawiają, że organizatorzy 
wielu imprez żeglarskich chętnie wybie-
rają Kamień Pomorski.

Po pierwsze: doskonałe położenie. Do 
najbliższego lotniska w Goleniowie i do 
przystani promowej w Świnoujściu mamy 
niecałe 50 km. Do autostrady, którą moż-
na dojechać na drugi koniec Europy – 70 
km. A do bałtyckiej plaży, gdzie prowa-
dzi ścieżka rowerowa – zaledwie 8 km. 
Poza tym mamy ciekawe zabytki, urokliwe 
zakątki, sąsiadujemy z niezwykłym par-
kiem narodowym i z klifowym wybrze-

żem. W Kamieniu po prostu nie sposób 
się nudzić, dlatego wierzę, że uczestnicy 
mistrzostw Europy w klasie Słonka długo 
będą wspominać pobyt w naszym mieście. 
I prędko do nas wrócą – na kolejne regaty 
lub na wakacyjny pobyt z rodziną.

Marina w Kamieniu Pomorskim nale-
ży do sieci portów Zachodniopomorskie-
go Szlaku Żeglarskiego. Czy ten projekt 
ożywił turystykę wodną w regionie?

Zdecydowanie. Jesteśmy dumni z przyna-
leżności do tego przedsięwzięcia oraz z tego, 
że byliśmy pionierami zmian. Nawet list 
intencyjny zapowiadający budowę portów 
i promocję szlaku podpisano w Kamieniu 
Pomorskim. Dziś marina jest wizytówką 
miasta i jedną z wizytówek regionu. Przez 
cały sezon żyje wieloma wydarzeniami, 
jest chętnie odwiedzana. Nie ma już chyba 
sceptyków, którzy powiedzieliby, że budowa 
tego portu była kaprysem władz czy organi-
zacji – ona była po prostu konieczna.

Wypływając z miasta na północ, do-
trzemy do Dziwnowa i na Bałtyk. Żeglu-
jąc na południe – zawiniemy do Wolina 
i na Zalew Szczeciński. Ale pod warun-
kiem, że mamy mały jacht. Nisko zawie-
szone wolińskie mosty (drogowy i kolejo-
wy) blokują żeglugę morskich jednostek. 
Gdyby te przeprawy były zwodzone, 
Kamień Pomorski w świecie żeglarskiej 
turystyki zyskałby pozycję Świnoujścia, 
a Wolin stałby się portem tranzytowym 
na miarę Trzebieży. Czy te mosty uda się 
kiedyś przebudować?

Jestem pewien, że dziś nikt by nie po-
zwolił na budowę takich mostów. Ale nie-
stety, w czasach, gdy powstawały, lobby 
żeglarskie nie było zbyt silne – myślano 
wyłącznie o wygodzie mieszkańców i tury-
stów plażowiczów. Ale może kiedyś pojawi 
się szansa, by to zmienić. Zaryzykuję na-
wet twierdzenie, że to tylko kwestia czasu 
i determinacji. Nie należy składać broni. 
Przeprojektowanie wolińskich mostów i ich 
przebudowa z pewnością byłaby związana 
z ogromnymi kosztami, ale zyski z takiej 
inwestycji dla regionu trudno przecenić. 
Mielibyśmy wtedy wielkie nadmorskie 
Mazury z pętlą otaczającą wyspę Wolin, 
przez Zalew Kamieński, Dziwnę, Zalew 
Szczeciński, Świnę i Bałtyk. Nikt nie za-
broni nam marzyć. I być może z tych ma-
rzeń znów się kiedyś coś urodzi.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Awans do pierwszej ligi
Bronisław Karpiński, burmistrz Kamienia  

Pomorskiego, opowiada o strategii rozwoju miasta  
związanej z żeglarstwem, mariną i zalewem.

Burmistrz Bronisław Karpiński.

Snipe jest klasą wielu pokoleń. Często w załodze spotyka się junior z seniorem, a nawet wnuk z dziadkiem. 
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Zapraszamy na nasze 
stoisko na targach
Wiatr i Woda
w Gdyni!

w dniach 31.07–3.08.2014 r.

Zapraszamy na nasze 
stoisko na targach
Wiatr i Woda
w Gdyni!

w dniach 31.07–3.08.2014 r.

Zapraszamy na nasze 

www.karos.com.pl

Karos, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Polska, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9, tel. 89 762 66 91, 89 762 90 35, fax 89 762 90 34

pomosty pływające
projektowanie, produkcja, budowa 
profesjonalizm: 20-letnie doświadczenie na rynku
ponad 200 realizacji na terenie całej Polski

N im rzeka Dziwna trafi do Bałty-
ku, rozlewa się i tworzy Zalew 
Kamieński. Tam, między stałym 

lądem a Wyspą Chrząszczewską, powstała 
przystań żeglarska dla jachtów śródlądowych 
i morskich. Marina leży w centrum miasta 
– w sąsiedztwie amfiteatru, niecałe 100 me-
trów od Starego Rynku, 250 m od Muzeum 
Kamieni i 400 m od historycznej katedry die-
cezji pomorskiej. Pod względem lokalizacji 
kamieńska przystań dołączyła do trzech naj-
lepiej usytuowanych miejskich portów jach-
towych w Polsce (Gdynia, Sopot i Gdańsk). 

Inwestycja pochłonęła około 20 mln zł, ale 
było warto. Wybudowano 600 m pomostów 
pływających oraz półkilometrowy pływa-
jący falochron. Marina ma aż 240 miejsc 
cumowniczych i nowoczesne zabudowania. 
W budynku administracyjnym znajdziecie 
kapitanat, bosmanat, sale konferencyjne 
i kawiarnię. A w socjalnym – natryski, toale-
ty, szatnie, pralnię z suszarnią oraz kuchnię. 
Marina jest nie tylko przestronna i wygodna, 
ale także zaprojektowana ze smakiem. Pły-
wające pomosty są elegancko podświetlone 
i wyposażone w stanowiska poboru prądu 
oraz wody, a także odbioru nieczystości.

Zmierzając do Kamienia, od pławy K-2 
(53°59,1’N 14°4510’E) kierujemy się na po-
łudniowy wschód. Utrzymujemy kurs na 
wieżę kościoła. Wejście do basenu znajduje 
się od wschodniej strony, czyli od kładki 
pieszej przerzuconej przez zatokę Karpin-
ka. Około kilometra na południe od mariny 
znajduje się stary port jachtowy pełniący 
funkcję zaplecza technicznego, z hanga-
rem, warsztatem, slipem i dodatkowymi 
miejscami postojowymi. Marina w Kamie-
niu Pomorskim może być portem macierzy-

stym jachtów armatorskich i czarterowych, 
gdyż łodzie mogą tu zimować w hangarach 
lub na placu (teren jest monitorowany).

Port przeznaczony jest dla jednostek o za-
nurzeniu do 2 m i długości do 14 m. Przy 
średnim stanie wody w przystani jest 2,5 m 
głębokości. – Tor podejściowy od toru 
głównego do wejścia do mariny ma głębo-
kość około 2 m przy średnim stanie wody. 
Jachty o zanurzeniu 1,8 m nie mają proble-
mów z żeglugą torem nawet przy niższych 
stanach wody – mówi kierownik przystani 
Mariusz Palenica. Główny tor wodny pro-
wadzący na północ ma głębokości od 2,5 m 
do 3 m (w ubiegłym roku był pogłębiany).

Płynąc w kierunku Bałtyku, traficie do 
Dziwnowa, gdzie od niedawna również dzia-
ła nowa marina. Szlak na otwarte morze prze-
gradza most z otwieranym przęsłem. Latem 
o każdej parzystej godzinie przęsło podnosi 
się pod kątem 75 stopni. Szerokość przej-
ścia to 14 m. Przepływając, trzeba pamiętać 
o tym, że jachty z wysokimi masztami po-
winny trzymać się bliżej wschodniego filara, 
czyli bliżej nurtu rzeki, a także o obowiązku 
zgłoszenia chęci przejścia u operatora mostu 
(kanał 10 UKF) lub w kapitanacie portu (ka-
nał 12 UKF). Jeśli nie ma łódek oczekujących 
na przepłynięcie, most jest zamknięty.

Kamila Ostrowska

Morska przystań w głębi lądu
Dzięki budowie nowej mariny Kamień Pomorski stał się  

atrakcyjnym celem żeglarskich rejsów. Zapewnia dobre warunki 
postoju i bezpieczne schronienie 9 km od morza.

Marina w Kamieniu Pomorskim sąsiaduje z centrum miasta.  Fot. Krystian TrelaF
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Magazyn „Wiatr”: Klasa Snipe wró-
ciła w 1999 roku na polskie akweny po 
latach przerwy. Od czego ta nowa przy-
goda się zaczęła?

Zbigniew Rakocy: Od wizyty kilku po-
znańskich żeglarzy we Francji. Jacek Błoch 
i Mirek Błoch z JKW, Tomek Słodecki 
i Marcin Pituła z PKM LOK oraz Prze-
mysław i Krzysztof Skowrońscy z ŻLKS 
Kiekrz pojechali do Francji na krajowe mi-
strzostwa słonek. Spotkali tam wiele życz-
liwych osób, którym zależało na populary-
zacji klasy. Było wśród nich między innymi 
małżeństwo Mechtild i Jacques Romain. 
Gospodarze ciepło przyjęli polską ekipę, 
udostępnili łódki do regat i treningów, a póź-
niej odsprzedali tańsze egzemplarze. W ten 
sposób po latach słonki znów pojawiły się 

w Polsce. Rok później powstał związek kla-
sy. Na regatach zaczęły się pojawiać nowe 
załogi i coraz nowsze jachty. Niektóre ekipy 
wyjeżdżały na mistrzostwa świata i Europy, 
a z czasem zaczęliśmy w Polsce organizo-
wać własne imprezy. Gościli u nas żeglarze 
z Niemiec, Belgii, Francji, a nawet z Japonii.

Ale czy konieczne było reaktywowanie 
starej klasy, by dobrze się bawić w rega-
towe żeglowanie?

Szukaliśmy jachtu dla żeglarzy w średnim 
wieku chcących pływać na międzynarodo-
wej łodzi dwuosobowej. Wiadomo, że oso-
by żeglujące amatorsko, będące w różnym 
wieku, reprezentujące różne zawody, nie 
mają sił, sprawności ani pieniędzy, by rywa-
lizować na siedemdziesiątkach, starach czy 
skiffach. Chodziło więc o znalezienie alter-

natywy dla omeg, które są cięższe, więk-
sze, bardziej kłopotliwe w transporcie oraz 
wymagają trzyosobowej załogi. No i oczy-
wiście pływają tylko w Polsce. Słonka speł-
niała wszystkie nasze oczekiwania. Poza 
tym, reaktywując tę klasę, nawiązaliśmy do 
tradycji. Może właśnie dlatego tak szybko 
udało się zbudować flotę 25 jednostek.

Równie szybko zacząłeś rywalizować 
o głosy na zebraniach międzynarodowe-
go stowarzyszenia klasy – Snipe Class In-
ternational Racing Association (SCIRA).

Jestem członkiem zarządu SCIRA i jedno-
cześnie sekretarzem na Europę. Zaledwie 12 
lat od powstania Polskiego Związku Klasy 
Słonka otrzymaliśmy prawo organizowania 
mistrzostw Europy. Pozycję mieliśmy dość 
mocną, bo zanim doszło do głosowania, 

15 lat klasy snipe w Polsce
Od reaktywacji klasy po organizację mistrzostw Europy. O żeglarskiej przygodzie  

z łódką trzech pokoleń opowiada Zbigniew Rakocy, szef Polskiego Związku Klasy Słonka  
i członek zarządu Snipe Class International Racing Association (SCIRA).

Zbigniew Rakocy, członek zarządu SCIRA i sekretarz organizacji na Europę, na pokładzie często pełni funkcję załoganta. Za sterem Tomasz Słodecki.
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wszystkie inne kandydatury zostały wy-
cofane. W Kamieniu Pomorskim odbędą 
się pierwsze regaty tej rangi w klasie Snipe 
w naszej części Europy. Przy okazji udało 
nam się przekonać zagranicznych działaczy, 
by wyrazili zgodę na mistrzostwa w formule 
otwartej (bez eliminacji). Na początku nie 
wszyscy byli tym pomysłem zachwyceni, 
ale w końcu zarząd SCIRA przyjął naszą 
propozycję jednogłośnie. To oznacza, że na 
starcie kamieńskich regat stanie dwa razy 
więcej jachtów niż na poprzednich impre-
zach mistrzowskich klasy Snipe. Spodzie-
wamy się od 80 do 100 załóg. Na początku 
czerwca mieliśmy już zgłoszenia między 
innymi sześciu jachtów z Belgii i kolejnych 
sześciu z Finlandii (Skandynawowie cały 
sprzęt do regat przywiozą w naczepie tira). 
Przyjadą Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Niem-
cy, Chorwaci, Norwegowie, Szwedzi, Por-
tugalczycy, Amerykanie oraz Brazylijczycy 
(mistrzowie świata). Polską flotę będzie re-
prezentować 12 załóg.

Dlaczego wybrano Kamień Pomorski?
To miasto jest otwarte na żeglarstwo i od-

ważne przedsięwzięcia. Ma doskonałą nową 
marinę, doświadczoną załogę pracującą 
w klubie, w urzędzie miasta i na przysta-
ni, świetny akwen regatowy sprawdzony 
przez zawodników wszystkich klas – od 
optimistów po konkurencje olimpijskie oraz 
fantastyczne położenie w pobliżu granicy 
z Niemcami, w sąsiedztwie autostrad, lot-
nisk i połączeń promowych. Od początku 
przygotowań do regat mieliśmy ogromne 
wsparcie w burmistrzu Bronisławie Karpiń-
skim, który stał się dobrym duchem impre-
zy. Jestem przekonany, że mistrzostwa Eu-
ropy w Kamieniu Pomorskim będą jednymi 
z najlepiej zorganizowanych i najbardziej 
okazałych w ponad 80-letniej historii klasy 
Snipe. I być może sprawią, że polska flota 
powiększy się o kilka kolejnych jachtów.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik Rafał Zakrzewski wystartuje w Kamieniu Pomorskim z Agnieszką Wiercińską.

Piotr Mańczak (za sterem) już dziewięć razy zdobywał mistrzostwo kraju w klasie Snipe. Przed mistrzostwami Eu-
ropy realnie ocenia siły i liczy na miejsce w połowie stawki. Po cichu jednak marzy o awansie w okolice 20 miejsca. 
Poziom regat będzie bardzo wysoki.
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Klasa Snipe odrodziła się po latach na poznańskim Jeziorze Kierskim.  
Prawie co tydzień załogi słonek rywalizują w regatach. Organizują też  

mistrzostwa kraju, a nawet imprezy o randze międzynarodowej.  
Na zdjęciu: Polska kontra Belgia.

http://WWW.SNIPE.COM.PL/
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5 godzin i 51 minut biegł dookoła 
Jezioraka, najdłuższego jeziora 
w Polsce, maratończyk Michał Zło-

towski. Żeglarz Karol Górski wraz z zało-
gą opłynął natomiast Jeziorak w 6 godzin 
i 15 minut. Żagle przegrały z mięśniami 
w pierwszej edycji wyścigu Jeziorak Chal-
lenge zaledwie o 24 minuty. Kiedy rewanż? 
Organizatorem tego niecodziennego wyda-
rzenia było miasto Iława.

Wyścig nazwany Jeziorak Challenge – Po-
konaj Jeden z 7 Nowych Cudów Polski to 
wydarzenie, jakiego do tej pory w Polsce nie 
było. Maratończyk i żeglarz musieli pokonać 
70 kilometrów. Karol Górski wraz z załogą 
płynął jachtem regatowym klasy 730. Wy-
ruszył z Iławy, dotarł na północ Jezioraka 
i następnie powrócił do miasta. Michał Zło-
towski biegł dookoła akwenu. Trasa, którą 
pokonał, wiodła przez Park Krajobrazowy 
Pojezierza Iławskiego, jeden z najatrakcyj-
niejszych obszarów przyrodniczych w kraju.

Mimo ogromnego upału zawodnicy wal-
czyli do ostatnich metrów. Na nabrzeżu ho-
telu „Port 110” w Iławie pierwszy pojawił 
się Michał Złotowski. – Jestem zadowolony 
z wyniku. Walczyłem ze słońcem, ale udało 
się utrzymać tempo. W tym miejscu przy-
jemnie było rywalizować, już samo biega-

nie wokół Jezioraka było nagrodą – mówił 
tuż po przekroczeniu mety. Przez całą trasę 
maratończykowi towarzyszyli trenujący 
pod okiem Pawła Hofmana sportowcy z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących im. Stefa-
na Żeromskiego w Iławie. 

W 2009 roku Karol Górski, który wie-
lokrotnie reprezentował Iławę w regatach 
meczowych, pokonał podobną trasę w 5 go-
dzin i 27 minut. Wtedy jednak dość mocno 
wiało. – Znajomość akwenu, doświadczo-
na załoga i bardzo dobry jacht to za mało, 
gdy brakuje wiatru. Mimo to walczyliśmy 

do końca. Pokonaliśmy piękny długi szlak. 
Na Jezioraku pływa się po prostu świetnie 
– podsumował swój start Karol.

Niecodziennej rywalizacji maratończyka 
i żeglarza przyglądali się nie tylko miesz-
kańcy Iławy i turyści przebywający nad 
Jeziorakiem, ale także ponad 21 tysięcy 
internautów. – Kamery umieszczono na sa-
mochodzie, który towarzyszył biegaczowi, 
oraz na jachcie. Pozwoliły one obserwować 
zmagania zawodników na żywo. Nadajniki 
GPS, w które wyposażyliśmy sportowców, 
dały dodatkowo możliwość śledzenia ich 
położenia na mapie satelitarnej – mówi Mi-
chał Młotek, szef miejskiej promocji i jed-
nocześnie organizator wyścigu. Nagranie 
relacji można zobaczyć na stronie firmy 
Kolaj FX, partnera technicznego wyścigu.

Organizatorem Jeziorak Challenge było 
miasto Iława, a współorganizatorami – fir-
ma Sailing Event, Nadleśnictwo Iława oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w Iławie. Wyścig wspar-
ły firmy Rainmaker Yacht Club, Salomon, 
Suunto, Agisko, PowerGym, Sportslab, 
Bricomarche, Yacht Hornet i hotel „Port 
110”. Partnerem technicznym była firma 
Kolaj FX, a partnerami medialnymi maga-
zyn „Wiatr” i „Outdoor Magazyn”.

wyścig dookoła jezioraka
„Już samo bieganie wokół Jezioraka było nagrodą” – mówił na mecie zwycięzca Michał Złotowski (z lewej). Jacht klasy 730 Karola Górskiego.

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

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

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

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

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

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

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

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

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

ŁÓDZKIE
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57

Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75

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

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

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

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

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

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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eNeRGA SAiliNG SpOrT

Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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P ierwsze regaty rozegrano na po-
czątku maja w Pucku. Uczest-
niczyło w nich 145 zawodników 

(grupa A). Do floty dołączyli goście z za-
granicy: Czesi, Białorusini, Litwini i Ro-
sjanie. Pogoda nie rozpieszczała – uczest-
nicy zmagali się z wiatrem o sile 5 stopni 
Beauforta, dużą falą i temperaturą odczu-
walną wynoszącą około 2 stopni Celsju-
sza. W kolejnych dniach zawodnikom 
towarzyszyły trudne zmienne wiatry. – 
Warunki zmusiły sterników do wykazania 
się wszechstronnością – mówił po zakoń-
czeniu zawodów Przemysław Struś, trener 
YKP Gdynia. Zwyciężył Wiktor Kamiń-
ski (YKP), drugie miejsce zajęła Julia 
Szmit (MBSW/UKŻR Giżycko), a trzecie 
– Tytus Butowski (YKP), ubiegłoroczny 
mistrz Europy. W klasyfikacji dziewcząt 
wygrała Julia, przed Hanną Dzik (YKP) 
i Michaliną Manikowską (JKW Poznań). 
W tym samym czasie rozegrano regaty 
grupy B (Puchar KS Zatoka Puck), które 
zgromadziły na stracie 158 sterników. Na 
wodach zatoki rywalizowało ponad 300 
jachtów. Nie dziwi więc, że ekipy z sąsied-
nich krajów tak chętnie przyjeżdżają do 
nas na regaty.

W połowie maja żeglarze przenieśli się 
do Gdyni. Tam, w Pucharze YKP, sklasy-
fikowano 107 zawodników. Doskonale ra-
dzili sobie goście z Litwy – zajęli pierwsze 
i piąte miejsce. Wśród polskich sterników 
najlepiej żeglowała Julia Szmit, która wy-
przedziła gospodarzy – Mikołaja Staniu-
la i Tytusa Butowskiego. W klasyfikacji 
dziewcząt druga była Emila Zygarłowska 
(JKW), a trzecia – Hanna Dzik.

Pod koniec maja zawodnicy spotkali się 
w Kamieniu Pomorskim, gdzie rozegrano 
trzecie regaty cyklu Energa Sailing Cup – 
Puchar Mariny Kamień Pomorski. W dzie-
więciu wyścigach na akwenie przyszło-
rocznych mistrzostw świata rywalizowało 
111 żeglarzy z Polski, Czech, Litwy i Rosji. 
Na wodzie na uczestników czekała duża 
niespodzianka: pływający bar czekolado-
wy. A na brzegu żeglarze brali udział w re-
gatach kajakowych, poznawali minihokej 
i rozgrywali turniej szachowy. Regaty ka-
jakowe cieszyły się wyjątkową popularnoś-
cią (mimo silnego wiatru i zimnej wody). 
Na zakończenie pierwszego dnia organiza-
tor zaprosił sterników na projekcję filmu 
dokumentalnego „Optimista” połączoną 
z poczęstunkiem w kawiarni „Pistacchio”. 

Natomiast drugiego dnia przygotowano 
dla dzieci ognisko, a do zabaw zachęcał 
szczudlarz.

Całe podium w regatach zajęła Gdynia. 
Zwyciężył Mikołaj Staniul (YKP), drugie 
miejsce zajął Tytus Butowski (YKP), a trze-
cie – Adam Głogowski (Yacht Klub Stal). 
Wśród dziewcząt po raz trzeci wygrała Julia 
Szmit (MBSW/UKŻR Giżycko), druga była 
Matylda Kujawińska (AZS Poznań), a trzecia 
– Aleksandra Soczyńska (YKP). Podczas ce-
remonii zakończenia wręczono nominacje do 
reprezentacji na mistrzostwa Europy w Irlan-
dii i mistrzostwa świata w Argentynie.

W drugiej połowie czerwca żeglarze 
spotkali się w Giżycku, pod koniec lip-
ca odwiedzą Charzykowy, a na początku 
sierpnia – Poznań. Klasyfikacja końcowa 
po sześciu imprezach pozwoli wyłonić naj-
lepszych czterdziestu zawodników, którzy 
wezmą udział w finale Energa Sailing Cup 
w Sopocie (ostatni weekend sierpnia). Na-
grodą dla zwycięzców będzie przyjęcie na 
kolejny sezon do Funduszu Rozwoju Mło-
dych Talentów Energa Sailing – 14 żeglarzy 
otrzyma od Polskiego Związku Żeglarskie-
go i Grupy Energa wsparcie finansowe na 
kontynuowanie sportowej kariery.

energa Sailing Cup na półmetku
Żeglarze z Gdyni dominują w cyklu regat Energa Sailing Cup.  

Wśród dziewcząt prym wiedzie Julia Szmit z Giżycka. 

W Kamieniu Pomorskim rozegrano dziewięć wyścigów. Zawodnicy ścigali się na akwenie przyszłorocznych mistrzostw świata.
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P o bardzo udanych startach deska-
rzy w Hyères, o czym pisaliśmy 
w czerwcowym wydaniu, mo-

gliśmy się spodziewać dobrych wyników 
również w Holandii. Ale chyba nikt nie 
oczekiwał aż takiej dominacji polskich 
żeglarzy. Zofia Klepacka, medalistka 
z igrzysk w Londynie, zdeklasowała rywal-
ki, zajmując pierwsze lub drugie miejsce 
niemal we wszystkich wyścigach. – Jestem 
szczęśliwa. Teraz będę miała trochę czasu, 
by odpocząć – mówi Zośka. – Cieszę się, że 
mamy tak silną ekipę. I co najważniejsze, 
przyjaźnimy się. Rywalizujemy na wodzie, 
ale gdy schodzimy na ląd – jest koleżeń-
stwo. To chyba klucz do naszych sukcesów.

Wraz z Zofią Klepacką na podium stanę-
ły Małgorzata Białecka i Kamila Smektała. 
Do ostatniej chwili nie było wiadomo, która 
z nich zdobędzie srebro, a która brąz, gdyż 
różnice punktowe były niewielkie – na fi-
niszu regat Białecka zebrała 33 punkty, 
a Smektała 34 punkty. Dla Kamili jest to 

Kto zatrzyma polski windsurfing?
Aż sześcioro Polaków z klasy RS:X zdobyło medale podczas regat Pucharu  

Europy w holenderskim Medemblik. Nasi zawodnicy nikogo spoza polskiej kadry  
nie wpuścili na podium. Zwyciężyli Paweł Tarnowski i Zofia Klepacka.

Polski windsurfing w natarciu podczas regat 
Pucharu Europy w holenderskim Medemblik. 
Na trasę ruszają dziewczyny.
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Zofia Klepacka znów najszybsza wśród pań.  Fot. Sander van der Borch
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pierwszy medal międzynarodowych senior-
skich regat. Na piątym miejscu znalazła się 
kolejna z Polek, Maja Dziarnowska. Hanna 
Zembrzuska wywalczyła dziesiątą lokatę.

Wśród mężczyzn stawka była bardzo wy-
równana i rywalizacja trwała do ostatniego 
wyścigu. Medale przypadły ekipie Ener-
ga Sailing Team Poland. Zwyciężył Paweł 
Tarnowski (36 punktów), srebro zdobył 
Piotr Myszka (trzy punkty straty do lidera), 
a brąz wywalczył Przemysław Miarczyń-
ski (sześć punktów straty). Czwartą pozy-
cję zajął mistrz olimpijski Holender Dorian 
van Rijsselberghe.

Paweł Tarnowski obronił w Medemblik 
tytuł sprzed roku. – Ostatni wyścig był bar-
dzo szybki. Miałem dobry start, obawiałem 
się nawet, czy nie popełniłem falstartu, 
choć z mojego punktu widzenia wszystko 
było OK. Piotr, który startował obok mnie, 
od początku był pierwszy. Zaraz za mną na 
metę wpłynął Przemek. Do Polaków nale-
żały trzy najlepsze miejsca w wyścigu me-
dalowym – to świetny wynik.

W klasie 49er wystartowały trzy polskie 
załogi. Łykasz Przybytek i Paweł Kołodziń-
ski ukończyli regaty na niezłym ósmym 
miejscu. Na dalszych pozycjach znaleźli się 
Tomasz Januszewski i Jacek Nowak (13. miej-
sce) oraz Przemek Filipowicz i Jacek Piasecki 
(17.). Podium obsadziły aż dwa zespoły bry-
tyjskie: Dylan Fletcher i Alain Sign oraz John 
Pink i Stuart Bithell. Agnieszka Skrzypulec 
i Natalia Wójcik wywalczyły siódmą lokatę 
w klasie 470.  Emilia Wylandowska

Paweł Tarnowski obronił w Medemblik pierwsze miejsce sprzed roku.  Fot. Sander van der Borch

Drugie miejsce dla Piotra Myszki.  Fot. Sander van der Borch (3)

Przemysław Miarczyński i Paweł Tarnowski. Uścisk mistrzów. Paweł Tarnowski. Jest złoto, jest radość.

Maja Dziarnowska, piąte miejsce.
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K arty odkryli Brytyjczycy. Skład 
zespołu Ben Ainslie Racing og-
łoszono w Greenwich 10 czerw-

ca. Prezentację uświetniła księżna Kate 
Windsor, żona księcia Williama. Załoga 
będzie reprezentować Yacht Squadron Ra-
cing, który jest częścią szacownego Royal 
Yacht Squadron. Skład ekipy to mieszan-
ka doświadczenia i młodości. Andy Clau-
ghton pokieruje zespołem projektantów. 
Wspierać go będzie Dirk Kramers, który 
współtworzył już sześć zwycięskich jach-
tów. Szefem teamu żeglarzy będzie Nowo-
zelandczyk Jono McBeth, który ma za sobą 
trzy zwycięskie kampanie. Na pokładzie 
jedną z głównych ról odegra zapewne Matt 
Cornwell, były mistrz świata w żeglarstwie 
meczowym. Podpisano już pierwsze umo-
wy sponsorskie, dzięki którym zespół ma 
zapewnione finansowanie przygotowań 
przez najbliższe trzy lata. Bazą drużyny 
będzie Portsmouth. Ben Ainslie szacuje, że 
aby nawiązać równorzędną walkę z najlep-
szymi, niezbędny będzie budżet w wysoko-
ści 80 milionów funtów.

 Do walki o puchar szykują się także 
żeglarze z Team France. Michel Desjoye-
aux, Franck Cammas i Olivier de Kersau-
son intensywnie zbierają pieniądze i wiele 
wskazuje na to, że uda im się skompletować 
odpowiednią ekipę. Nie będzie za to innej 
francuskiej drużyny braci Peyron (Team 
Energy). Loïck Peyron podpisał niedawno 
kontrakt ze Szwedami z Artemis Racing.

W bardzo trudnej sytuacji są finaliści po-
przedniej edycji – Emirates Team New Ze-
aland. Grant Dalton ma kłopoty z pozyska-
niem funduszy, a już 8 sierpnia mija termin 
wpłaty pierwszej raty wpisowego do regat 
(rata wynosi ponad milion dolarów, a pełne 
wpisowe ustalono na ponad trzy miliony 
dolarów). Jeśli Dalton nie pozyska sponso-
rów, Nowozelandczyków zabraknie w Pu-
charze Ameryki po raz pierwszy od 1992 
roku. W tym czasie narodowe ekipy Emi-
rates Team New Zealand oraz New Zealand 
Challenge dwukrotnie sięgały po trofeum 
(w 1995 roku i 2000 roku) i czterokrotnie 
rywalizowały w finałach. Nowozelandczy-
cy dość ostro krytykują nowy regulamin 

regat. Szczególnie punkt mówiący o tym, 
że obrońcy mogą zbudować dwa jachty no-
wej klasy AC62, a pretendenci tylko po jed-
nym. Konflikt między Grantem Daltonem 
a Jamesem Spithillem (skipper Oracle Team 
USA – obrońca trofeum) narasta. Amery-
kanin podważa nawet kompetencje Daltona 
do skutecznego kierowania zespołem.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędą się 
finałowe regaty zaplanowane na lato 2017 
roku. Pewne swego San Francisco nie zna-
lazło się nawet na krótkiej liście kandyda-
tów wskazanych przez Russella Couttsa 
(kluczowa postać Oracle Team USA i dy-
rektor America’s Cup Event Authority). 
Przyczyną jest prawdopodobnie deficyt 
w kasie miasta po ostatnich finałach sięga-
jący 11,5 mln dolarów. Wśród kandydatur 
wymienia się San Diego, Chicago i Hamil-
ton na Bermudach. Miejsce regat ma zostać 
wybrane do końca roku. Ciekawe jest to, że 
zespoły muszą wpłacić niemałe pieniądze 
za udział w regatach, które nie wiadomo, 
gdzie się odbędą.

Marek Słodownik

Księżna Kate błogosławi Bena Ainslie
Opublikowano regulamin 35. edycji Pucharu Ameryki. Nadchodzi  

czas pierwszych wpłat za udział w regatach, tworzą się zespoły i znów  
dochodzi do ostrych konfliktów. Czyli wszystko w normie.

Prezentację zespołu Ben Ainslie Racing  
uświetniła księżna Kate Windsor, żona księcia Williama. 
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N owa jednostka jest krótsza o 10 
stóp od katamarana AC72, na 
którym rywalizowano w ostat-

niej edycji regat. Po co właściwie wprowa-
dza się nową konstrukcję, skoro poprzednia 
uznawana była za prawdziwy cud inżynierii 
materiałowej? Stara łódź była szybka, efek-
towna w żegludze i dająca widzom sporo 
emocji, ale miała też poważne mankamen-
ty, które w trakcie regat były aż nadto wi-
doczne. Kadłuby o zbyt małej wyporności 
były przyczyną wywrotek i uszkodzeń. 
Wywracał się „Oracle 17”, kłopoty mieli 
Nowozelandczycy, ale najbardziej drama-
tyczną wywrotkę zanotował jacht szwedz-
kiego zespołu Artemis Racing. Jednostka 
straciła pływak i dźwigary łączące pływa-
ki, a jej remont w istotny sposób wpłynął 
na przebieg rywalizacji. W wypadku zginął 
Andrew Simpson, medalista olimpijski, co 
wywołało dyskusję na temat konstrukcji 
i bezpieczeństwa uczestników.

Najważniejszy wniosek po lekturze ob-
szernego dokumentu jest taki, że nie zde-
cydowano się na wprowadzenie konstruk-
cji monotypowej. Oczywiście ustalono 
najważniejsze parametry, ale dość dużą 
swobodę pozostawiono konstruktorom – 
ostateczny kształt jednostki będzie zależeć 
od ich pomysłowości. Dlatego rywalizacja 
toczyć się będzie nie tylko na wodzie, ale 
także w biurach projektowych. Takiego 

rozwiązania domagali się szefowie zespo-
łów, twierdząc, że dzięki temu możliwy jest 
postęp w żeglarstwie i naturalna ewolucja 
regat. Zmniejszenie długości jachtu miało 
na celu ograniczenie wydatków. Skróce-
nie jednostki o trzy metry redukuje koszty 

o kilkanaście procent, co przy budżetach 
przeznaczanych na budowę pucharowych 
katamaranów ma duże znaczenie. Celem 
organizatorów jest zwiększenie liczby ze-
społów startujących w regatach i wzrost za-
interesowania Pucharem Ameryki (w ostat-
niej edycji rywalizowały zaledwie cztery 
jachty). Oracle Team USA, posiadacz trofe-
um, na kampanię wydał ponad 230 mln do-
larów, a najuboższy zespoł, Emirates Team 
New Zealand, miał niespełna 100 mln dola-
rów. Z oszczędności żeglarze musieli prze-
kładać kabestany z jednego jachtu na drugi. 
Teraz organizatorom marzy się udział kil-
kunastu załóg, co uczyniłoby imprezę bar-
dziej atrakcyjną dla widzów i zwiększyłoby 
wpływy z praw telewizyjnych.

Nowy jacht ma 19 m długości, 11,7 m sze-
rokości i waży zaledwie 4,3 tony. Kształt 
pływaków wskazuje na znacznie większą 
wyporność w sekcji dziobowej, co ma za-
pobiec nurkowaniu dziobów podczas żeglu-
gi na fali. Dopuszcza się stosowanie struk-
tury plastra miodu w konstrukcji kadłuba, 
jednak wykorzystywane do tego materiały 
zostały ograniczone do aluminium, nomek-
su i drewna. Wskazano także materiały na 
poszycia. Sporo uwagi poświęcono siatce 
rozpiętej między pływakami. Określono 
nie tylko rodzaj materiału, z jakiego ma 
być wykonana, ale także rozmiar oczek 
oraz wielkość szpar między jej krawędzią 
a kadłubami. Autorzy dokumentu wspo-
minają też o mieczach – ograniczono ich 
kształt, wielkość i zakazano zmiany płetw 
podczas regat.

Funkcję głównego żagla pełnić będzie 
skrzydło. Przepisy dokładnie opisują tech-
nologię wykonania tego elementu. Skrzyd-
ło ma ważyć nie mniej niż 870 kilogramów, 
określono także położenie jego środka cięż-
kości. Wszystkie urządzenia mają być ob-
sługiwane wyłącznie siłami załogi.

Osobny rozdział poświęcono załodze. 
Osiem osób na pokładzie może ważyć nie 
więcej niż 700 kilogramów. Zaznaczono 
przy tym, że żeglarze będą ważeni w szor-
tach. Ograniczono wagę wyposażenia 
załogantów do 8,5 kilograma i zakazano 
zabierania na pokład wody, której waga 
przekracza wyznaczony limit. Załogantom 
zabroniono także przebywania w czasie 
wyścigu pod pokładem w celu obniżenia 
środka ciężkości łodzi.

Marek Słodownik

Nowy jacht do Pucharu Ameryki
Znamy przepisy klasowe nowego katamarana  

do regat o Puchar Ameryki. Za trzy lata załogi będą walczyć  
o srebrny dzban na jachtach AC62.

Australijczycy i Amerykanie mierzyli siły u wybrzeży Sydney.  Fot. Andrea Francolini

Amerykanie trenują na małym jachcie.

Projekt nowego katamarana.
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SpOrT volvo oCeAN RACe

R egaty rozpoczną się wyścigiem 
portowym u wybrzeży hiszpań-
skiej miejscowości Alicante (4 paź-

dziernika). Załogi popłyną do Kapsztadu 
w RPA, Abu Zabi w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich, a następnie do Chin, Nowej 
Zelandii, Brazylii, USA, Portugalii, Francji 
i Szwecji.

Trzy miesiące przed startem załogi dzielą 
czas między wyczerpujące treningi, szko-
lenia teoretyczne oraz żeglugę na nowych 
jachtach zaprojektowanych do Volvo Ocean 

Race. Harmonogram przygotowań jest pre-
cyzyjnie zaplanowany i podzielony na mi-
nuty, więc na starcie staną załogi doskonale 
zgrane i zdeterminowane. Szkoda tylko, że 
będzie zaledwie sześć jachtów. 

Największą uwagę zwracają panie z zało-
gi Team SCA. Dziewczyny ciężko trenują, 
wyciskają siódme poty, ale praca przynosi 
efekty. Ekipa jest skonsolidowana, a atlan-
tycki rejs do Newport pozwolił na wyło-
nienie podstawowego składu. Ciekawostką 
jest, że treningi odbywają się według sche-

matu zespołu ABN AMRO Bank z 2006 
roku. Stosowane są nie tylko podobne 
metody szkoleniowe, ale także obciążenia 
podczas treningu fizycznego. 

Holenderski zespół Brunel dowodzony 
przez Bouwe Bekkinga, uznawany przez 
wielu za faworytów, nadal kompletuje za-
łogę. Nie oznacza to jednak bezczynności. 
Jak usłyszeliśmy w biurze regat, Holendrzy 
narzucili sobie najbardziej wyczerpujący 
system przygotowań. To właśnie oni naj-
solidniej trenują na siłowni i mają regu-

Piękne i bestie 100 dni przed startem
Pięć załóg przygotowuje się do okołoziemskich regat Volvo Ocean  

Race. W październiku wystartują jachty zespołów z Holandii, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Turcji, Chin oraz międzynarodowa ekipa pań.

Holenderski zespół Brunel. Fot. Sander van der Borch Chiński Dongfeng Race Team złożony jest głównie z Francuzów.  Fot. Victor Fraile / PSI

Dziewczyny z zespołu Team SCA pierwsze  
zwodowały jacht i pierwsze odbyły dłuższe kontrolne rejsy.  

Czy równie szybkie będą na trasie regat?
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larne sprawdziany fizyczne. Zwartą ekipę 
cechuje ogromna determinacja. Niektórzy 
obserwatorzy twierdzą jednak złośliwie, że 
poziom zaangażowania jest wprost propor-
cjonalny do pensji, które u Holendrów są 
podobno najwyższe.

W drugiej połowie czerwca do wyścigu 
zgłosił się hiszpański zespół Campos, którego 
szefem jest żeglarz i biznesmen Pedro Cam-
pos, a liderami znani żeglarze Iker Martínez 
i Xabi Fernández, mistrzowie olimpijscy 
z Aten (klasa 49er), trzykrotni mistrzowie 
świata, laureaci nagrody ISAF World Sailors 
of the Year 2011 i uczestnicy ostatniej edycji 
regat na pokładzie jachtu „Telefonica” (stracili 
prowadzenie w końcówce wyścigu). Będzie to 
już ósmy start Hiszpanii w historii regat. Ze-
spół odebrał w Southampton zamówiony jacht 
klasy Volvo Ocean 65 i przygotowuje go do 
treningów. Kampanię Martíneza i Fernándeza 
wspierają Hiszpańska Narodowa Rada Sportu 
oraz Royal Spanish Sailing Federation.

Zespół Abu Dhabi Ocean Racing Iana 
Walkera, weterana tych regat, także nie 
próżnuje. Załoga jest już skompletowa-

na i ostro trenuje na oceanie. Co ciekawe, 
w składzie znajduje się zaledwie jeden że-
glarz ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, pozostali to Australijczycy, Nowo-
zelandczycy i Anglicy. Zbigniew Boniek 
zwykł mawiać, że gdyby pieniądze grały 
w piłkę, Kuwejt byłby mistrzem świata. Co 
powiemy, jeśli mistrzami regat Volvo Oce-
an Race zostanie załoga Abu Dhabi?

Chiński team Dongfeng Race Team zło-
żony jest głównie z Francuzów, a ekipą kie-
ruje Charles Caudrelier. Załoga popłynęła 
w rejs promocyjny do USA, dużo żeglowa-
ła po Atlantyku, ale w ostatnich tygodniach 
była o włos od utraty jachtu. W słabym 

Wygląda na to, że nie żartują...                                                     ...i naprawdę chcą pokonać facetów.   Fot. Rick Tomlinson / Team SCA (6)

Damska załoga budzi największe zainteresowanie kibiców i fotoreporterów.

Koja i garderoba. Nikt nie obiecywał luksusu.

wietrze o mało nie zderzyła się ze statkiem 
handlowym. Ekipa długo poszukiwała nie 
tylko żeglarzy, ale także członków zespołu 
brzegowego. Dziś, poskładana z wielu sła-
bo do siebie pasujących elementów, raczej 
nie należy do faworytów.

Wielką zagadką pozostaje amerykańsko-
-turecki Team Alvimedica kierowany przez 
Charliego Enrighta. W składzie próżno szu-
kać wielkich gwiazd światowego żeglar-
stwa. Ekipa trenuje na Atlantyku i korzysta 
z podpowiedzi Paula Cayarda, zwycięzcy 
regat z 1998 roku, którego zaangażowano 
w roli trenera.

Marek Słodownik
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W Smolcu pod Wrocławiem firma 
Sky-Yacht buduje niezwykłe 
spacerowe katamarany z napę-

dem elektrycznym. Joyboaty zadebiutowa-
ły jesienią ubiegłego roku i szybko stały się 
przebojem wielu europejskich marin i wypo-
życzalni sprzętu wodnego. Szczególną popu-
larnością cieszą się w Belgii, Austrii i Francji, 
ale producent negocjuje już kontrakty z od-
biorcami z USA, Australii i Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.

Projekt jachtu stworzył zespół Sebastiana 
Sadowskiego, właściciela firmy Sky-Yacht. 
Spory udział w pracach mieli absolwenci 
Politechniki Wrocławskiej. Postawiono na 
wygodę i bezpieczeństwo. Żaden element 
jachtu nie powstał przypadkowo, każdą od-
ległość i wysokość dokładnie przemyślano. 
Siedząc na jednym z foteli w części rufowej, 

możemy wygodnie oprzeć nogi o krawędź 
łóżka na pokładzie dziobowym. Relingi 
nad burtą umieszczono na takiej wysoko-
ści, że nadburcie doskonale pełni funkcję 
podłokietników. Nawet zagłówki foteli pa-
sują do wygodnej pozycji załogantów. Stół 
po obniżeniu zamienia się w podłokietnik 
dla osób opalających się na dziobie. Po 
prostu wszystko gra jak w szwajcarskim 
zegarku. Na tym niezwykłym, zaledwie 
czterometrowym jachcie może komforto-
wo wypoczywać nawet sześć osób i każda 
z nich znajdzie dla siebie wygodne miejsce.

Jacht napędzany jest dwoma zabudowa-
nymi silnikami elektrycznymi o mocy 80 
lbs. Joyboat łatwo osiąga prędkość mak-
symalną 8 km/h. Gdybyśmy podróżowali 
większą jednostką, takie tempo żeglugi 
nie robiłoby na nas wielkiego wrażenia. 
Ale mały elektryczny katamaran na śród-
lądowe wody, płynący 4,3 węzła, zapewnia 
naprawdę niezłą frajdę. Cztery akumulato-
ry o pojemności 230 Ah pozwalają na 7, 8 
godzin żeglugi z maksymalną prędkością. 
W praktyce więc na cały długi dzień. Ła-
dowanie zajmuje nie więcej niż 12 godzin. 

Zwiedzaliśmy Wrocław od strony wody, pływając bez hałasu, 
komfortowo i nawet dość szybko. Przedstawiamy wam jacht Joyboat 

– polski pomysł, polską produkcję i rodzimy hit eksportowy.

Pływaliśmy 
jachtem  
joyboat

Podwodne relingi osłaniające śruby. Monitor i joystick. Joyboat w aranżacji plażowej (bez stolika).
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Joyboat ma wskaźnik zużycia baterii. Pod-
czas testu przez ponad godzinę pływania 
wykorzystaliśmy zaledwie 10 proc. energii. 

Jachtem manewrujemy za pomocą joy-
sticka, który znajduje się na panelu stero-
wania między dwoma rufowymi fotelami. 
Pracę silników, których przecież prawie nie 
słyszymy, ilustrują słupkowe wykresy na 
dotykowym siedmiocalowym ekranie (ob-
serwujemy kierunek pracy i siłę uciągu). 
Monitor informuje także o kursie kompa-
sowym i poziomie rozładowania baterii. 
Chcąc uruchomić funkcję autopilota, wy-
starczy przycisnąć guzik przy joysticku 
i łódź utrzymuje zadany kurs. Na panelu 
sterowania znajduje się jeszcze włącznik 
redukcji mocy. Funkcja ta pozwala ogra-
niczyć prędkość, gdy z jachtu korzystają 
mniej doświadczeni użytkownicy. Silniki 
pracują wtedy płynniej, a manewry (na 
przykład w porcie) wykonujemy spokojniej.

Joyboat to wyjątkowo bezpieczna jednost-
ka. Poza tradycyjnymi zabezpieczeniami, 
jak relingi i zrywka, zastosowano kilka do-
datkowych rozwiązań, na przykład podwod-

ne relingi osłaniające śruby i system automa-
tycznego odcięcia zasilania po opuszczeniu 
drabinki kąpielowej. Bardzo ciekawym 
rozwiązaniem jest mobilna aplikacja na te-
lefon pozwalająca połączyć się z jachtem za 
pomocą bluetooth i zdalnie manewrować 
jednostką. To narzędzie szczególnie przyda 
się w wypożyczalniach sprzętu wodnego. 
Bosman w każdej chwili może przejąć kon-
trolę nad łodzią i na przykład sprowadzić 
do portu jacht, którego użytkownicy łamią 
przepisy. Aplikacja jest dostępna na system 
Android, ale wkrótce będzie także działać 
na iPhonach. Połączenie jachtu z telefonem 
pozwala też odtwarzać przez pokładowy 
system audio ulubione utwory zgromadzone 
w pamięci aparatu. Zarówno aplikacja, jak 
i cały system elektroniki to autorskie projek-
ty twórców jednostki.

Katamaran stworzono głównie z my-
ślą o wypożyczalniach sprzętu wodnego 
i hotelach, ale według mnie, jest to rów-
nież doskonały jacht dla prywatnych ar-
matorów. Sprawdzi się też jako łódka na 
śródlądowe wyprawy wędkarskie. Dzięki 

silnikom elektrycznym może się zapusz-
czać na akweny objęte strefami ciszy. Poza 
tym jacht możemy prowadzić bez żadnych 
uprawnień motorowodnych, a nawet bez in-
struktażu, bo sterowanie jest intuicyjne, ła-
twiejsze niż kierowanie autem. Firma Sky-
-Yacht buduje kolejną spacerową jednostkę 
– nowy model będzie przystosowany do 
żeglugi także na słonych wodach.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

JOYBOAT
Długość 4,28 m
Szerokość 2,17 m
Waga 390 kg
Liczba osób od 1 do 6
Zanurzenie 0,34 m
Cena 9 900 zł netto
W standardowej wersji łódź jest wyposażo-
na między innymi w dwa silniki elektryczne 
55 LBS, sześć akumulatorów 115 Ah 12V 
o wadze 27 kg, sześć modułów ładowania 
(czas ładowania wynosi 12 godzin), moduł 
sterowania z radiem i GPS, moduł audio (2 x 
50 W) oraz moduł multimedialny.

Aplikacja pozwala połączyć się z jachtem i zdalnie manewrować jednostką. Testujemy sterowanie przez telefon.

http://WWW.SKY-YACHT.EU/
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P arker 750 Cabin Cruiser i 750 Day 
Cruiser to jachty, na które czeka-
łem od ubiegłorocznych targów 

w Paryżu, gdzie po raz pierwszy zaprezen-
towano prototyp modelu 750 CC. I wreszcie 
w połowie maja otrzymujemy zaproszenie 
na testowe rejsy. W gdyńskiej marinie 
czekają na nas oba modele: znany z Pary-
ża i z warszawskich targów Wiatr i Woda 

Parker 750 Cabin Cruiser oraz bliźniaczy 
750 Day Cruiser, który dopiero opuścił 
stoczniową halę. Jego linia przypomina tra-
dycyjne skandynawskie łodzie otwarto po-
kładowe, o wyraźnie sportowym, a nawet 
drapieżnym charakterze. Nie ulega wątpli-
wości, że wodowanie tej jednostki oznacza 
początek nowego rozdziału w historii firmy 
Parker Poland.

Oba jachty zbudowano na tym samym 
kadłubie o długości 6,99 metra. Dostępne 
są z tymi samymi silnikami przyczepnymi 
(od 150 KM do 300 KM). A w burtach obu 
modeli są takie same długie przyciemnio-
ne okna doświetlające kabinę armatorską. 
Także kabina dziobowa na obu jednost-
kach, z dwuosobowym łóżkiem i toaletą, 
jest identyczna. Jednak mimo tych podo-
bieństw testujemy zupełnie inne jachty.

Wyruszamy z Gdyni do Sopotu. Płynę 
kabinowym Parkerem 750 CC, natomiast 
Dominic, dziennikarz z Francji, siada za 
sterem modelu 750 DC. Na łodzi typu RIB, 
która podczas rejsu towarzyszy naszym 
jednostkom, dowodzi Christopher Scott 
z firmy Parker Poland. Pogoda wymarzona: 
błękitne niebo, temperatura 20 stopni Cel-
sjusza, prawie bezwietrznie i niemal płaska 
woda.

W czasie podróży do Sopotu sprawdzam, 
jak szybko można płynąć modelem 750 CC 
wyposażonym w silnik Mercury o mocy 
200 KM. Bez trymowania motoru rozpę-
dzam łódź do ponad 32 węzłów. Po delikat-
nym uniesieniu silnika prędkość zaczyna 
rosnąć i w końcu płynę 35 węzłów (przy 
6500 obrotach na minutę). Ale zerkam 
przez ramię i widzę, że bliźniaczy jacht 
z takim samym silnikiem, ale bez dachu 
nad kokpitem, wyraźnie mnie wyprzedza 
i po chwili zostawia w tyle. Dominic rozpę-
dza swoją jednostkę prawie do 39 węzłów. 
Wysoka nadbudówka powoduje jednak 
dość spory opór powietrza. Poza tym moja 
łódź jest bardziej obciążona.

W Sopocie przy molo sprawdzamy, jak 
łódki zachowują się w ciasnych skrętach. 
Dominic wsiada na RIB, a ja moim cabin 
cruiserem zataczam wokół niego ciasne 
ósemki. Z mocnych przechyłów w trakcie 
zwrotów łódka szybko wraca do pozy-
cji pionowej. Widoczność z przeszklonej 

Parker 750 z dachem albo bez
Arek Rejs testował w maju dwa najnowsze bliźniacze jachty  

stoczni Parker Poland. Który model bardziej przypadł mu do gustu?

Parker 750 Cabin Cruiser (z lewej) i 750 Day Cruiser. Mnóstwo możliwości na każdą okazję.

Parker 750 Day Cruiser osiągał prędkość 34,8 węzła, nawet gdy cały czas płynął bokiem do fali.

Imponująca sterówka z dużym ploterem i regulowanym siedziskiem.
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sterówki jest bardzo dobra we wszystkich 
kierunkach. Łódź doskonale sobie radzi 
z szerszymi i bardziej ciasnymi łukami. 

Po kilku minutach siadam za sterem mo-
delu 750 Day Cruiser. To naprawdę zupełnie 
inna łódź niż pozostałe produkty stoczni 
Parker Poland. Nie dziwię się Dominicowi, 
iż niechętnie zamienił się jachtami. 750 DC 
ma elektroniczne klapy trymujące firmy 
Uflex, które ustawiam za pomocą joysti-
cka. To dobre rozwiązanie, ale jak każda 
nowość, wymaga przyzwyczajenia i wpra-
wy. Delikatny ruch joystickiem szybko 
zmienia położenie klap. W wypadku awa-
rii systemu sterowania przy odpowiedniej 
prędkości klapy mogłyby pełnić funkcję 
awaryjnego steru. W ciasnych zwrotach 
łódka przyspiesza bez problemów, a nie-
wielka kawitacja występuje jedynie przy 
bardzo ciasnych zakrętach.

Wiatr się wzmaga i na zatoce pojawiają 
się spore fale. Teraz możemy zobaczyć, jak 
nasze jachty radzą sobie w trudniejszych 
warunkach. Oba modele tną fale niczym 
nóż i niezwykle rzadko odczuwamy ude-
rzenie kadłuba o wodę. Z wycieraczek na 
przedniej szybie korzystam zaledwie kilka 
razy. W drodze powrotnej do Gdyni Par-
ker 750 Day Cruiser, choć prawie cały czas 
płynie bokiem do fali, osiąga prędkość 34,8 
węzła. Kilka kropel wody dostaje się na po-
kład, ale warto poszaleć, bo to właśnie łódź 
do takiej zabawy. Wygodna, dobrze wypo-
sażona, dzielna, a do tego przyciągająca 
uwagę (nasze popisy przy sopockim molo 
oglądał tłum widzów).

Testowane jachty, choć to bliźniacze 
jednostki, przeznaczone są dla zupełnie 
innych odbiorców. 750 CC to doskonała 
łódka rodzinna i wędkarska na każdą po-
godę. W przeszklonej kabinie jest jadalnia 
z wygodnym miejscem dla czterech osób. 
Na prawej burcie, pod kanapą, ukryto 
mały kambuz z jednopalnikową kuchenką 
i zlewozmywakiem. Po obniżeniu stołu 
powstaje dodatkowe dwuosobowe miejsce 
do spania. Łódka ma przestronny głęboki 
kokpit z rozkładanymi kanapami ukrytymi 
w burtach. Natomiast otwarto pokładowy 
model 750 DC to jacht dla osób ceniących 
zupełnie inny styl wypoczynku na wodzie. 
Zalety tej łodzi docenią na przykład osoby 
chcące spędzić kilka godzin z grupą przy-
jaciół, na przykład na nartach wodnych.

Obu jachtom wróżę udany debiut na 
rynku, gdyż mogą z powodzeniem konku-
rować z konstrukcjami producentów fran-
cuskich i skandynawskich. Firma Parker 
Poland pokazała, w jaki sposób na jednym 
kadłubie, z identyczną częścią sypialną, 
zbudować dwie różne jednostki, dla innych 
klientów. Polską premierę modelu 750 Day 
Cruiser zaplanowano na targi Wiatr i Woda 
na wodzie w Gdyni.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

Parker 750 Cabin Cruiser Parker 750 day Cruiser
Długość 7,46 m 7,46 m
Szerokość 2,55 m 2,55 m
Zanurzenie 0,80 m 0,80 m
Waga (bez silnika) 1 860 kg 1 750 kg
Zbiornik paliwa 230 l 230 l
Zbiornik wody 40 l 40 l
Liczba osób 7 7
Silniki do 300 KM do 300 KM
Kategoria CE C C
Cena netto 29 909 euro 33 250 euro

Model 750 Cabin Cruiser pięknie się prezentował na tle sopockiego hotelu „Grand”.

Przeszklona kabina modelu 750 CC kryje jadalnię, mały kambuz, sterówkę i stanowisko nawigatora.

Rozkładany stolik w kokpicie modelu 750 DC. Schowek na rufie (Parker 750 Day Cruiser).



38 liPieC 2014

bizneS ofeRTA SKlePu 3SAilS.eu

Awangardowe obuwie plażowe
Czy możecie sobie wyobrazić buty skła-
dające się z samej podeszwy? Tak właś-
nie wygląda niezwykły produkt firmy 
Firsties. To po prostu elastyczna pode-
szwa z przyczepną górną powierzchnią. 
Przed ubraniem zdejmujemy osłonę, 
którą zakładamy z powrotem, gdy nie 
używamy obuwia. Buty zakładamy, sta-
jąc na nich, a zdejmujemy, odciągając 
rękami podeszwę od stopy. To obuwie 
dopasowuje się do kształtu stopy i nie 
spada w wodzie. Cena: 14,90 euro. Źród-
ło: www.3sails.eu

Etui do iPhonów, iPadów i tabletów innych marek
Etui marki Armor-X do iPhonów 4 i 5 chroni urządzenie przed wodą 
opadową i brudem, nie utrudniając równocześnie dostępu do przyci-
sków i gniazd. Jego brzegi mają poliwęglanowo-silikonowe wzmoc-
nienia, które chronią sprzęt w razie upadku lub uderzenia. Obudowę 
wyposażono w uchwyt do mocowania na rurze o średnicy od 18 do 45 
mm (na przykład na relingu lub kierownicy roweru). iPhona z obudową 
można obracać na zaczepie o 360 stopni. Cena: 49,90 euro. Źródło: 
www.3sails.eu
W ofercie firmy Armor-X są też w pełni wodoszczelne etui do iPadów 
2, 3, 4, Air oraz do tabletów dziesięciocalowych (na przykład Samsung 
Galaxy). Opatentowane uszczelnienie klasy IPX-8 chroni przed wodą 
w pełnym zanurzeniu, zapewniając funkcjonalność dotykowego ekra-
nu. Po schowaniu tabletu w obudowie można nadal korzystać z kamery 
i gniazda słuchawek. Etui wyposażono w mocowanie typu X-mount. 
Cena: 89,90 euro. Źródło: www.3sails.eu

Bateria na słońce
Litowa bateria o pojemności 5000mAh wydłuża czas 

pracy urządzeń elektronicznych. Idealna do smartfonów, 
tabletów i kamer, a także do odbiorników GPS i odtwa-

rzaczy MP3. Może być ładowana za pomocą ładowarki sie-
ciowej albo poprzez wodoodporne ogniwo słoneczne w formie 

etui ochronnego (solar bag). Bateria ma wejście microUSB i dwa 
wyjścia USB. Cena: 49 euro. Źródło: www.3sails.eu

Turystyczny ekspres do kawy
Handpresso Wild pozwala zaparzyć 
ulubione espresso nawet na środku 
Pacyfiku. Ten miniekspres zawiera 
zbiornik wody na filiżankę i wytwa-
rza ciśnienie 16 barów. Do zaparzania 
używamy zwykłej kawy mielonej lub 
w postaci saszetek (ESE tabs). Poza 
tym wystarczy odrobina wody i gniaz-
do zapalniczki 12V. Cena: 89 euro. 
Źródło: www.3sails.eu

Organizer na drobiazgi
Na panelu w formacie zbliżonym do A4 znaj-
dziemy gumowe opaski mocujące, które pozwolą 
umieścić telefon, dokumenty, chusteczki, olejek 
do opalania czy środki opatrunkowe. Organizer 
można schować na przykład do torby z laptopem. 
Cena: 19,90 euro. Źródło: www.3sails.eu

Torby z płótna żaglowego
Firma 360 Grad szyje torby z używanych płócien 
i brezentu. Na każdym wyrobie jest informacja o po-
chodzeniu: typie jachtu, rodzaju żagla i akwenie, po 
którym pływał. W ofercie są torby uniwersalne, tu-
rystyczne, na laptopy, damskie torebki i worki oraz 
portmonetki. Są też torby plażowe i z zaczepami na 
rower. Ceny: od 25,90 euro za portmonetkę. Źródło: 
www.3sails.eu

Hamak z materiału spadochronowego
Lekkie hamaki jedwabne ważą zaledwie 0,6 kg, ale udźwigną aż 100 kg. Można je rozwiesić między 
masztem a sztagiem albo między palmami na lądzie. W tym drugim wypadku lepiej sprawdzi się 
model z moskitierą. Po dokupieniu plandeki rozwieszanej nad hamakiem wygodnie spędzimy tro-
pikalną noc. Dla kochanków przygotowano hamaki w rozmiarze XXL. Cena: od 27,90 euro. Źródło: 
www.3sails.eu

Termos Handpresso
Teraz można zabrać kawę nawet na deskę windsurfingową. Handpresso o pojem-
ności 320 ml zmieści się w kieszeni. Pusty waży tylko 300 gramów. Utrzymuje 
temperaturę do trzech godzin. Cena: 45 euro. Źródło: www.3sails.eu

Wodoszczelne głośniki
Te niezwykłe głośniki marki GraceDigital są 
nie tylko wodoszczelne, ale również odporne na 
wstrząsy i do tego unoszą się na powierzchni wody. 
Współpracują z urządzeniami elektronicznymi 
wyposażonymi w łącze bluetooth. Mają wbudowa-
ny mikrofon pozwalający odbierać połączenia te-
lefoniczne we współpracy ze smartfonem lub tab-
letem. Z rybami sobie nie pogadamy, ale możemy 
puścić im fajną muzykę. Głośniki mają gniazdko 
typu AUX do podłączenia kablem innych urzą-
dzeń oraz karabińczyk do zawieszania. Bateria 
pozwala korzystać z głośników przez 10 godzin, 
później ryby idą spać. Cena: 109,90 euro. Źródło: 
www.3sails.eu

Parker Poland Sp. z o.o. 
Cząstków Polski 171, 

05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99, parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl
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Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

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

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