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Nowy rozdział] ,,Nashachata ll''
Ekspedycyjny jacht ,,Nashachata II" wyruszył w dwuletni rejs. odwiedzi Grenlandię,

Irlandię i Wyspy Zielonego Przylądka. - Mamy niezwykłąjednostkę, dzielną i doskonale
wyposazoną. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania - mowi Zbigniew Jałocha.
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,,Nashachata ll" na Spitsbergenie w 2012 roku

grudniu 2010 roku ,,Nasha-
chata'' rozb1ła się u wybrzezy
Argentyny. Zniszczona łodż

pozostała na miejscu ' dziś na brzegl zato-
ki Sloggett leży jużjedynie rozszabrowany
wrak kadłuba. Niespełna rok od tego zda-
tzęn:ra krakowskie stowarzyszenie Concept
Sailing' armator rozbitej jednostki, kupiło
nową ł dŹ. Po sprowadzeniu jej do Polski
wykonano prace modernizacyjne i zakupiono
dodatkowe wyposazenie. Jacht ochrzczono
imieniem,,Nashachata II''. W maju wyruszył
on w swą drugą daleką podr z z polskimi ze-
g|arzami - spędzi w rejsie prawie 2,5 roku.
O nowym jachcie i nowych wyzwaniachroz-
mawiamy ze Zbigniewem Jałochą, prezesem

stowarzyszenia Concept Sailing.
Magazyn ,,Wiatr'': Jak szukaliście no-

wego jachtu?
Zbigniew Jałocha: Zadanlę rrie było łatwe.

Szukaliśmy stalowej jednostki wyprawo-

wej o długości około 18 metr w Dzielnej
i gotowej do zeglugi po trudnych polarnych
akwenach. Takich jacht w jest niewiele,
dlatego rczważałem budowę łodzi na bazię
doskonałego kadłuba znalezionego w Szko-
cji (zaprojektowanego przez Colina Mudie,
Znanego angielskiego architękta jachtowe-

go). w Lymington okazało się jednak, ze na
sprzedaż jestł dŻklasy BT 67,,Jonathan IV''
oferowana za poŚrednictwem Berthon Boat
Cornpany. Jacht cumował przy prywatnej kei
w Tromso na p łnocy Norwegii. Pojechałem,
spotkałem holenderskiego zeglarza Marka
van de Wega, pogadaliśmy, trochę powspo-
minaliśmy dawne rejsy i wiosną 20ll roku
podpisaliśmy umowę. Po wakacjach silna za-
łoga złożona z kilku krakowskiclr kapitan w
odebrała łodżz Szetland w iprzez Stavanger
ruszyła do Polski. Porteln rnacierzystyln zo-
stał Gda/rsk, a donrową keją przystari Jacht
Klubu im. Conrada w G rkach Zachodnich.

Fot. Zbigniew Jałocha / Concept Sailing

Czy l dź BT 67 jest wymarzoną jed-
nostką do ekspedycyjnych rejs w?

Jacht ma brytyjski certyfikat MCA katego-
rii 0 (zeglugabez ograniczeir) i podlega co-
rocznym przeglądorn wykonywanym przez
brytyj skieg o rzeczoznawcę. Jednostki klasy
BT 67 Brytyjczycy zbudowali na około-
ziemskie regaty trasąze wschodu na zach d

(Global Challenge Race). Pomysłodawcą
wyŚcigu był Chay Blyth, słynny szkocki ze-
glarz, kt ry na jachcie ,,British Steel" pierw-
szy opłynął samotnie świat złą drogą, czylt
pod wiatr i prądy. Łodzie miały być dzielne,
szybkie ijednocześnie dość przyjazne w ob-
słudze - chodziło o to, by członkamt załog
mogli być żeg|arze amatorzy. Na pierwszą
edycję regat, w 199l roku, zbudowano 30

takich jednostek. Pięc lat p zniej powstało
jeszcze kilka jachtow, zrnodyfikowanych
na bazie doŚwiadczeir zdobytych podczas
wyŚcigu.,,Nashachata II'' poch odzi właśnie

DALPOL YACHT CZARTERY
Zapraszamy do skorzystania z naszej stale rozwijanej oferty
czarteru jacht w na Mazurach. Dysponujemy pełną linią jacht w
Phobos oraz innymi popularnymi na rynku modelami.

Jachty stacjonują w Stanicy Zeglarskiej Tajty w Wilkasach.

oferta First Minut ! Rezerwacja jacht w na sezon 2oL3 juŻ się rozpoczęła. Tylko teraz

największywyb r i najnowsze modele jacht w' Atrakcyjne rabaty do2oo/o na wszystkie

terminy. Zarezerwuj już teraz i skorzystaj ze zniżki.

tel. +48 506 506 7O4, +4832229 50 46 e-mail: czartery@dalpolyacht.pl
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WvI4CZNY DYSTRYBUToR NA PoLSKĘ
CTNTRUM TESToWE W SoPoCIE

SpRzgDAZ, sERWrs I optEKA NAD JACHTAMT
FI NIANSOWANI E, PROGRAMY YACHT OWNERSHI P
USŁUGl PROJEKTOWE I DORADCZE
REJESTRAC.|E W KRA}U l ZA GRANICĄ

z tej drugiej serii, jest 33. egzemplarzem. Do
dziŚ na żaglu widać delikatny ślad po rekla-
mie sponsora regat. Na stronie internetowej
stowarzyszenia www.conceptsailing.pl (za-
kładka Jacht) zamieściliŚmy link do filmu
przedstawiającego regatową żeglugę naszej
łodzi w ciężkich oceanicznych warunkach.
Obraz robi dość mocne wrazenie i chyba
udowadnia, że łodż doskonale się nadaje do
wypraw ekspedycyjnych. Skoro poradzi-
ła sobie w dw ch okołoziemskich rejsach
najtrudniejszym szlakiem, poradzi też sobie
w zegludze prowadzonej przez nasze załogi.

Co się stało z pozostałyini jachtami
tego typu po zaprzestaniu organizacji re-
gat Global Challenge Race?

CzęŚć łodzi przejęły szkoły zeglarskie,
niekt re kupili prywatni armatorzy, a czte-
ry jednostki trafiły do słuzby w brytyjskiej
armii, gdzie wykorzystywano je do szkole-
nia komandos w.
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wyruszył na Spitsbergen, gdzie mieszkał i
żeg|owałprzez trzy kolejne lata'

Jakie prace przeprowadzono na jachcie
po zakupie?

Według projektu Jana Młyn arczyka prze-
budowaliśmy cztery przednie kabiny' Dziś
sąbardziej wygodne i funkcjonalne, opr cz
koi mają szafki i jaskołki. Na nowo urzą-
dziliśmy wielki forpik pełniący funkcję
magazynu. Mieści dwa pontony, dwa sil-
niki, zapasowe zagle i dodatkowy komplet
lin. Poza tyrn wyremontowano odsalarkę'
autopilot, zainstalowano nowy generator
i centralne ogrzewanie. ZamontowaliŚmy
r wniez nowy system manetki, a na dziobie
hydrauliczny ster strumieniowy. Powaz-
nym zadaniem był kapitalny remont silni-
ka. Podczas drugiego etapu prac całkowicie
przebudowano kabinę rufową. Zmienił się
także kambuz, gdzie zamontowano elek-
tryczny piekarnik i drugą lodowkę.
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Ile kosztują takie jachty?
To zależy od stanu łodzi i wyposażenia'

Niekt re, przebudowane na potrzeby pry-
watnych armator w, kosztują ponad 600
tys. euro. Użytkowane przęz armię można
nabyć za mniej niż 200 tys. funt w. Nasza
jednostka była zadbana' dobrze wyposazo-
na, właściwie bez żadnych dodatkowych
inwestycji mogła wyruszyć w rejs. Miała
elektryczne kabestany, rollery przednich
żagli, doskonałą elektronikę B&G, zapa-
sowe olinowanie ruchome oraz mn stwo
dodatkowych element w. Nie wszystko
zresztą się zmieściło na pokład, więc mu-
sieliśmy przesłać ze Spitsbergenu do Polski
paletę części zamiennych. Po przebudowie
i dodatkowym wyposażeniu ł dŹ ubezpie-
czono na 450 tys. euro. Ciekawostką jest'
że ta jednostka była już kiedyś w Polsce.
W 2009 roku Mark przeprowadził remont
w Jachtklubie Stoczni Gdafiskiej, po czym

Crewsaver'
Safer By Design

md(a{t
www.makanu.com.pl
www.crewsaver.pl
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A co z elektroniką?
Na jachcie zamontowane były urządzenia

firmy B&G, więc zainwestowano jedynie
w rozbudowę tego systemu. DołozyliŚmy
nowy ploter map wraz z nowoazesnym
radarem B&G, Navtex i odbiornik syste-
mu AIS. Dziś system należy do jednych
z najnowocześniejszych.

Ile os b zmoże wyruszyć w rejs?
,,Nashachata II" ma 12 miejsc noclego-

wych w sześciu wygodnych dwuosobo-
wych kabinach oraz dwie toalety zpryszni-
cami. Łodż może obsłuzyć trzęch zeglarzy,
ale staramy Się, by w dŁuższych rejsach
pływało co najmniej szeŚć os b.

W jakie rejsy jacht wypływał z polski-
mi żeglarzami?

W pierwszym sezonie wyruszyliŚmy na
Spitsbergen pod hasłem ,,od wzg rza wa-
welskiego do gory Wawel" (czyh z Krako-
wa do Gor Piłsudskiego leżących w połu-
dniowej części Spitsbergenu). W wyprawie
uczestniczyło I20 żeglarzy. W tym roku, l0
maja, jacht wyposazony w 2,5 tony zyw-
ności wypłynął w po&oż na Grenlandię.
Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca na
niekt rych etapach, osoby gotowe poże-
glować z nami na p łnoc mogą się kontak-
tować z biurem stowarzyszenia. Chcemy
dotrzęc między innymi do osady Qaanaaq
będącej najdalej na p łnoc wysuniętą miej-
scowoŚcią Grenlandii i jedną z najdalej na
połnoc połozonych osad świata.

W sierpniu ,,Nashachata II'' popłynie
przęZ Wyspy owczę na Irlandię, by pod ko-
niec pażdziernika dotrzec do Portugalli i za-
cumować w porcie Albufęira. Na początku
przyszłego roku jacht zacznie zmierzać na
południe przez wody zachodniego Atlanty-
ku. Odwiedzi Wyspy Kanaryjskie, Wyspy
Zielonego Przylądka i Senegal. Do Europy
wroci dopiero pod koniec 2015 roku.

Wr ćmy na chwilę do waszego sta-
rego jachtu. Jego wrak leży u wybrze-
ży południowej Argentyny, w pobliżu
Hornu. Czy po wypadku rozważano
wydostanie łodzi z tego miejsca? Lub
choćby odzyskanie ocalałych element w
wyposażenia.

Ubezpieczyciel ocenił sytuację, prze-
analtzowaŁ koszty i uznał, że nie opłaca
się ratować jachtu. W ocenie firmy była
to szkoda całkowita, więc zdecydowano
się na wypłatę pełnej Sumy ubezpieczenia.
Firma pokryła r wniez koszty akcji ratun-
kowej z wykorzystaniem dwoch Śmigłow-
c w. Takze wyposazenie zostało spisane
na straty, gdyż jego demontaz i ewentualny
wywoz z Argentyny byłby bardzo kosztow-
ny. A Zapewne także trudny do przeprowa-
dzenia z uwagi na doŚć restrykcyjne prawo
argenty skie. ogołocony wrak kadłuba
na długo lub nawet na zawsze pozostanie
w miejscu wypadku.

Rozmawiał Krzysztof olej nik

Michał Korneszczuk
Firma Pantaenius, ubezpieczyciel

jachtu ,,Nashachata"
Akcja mająca na celu uratowanie jachtu

,,Nashachata" byłaby obarczona dużym
ryzykiem niepowodzenia. odległość do
najbliższego portu jest znaczna, a pogoda
w tym rejonie bardzo zmienna' Po zdjęciu
kadłuba z plaży silne wiatry mogłyby unie-
mozliwić holowanie i w wczas cała praca
poszłaby na marne. Poza tym jednostka
była dość powaznie uszkodzona, więc firma
podjęła decyzję, by uznać zaistniałą szkodę
jako całkowitą i wypłacić odszkodowanie
za cały jacht.
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zwędzki port Karlskrona, dunską
wyspę Bornholm oraz Swinouj-
ście odwiedził w maju ,'Fryde-

ryk Chopin'' zeglujący z podopiecznymi
warszawskiego oŚrodka Socjoterapeu-
tycznego im. Matki Bozej Miłosierdzia.
Wyprawę Zorgantzowała Fundacja Rejs
Odkrywcow, kt ra propaguje zeglarstwo

Odkrywcy na ,,Fryderyku Chopinie"
wŚrod mŁodzieży i dzieci mających trud- będą mieć SZanSę' by zostać w zeglarskim
niejszy start w dorosłość' świecie na dłużej?

Fundacja organizuje morskie wyprawy
dla dzieci będących pod opieką ośrodk w
opiekufrczo-wychowawczych. Promuje ze-
glarstwo jako modeI życia i aktywną formę
spędzania cZasu kształtującą odpowiedzial-
ność i charakter. Czy podopieczni fundacji

W rejsie odkrywcow na ,,Chopinie" (naj-

większym na Świecie żegfującym brygu)
udział wzięła jedenastoosobow a grlpa w raz
z opiekunami. Rejs rozpoczs się w Gdyni.
a zakohczył w Szczecinie, macierzystym
porcie żaglowca. Udzlał w bałtyckiej wy-
prawie wiązał się dla dzieci ze spełnieniem
dw ch warunk w - poprawa stopni w szkole
oraz praca na zasadzie wolontariatu zgodna
z hasłem fundacji: ,,Zr b coś dla siebie, zr b

coś dla innych''. Uczestnictwo w rejsie było
zatęm nagrodą, a nie prezentem, choć w ca-
łości zostało sfinansowanę pfZęZ fundącję.

Fundacj ę Rej s odkryw cow założyli Michał
Ciundziewicki i Marcin Maszewski, wspoł-
właściciele jednej z warszawskich firm re-

klamy wielkoformatowej. Łączy ich nie tylko
wspolnie prowadzona firma, aIe tęż pr zy jażtl
i pasja zeglowania. To właŚnie w ubiegłym
roku zaowocowało przygotowaniem dw ch
pierwszych rejs w' a następnie powołaniem
fundacji. W kwietniu rejsy odkrywc w zo-
stały wyr znione w konkursie Kampania
Społeczna Roku, w kategorii kampanie firm
komercyjnych i fundacji firm.
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