STERNIK JACHTOWY i ISSA - podstawowy podręcznik żeglarstwa morskiego
Jest to aktualizacja naszego drugiego podręcznika elektronicznego z serii podręczników do
nauki żeglarstwa pt. "Sternik Jachtowy - podręcznik elektroniczny". Nowa płyta została
wzbogacona m.in. o wiedzę z zakresu nawigacji na pływach, znajdują się na niej liczne
animacje, zadania z nawigacji a nawet filmy.
Płyta jest jednak tylko dodatkiem do podręcznika w klasycznej, drukowanej formie. Na
niespełna 120 stronach umieściliśmy niezbędne minimum wiedzy potrzebne żeglarzowi
morskiemu.
Podręcznik ten jest bardzo pomocny podczas szkolenia na morskie stopnie, warto go mieć
także pod ręką na jachcie, w czasie rejsu.
Nagrody i wyróżnienia
Poprzednia edycja "Sternika Jachtowego", to wydane do dziś kilka tysięcy egzemplarzy,
prestiżowe nagrody, wyróżnienia i recenzje w prasie:

Nominacja do nagrody im. Leonida Teligi (Żagle 3/2005)

Druga odsłona MORKI (Żagle 4/2004)

Elektroniczny sternik (Rejs 1/2004)

Recenzja (Wodny Świat 3/2005)

Osiągnięcie Żeglarskie Roku 2003 (KOZŻ)
Fachowcy o podręczniku "Sternik Jachtowy i ISSA"
„Sternik jachtowy i ISSA – podstawowy podręcznik żeglarstwa morskiego” to kolejna udana
publikacja kpt.j. Piotra Lewandowskiego. Na zaledwie 100 stronach autor zebrał najistotniejsze
informacje potrzebne adeptom „jachtowego uprawiania morza”. Teoria zręcznie przeplatana jest rysunkami i zdjęciami, które ułatwiają
zrozumienie najbardziej zawiłych kwestii. Jak do każdej książki, tak i do tej, dołączona jest płytka CD z zdjęciami, aplikacjami oraz
krótkimi filmami uzupełniającymi prezentowany materiał. Stanowią one dodatkowy atut przygotowanej przez autora pozycji. Myślę, że
nie tylko osoby chcące poznać żeglarskie rzemiosło, ale i obeznani z morską praktyką znajdą tu coś ciekawego dla siebie.

ISSA QUALIFIED CREW - wykwalifikowany członek załogi
Podręcznik przeznaczony jest dla załogantów rejsów morskich. Przybliża osobom mało
doświadczonym zagadnienia związane z jachtem, jego obsługą, zasadami bezpieczeństwa itp.
Tradycyjnie już do naszych wydawnictw dodajemy część multimedialną. Tym razem film DVD.
Na filmie przedstawiono obsługę różnych urządzeń na jachcie, podstawowe manewry, węzły,
zasady bezpieczeństwa, obsługę żagli itp.
Jeśli wyczarterujesz od nas jacht - ten podręcznik otrzymasz GRATIS!
Pierwsze recenzje podręcznika:
"Ta książka w znakomity sposób wypełnia lukę na rynku wydawniczym, która
pozostała po wydaniu różnorodnych książek, autorstwa wielu autorytetów o tym: jak prowadzić
mały jacht, jak prowadzić duży jacht czy żaglowiec. Brak było natomiast książki dla tych,
którzy będą stanowić załogę tych jednostek – a ich jest przecież na każdym pokładzie
większość.
Książka Piotra Lewandowskiego „ISSA Qualified Crew” może stanowić znakomite źródło wiedzy
dla adeptów żeglarstwa morskiego - do przeczytania przed rejsem. Będzie również wydatną
pomocą dla kapitanów, wspomagając ich przy tłumaczeniu po kilka razy tego samego
załogantom. Dobór materiału oraz położenie dużego nacisku na aspekt bezpieczeństwa uważam
za mocną stronę tej publikacji. Gorąco polecam.
Kpt.j. instruktor żeglarstwa Piotr Kowalski
właściciel firmy żeglarskiej Charter.pl
czartery, rejsy, szkolenia"

STERNIK MOTOROWODNY - podstawowy podręcznik motorowodniaka
Podręcznik ten powstał z myślą o naszych kursantach. Brakowało nam pozycji dedykowanej
właśnie motorowodniakom.
Tradycją stało się, że do naszych książek dodajemy program komputerowy. Postanowiliśmy iść
krok naprzód i dodać jeszcze jeden drobiazg do podręcznika.
"Sternik Motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka" jest pierwszą w Polsce
książką dla wodniaków, która zawiera nie tylko program komputerowy, ale też film DVD.
Na filmie przedstawione są podstawowe manewry, jakie możemy wykonać małym jachtem
motorowym: cumowanie, kotwiczenie, człowiek za burtą, pływanie w ślizgu, przygotowanie jachtu
do wypłynięcia itp.
Fachowcy o podręczniku:
W ostatnich latach pojawiło się na rynku księgarskim wiele publikacji dotyczących uprawiania
sportów motorowodnych. Wydane podręczniki traktują czytelnika tak, jakby posiadał już
podstawową wiedzę nautyczną. Książka kpt. Piotra Lewandowskiego "Sternik Motorowodny podstawowy podręcznik motorowodniaka" wypełnia powstałą lukę. Od podstaw omówione są
wszystkie zagadnienia niezbędne do bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowodnej. Rysunki i
zdjęcia ilustrujące zagadnienia dodatkowo ułatwiają początkującym adeptom żeglarstwa
motorowodnego przyswajanie wiedzy. Załączona płyta CD umożliwia praktyczne i metodyczne
zapoznanie się z wykonywaniem manewrów łodzią.
Komisja Szkolenia Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego zaleca pozycję "Sternik Motorowodny - podstawowy podręcznik
motorowodniaka" jako podręcznik dla kursantów na patent sternika motorowodnego.
V-ce Prezes POZMWiNW - Szef Szkolenia kpt. mot. ż. w. Paweł Szczepanik

