
Żeglarze z Vancouver zakończyli rejs dookoła świata. Kpt. Jan 
Pietrzak otrzymał „II Nagrodę Rejs Roku 2017” 

Żeglarz z Vancouver otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcie polskiego 
żeglarstwa w roku 2017: 
Jury przyznało II Honorową Nagrodę Rejs Roku, Janowi Pietrzakowi – kapitanowi rodzinnej, 
wokółziemskiej żeglarskiej eskapady na jachcie „Double Helix”. Zamknięcia wielkiego kręgu 
dokonał z żoną Ewą. Załogę uzupełniali na niektórych odcinkach krewni i znajomi. Wystartowali 
siedem lat temu z Barbados, dwa sezony spędzili na Karaibach skąd dotarli na Florydę, później do 
krajów Ameryki Środkowej i Południowej by przez Panamę przejść na Pacyfik. Z Galapagos po 
pokonaniu 3000 Mm dotarli na Markizy, dalej wyspy Oceanii, Australia, wybrzeża Indonezji, 
Borneo, Malezji, Tajlandia. Dalej trasa przez Ocean Indyjski, Morze Czerwone do Suezu i na Morze 
Śródziemne. Wybrzeża i wyspy Grecji, Włoch, Hiszpanii przez Gibraltar na Kanary. Wokółziemską 
pętle zamknęli w miejscu skąd wyruszyli – w styczniu 2017 zakończyli wyprawę na Barbados. 
Żeglarstwo, jako sposób na życie – smakowanie świata z pokładu łódki – to w opinii Jury jedna z 
ważnych przesłanek leżących u podstaw ustanowienia Nagród Rejsu Roku. 
Przyznano także nagrody specjalne: 
Nagrodą specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego wyróżniono Wojtka (Victora) Wejera – 
mieszkającego w Toronto inżyniera i żeglarza, członka Polsko-Kanadyjskiego Klubu Żeglarskiego 
„Biały Żagiel”. Wykorzystał swoją dobrą znajomość akwenów u północnych i zachodnich wybrzeży 
Kanady do pomocy żeglarzom próbujących swych sił na tamtych wodach. Z pomocy Wojtka 
korzystali kapitanowie wszystkich polskich prób pokonania Northwest Passage. Opracował 
specjalny przewodnik „Yachtsmen Routing Guide to the NW Passage”, w swej działalności na rzecz 
społeczności żeglarskiej i bezpiecznej północnej żeglugi współpracuje z wieloma instytucjami i 
organizacjami. 
Czytaj komunikat Jury: http://www.rejsroku.pl/upload/629_Komunikat2017.pdf  
 

 



31 stycznia 2017 roku, na wyspie Barbados Jan i Ewa Pietrzak, żeglując swoim 
jachtem „Double Helix” zamknęli pętlę rejsu dookoła świata. Ich rejs ze wschodu na 
zachód trasą pasatową trwał siedem lat. Całą trasę około 40 tysięcy Mm przepłynęli 
sami, ale na wielu odcinkach pływali z nimi goście, najczęściej rodzina, przyjaciele i 
znajomi. 
 

 
 
Janek i Ewa kupili swój jacht na Karaibach, gdzie pływali przez kilka sezonów. Swój 
rejs dokoła świata rozpoczęli 14 stycznia 2010 roku na wyspie Barbados. 
Miałem wtedy osobistą przyjemność żeglować z nimi w pierwszym odcinku ich 
wielkiego rejsu. 



 
 
Jacht spisał się bardzo dobrze. Nie odbyło się bez drobnych awarii, które zwykle Janek 
naprawiał sama, z niewielką pomocą z zewnątrz. Jacht zakończył rejs w dobrym stanie 
technicznym i jest gotowy do dalszej żeglugi, tym razem po Karaibach. 
 

 
Dzięki ich uprzejmości miałem możliwość uczestniczenia w trzech odcinkach ich 
siedmioletniego rejsu. 



 
 
Janek dowodził jachtem i zajmował się głównie nawigacją i sprawami technicznymi. 
 

 
 
Ewa dzielnie pomagała mężowi przy wszystkich sprawach rejsowych, ale głównie 
specjalizowała się w przygotowywaniu posiłków i zwykle nie dopuszczała gości do 
tego zajęcia. Podczas jednego z tłustych czwartków, żeglowałem na ich jachcie i 
zajadałem się pysznymi pączkami, które serwowała Ewa. 



 
Mój pierwszy rejs na „Double Helix” był jednocześnie rozpoczęciem ich rejsu dookoła 
świata. 
 

 
Odwiedziłem z nimi wtedy 7 wysp karaibskich. Na ostatni tydzień przyleciała również 
moja żona Ela i płynęliśmy razem z Martyniki na St. Lucia. 
Oglądaj filmy z tego rejsu:  
https://www.youtube.com/watch?v=A13GbH63rQs&list=PL4FF565DD6FA21613  



 
 
Drugie moje żeglowanie z Jankiem i Ewą było w listopadzie 2012 roku. Płynęliśmy 
wtedy z Gwatemali do wyspy Roatan w Hondurasie. 
 

 
Zobacz filmy z tego rejsu: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLGJDaOQnbk2XC1LT_qovMSc7BuBpg7rC-  



 
 
Moje trzecie żeglowanie na „Double Helix” było w roku 2014 po wyspach Francuskiej 
Polinezji. 
 

 
 
Na trzytygodniowy rejs przyleciałem z moją żoną Ela oraz Jolą i Ryśkiem Sławskimi z 
Vancouver. Był to rejs trzech par z Vancouver. 



 

 
Zobacz filmy z tego rejsu: 
https://www.youtube.com/watch?v=EQPLlRkiPXQ&list=PL783C3FDC23D490AA 
 
Osobiście wyrażam wielkie uznanie i gratulacje dla Janka i Ewy za zrealizowanie 
takiego wielkiego rejsu. Jestem im wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w kilku 
odcinkach tego rejsu i mogę teraz nazywać się „uczestnikiem rejsu dookoła świata”. 

  
Jerzy Kuśmider 

Vancouver, Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie ich jacht jest na Florydzie a 
oni sami przylecieli na krótko do 
Vancouver.



 
W sobotę 15 lipca 2017 na Granville Island w Vancouver, odbyło się powitanie tych 
dzielnych żeglarzy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorem tego powitalnego 
spotkania był Jerzy Kuśmider, 
koordynator powitań w Vancouver 
polskich jachtów, które przepłynęły 
przez Northwest Passage i 
odwiedziły nasze miasto. 



 
Jacht Kpt. Kuśmidera s/y "Varsovia" zacumował do pomostu przy Public Market na 
Granville Island. 

 
Przybyło 20 osób, polonijnych żeglarzy z Vancouver i ich znajomi 



 
 
Był też toast powitalny i wszyscy zebrani zaśpiewali "Sto Lat" dla Ewy i Janka 
Pietrzaków. 
 

 
 
Na bomie "Varsovii" był rozwieszony transparent, który z zainteresowaniem oglądali 
liczni spacerowicze, bo Granville Island jest popularnym "deptakiem" gdzie przychodzi 
dużo ludzi, szczególnie w weekendy i słoneczną pogodę. 



 
 
Niektóre osoby, które przybyły na to powitanie, wcześniej miały okazję żeglować z 
nimi na południowych wodach. 
 

 
 
Pogoda dopisała i było gorąco. 



 
 
 

Tekst Jerzy Kuśmider 
Zdjęcia: Jerzy Kuśmider i Mirek Kuraś 

 

 


