
2009.06.06 Regaty o Puchar Konsula Generalnego RP w Vancouver – 
Polski Klub Żeglarski w Vancouver 

 

6 czerwca 2009 odbyły się Regaty o Puchar Konsula Generalnego RP w Vancouver, 
organizowane przez Polski Klub Żeglarski w Vancouver. 
Na start, który był kilka razy przesuwany ze względu na niedopłynięcie na czas 
jachtów,  przybyły trzy jachty: Jacht klubowy PKŻ, "Skana Sting" (tym razem skiperem był 
Jerzy Kostański ) i "Varsovia" (tym razem z załogą, Robert Bogusz). 

W sumie na wszystkich jachtach było 9 osób. 

  



Puchar Konsula prezentował się bardzo okazale i było, o co walczyć. Niestety zabrakło 
wiatru. Start miał odbyć się przy zielonej pławie wejściowej do False Creek o godzinie 
12:00, ale ze względu na m.in słaby wiatr, został przesunięty w rejon UBC. Meta miała być 
w Parku Prowincjonalnym Plumper Cove na Wyspie Keats. Około 16 Mil Morskich od 
Vancouver. 

 
Dokładnie o godzinie 14:00 trzy jachty pod pełnymi żaglami minęły umówioną linię startu, 
ustaloną pomiędzy zakotwiczonym na redzie portu statkiem handlowym a stawą w rejonie 
Uniwersytetu UBC. Rozpoczęła się zacięta walka sportowa. 

 

 
Za sterem "Varsovii" tym razem był Robert - komandor PKŻ, który robił wszystko, co można 
żeby płynąć jak najszybciej najcięższym jachtem ze wszystkich startujących. Jacht klubowy 
najpierw wyprzedził "Varsovie", ale później sytuacja zmieniła się. "Skana Sting" popłynęła z 



prądem w rejon Howe Sound tracąc wysokość. Spinakery niedużo pomagały przy tak 
słabym wietrze. 
Przez dwie godziny od startu jachty przepłynęły "astronomiczną" odległość około 3 mile. 
Oczywiście nie było szans dopłynąć w tych warunkach do zaplanowanej mety. Na pokładzie 
"Varsovii" odbyła się krótka dyskusja i decyzja została podjęta, start silnika i "wyścig" do 
Parku, żeby zająć jak tam najlepsze miejsce przy pomoście. Pozostałe dwa jachty nie 
rezygnowały i próbowały walczyć dalej z bardzo miernym rezultatem. 
Przez następne dwie godziny ich pozycje niewiele posunęły się do przodu. O godzinie 18:00 
zrezygnowały z dalszej walki, zapisały swoje pozycje i włączyły silniki. W tym czasie 
"Varsovia" stała już przy pomoście w Parku Plumper Cove i szykowała miejsca na 
zacumowanie spóźnionych zawodników. 

 
W takim miejscu i towarzystwie rybka smakowała wyśmienicie. 

 

 



Zaczęło się przeliczanie wyników regat, żeby odpowiedzieć na pytanie, kto wygrał 
niezakończone regaty? Właściwie to wynik był już znany, ponieważ nie ważne było, kto 
wygrał ważne było, kto liczył wyniki. Adam stosował tajemniczą formułę do przeliczeń: 
długość jachtów,  wyporność, ilość kadłubów... i dużo innych elementów. (Chyba 
nie uwzględnił numerów butów skiperów i rozmiarów kołnierzyków załogi). Nawet 
komputer nie zmienił wyniku, ale wszystko traktowano na wesoło i oficjalnie Adam podał 
do wiadomości, że wygrał jacht klubowy, na którym on płynął. Wszyscy zaakceptowali tą 
wiadomość i nikt nie protestował tak jak to zwykle bywa na wielkich regatach. 
Najważniejsze żeby dopisywały humory i wszyscy byli zadowoleni. 

 
Wieczorem pieczone kiełbaski na BBQ i piwko, które rozwiązywało języki i prowadzono 
dyskusje nie tylko o regatach. 
 

 
Przy ognisku snuły się opowieści żeglarskie... 



 
 

Darek grał na gitarze i śpiewano piosenki żeglarskie. 
 

 
 

Była tez okazja do przedyskutowania projektu nowego spinakera na jacht klubowy. 



 
 
Na drugi dzień rano odbyło się oficjalne wręczenie trofeum. Robert Bogusz komandor 
Polskiego Klubu Żeglarskiego w Vancouver wręczył Adamowi Glanc i zwycięskiej załodze 
Puchar Konsula RP. 

 

 
 

Załoga jachtu klubowego dumnie pozowała do pamiątkowego zdjęcia. 



 

 
Uścisk dłoni Komandora dla pokonanej załogi "Skana Sting". 

 

 
 
Nie trzeba wygrywać regaty żeby mieć zdjęcie z pucharem, bo i tak mało, kto czyta tekst. 
Lepiej oglądać fotografie, ponieważ żyjemy w epoce przekazu wizualnego. 



 
 
W drodze powrotnej wszystkie jachty płynęły obok siebie już bez "zaciętej" walki 
regatowej. 
Impreza ta była bardziej  udanym spotkaniem towarzyskim niż regatami, ale najważniejsze, 
że pogoda była dobra, wszystkim humory dopisały, jedynie zabrakło wiatru. 

 
 
 

Tekst i zdjęcia Jerzy Kuśmider s/y "Varsovia" 


