
2012.10.20 Zakończenie sezonu Polskiego Klubu Żeglarskiego w 
Vancouver – Książka "Morskim Szlakiem Polonii 2010-2011" 

 
20 października 2012 w Snug Cove na wyspie Bowen, około 10 Mil morskich od centrum 
Vancouver odbyło się Zakończenie Sezonu Polskiego Klubu Żeglarskiego w Vancouver. 
Sezon żeglarski w Vancouver praktycznie trwa przez cały rok, ale była to okazja do 
wspomnień letnich rejsów i podyskutowania a planach przyszłorocznych pływań pod 
żaglami. 
Przybyła niewielka grupa polonijnych żeglarzy na dwóch jachtach. Pogoda zapowiadała się 
niezbyt ciekawie i to mogło niektórych odstraszyć. 
  

 
  
Snug Cove jest malowniczą zatoczką z pięknym widokiem na marinę na tle wysokich gór. 
Jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez vancouverskich żeglarzy. Tutaj najczęściej 
odbywają się zakończenia sezonu. Dwa lata temu, takie spotkanie zaszczycił swoim 
pobytem jacht z Polski "Solanus", który odwiedził nasze miasto w rejsie "Morskim Szlakiem 
Polonii 2010-2012". 
Przed wypłynięciem na klubowe spotkanie, na jachcie "Varsovia" najpierw trzeba było 
zaliczyć odśnieżanie, przynajmniej w kokpicie. 
Może, dlatego "sezonowi" żeglarze nie dopłynęli a ci, którzy nie byli to mogą tylko żałować, 
Po rannym, pierwszym jesiennym śniegu wypogodziło się i przez cały czas spotkania była 
piękna pogoda. Nawet nie brakowało słońca. 



 
Niektórym może wydawać się, że śnieg na pokładzie jachtu to sygnał do zakończenia sezonu. 

 

 
Mistrzem ceremonii od BBQ był sam komandor klubu. 



 
Apetyty o humory dopisywały. 

 
Przy okazji spotkania była okazja do przekazania książki pt. "Morskim Szlakiem Polonii 
2010-1011" tym, którzy byli zaangażowani w powitanie i pobyt w Vancouver jachtu 
„Solanus", a nie byli na "Wodowaniu" książki w sierpniu. 
 

11.08.2012 
Czytaj wpis: 
"Wodowanie" w Vancouver książki pt. "Morskim Szlakiem polonii 2010 –  
https://jerzykusmider.com/2012/08/11/2012-08-11-wodowanie-w-vancouver-ksiazki-
morskim-szlakiem-polonii-2010-2011/  
 
i oglądaj film z tamtego spotkania: https://youtu.be/Xmo5U_PO-wo  



 
Komandor PKŻ w Vancouver Krzysztof Nowak odbiera książkę z dedykacją załogi, 

z rąk Jerzego Kuśmidera, Koordynatora powitania i pobytu jachtu "Solanus". 
  

 
Adam Glanc odbiera książkę. Między innymi pomagał on przy naprawie silnika s/y "Solanus". 



 
Barbara i Jerzy Radłowscy byli w załodze "Varsovii" podczas powitania "Solanusa" 

  

 
Janusz Król podczas powitania płynął na jachcie klubowym, który postawił efektowny biało czerwony 
żagiel z olbrzymim orłem. Był to bardzo widokowy moment podczas powitania na Granville Island w 
Vancouver. 



 
Po części oficjalnej zbiorowe zdjęcie z książkami. 

  

 
Część artystyczna. Janusz grał na gitarze a wszyscy gromkim głosem śpiewali piosenki żeglarskie. 



 
Na spotkaniu nie zabrakło też czworonożnych "żeglarzy". 

  

 
Po spotkaniu powrót na łódki, dźwiganie sprzętu i kiełbasek, których było więcej niż mogli zjeść obecni. 
 
Po zakończonym spotkaniu, jak na zamówienie zaczął padać zapowiadany deszcz. 
Dla "Varsovii" powrót do mariny był pod silny wiatr, w porywach 25 węzłów.  
Spotkanie było miłą żeglarską imprezą i jeszcze raz potwierdziła się zasada, że nie ilość 
uczestników i łódek jest najważniejsza.                      

Tekst i zdjęcia Jerzy Kuśmider 


