
2011.09 Pożegnanie Lata 
spotkanie polonijnych jachtów w Bedwell Bay 

 
 

Tegoroczne lato w Vancouver było bardzo opóźnione. Właściwie zaczęło się dopiero w 
sierpniu, ale kalendarz przypomina, że zbliża się jesień i czas na pożegnanie lata. W 
okolicach Vancouver nie można mówić o zakończeniu sezonu żeglarskiego, ponieważ 
żeglować można tutaj przez cały rok. 
Dlatego nasze tradycyjne spotkania w Bedwell Bay, w ostatni letni długi weekend (Labour 
Day) nazywamy „Pożegnaniem Lata". W tym roku od 3 do 5 września 2011. 
Spotkania te mają charakter towarzysko rodzinny i jak zawsze przypływa kilka jachtów. 
 

 
 

Jacht „Varsovia” jak zwykle zakotwiczył w tym samym miejscu w Bedwell Bay w 
malowniczym fiordzie Indian Arm. Rufa została zacumowana do tego samego, co zawsze 
drzewa na brzegu, które pamięta dużo takich spotkań. Trudno jest policzyć ile razy 
spotykały się tutaj jachty polonijnych żeglarzy z Vancouver. 
Do burt „Varsovii zacumowały kolejne jachty tworząc pływającą tratwę: „5 Shillings”, 
„Mucho Gusto” i „Seadra”. 
 



 
Ostatni przypłynął jacht „Cracovia”. Wpłynął on do zatoki z muzyką na pokładzie. Boniek 
jak zawsze nie zawiódł i grał koncert na akordeonie, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem innych żeglarzy kotwiczących w zatoce. Niektórzy nawet podpływali 
bliżej żeby zobaczyć i zrobić zdjęcia naszego, bawiącego się towarzystwa. 
 

 
Na pokładach jachtów balowano. Wszyscy przechodzili z jachtu na jacht. 



 
 

Toczyły się dyskusje i wspomnienia żeglarskie. Daniel opowiadał o niedawnym żeglowaniu 
po południowym Pacyfiku na jachcie „Nekton”, który jak był w rejonie Vancouver to zwykle 
bywał na poprzednich spotkaniach „Pożegnanie Lata”. 
 

 
Wspólne jedzenie i częstowanie domowymi smakołykami było jedną z atrakcji spotkania. 



 
Boniek grał na akordeonie a inni słuchali i śpiewali popularne, znane piosenki. 

 

 
 

Odbyły się też regaty wioślarskie na dinghy. W kategorii męskiej startowało dwóch 
zawodników. Po dwóch biegach i zaciętej walce, wynik był remisowy. Kibiców nie zabrakło, 
bo oprócz polonijnych żeglarzy, załogi innych jachtów w zatoce żywo kibicowały. 
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W kategorii pań pierwsze miejsce zajęła Danusia, która bezkonkurencyjnie przecięła linie 
mety, bo inne panie oddały jej zwycięstwo przez walkower. 

 

 
Pogoda była wyjątkowo piękna i upalna, dlatego kąpiel w wodzie była dużą atrakcja. Nawet 
ubranie nie przeszkadzało w zażywaniu kąpieli. 



 
 
Wspólna kąpiel była wspaniałą atrakcją, bo rzadko, kiedy na spotkaniach „Pożegnanie Lata” 
pogoda dawała taką okazje. 
 

 
Wszystko, co miłe szybko kończy się i przyszedł czas na pożegnanie. 



 
 

Do widzenia i do zobaczenia na następnych spotkaniach żeglarskich. 
 
Spotkanie jak zawsze było miła imprezą. Uczestniczyło w sumie 5 jachtów z 12 osobami i 
jednym psem.  
 


