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Bez dwóch zdań były to regaty ekstremalne pod wieloma względami. Po pierwsze, rekord 
trasy został pobity o przeszło 21 godzin – wcześniejszy wynosił 35h 7s, obecny 14h 
43min. Ponadto, w czasie krótszym lub zbliżonym do wcześniejszego rekordu dotarła 
większość jachtów. 

Po drugie, nigdy dotychczas regaty nie odbywały się w tak złych warunkach 
atmosferycznych, przy tak silnym wietrze – wiatr o sile 7B i fale dochodzące do 6 m.  

Po trzecie, zniszczenia sprzętu – utracone dwa maszty. Pierwszy w  zupełnie nowym 
jachcie oceanicznym, gdzie doszło do zerwania achtersztagu (stalowe linki  
przytwierdzające maszt do kadłuba). Szczęśliwie załoga na silniku bezpiecznie wróciła do 
portu. W przypadku drugiego ze względu na ryzyko wyczerpania się paliwa została 
uruchomiona akcja ratownicza, która skończyła się podjęciem załogi na jednostkę 
ratowniczą, a jacht pozostawiono na morzu, by po kilku godzinach wysztrandował w 
Mielnie, czyli kontrolowanie osiadł na plaży. Kolejne zniszczenia to: uszkodzenie płetwy 
sterowej – w tym wypadku poszkodowany jacht został doholowany przez zawodników  z 
jachtu FALKOR do portu Svaneke. Nieco mniej groźne były zdarzenia na innych jachtach, 
jak uszkodzenia podwięzi wantowej i niewielki przeciek przy wale śruby napędowej. 

Na Marii, startującej pod żaglami HELUKABLA, doszło do sporego przecieku, który zmusił 
Jurka Wojnarowicza do zajęcia się wypompowywaniem wody, co pociągnęło za sobą 
dwugodzinną stratę. Co gorsze, schodząc pod pokład – a trzeba pamiętać, że był sztorm, 
jachtem rzucało i fale się przez niego przelewały – Jurek pośliznął się, spadł na kambuz 
(kuchnia na jachcie) i przez chwilę sądził, że złamał obojczyk. Jak się później okazało, 
obojczyk jest tylko potłuczony, za to na nodze pokazała się spora dziura, z której nasz 
skiper nawet nie zdawał sobie sprawy. 

Niewątpliwie sytuacja, gdy jesteś od przeszło 25 godzin sam na wzburzonym morzu i 
widzisz, że zwyczajnie zaczynasz tonąć, może wyzwolić w człowieku najróżniejsze 
emocje. Jesteśmy pełni podziwu dla Jurka, który nie poddał się, nie uciekł do najbliższego 
portu, tylko walczył z żywiołem, własnym zmęczeniem i bólem. Z radością i dumą 
witaliśmy go po 40 godzinach i 24 minutach. Dumni jesteśmy także z dzielnej MARII, która 
przetrwała regaty bez poważniejszych strat i usterek, co dowodzi dobrego przygotowania 
– za to też podziękowania dla Jurka. 

Jak wiadomo, przyjaciół poznaje się w biedzie, a trudne warunki hartują charakter. 
Budujące jest, że wśród braci żeglarskiej są tacy, którzy bez wahania godzą się na 
dyskwalifikację, by pomóc innym.  Piotr Matwiejczyk i Jan Marchwiński z jachtu FALKOR z 
całą pewnością zasłużyli na puchar FAIR PLAY. 

Imprezy typu Regaty Baltic Polonez Cup są ogromnym wyzwaniem i sprawdzianem dla 
ludzi i sprzętu. Nie dziwi, że niektóre jednostki zostały wycofane przez armatorów, bo 
niewątpliwe ten sport najtańszy nie jest. HELUKABEL wyraża uznanie armatorowi MARII, 
że zdecydował się na dopuszczenie jachtu do regat i tym samym przyczynił się do 
utrwalenia logo firmy. 

 


