
 

 

Relacja Polonez Cup (14.08.2013 r.)  

XIV Regaty Baltic Polonez Cup w nowej formule 

Regaty Baltic Polonez Cup 2013 wystartowały w dniu 13.08.2013 r. punktualnie o 12:00 
po wcześniejszym śniadaniu fundowanym dla wszystkich uczestników przez firmę 
HELUKABEL. Sędzia główny Jerzy Kaczor dał sygnał do startu na zachód od główek portu 
w Świnoujściu. 

W Regatach Baltic Polonez Cup dotychczas startowali tylko samotnicy. W tym roku zostały 
zmienione zasady i dopuszczone zostały również jachty z załogami dwuosobowymi. Trasa 
tych regat nie należy do łatwych. Zawodnicy mają do pokonania odcinek około 200 mil 
morskich w linii prostej non-stop. Wyruszają ze Świnoujścia, omijają wysepkę Christianso 
na północny wschód od Bornholmu i wracają do punktu startu. Trudność w żegludze 
polega między innymi na tym, że Bałtyk jest „ruchliwym” morzem. Poruszające się po nim 
w dużej ilości kutry, statki i promy zmuszają żeglarzy do nieustającej uwagi. Dodatkowo, o 
tej porze roku zaczynają się sztormy. 

Start w regatach zapowiedziało 115 uczestników na 79 jachtach. Dużą gratką dla 
uczestników i wielbicieli żeglarstwa jest start nie tylko naszego jachtu – Maria – pod 
żaglami  HELUKABLA z Jerzym Wojnarowiczem jako skiperem, ale także znanego 
samotnika Zbigniewa Gutkowskiego na jachcie ENERGA. To że powszechnie zwany 
Gutkiem wygra było pewne od samego początku – porównując jego osiemnastometrowy, 
nowoczesny jacht z pozostałymi, równie dobrze moglibyśmy porównać bolidy F1 z 
samochodami osobowymi. Dla przypomnienia – nasza Maria ma 8,97 m długości i nie 
należy do najmniejszych jachtów startujących w tych regatach. Gutek startował, by 
pokonać dotychczasowy rekord tych regat z 2011 roku -  35 godzin i 7 sekund 
ustanowiony przez Andrzeja Glebowa na jachcie Stocznia Ustka III.   
 
Warunki meteorologiczne panujące na Bałtyku nie rozpieszczały uczestników od samego 
początku. Prognozy zapowiadały wiatr w porywach do 7 B i wysoką falę. Z tego powodu 
kilka jachtów już przed startem wycofało się i do wyścigu stanęło tylko 56 jednostek. Po 2 
godzinach od startu zaczęli z morza wracać pierwsi pechowcy, którym dokuczały kolejne 
usterki i fale dochodzące do 4 metrów. Fale na Bałtyku są krótkie i przez to bardzo mocno 
rzucają jachtami, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia drobne naprawy. 

Zgodnie z oczekiwaniami od samego początku prowadził Zbigniew Gutkowski. Prędkość 
jego jachtu na starcie była dwa razy większa (około 12  w) niż pozostałych. A potem zaczął 
przyspieszać. Około 17:00 dopłynął na wysokość Bornholmu. Po 14h43m00s, czyli o 
02:43 Gutek był już witany na mecie. W tym czasie większość jachtów nie dotarła nawet 
na półmetek. 

Schodząc na ląd zwycięzca powiedział: -  Było bardzo trudno. Bałtyk jest trudniejszy niż 
Atlantyk. Największa prędkość około 27 w. Szacunek dla pozostałych uczestników 
żeglujących na mniejszych jachtach w tych warunkach ...... Nie musiał dodawać, co się 
dzieje. Do biura sędziego, gdzie znajdują się nasi wysłannicy, docierają kolejne 
dramatyczne sygnały. Jeden jacht złamał maszt i usiłował na silniku dotrzeć do 
najbliższego portu, niestety zabrakło mu paliwa. Ruszyła akcja ratownicza. Szczęśliwie 
udało się dostarczyć paliwo i jacht płynie na silniku. Inny jacht złamał ster i był holowany. 
Część skiperów podjęła decyzję o schronieniu się na Bornholmie, co jest równoznaczne z 
wycofaniem się z regat. Dziś rano, gdy warunki atmosferyczne poprawiły się sędzia 
główny wysłał do wszystkich jednostek informację, że schronienie się w porcie, zostało 
potraktowane jako konieczność dla bezpieczeństwa i jachty mogą wrócić na trasę regat, 



by kontynuować wyścig. 

Nasz skiper, Jurek Wojnarowicz dzielnie walczy. Nie przestraszył się silnego wiatru i 
wielkich fal. Nie wiemy, jak sprawuje się jacht, ponieważ radio uległo uszkodzeniu. 
Widzimy tylko dzięki trackingowi jachtów 

 www.portalzeglarski.com/polonezcup_regaty_poloneza_tracking_2013.html, że jako jeden 
z dwóch opływa Bornholm od zachodniej strony. Ponieważ płynął pod wiatr, sporo stracił 
przy halsowaniu. W tej chwili najgorsze mają już za sobą, pogoda się poprawia, wiatr 
zmienił się z zachodniego na północny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


