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w Nowym Jorku,
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25 lat Joseph Conrad
Yacht Club

K

lub powsta³ w 1969 roku w Chicago z inicjatywy
m³odych emigrantów z Polski, którzy w ten sposób
realizowali swoje marzenia o dalekich rejsach. W
pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci si³¹ Pod koniec kwietnia
napêdow¹ klubu by³ entuzjazm jego (23 i 24 ) w Chicago
za³o¿ycieli i nowych cz³onków. odbêd¹ siê uroczyste
Jachtów by³ow niewiele, wiêc ¿ycie obchody
25-lecia
klubowe
skupia³o
siê
wokó³ istnienia
Joseph
wspólnych
spotkañ
i
zabaw Conrad Yacht Club ¿eglarskich. Wyprawy na jachtach pierwszego
Fraja, Vela czy Rascal w zasadzie polonijnego
klubu
sprowadza³y siê do ¿eglowania w ¿eglarskiego. Z tej
obrêbie portów po³udniowej czêœci okazji zamieszczamy
jeziora Michigan. ¯eglowano równie¿ krótk¹ historiê tego
na jachtach czarterowanych, g³ównie klubu. (red.)
w okresie zimowym na akwenie
morza Karaibskiego. W 1981 roku odby³y siê pierwsze rejsy
wyczarterowanymi jachtami dooko³a Florydy i Wysp
Hawajskich. W miarê up³ywu lat dzia³alnoœæ klubu s³ab³a dotychczasowi dzia³acze wchodzili w doros³e ¿ycie, zak³adali
rodziny i si³¹ rzeczy mieli coraz mniej czasu na swoje hobby..
Powa¿nym zachwianiem dzia³alnoœci klubu by³o wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce. Zahamowa³o to dop³yw nowych
cz³onków klubu, jak te¿ z uwagi na sytuacjê skierowa³o
inicjatywê pozosta³ych na pomaganie bliskim i opozycji w
Polsce. Kilka lat klub prze¿y³ w letargu, a¿ do rejsu jachtu
Solidarity w 1986 roku ( piêciolecie stanu wojennego ) z Europy
do Stanów Zjednoczonych. Przyp³yniêcie jachtu Solidarity do
Chicago w 1987 roku bardzo o¿ywi³o œrodowisko ¿eglarskie i
wkrótce nast¹pi³o reaktywowanie dzia³alnoœci JCYC.
(c.d. na
str. 3)

wystawa jachtowa

ATLANTIC CITY ZIMA

P

rzeciêtnemu mieszkañcowi Nowego Jorku miejscowoœæ ta
kojarzy siê jedynie z mnogoœci¹ kasyn polecaj¹cych
szerok¹ gamê us³ug umo¿liwiaj¹cych mi³e spêdzenie
czasu. Bardziej aktywni poci¹gaj¹ za wajchê , leniwi i emeryci
odpoczywaj¹ przyciskaj¹c guzik. Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych z
kamienn¹ twarz¹ wydaje zielone pieni¹¿ki, licz¹c na wygran¹
pomimo œwiadomoœci, ¿e kasyno zosta³o zbudowane w celu
skutecznego p³ukania kieszeni, a nie rozdawania ich na lewo i
prawo. Mimo to si³a hazardu jest mocniejsza od najbardziej
zdrowego
rozs¹dku.
Codziennie
przybywaj¹
tabuny
spragnionych milionów i mocnych wra¿eñ turystów.Przylatuj¹,
przyje¿d¿aj¹, przyp³ywaj¹. W ubieg³ym roku i my pope³niliœmy
tê przyjemnoœæ ¿egluj¹c po nie tylko ¿eglarskie wra¿enia. Tym
razem wybraliœmy siê l¹dem i w celach nie hazardowych.
Zniesmaczeni wystaw¹ jachtow¹ w Nowym Jorku, na której
ze œwiec¹ nale¿a³o szukaæ ofert przeznaczonych dla ¿eglarzy,
pojechaliœmy sprawdziæ kondycjê wystawy w Atlantic City.
Liczyliœmy, ¿e bêdzie ciekawa i nie zawiedliœmy siê. Oto naszym
(ci¹g dalszy na str.2)

Wielka wloczega
Andrzeja Armiñskiego
(cz.I)

W

1987r mieszka³em w Szczecinie i marzy³em ¿eby siê
wyrwaæ na jakieœ ciep³e morze, ¿eby pop³yn¹æ gdzieœ
daleko, ¿eby pooddychaæ morskim, egzotycznym
powietrzem. Pieniêdzy nie mia³em wiele a dla tych paru groszy
co mia³em i tak w komunie nie widzia³em interesuj¹cego
przeznaczenia. Za to poczucie bezpieczeñstwa socjalnego by³o
du¿e. Ka¿dy mia³
zapewnion¹ pracê Kapitan Andrzej Armiñski, znany
i mieszkanie. W polski projektant jachtów
zwi¹zku z tym przyp³yn¹³ do USA na swoim
ka¿dy mia³ czas dla jachcie MANTRA i przygotowuje
siê obecnie do rejsu na Pacyfik.
siebie.
Zainteresowanie ¿e- Prezentujemy spisan¹ z taœmy
glarstwem wœród magnetofonowej wypowiedŸ
moich znajomych Andrzeja na temat jego
by³o ogromne. Na poprzednich rejsów i obecnej
mojej
pierwszej wyprawy.
³ódce
maj¹cej
K. Sierant
cztery koje czasami
p³ywa³o 5 osób.
Przez pierwszy sezon ¿eglowa³em w Jugos³awii. Od Istrii,
od granicy w³oskiej, a¿ po Dubrownik. Stara³em siê prawie
codziennie przep³yn¹æ przynajmniej ma³y odcinek, ¿eby
zobaczyæ kolejn¹ wyspê. A piêknych wysp maj¹ tam setki, jeœli
nie tysi¹ce. Rozkocha³em siê bezgranicznie w ¿egludze po
lazurowych wodach ogrzewanych rozkosznym ciep³em zawsze
obecnego s³oñca. Pragnienie docierania jachtem do nowych
miejsc i poznawania ludzi ¿yj¹cych przygod¹ sta³o siê pasj¹,
której podporz¹dkowa³em inne ¿yciowe cele.
Po pierwszych trzech miesi¹cach p³ywania musia³em
rozwi¹zaæ dylemat co zrobiæ z ³ódk¹ po zakoñczeniu sezonu.
Powa¿nie myœla³em o tym, ¿eby j¹ z powrotem przewieŸæ do
Polski. Ale okaza³o siê, ¿e mo¿na j¹ nad Adriatykiem zostawiæ w
miarê tanio. Umówi³em siê z miejscowym rybakiem, który mia³
restauracjê nad wod¹. Rzuci³ bojê z ciê¿k¹ kotwic¹ i z d³ugim
³añcuchem. Tam jacht przezimowa³. W nastêpnym sezonie
znowu wyp³ynêliœmy na trzy miesi¹ce. Tym razem
zamierzaliœmy odwiedziæ inny kraj, ¿eby zobaczyæ jak to bêdzie
gdy siê przekroczy granicê jachtem.
Pop³ynêliœmy do Grecji ( by³o to w 1988r ). ¯eglowaliœmy
wœród Wysp Joñskich, odwiedzaj¹c miêdzy innymi Itakê. Bardzo
nam siê tam podoba³o. I ludzie i temperament zupe³nie inny.
Inne widoki, co innego do zwiedzania. Na zimê ³ódka zosta³a na
brzegu na Kefalonii. By³a jakaœ op³ata, ale grecki milioner, który
siê nami zainteresowa³ op³aci³ ponad po³owê kosztów
zimowania, oprócz tego ¿e wskaza³ dobre miejsce.
W nastêpnym sezonie (1989r) przyjecha³em nad Morze
Œródziemne z kolejn¹ grup¹ przyjacó³. Pop³ynêliœmy dooko³a
Peloponezu. Odwiedziliœmy sporo wysp na Morzu Egejskim.
Cyklady maj¹ swój specyficzny charakter. Panuje na nich
niepowtarzalna atmosfera. W czasie gdy tam p³ywaliœmy, by³
akurat w pe³ni sezon silnego pó³nocnego wiatru zwanego
meltemi. Jak na moj¹ ma³¹ ³ódkê to robi³ on trochê za du¿¹ falê.
¯egluga by³a mokra, ale dawaliœmy sobie jakoœ radê.
(ci¹g dalszy na str.2)
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czarterach). Zobaczyliœmy mnóstwo
( c.d. ze str. 1)
Zimowy "rejs"
ciekawych rzeczy, a niejako przy okazji
dokonaliœmy kilku udanych zakupów
do Vermont
W koñcu dop³ynêliœmy do Turcji. (pianka windsurfingowa d³uga za $50
Po³udniowa Turcja bardzo mi siê jest z pewnoœci¹ dobrym tego
ie wszystkie propozycje, z
spodoba³a. ¯eglowaliœmy tam przez 6 przyk³adem)
.
Mieliœmy
okazjê
tych które ukazywa³y siê na
tygodni, po stronie M. Egejskiego. sprawdziæ w dzia³aniu nowoœæ na rynku,
³amach "¯eglarza", dosz³y do
Zakoñczyliœmy rejs w Bodrum na pd.- czyli urz¹dzenie “night vision”. Ogólnie
skutku.
Przyczyn
jest sporo. G³ówn¹
zach. wybrze¿u i tam zostawiliœmy rzecz ujmuj¹c to taka lornetka dziêki
przeszkod¹
jest
zgranie
terminu wyjaz³ódkê.
której mo¿na “widzieæ” w nocy. du. Nadal trwaj¹ trudne czasy na rynku
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
Wprawdzie nie za wiele widzieliœmy, pracy i nie ka¿dy mo¿e sobie pozwoliæ
(c.d. ze str.1)
ale byæ mo¿e cena - ponad $2000 - na luksus urlopowania siê dwu lub trzynieco os³abi³a nam wzrok. Zmêczeni krotnie w roku. Nie wyszed³ - na razie Atlantic city zima
oczom ukaza³a siê mnogoœæ jachtów, ca³odziennym przebieraniem nogami planowany urlop na pocz¹tku maja.
osprzêtu ¿eglarskiego, stoiska szkó³ próbujemy wygraæ fortunê graj¹c jeden Mieliœmy pop³yn¹æ wyczarterowanym
¿eglarstwa i biur turystycznych oraz raz za 25 centów, ale gdy w kieszeni nie katamaranem na Bahamas, ale w ostatczarteruj¹cych
jachty.
Wszêdzie ma ju¿ nie tylko drobnych ale i ¿adnych niej chwili kilka osób musia³o
og³oszenia o seminariach i innych innych pieni¹¿ków, pomimo, ¿e jeszcze zrezygnowaæ z przyczyn zawodowych.
tak
dawno
by³o
ich Mo¿e zbierzemy siê w jesieni ? Dosz³a
towarzysz¹cych imprezach. Oczy nam nie
zab³ys³y z radoœci. Nie zwlekaj¹c niema³o,pozostawiamy nasz¹ fortunê do do skutku wyprawa zimowa na narty.
rozpoczêliœmy mi³e sercu ogl¹dalnictwo. wygrania komuœ innemu i wyruszamy w Liczebnie skromnie, ale udana. Wyjazd
A by³o na co popatrzeæ, by³o. Od drogê powrotn¹ do zasypanego œniegiem nast¹pi³ 6-go marca o 7-ej rano i dziêki
ma³ych p³ywade³ek dla dzieci poprzez Nowego Jorku.
ostrej jeŸdzie byliœmy na miejscu w
Wystawê w Atlantic City uwa¿amy za stanie Vermount, w Mount Snow, ju¿ po
jachty bezkabinowe a¿ do olbrzymich
jachtów oceanicznych. Ka¿dy, mówiê, bardzo dobrze zorganizowan¹, ciekaw¹ nie ca³ych 5-ciu godzinach. Pogoda
ka¿dy
móg³
znaleŸæ
coœ
dla i udan¹. Jest ona o niebo lepsza od dopisa³a nam, chocia¿ jednego dnia la³
siebie.Windsurfingi
przyci¹ga³y nowojorskiej. Wystawy jachtowe w deszcz. Na szczêœcie tylko do
mnogoœci¹ barw i ... przezroczystoœci¹ Atlantic City s¹ organizowane rok- wczesnych godzin rannych i po 10-ej
¿agli. Na du¿ym ekranie mo¿na by³o rocznie w lutym ( w br. odby³a siê w mo¿na by³o zje¿d¿aæ ze stoków. Poza
K.Sierant
obserwowaæ
popisy
deskarzy
- dniach 5 - 13 luty).
jazd¹ na nartach przez pracowitych 5
fantastyczne !!! To wprost niebywa³e co
dni czas up³ywa³ nam przy kominku i
mo¿na robiæ na kawa³ku uczepionego
ijaj¹ca zima da³a nam nieŸle gotowaniu obiadów. Korzystaliœmy z
nóg plastiku....
w koœæ. Traciliœmy czas na basenu i jacuzzi. ¯al nam by³o Krzyœka,
IdŸmy dalej, czyli do ³ódek ma³ych i
odkopywanie samochodów bo przez ca³y czas cierpliwie udziela³
czêsto mieczowych. By³y oczywiœcie
spod zwa³ów œniegu i nam instrukta¿u techniki (tej dobrej)
“Lasery”, i inne popularne typy ³ódek odœnie¿anie
chodników.
Ostro¿nie jazdy, a uczniowie nie byli za dobrzy w
nie wy³¹czaj¹c katamaranów pla¿owych. poruszaliœmy siê po oblodzonych tej materii. Ale to Krzyœka wina, ¿e tak
Wœród
tych
ostatnich
du¿ym drogach. Co dla jednych utrapieniem dla dobrze jeŸdzi i nasza, ¿e tak trudno
zainteresowaniem
cieszy³a
siê innych by³o wrêcz zbawieniem. Podczas odzwyczaiæ siê od starych nawyków. W
turystyczna wersja katamarana firmy gdy my spêdzamy czas w mi³ym sumie nie by³o tak Ÿle, wszyscy zrobili
Hobie Cat. Krótszy maszt i specjalne
ma³e postêpy i wrócili
laminatowe
komory
mieszcz¹ce
wypoczêci, opaleni i zadowoleni do
wyposa¿enie turystyczne, w tym
mieszkañ,
oni
szukaj¹ domu. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
specjalnie skrojony namiot, oraz kilka ciepe³ku
sposobów
na
poruszanie
siê
po
œniegu sezonie liczniejsza grupa weŸmie udzia³
innych zmian, z pewnoœci¹ s¹
w tym zimowym rejsie po oœnie¿onych
rozwi¹zaniami
na
które
czekali lub lodzie na czymœ zbli¿onym do stokach. S¹ s³uchy, ¿e czêœæ tych
Zapragnêli
uprawiaæ
mi³oœnicy
turystyki
zatokowo
- windsurfera.
¿eglowanie
na
desce
równie¿
w zimie. lepszych narciarzy planuje wylot do
szuwarowej. Jeœli ju¿ znaleŸliœmy siê
Colorado w nastêpnym sezonie. Mo¿e
przy wielokad³ubowcach to warto Dynamiczny rozwój windsurfingu mia³ uda nam siê za³apaæ. Uczestnikami tego
zwróciæ uwagê na sk³adany trimaran. ogromny wp³yw na rozwój sportu do "rejsu" byli: Krzysztof z El¹ i ja z
Mo¿na go przewoziæ na przyczepie za niego podobnego, ale uprawianego Wies³aw¹.
samochodem, jest szybki, wygodny, ma zim¹. Rozwi¹zania s¹ bardzo ró¿ne. Maciej Znaniecki.
du¿¹ kabinê i - niestety - tak¹¿ Jedne konstrukcje s³u¿¹ do jazdy po
cenê...Zostawiamy trimarany bogatszym lodzie, inne po œniegu a jeszcze inne s¹
i spieszymy rzuciæ okiem na Huntery. uniwersalne. Wykorzystuje siê oczyJest ich du¿o i du¿e jest zainteresowanie, wiœcie ¿agle i maszty windsurfingowe.
poniewa¿ cena jest ... ma³a oczywiœcie ! Jedni je¿d¿¹ na ³y¿wach, inni na jednej
lub
dwóch.
Konstrukcje
Ale oto jesteœmy na wzbudzaj¹cym narcie
“kad³uba”
s¹
bardzo
ró¿ne.
Buduje siê
najwiêksze zainte-resowanie jachcie
przeró¿ne
platformy.
Œlizgi
te
rozwijaj¹
“Hunter’s Child”, który wystartuje w
ogromn¹
prêdkoœæ
dochodz¹c¹
do
rozpoczynaj¹cych siê w tym roku
regatach samotników dooko³a œwiata. 100km/h na lodzie , a na œniegu nawet
Jak 1 cz³owiek poradzi sobie z wiêksz¹ - 110 km/h. Sport ten jest
hektarami ¿agli i ca³¹ reszt¹ olbrzymich bardzo popularny w ca³ej Europie, USA
i
Kanadzie.
Orga-nizuje
siê
rzeczy ?!
Zmêczyliœmy siê nieco, wiêc dla miêdzynarodowe zawody, a od 1991
wytchnienia
idziemy
chwilê... roku równie¿ mistrzostwa œwiata.
po¿eglowaæ !!! Tak, tak , i taka Istnieje organizacja zrzeszaj¹ca krajowe
mo¿liwoœæ istnia³a. Kilka wiatraków zwi¹zki “lodowo - œnie¿ne”. Organizacji
robi³o wiatr dla 2 mieczówek tej, nosz¹cej nazwê World Ice and Snow
Association,
przewodniczy
p³ywaj¹cych w basenie ustawionym na Sailing
Amerykanin
William
Tuthill
(Box 414,
œrodku hali wystawowej. Odprê¿eni
Jamestown,
Rhode
Island
02835,
tel.
zanurzamy siê
pomiêdzy
gêsto
ustawione stoiska sklepów ¿eglarskich ( 401 423-1511, fax 401 401 - 3031), a
w tym sprzedaj¹cych ksi¹¿ki o tematyce wiceprezydentem jest mieszkaj¹cy w
¿eglarskiej), firm
produkuj¹cych Kanadzie Karol Kubik ( 10 Grenoble
osprzêt ( od szekli, po oprogramowanie Drive, Suite 519, Don Mills, Toronto,
komputerowe),
biur
turystycznych Ontario, Cananda, M3C1C6).
Zimowy windsurfing zdobywa sobie
zachwalaj¹cych uroki egzotycznych
coraz
wiêcej zwolenników
równie¿
wysp i krajów, biur czarteruj¹cych
dziêki
firmom
seryjnie
produkuj¹cym
jachty w miejscach o których
odwiedzeniu marzy
ka¿dy ¿eglarz sprzêt do uprawiania tego sportu. Z
K.S.
(zebraliœmy mnóstwo informacji o pewnoœci¹ warto spróbowaæ.

Wielka w³óczêga
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(c.d. ze str.1

Joseph Conrad Yacht Club w
Chicago
Wybrano nowy Zarz¹d klubu, który
przyst¹pi³ do energicznego dzia³ania.
Zintegrowano ¿eglarzy polonijnych i
okaza³o siê, ¿e w posiadaniu cz³onków
klubu jest 15 jachtów ró¿nej wielkoœci.
Dwie kadencje nowo wybranego
Zarz¹du
zaowocowa³y
wieloma
inicjatywami ¿eglarskimi, z których
najwa¿niejsze to start jachtu Solidarity w
regatach Chicago - Mackinac Race '88
( po raz pierwszy w historii klubu
polonijny jacht stan¹³ na starcie tych
bardzo presti¿owych regat ) i wyprawa
jachtów Solidarity i Free Poland do
Polski w ramach zlotu World Polonia
Sailing Jamboree - Poland 1991, którego
klub by³ wspó³organizatorem. Wyprawa
polonijnych jachtów do Polski odbi³a siê
szerokim echem w œrodkach masowego
przekazu w Polsce i wœród Polonii w
Chicago. Bardzo wa¿n¹ uroczystoœci¹
klubow¹ by³o 20-lecie klubu w 1989
roku. Wydany z tej okazji album
"Polskie ¯agle w Chicago" jest do tej
pory uwa¿any za najlepiej wydany na
polonijnym rynku, a uroczysty bankiet
zaszczycili goœcie nieomal z ca³ego
œwiata. Miêdzy innymi obecni byli: kpt.
Henryk Jasku³a z Polski, kpt. Richard
Konkolski z Newport, RI, kpt. Ludomir
M¹czka z Kanady, jak te¿ przedstawiciele Polskiego Yacht Clubu w
Londynie. Uroczystoœci jubileuszowe
mog³y siê odbyæ g³ównie dziêki pomocy
wielu
spnsorów
polonijnych
i
amerykañskich.
Ostatnie lata to przede wszystkim
rejsy powrotne jachtów uczestnicz¹cych
w spotkaniu w Polsce - jacht Free Poland
powróci³ do Chicago w po³owie czerwca
tego roku, a Solidarity dwa tygodnie
póŸniej. Po prawie 1,5 roku ¿eglugi po
Morzu Karaibskim zacumowa³ w Miami
jacht Roamin Orgy z JCYC. Tak¿e w
tym roku jacht Star dowodzony przez
Stanis³awa
Paœkiewicza,
obecnego
komandora klubu, wzi¹³ udzia³ w Hook
Race, bêd¹c pierwszym polonijnym
jachtem w tych regatach. Coroczny Bal

¯eglarski organizowany w listopadzie
przez klub cieszy siê niezmiennym
powodzeniem, a uzyskane fundusze zasilaj¹ kasê klubow¹ i pozwalaj¹ realizowaæ
program nakreœlony przez kolejny
Zarz¹d klubu. Roœnie iloœæ jachtów
klubowych, tworz¹c pokaŸn¹ ju¿ flotyllê,
najnowsze nabytki to Explorer, Upa
Buba, Michael II. Daje siê zauwa¿yæ
tendencja do kupowania jachtów nowych, a potencjalni nabywcy poszukuj¹
jednostek o cechach regatowych. To
cieszy, albowiem poprzez regaty stajemy
siê równie¿ znani w œrodowisku ¿eglarzy
amerykañskich. Wspólne rejsy do portów jeziora Michigan cementuj¹ zawarte
przyjaŸnie i pozwalaj¹ równie¿ na
zdrow¹ rywalizacjê miêdzy klubowymi
jachtami. Bardzo przyjazne s¹ wobec
przedsiêwziêæ klubowych polonijne
œrodki masowego przekazu zamieszczaj¹ce relacje z wa¿niejszych imprez.
Klub stara siê równie¿ przybli¿yæ piêkno
¿eglarstwa Polonusom zamieszka³ym w
Chicago poprzez imprezy, jak chocia¿by
obecne "Chicago z wody".
Zbli¿aj¹ce siê 25-lecie JCYC
zobowi¹zuje Zarz¹d i cz³onków klubu do
wytê¿onej pracy, aby uroczystoœci i
imprezy ¿eglarskie z tej okazji wypad³y
jak najbardziej okazale. Planowany jest
uroczysty bankiet, na który zaprosimy
honorowych goœci z Polonii chicagowskiej, przedstawicieli polonijnych
jachtklubów z ca³ego œwiata, jak te¿
goœci z Polski. Wydamy równie¿
starannie przygotowany album poœwiêcony naszej 25 letniej dzia³alnoœci.
Warinkiem
powodzenia
naszych
jubileuszowych zamierzeñ jest poparcie
Polonii i naszych przysz³ych sponsorów.
Wierzymy, ¿e jak zawsze nas nie
zawiod¹ i ¿e piêkny sport ¿eglarski
zyska jeszcze bardziej na atrakcyjnoœci.
Serdecznie zapraszamy na obchody
25-lecia naszego klubu.
Zarz¹d Joseph Conrad
Yacht Club.

Whitbread - 3 etap
Kregaty dooko³a œwiata
Etap ten prowadzi³ z Fremantle w
Australii do Auckland w Nowej
Zelandii. W trasê o d³ugoœci 3272 Mm
jachty wyruszy³y 9 stycznia 1994r i po
niespe³na 14 dniach ¿eglugi pierwsze z
nich minê³y liniê mety. Z 14 jachtów
bior¹cych udzia³ w regatach a¿ 10
przyp³ynê³o w czasie poni¿ej 14 dni.
Pierwszy na metê przyp³yn¹³ Maxi “New
Zealand Endeavour”, a 2 (!!!) minuty
póŸniej liniê mety min¹³ “Tokio”. Chris
Dickson prowadz¹cy “Tokio” z³o¿y³
protest przeciwko “Winston”. Wed³ug
“Tokio” maszt na “Winstonie “ zosta³
zbudowany w sposób nie dozwolony

w przepisach klasy W60. W klasie Maxi
drugie miejsce zaj¹³ “La Poste”, a “Merit
Cup” by³ trzeci. “Uruguay Natural” jak
zwykle zaj¹³ ostatnie miejsce ( mia³
k³opoty ze sterem). W klasie W60 drugi
by³ “Winston” a trzecia “Yamaha”. By³
to szybki etap. Kobieca za³oga osi¹gnê³a
prêdkoœæ 25 wêz³ów ( przy wietrze
60w). Mia³y k³opot z agregatem do
produkcji s³odkiej wody, ale uda³o im
siê go naprawiæ.
K.S.
Zainteresowanych informujemy, ¿e
relacje z regat Whitbread mo¿na ogl¹daæ
na kanale ESPN. W po³udnie 21 maja
bêdzie nadawana 1 godzinna relacja ze
startu z Fort Laurderdale na Florydzie.

ceremonia³ morski

Regulaminy
okretowe
polskich flot krolewskich

Z

a
panowania
Zygmunta
Augusta po raz pierwszy w
polskiej flocie pojawi³y siê
przepisy reguluj¹ce tok ¿ycia na
okrêtach. W myœl tego regulaminu za
przeklinanie i bluŸnierstwa karano
zgodnie z artyku³em I : pokut¹, utrat¹
czêœci ³upów, p³awieniem w wodzie, do
ciê¿kiego wiêzienia w³¹cznie.
Z kolei za zniewa¿enie wspó³towarzyszy
b¹dŸ
marnotrawstwo
po¿ywienia
obowi¹zywa³y
nastêpuj¹ce
kary:
przywi¹zanie do masztu, grzywna,
przeci¹gniêcie pod stêpk¹. Kar¹ œmierci
karano za: tchórzostwo wobec wroga,
ucieczkê z pola walki, sprzeniewierzenie
siê z³o¿onej przysiêdze na wiernoœæ b¹dŸ
przejœcie na stronê nieprzyjaciela. Kara
œmierci mog³a byæ wykonana przez
rozstrzelanie, powieszenie na noku rei
lub wyrzucenie za burtê ( ówczeœni
marynarze nie umieli p³ywaæ, wiêc siê
topili). Równie¿ bunt lub uczestnictwo w
spisku, niestawienie siê na alarm,
nieuwaga w wyniku której uciek³ jeniec,
za te przewinienia równie¿ zarabia³o siê
na najwy¿sz¹ karê. Za samowolne
opuszczenie
okrêtu,
pijañstwo,
zaniedbania na s³u¿bie i drobne
naruszenia dyscypliny karano ch³ost¹.
Art. VIII mówi³ o walce zapaœniczej na
wysuniêtej poza burtê okrêtu drewnianej
belce.
Pokonany
by³
na
ogó³
asekurowany
link¹.
To
tzw.
“przepierzanie siê” przekszta³ci³o siê z
czasem w zabawê. Tak jak ongiœ ka¿dy
cz³onek
za³ogi
mo¿e
wyzwaæ
przeciwnika i stoczyæ z nim walkê na
bomie b¹dŸ wytyku, u¿ywaj¹c do
str¹enia przeciwnika wypchanego worka
marynarskiego, odbijaczy, itp.
Art. XI ciê¿ko kara³ za wyci¹gniêcie
miecza lub no¿a przeciwko koledze.
Przybijano skazanego za rêkê do masztu,
wrêczano mu nó¿ i pozostawiano do
czasu, a¿ siê nie uwolni³, tzn. póki
wrêczonym mu no¿em nie odci¹³ sobie
przybitej d³oni.
Za Zygmunta III
regulamin
wystêpowa³ zdecydowanie przeciwko
obecnoœci kobiet na pok³adach okrêtów.
¯ony na pok³adzie mog³y przebywaæ po
wyraŸnym zezwoleniu kapitana lub
szypra. St¹d wzi¹³ siê zwyczaj
sprawdzania nóg marynarzy w kojach
przed capstrzykiem.
W karnoœci starano siê utrzymaæ
ch³opców okrêtowych. Nie mogli
flirtowaæ z kobietami, piæ alkoholu, paliæ
tytoniu,
s³uchaæ
nieprzyzwoitych
dowcipów. Gdy zaczynano opowiadaæ
“s³one kawa³y” w pomieszczeniu
statkowym, pada³a komenda: “ Ch³opcy
na pok³ad ! ”
K.S.
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TABLICA OGLOSZEN
__________________________________________________________________________________

☺

Ogloszenia zamieszczamy bezplatnie. Temat jest dowolny .

_________________________________________
ROZPOCZECIE SEZONU
I BAL Z LOTERIA
Polski Klub ¯eglarski w Nowym Jorku serdecznie zaprasza
wszystkich chêtnych na uroczyste rozpoczêcie sezonu po³¹czone z balem.
Rozpoczêcie sezonu odbêdzie siê dnia 30 kwietnia ‘94r w Basin Marina.
Bal
bêdzie prowadzony przez profesjonalnego wodzireja. G³ówn¹
wygran¹
wielkiej loterii bêdzie bilet lotniczy do Polski ufundowany przez
Polskie
Linie Lotnicze LOT. Wszelkie informacje:
(718) 628 - 8973.
__________________________________________________________________

GENERATOR WIATROWY
- uzywany lub nowy -ZDECYDOWANIE KUPIE.
1(312) 486 - 2091.
Stanis³aw Kapturkiewicz
_________________________________________________________________

REJS NA BERMUDY
Andrzej Radzio wybiera siê w czerwcu '94 r w

3 tygodniowy rejs na Bermudy
na swoim wygodnym jachcie "Izabella". Jest kilka wolnych miejsc dla chêtnych
¿eglarzy p³ci obojga. Bli¿sze informacje
1(804) 932 - 3484.
__________________________________________________________________

SPRZEDAM JACHT
Rok budowy 1984, stalowy kad³ub, pok³ad i wykoñczenie wnêtrza - mahoñ, silnik
Johnson 15KM, trailer dwuosiowy, grot, fok, genua, wyposa¿enie. Wszystko za
jedyne $ 2400. Jacht jest bezpieczny, ma ma³e zanurzenie - tylko 3', du¿y kokpit,
kingston, zlewozmywak. Informacje
1(718) 833 - 8796.
__________________________________________________________________

TANIEJ MARINY
lub miejsca nad wod¹ , w celu trzymania katamarana "Hobie Cat 16"
poszukuj¹ w³aœciciele. Wiadomoœæ prosimy zostawiæ:
1(718)833 - 8796 ( Krzysiek ).
__________________________________________________________________

VIDEO
Polski Klub ¯eglarski poszukuje mo¿liwoœci monta¿u amatorskich taœm video
o tematyce ¿eglarskiej. Interesuje nas ka¿da forma pomocy . Dziêkujemy !
Kontakt
(718) 745-4761 ( Janusz ).
__________________________________________________________________

REJS DO HALIFAX
Rejs do Halifax na s/y "Medea" przygotowuje Stanis³aw Biernacki
(718)592 - 5796
_________________________________________________________________

REJS PRZEZ ATLANTYK
S/y "Jolanta" wybiera siê w '94 r do Polski. Andrzej Ropczyñski
poszukuje chêtnych na ca³y rejs ( 3 miesi¹ce ) lub na etapy.
(717) 654 - 4859.

Zrzutka
W tym numerze parê s³ów o wydatkach.
Redakcja biuletynu dok³ada wszelkich
mo¿liwych starañ by koszt wydawania
biuletynu by³ jak najni¿szy, ale pewnych
kosztów nie da siê unikn¹æ. Kupujemy
papier ($ 5), znaczki pocztowe, koperty oraz
kupiliœmy taœmê do drukarki komputerowej
($ 14). Jak dot¹d s¹ to jedyne koszty
wydawania
i
rozprowadzania
biuletynu.Kopiujemy biuletyn jeszcze za
darmo ale wkrótce mo¿e siê ta mo¿liwoœæ
skoñczyæ. Jeœli tak siê zdarzy koszty
wydawania ka¿dego numeru “¯eglarza”
wzrosn¹ w granicach
$14 - $ 21 .
Tymczasem zastanawiamy siê nad sposobem
wydania numeru kolorowego.
Niestety
koszty by³yby du¿o wiêksze ni¿ numerów
czarno - bia³ych. W zwi¹zku z tym
nale¿a³oby zebraæ wiêksze fundusze na
wydanie takiego numeru, a to z kolei rodzi
obawê, ¿e nie bêdzie chêtnych na
poniesienie
wy¿szych
kosztów
tego
skromnego
przecie¿
i
bardzo
œrodowiskowego pisemka. Nie ustajemy
jednak w staraniach by by³o dobrze i coraz
lepiej, a jeœli ktoœ ma jakiœ wspania³y pomys³
( choæby nie by³ tego do koñca pewien) to
bardzo chêtnie zamienimy siê w s³uch.
Zapraszamy wszystkich do - nie
tylko finansowej - wspó³pracy przy
redagowaniu i wydawaniu biuletynu.
Krzysztof Sierant.
____________________________________________________________________

genialne zarcie

ZUR
Nie ukrywam, ¿e ¿ur umiê jeœæ ale
nie gotowaæ. ¯yjê ju¿ parê lat na tym
œwiecie, ale jeszcze nie uda³o mi siê wejœæ w
posiadanie
talentów
kulinarnych.
Postanowi³em jednak tak “zamieszaæ” by ¿ur
ugotowaæ bo zaczyna³em siê œliniæ na samo
jego wspomnienie. I otó¿ okaza³o siê, ¿e to
nadzwyczaj proste. Kupi³em s³ój ¿uru
importowanego z samego centrum ¿urowego
zag³êbia ( wydajniejszy jest “Krakus”) i
s³usznych rozmiarów kawa³ surowej
kie³basy. Przeczyta³em dobre rady ze
s³oikowej nalepki, wrzuci³em wszystko do
gara, do³o¿y³em œmietany, kilka z¹bków
czosnku, majeranek - i ju¿. Gotowe !
Spróbujcie z ubitymi ziemniakami polanymi
t³uszczem ze skwarkami. Smacznego ! K.S.

KONTAKT Z KLUBEM :
Maciej Znaniecki
(212)650 - 9536,

KUPIÊ
windsurfing u¿ywany, tani :
1(718)833 - 8796 ( Krzysiek ).
_________________________________________________________________
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