
  

RTW non-stop
na 100-lecie Zaślubin Polski z 

morzem

Najmniejszym jachtem dookoła świata
Non-stop

Bez asysty
Bez wsparcia z brzegu

Samotnie
W rekordowym czasie



  

Wyzwanie
 Wokółziemski rejs non-stop dokoła świata odbywający się 

na najmniejszym jachcie w historii. Rejs, który ma być 
wyjątkowy nie tylko ze względu na wymiary jachtu* – 
zaledwie 5 metrów długości – ale też z powodu założeń 
towarzyszących wyzwaniu:

 Samotnie

 Bez wsparcia

 Bez łączności 

 Bez odsalarki

 Jachtem zbudowanym amatorsko z materiałów ekologicznych: drewna i 
sklejki

 W 250 dni

* Obecnie rekordy wielkości na takiej trasie poprawiane są o centymetry. Najmniejszy 
jacht, który opłynął świat w non-stop miał długość 6,5 m. Przesunięcie „poprzeczki” o 
półtora metra jest niespotykanym wyzwaniem.

 



  

Samotnie

 Żeglarz – Arkadiusz Pawełek

W 1998 roku pokonał Atlantyk pontonem „Cena Strachu”, 
ustanawiając tym samym rekord wielkości w żegludze 
przez ocean na bezkabinowej łodzi żaglowej. Długość 
„Ceny Strachu” wynosi 4m 40 cm. Ponton jest w tej chwili 
w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Pokonanie Atlantyku na trasie Kadyks-Wyspy Kanaryjskie-
Barbados zajęło mu 54 dni.

 Od tej pory żeglarz pokonał tysiące mil na jachtach 
żaglowych, w tym na „Łódce Bols” podczas prestiżowych 
regat Gotland Runt (3 miejsce), Atlantic-Brasil-Caribbean 
(rekord trasy), Sydney-Hobart (pierwszy start jachtu pod 
polską banderą i zwycięstwo w klasie IRC div.A)



  

Żeglarz

 W 2016 roku uczestniczył w regatach SPA2016, na 5-
metrowym amatorsko zbudowanym jachcie polskiej 
konstrukcji. Trasa regat prowadziła z Sagres w Portugalii, 
przez Teneryfę na Martynikę. Przeszło 3600 mil. 

 Startował w kategorii samotników i pokonał ocean według 
pierwotnych założeń regat: całkowicie BEZ WSPARCIA I 
BEZ ŁĄCZNOŚCI.

     Start w regatach był drugim samotnym i czwartym w ogóle 
     rejsem Pawełka przez Atlantyk .

 Ocean pokonał w łącznym czasie 38 dni 5 godzin 45 minut

 W 2008 roku, jako pierwszy człowiek w historii, opłynął 
samotnie przylądek Horn odkrytym pontonem motorowym.



  

*Bez łączności
 Utrzymywanie kontaktu z lądem umożliwia wsparcie zespołu 

brzegowego zarówno przy doborze optymalnej trasy, omijaniu 
niekorzystnych warunków pogodowych – tzw. routing - jak też i przy 
usuwaniu ewentualnych awarii. Zdaniem Pawełka tego typu wsparcie 
zdecydowanie ułatwia pokonanie trasy rejsu oraz wpływa na 
podejmowanie decyzji przez żeglarza. Ponadto wielu żeglarzy nie 
radzi sobie ze stresem związanym z brakiem kontaktu i przyczynia 
się do podjęcia decyzji o przerwaniu rejsu. Brak łączności skazuje 
żeglarza na samodzielne podejmowanie wszelkich decyzji.

 Rejs Pawełka odbędzie się bez łączności z lądem.

*Jako formuła „bez łączności” przyjęta została sytuacja gdy unika się kontaktu dwustronnego. 
Żeglarz będzie posiadał urządzenie trackingowe Yellowbrick, które będzie 2-4 razy na dobę 
automatycznie wysyłało pozycję żeglarza oraz będzie umożliwiało wysyłanie informacji 
publikowanych automatycznie na blogu będącym częścią usługi trackingu Yellowbrick – 
przykład https://my.yb.tl/alexburgis. Pozwoli to na śledzenie postępów żeglugi w czasie 
rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem.

Ponadto żeglarz będzie posiadał urządzenie PLB (radioboja ratunkowa) umożliwiające wezwanie 
pomocy przez satelitę – ponownie jest to urządzenie tylko wysyłające sygnał, nie umożliwia 
odbioru. Trzeba zdawać sobie sprawę, że trasa rejsu prowadzi poza szlakami żeglugowymi i 
otrzymanie ewentualnej pomocy może być opóźnione nawet o tygodnie, jeżeli w ogóle będzie 
możliwe.

https://my.yb.tl/alexburgis


  

Bez wsparcia

 Rejs non-stop bez wsparcia oznacza, że na 
żadnym etapie, od startu do mety na Cabo 
Verde, żeglarz nie może przyjąć niczyjej 
pomocy, w żadnej postaci, czy to w naprawach, 
uzupełnieniu zapasów jedzenia, wyposażenia 
czy wody. 



  

Bez odsalarki
 Obecnie standardem stało się używanie urządzeń do odsalania wody 

morskiej, co pozwala praktycznie dowolnie przedłużać czas trwania rejsu – 
największym ograniczeniem w żegludze oceanicznej jest ilość wody pitnej. 
Posiadanie odsalarki pozwala też na zmniejszenie masy jachtu, gdyż masa 
urządzenia jest wielokrotnie mniejsza, niż zapasu wody niezbędnego do 
rejsu wokółziemskiego. To z kolei pozwala na poprawienie osiągów jachtu – 
poprawienie stateczności oraz zwiększenie jego prędkości.

 Pawełek postanowił zrezygnować z tego urządzenia i pokonać trasę 
dookoła świata w „starym” stylu, gdy niedostępne były urządzenia 
produkujące wodę pitną. 

 Jacht klasy „Setka A”, o długości 5 metrów, według żeglarza jest 
najmniejszą jednostką umożliwiającą zabranie zapasów wody i żywności na 
cały wokółziemski rejs non-stop bez asysty. Umieszczenie żywności, wody, 
niezbędnego wyposażenia, wymaga drobiazgowego planowania, żeby jacht 
pozostał niezatapialny – nie będzie wyposażony w tratwę ratunkową – oraz 
zachował optymalną stateczność.



  

Jacht
 Jacht „Quark” został zbudowany amatorsko do regat SPA2016. Jest to jacht klasy „Setka A”, 

zaprojektowany przez Janusza Maderskiego w roku 2013, wykonany ze sklejki, o długości 5 
metrów, szerokości 2.20 i zanurzeniu 1.23 m. Standardowa powierzchnia ożaglowania wynosi 
15 m2.

 Jacht będzie musiał przejść szereg modyfikacji – upgrade do modelu „Setka A200” - które 
przygotują go do rejsu non-stop dookoła świata:

- dobudowana zostanie nadbudówka, które zmniejszy objętość kokpitu – bardzo ważna kwestia dla 
zapewnienia stabilności jachtu w razie przykrycia falą - oraz zapewni dodatkowy moment prostujący w razie 
wywrotki

- zamontowany zostanie skeg wzmacniający ster oraz chroniący płetwę sterową przed uszkodzeniem w razie 
zderzenia z pływającymi po oceanie śmieciami lub krą lodową

- zamontowane zostaną uchylne płetwy stabilizujące do żeglugi wiatrami pełnymi

- wykonany zostanie nowy samoster wiatrowy 

- skrócony zostanie maszt, żeby zmniejszyć ryzyko złamania w razie wywrotki

- wykonane zostanie nowe olinowanie stałe z dodatkowymi wantami i sztagami pozwalającymi na wzmocnienie 
takielunku oraz aktywne sztormowanie pod żaglami

- wykonane zostaną nowe żagle dostosowane do skróconego masztu.

- rozważane jest powiększenie bulby balastu, dla zwiększenia stateczności. 

- powiększone zostaną komory wypornościowe zapewniające niezatapialność w razie zalania jachtu.



  

Trasa rejsu

 Jako rejs non-stop dookoła świata przyjmuje się taki, który 
spełnia łącznie poniższe warunki:

- zaczyna się i kończy w tym samym porcie

- przecina równik

- nie schodzi poniżej szerokości geograficznej południowej S 
63.

- przecina wszystkie południki

- trasa wynosi co najmniej 21600 mil

- odbywa się bez zawijania do portów pośrednich

- w żadnym punkcie trasy nie przecina lądu

- odbywa się bez pomocy z zewnątrz



  

Cabo Verde – Przylądek Dobrej Nadziei – Leeuwin – 
Horn – Cabo Verde

Trasa Kliprów wokół trzech Wielkich Przylądków
 Jako port umożliwiający odbycie rejsu według przedstawionych założeń – najmniejszym jachtem w rekordowym 

czasie - uznany został jeden z portów archipelagu Cabo Verde, położonego na szerokości około 16 stopni na 
północ od równika. 

 Trasa poprowadzi na południe w kierunku Ameryki Południowej, następnie skręci w kierunku Afryki i Przylądka 
Dobrej Nadziei. Przylądek ma być ominięty w odległości około 500 mil, żeby uniknąć załamujących się fal, które 
były przyczyną wielu nieudanych prób rejsu RTW w ciągu ostatnich lat (rejsy Romana Paszke, Tomasza 
Cichockiego, Bartłomieja Czarcińskiego i Zbigniewa Gutkowskiego). 

Od Przylądka Dobrej Nadziei „Quark” zostanie skierowany na południe od Australii, w „Ryczących 40-kach” i „Wyjących 
50-kach”, żeby pokonać trawers drugiego z trójki Wielkich Przylądków leżących na trasie rejsu - Leeuwin. Jest to 
trasa cięższa, niż wiodąca przez północną część Oceanu Indyjskiego i wokół północnego wybrzeża Australii, ale 
zapewniająca szybszą żeglugę. 

Od Przylądka Leeuwin trasa będzie prowadziła najsroższym z oceanów, Wielkim Oceanem Południowym, omywającym 
brzegi Antarktydy. Nie powstrzymywane niczym wiatry potrafią wzbudzić fale o wysokości dochodzącej do 30 
metrów. Punktem kulminacyjnym tego etapu jest trawers legendarnego Hornu. Tutaj znowu trzeba się będzie 
trzymać z dala od brzegu, gdyż gwałtowne wypłycenie w pobliżu przylądka powoduje powstawanie ogromnych fal 
będących mordercami statków – to właśnie tam 10 lat temu zatonął polski jacht „Bona Terra” a w 2010 rozbity na 
skałach został kolejny jacht pod biało-czerwoną banderą, „Nashachata”. Oba były to kilkunastometrowe stalowe 
jachty wielokrotnie odbywające rejsy w rejonie Hornu. 

Optymalny kurs prowadzi środkiem cieśniny Drake'a, w połowie drogi pomiędzy Ameryką Południową a Antarktydą. 
Ryzykuje się zderzenie z krą i górami lodowymi, ale zmniejsza ryzyko zepchnięcia na zachód przez huraganowe 
wiatry i ogromne fale w pobliżu Hornu. 

Po minięciu Hornu kurs poprowadzi na NE do ENE, w kierunku brzegów Afryki, żeby wykorzystując korzystny układ 
wiatrów i prądów ponownie przeciąć równik i zakończyć rejs na Cabo Verde.   



  

250 dni

 Dotychczasowy rekordzista w zbliżonej kategorii jachtów, włoski żeglarz 
Alessnadro di Benedetto płynący na 6,5 metrowym zmodyfikowanym jachcie 
regatowym klasy Mini650 pokonał trasę RTW non-stop w czasie 268 dni.

 Celem Pawełka jest pobicie tego rekordu i zejście do 250 dni. 

 Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki temu, że jacht klasy „Setka A” z dużą 
łatwością wchodzi w ślizg i osiąga prędkości przekraczające teoretyczną 
prędkość maksymalną. Dzieje się tak mimo obciążenia zapasami dla żeglugi 
przez ocean. Jacht  z każdym dniem będzie lżejszy, gdyż zużywane będą 
zapasy zarówno wody jak i jedzenia, dzięki czemu osiągi powinny się 
poprawiać. Woda i jedzenie będą stanowiły łącznie około 600-700 kg 
obciążenia.

 Podczas regat SPA 2016 odcinek pomiędzy Teneryfą a Martyniką „Quark” 
pokonał w czasie 28 dni, co dało bardzo dobre dla jachtu tej wielkości, 
średnie przebiegi dobowe powyżej 115 mil. Takie przebiegi pozwalają na 
pokonanie zaplanowanej trasy (23 tysiące mil) w założonym terminie, 
zostawiając jeszcze zapas na nieprzewidziane okoliczności.



  

Plastik Zabija! Ratujmy Oceany!

 Już podczas pierwszego rejsu na „Cenie Strachu” Pawełek zauważył, że życie 
w oceanie jest dużo uboższe, niż to wynikało z lektury przeczytanych książek 
żeglarskich.

 Pracując pod wodą jako instruktor nurkowania na Morzu Czerwonym zauważył 
ogromne ilości plastikowych śmieci zalegających dno. Od tej pory na każde 
nurkowanie zabiera ze sobą plastikową siatkę, do której zbiera napotkane 
odpady. Po każdym nurkowaniu siatka jest pełna.

 Biorąc udział w rajdzie samochodowym przez Saharę zauważył ogromne ilości 
torebek foliowych rozsianych po całej pustyni w pobliżu siedzib ludzkich. 
Postanowił rozpocząć prywatną, osobistą kampanię ochrony środowiska.

 Startując w regatach SPA 2016 na burtach jachtu umieścił napis: Plastic Kills! 
Save Oceans! Plastik Zabija! Ratujmy Oceany!

 Nie ogranicza się tylko do wezwań. Ponieważ uważa, że każdy na miarę swoich 
możliwości może przyczynić się do ratowania środowiska, nie tylko przestał 
używać torebek foliowych i zbiera śmieci pod wodą. Zaczął też hodować 
pszczoły a na prelekcjach o swoich podróżach zawsze podnosi temat ochrony 
środowiska i zaśmiecenia oceanów plastikiem.



  

Drewniany jacht

 Jacht zbudowany ze sklejki i litego drewna, na 
którym jedynym źródłem energii są panele 
solarne, a źródłem napędu jest TYLKO wiatr 
idealnie nadaje się jako nośnik wezwania o 
poszanowanie środowiska naturalnego. Dlatego 
rejs non-stop dookoła świata będzie okazją do 
przypomnienia wszystkim o tym ogromnym 
globalnym problemie. „Quark” jest jachtem 
miniaturowym, ale niesie wielkie przesłanie!

RATUJMY OCEANY!



  

TERMIN
 Rejs musi się rozpocząć w takim terminie, żeby przylądek Horn omijać na 

przełomie stycznia i lutego – w środku lata na półkuli południowej. Dlatego 
odliczanie należy zacząć do tyłu, od końca stycznia. Zakładając, że całość rejsu 
ma potrwać około 250 dni, z tego ostatnie 50 trzeba zarezerwować na żeglugę 
po minięciu Hornu, trzeba cofnąć się w czasie o około 7 miesięcy. 

Wynika z tego, że start z Cabo Verde powinien nastąpić w lipcu. 

 Trasa z Europy do Wysp Zielonego Przylądka, którą Pawełek planuje pokonać 
w jednym etapie z Portugalii, może zająć około 4 do 6 tygodni. Tak więc 
wyruszyć trzeba w maju. Którego roku?

 W 1920 roku, 10 lutego, generał Haller wrzucając do Bałtyku pierścień, dokonał 
w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Jest to dla nas doniosła 
data. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Pawełek chce wyruszyć na wielki 
wokółziemski krąg w 100 rocznicę zaślubin Polski – w roku 2020.*

*Jako alternatywa rozważana jest możliwość wyruszenia w roku 2019 a zakończenia rejsu w 
2020. Uzależnione jest to od możliwości wcześniejszego pozyskania finansowania rejsu oraz 
czasu pozwalającego na przebudowę jachtu.



  

Koszt
 Całkowity koszt rejsu powinien zamknąć się w kwocie 97 tyś zł.

 Na koszt składa się:

Przebudowa jachtu – 6000 zł

Tracking Yellowbrick – 5000 zł

Nowe żagle – 6000 zł

Transport do Sagres – wodowanie – powrót z Sagres – 7000 zł (dwa wyjazdy tam i z powrotem)

Wyposażenie dodatkowe (PLB, panel solarny do zasilania YB, flary itd) – 4000 zł

Wyżywienie - 3000 zł

Woda - 2000 zł

Inne koszty związane z rejsem (postoje w marinach, ewentualne naprawy, połączenia telefoniczne, przejazdy, 
rejestracja rekordu w Księdze Rekordów Guinessa itp.) - 10000 zł 

SUMA 43000 zł 

 *Roczne „stypendium” 4500 x 12 miesięcy = 54000 zł 

 CAŁÓŚĆ PROJEKTU 97000 zł.
*Roczne stypendium – kwota 1000 euro (netto) miesięcznie płatna w miesięcznych ratach od rozpoczęcia projektu do 

jego zakończenia, nie dłużej niż 12 miesięcy. Kwota jest to stawka miesięcznego wynagrodzenia dla marynarza 
żeglugi śródlądowej. 



  

PATRONATY MEDIALNE

 Platforma Medialna WESZLO.COM
 Obecnie jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi w 

sprawie innych patronatów medialnych. 
Aktualizacja będzie następowała na bieżąco

  



  

blog

 Obecnie prowadzony jest Blog o moim udziale w regatach 
SPA2016. Na tym blogu dostępne będą aktualizacje dotyczące 
rejsu RTW NON-STOP: https://keessetka.blogspot.com

 Założony zostanie nowy blog o przygotowaniach do rejsu i 
gdzie opublikowana będzie relacja.

 Na bieżąco będzie publikowany blog prowadzony na stronie 
trackingu Yellowbrick. Przykładowy blog dostępny jest tutaj: 
https://my.yb.tl/alexburgis. Ponieważ długość wiadomości 
ograniczona jest do 50 znaków, ten blog będzie miał 
ograniczoną formę.

 Tracking regat SPA2016 jako przykład działania urządzeń YB: 
http://yb.tl/pzz_spa2016

https://keessetka.blogspot.com/
https://my.yb.tl/alexburgis
http://yb.tl/pzz_spa2016


  

Filmy

 Założony zostanie kanał na Youtube, gdzie 
będzie można oglądać filmy z przygotowań 
oraz po powrocie zamieszczony zostanie 
zmontowany film będący relacją z rejsu

 Materiał filmowy będzie udostępniany stacjom 
telewizyjnym do emisji

 Rozważana jest możliwość zgłaszania filmu do 
festiwalów filmów podróżniczych. Uzależnione 
to będzie od efektu finalnego.



  

Arkadiusz Pawełek
 Urodzony w 1968 roku we Wrocławiu

 Absolwent Technikum Budownictwa Wodnego Nr1 we Wrocławiu.

 Zawodowy nurek i instruktor nurkowania PADI oraz ASTD. Instruktor 
nurkowania Marynarki Wojennej.

 Fotoreporter, dziennikarz oraz pisarz.

 Współpracował z magazynem Playboy, miał program autorski w radiu RMF FM, 
uczestniczył w realizacji programów telewizyjnych dla TVP oraz TVN.

 Laureat wielu prestiżowych nagród, zarówno za osiągnięcia podróżnicze, jak i 
żeglarskie i kulturalne: Nagroda im Conrada, Nagroda im. L. Teligi (za najlepszą 
książkę żeglarską roku), Złoty Hals, Sokoli Laur, Hanys Roku itd. Wyróżnienia 
od Prezydenta Miasta Gdynia oraz od Prezydenta Miasta Wrocławia.

 Jego osiągnięcia opisywane były w książkach i magazynach w Polsce i za 
granicą, np.: „Szalone Eskapady” A. Urbańczyka, „Heavy Weather 
Powerboating” Hugo Montgomery-Swan, w magazynie RIB International, Żagle, 
National Geographic, itd.

 Autor książek „Cena Strachu”, „Survival”, „Horn”.



  



  



  



  

Jacht „Quark” klasy Setka A



  

Nurkowania w zalanych sztolniach i 
kopalniach podczas realizacji 

programów dla TVP



  

Trasa RTW non-stop tzw Szlak 
Kliprów



  

Planowane przebudowy jachtu klasy 
„Setka A200”



  

Korzyści dla Sponsora*
 Sponsor będzie pozytywnie identyfikowany jako dbający o środowisko 

naturalne i angażujący się w ochronę przyrody

 Sponsor promowany będzie na powierzchni reklamowej kadłuba i żagli 
jachtu

 Sponsor reklamowany będzie na blogu powiązanym z urządzeniem 
trackingowym YB

 Sponsor promowany będzie na profilu wydarzenia na Facebook oraz na 
blogach powiązanych z rejsem

 Sponsor zostanie przedstawiony w książce o rejsie, która opublikowana 
zostanie w czasie do 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia

 Arkadiusz Pawełek będzie uczestniczył w imprezach promujących sponsora 
– szczegóły uczestnictwa będą każdorazowo ustalane pomiędzy sponsorem 
i żeglarzem

 Sponsor będzie przedstawiany podczas wystaw, imprez, festiwali, w których 
będzie uczestniczył Arkadiusz Pawełek

*Szczegóły oferty dla sponsora będą uzależnione od jego zaangażowania. Przewidziany jest 
udział więcej, niż jednego sponsora rejsu. 
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