HENRYK WIDERA

Henryk Widera z nagrod miesicznika Jachting Jachtsmen Roku 2008

ur. 1930 r. na lsku
absolwent Wyszej Szkoły Muzycznej w Katowicach
w latach osiemdziesitych koncertmistrz ( I skrzypce) w Operze i Operetce w Szczecinie
pedagog w szkole muzycznej (klasa skrzypiec)
sternik jachtowy; egluje od 1966 roku
1969-1970 – na własnej P-7 rejs na Rugi.
1993 – na Piano (typ Micro) płynie kanałami na Morze ródziemne, do Nicei i dalej na Korsyk, Sycyli
i do Grecji.
1997 – na jachcie Gawot (typ Tango Family, dł 7,70 m) płynie ponownie kanałami na Morze ródziemne
(Nicea) i do Hiszpanii.
2001 – uhonorowany przez Zachodniopomorski Okrgowy Zwizek eglarski nagrod „Szczeciski eglarz Turysta Roku 2001”.
2003

wrzesie, padziernik, listopad – rejs na Gawocie przez Morze Północne i Biskaje na Wyspy
Kanaryjskie.



2004



2

listopad – rejs powrotny do Polski, za który otrzymał nagrod „Rejs Roku 2004” w kategorii rejsów
morskich na małych jachtach (nagroda miesicznika agle) i wyrónienie „Kolosy 2004”
w kategorii eglarstwo („za samotny, bardzo inspirujcy rejs jachtem ródldowym Gawot
z Polski na Wyspy Kanaryjskie, zrealizowany dla własnej satysfakcji, bez wsparcia sponsorów i patronów medialnych.”).

2006 – rozpoczyna samotny rejs dookoła Europy. Planowana trasa: Bałtyk, cieniny duskie do Bergen.
Szetlandy, Orkady, Pentland Firth, Kanał Kaledoski, Biskaje, Cienina Gibraltarska,
Morze ródziemne, Marmara, Czarne i Azowskie, kanał Wołga-Don (do Moskwy), jezioro
Onega, Morze Białe i Barentsa, do Bergen.
2008

4 czerwca – w Rostowie nad Donem władze rosyjskie zatrzymały eglarza mimo wizy, motywujc
to brakiem zezwolenia ministerstwa komunikacji wodnej na pływanie po wewntrznych
wodach Rosji. Powolno biurokracji, przedłuajce si oczekiwanie na dokumenty i wysokie koszty postoju spowodowały, e kpt. Widera rozpoczł głodówk protestacyjn.
Interweniuj media rosyjskie i polskie. eglarz we wszystkich wywiadach podkrela yczliwo i bezinteresown pomoc, któr słu mu spotykani na trasie ludzie.
16 lipca – oficjalna odmowa władz rosyjskich. eglarz zawraca na Ukrain i dopływa
do Chersonia.
22 sierpnia – kpt. Widera razem z jachtem wyrusza z Chersonia drog ldow do Polski.
26 sierpnia – wodowanie jachtu na Wile, w Górze Kalwarii k. Warszawy. Wejcie na mielizn
uszkadza płetw sterow. Kpt. Widera nie decyduje si na eglug wilan i transportuje
Gawota do Gdaska.
1 padziernika – wodowanie Gawota w Górkach Zachodnich.
11 padziernika – po przepłyniciu 8 tys. Mm eglarz powraca do macierzystej przystani Jacht
Klubu AZS w Szczecinie.

2009

stycze – nagroda Jachtsmen roku 2008 przyznana przez miesicznik Jachting w kategorii eglarzy
samotnych
marzec – ponowne wyrónienie „Kolosy 2008” w kategorii eglarstwo („za koncertowy rejs dookoła Europy na malekim jachcie Gawot, bdcy przejawem niezwykłej wytrwałoci
i hartu ducha”).

2009 – kpt. Widera na Gawocie powraca na wokółeuropejsk tras zmieniajc kierunek: na wody ródldowe Rosji wpływa z Bałtyku przez Skt. Petersburg. Jednak nawet zezwolenia z podpisem
premiera Rosji Władimira Putina nie zakoczyło sprawy: władze niszego szczebla zadały, by eglarz wził ze sob pilota. Sprawa przecignła si na tyle, e Gawot zimował
w petersburskim jachtklubie, a eglarz wrócił do Polski.
2010 – ostateczne zezwolenie na eglug bez pilota zostaje wydane pod koniec sierpnia.
padziernik – Henryk Widera dopływa do Moskwy. Gawot zostaje wyslipowany na zim, eglarz
wraca do Polski

