Kpt. JANUSZ „GEOGRAF” KAWĘCZYŃSKI
Janusz Kawęczyński, używający pseudonimu Geograf,
ur. 1951, ukończył wydział geografii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geomorfologia.
Żeglarstwo, które dziś uprawia zawodowo, zaczynał
na Wiśle w klubie kadetowym1. W roku 1975 był członkiem załogi jachtu Konstanty Maciejewicz w rejsie
wokół Islandii, nagrodzonym prestiżową wśród żeglarzy III Nagrodą Honorową Rejs Roku.
Związany z Pogorią od jej rejsu antarktycznego
1980-1981.
Jest współzałożycielem

oraz członkiem zarządu

Stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami”.
Kilkakrotnie brał udział rejsach szkolnych organizowanych przez tę organizację, również jako kapitan
Pogorii. Przez kilka lat pełnił obowiązki sekretarza
Stowarzyszenia.
Jest członkiem Sail Training Association Poland. Ma stopień kapitana jachtowego. Prowadził wielu
rejsów po morzu Bałtyckim, Śródziemnym i Adriatyku. Swoje bogate doświadczenie żeglarskie i
umiejętności wykorzystuje prowadząc firmę Geo-Sail, zajmującą się organizacją wypraw
żeglarskich w najdalsze zakątki świata, co jednocześnie pozwala mu realizować swoje pasje,
jakimi są żeglarstwo i nurkowanie swobodne. Ma również osiągnięcia w paralotniarstwie2.
____________________________________________
1

Kadet, cadet – monotypowa, międzynarodowa klasa jachtów dwuosobowych zaprojektowana przez Anglika, Jacka Holta w 1947 r. Kadłub
skośnodenny ze ściętym dziobem, miecz szybrowy, ożaglowanie bermudzkie (grot i fok + spinaker). Klasa została zaprojektowana jako jacht dla
młodzieży <http://www.babylon.com/definition/cadet/Polish>
Powierzchnia ożaglowania 5,13 m.kw. Długość 3,22 m, szerokość 1,30 m.<http://portalwiedzy.onet.pl/5030,,,,kadet,haslo.html>
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Janusz Kawęczyński – kwerenda przeprowadzona przez autorkę 24 kwietnia 2009

Fragment pracy magisterskiej „Szkoła pod Żaglami – idea i realizacja”,
napisanej w roku 2009 przez p. Martynę Kruk
na Wydz. Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tak o Geografie piszą młodzi adepci nauki polskiej.
Autor strony może dodać, że Janusz Kawęczyński był również jednym z organizatorów pierwszej
Szkoły pod Żaglami założonej i prowadzonej przez kpt. Krzysztofa Baranowskiego. Wraz ze Szkołą
płynął „Śladami starych kultur” w roku szkolnym 1983/1984 na Pogorii jako trzeci oficer, radiooperator i
nauczyciel geografii na trasie z Gdyni do Gdyni, w rejsie trwającym 272 dni, przez Morze Śródziemne i
Kanał Sueski do Indii i Sri Lanki, a w drodze powrotnej wokół Afryki.
Strona internetowa kpt. Janusza „Geografa” Kawęczyńskiego to: http://www.geo-sail.pl/
Zdjęcie kpt. Kawęczyńskiego zostało wzięte z sieci, nazwiska fotografa nie udało się ustalić.Autora przepraszamy!

