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Kontynuacja 
i rozwój

Trzymają Państwo w rękach kolejny, czwar-
ty już numer naszego rocznika „Hals”. Bardzo 
nam miło go Państwu zaprezentować. Tym bar-
dziej, że podsumowuje on pierwsze miesiące 
pracy nowego Zarządu Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego, wybranego na Sejmiku Sprawoz-
dawczo-Wyborczym w marcu 2016 r. 

Szybko się Państwo zorientują, że wybór członków nowych władz, 
z których znakomita większość, łącznie ze mną, została do nich ponownie 
wybrana, zdopingował nas do jeszcze większego wysiłku. A o tym co planu-
jemy w kadencji 2016-2020, i na co będziemy kładli największy nacisk w bie-
żącej pracy, przeczytać można na str. 6-7. 

Dziękując za ponowny wybór, mam świadomość odpowiedzialności za 
wykonanie ciążącego na mnie zadania. W nadchodzącym czteroleciu PoZŻ 
stanie zapewne przed kolejnymi wyborami i wyzwaniami. Mam nadzieję, że 
przy pomocy licznego grona współpracowników i partnerów, uda nam się 
im sprostać. 

Na rolę partnerów w naszej działalności – pomorskich samorządów, in-
stytucji, placówek kultury i sportu – chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. 
Bez ich wsparcia, realizacja niektórych z naszych projektów byłaby bardzo 
utrudniona. 

W roku 2016 kontynuowaliśmy w PoZŻ wszystkie nasze najważniej-
sze projekty. Na początku roku wiele radości przyniosła nam Pomorska Gala 
Żeglarska, która tym razem odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Była 
ona szczególna, bo jubileuszowa, zorganizowana z okazji półwiecza działal-
ności PoZŻ. 

Doszło podczas niej do bardzo rzadkiej chwili, kiedy w jednym miej-
scu zgromadzili się najsłynniejsi pomorscy żeglarze, tacy jak Zygfryd Perlic-
ki, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Roman Paszke czy Przemysław Miar-
czyński. To było prawdziwe żeglarskie święto.

Potem wydarzenia nabrały przyspieszenia. Udało nam się zorganizo-
wać Przegląd Filmów Żeglarskich, Konferencję Bezpieczeństwa, Święto Mo-
rza, dwie edycje akcji „Pomorze na morze”, odsłonić trzy kolejne tablice 
w Alei Żeglarstwa Polskiego, przeprowadzić następną edycję Pucharu Bał-
tyku Południowego, Mistrzostwa Polski w klasie Omega w Pucku i wiele in-
nych. Przeczytają o nich Państwo w tym numerze „Halsu”.

Sportową kulminacją roku był bez wątpliwości start pomorskich żegla-
rzy w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Z siedmiu olimpijczyków, 
pięciu było z naszego regionu. Co prawda nie udało im się zdobyć medalu, 
ale to nie znaczy, że ich występ był nieudany. Dziękujemy za emocje, których 
nam dostarczyli.   

Występy wszystkich polskich żeglarzy (w tym również paraolimpijczy-
ków) w Rio śledzić było można na www.zeglarski.info, prowadzonym przez 
PoZŻ portalu informacyjnym. Było to jedyne żeglarskie medium w naszym 
kraju, które niemal minuta po minucie, przekazywało wiadomości z Brazy-
lii. Warto to zauważyć. Portal rozwija się dynamicznie, mając ambicję stać się 
w przyszłości najlepszym źródłem informacji o polskim żeglarstwie mor-
skim.  

Bogusław Witkowski
prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego  

Na okładce:
XXXVI Puchar Arki 
w klasach Laser 
Standard, Laser 
Radial i Laser 4,7
Fot. Tadeusz Lademann
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Ogólnopolski, pomorski i klubowy sezon 
żeglarski 2016 został oficjalnie otwarty 
w Gdyni 14 maja. Przy okazji uhonorowano 
postać kpt. Zdzisława Pieńkawy. 

Zdzisław Pieńkawa zasłynął poprowadzeniem jachtu 
Otago w pierwszych, załogowych regatach dookoła świa-
ta, które odbyły się w latach 1973-74.

Od 14 maja ma swoją tablicę w Alei Żeglarstwa Pol-
skiego w gdyńskiej marinie. Jej odsłonięcia dokonali 
o godz. 16 przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna 
Zielińska, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bo-
gusław Witkowski, marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i siostra Zdzisława Pieńkawy – Krysty-
na Weier-Epstein.

Zaraz potem, przed siedzibą Yacht Klubu Stal Gdy-
nia, który obchodził w 2016 roku 70-lecie działalno-
ści, odbyła się uroczystość o�cjalnego rozpoczęcia sezo-
nu żeglarskiego. Miał on charakter nie tylko klubowy, ale 
również ogólnopolski i pomorski, stąd obecność preze-
sa Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesława Kaczmarka 
i marszałka województwa Mieczysława Struka. 

Imprezą towarzyszącą wydarzeniu były regaty „Pu-
char 70-lecia Yacht Klubu Stal Gdynia”. Zawody rozegrane 
zostały w ramach cyklu regat pod patronatem przewodni-
czącej Rady Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej o Żeglarski 
Puchar 90-lecia Gdyni – były ich pierwszym etapem.

W zmaganiach na wodach Zatoki Gdańskiej udział 
wzięło 28 jachtów sklasy�kowanych w dwóch kategoriach: 
Open i ORC. W Open zwyciężył Piotr Tarnacki z Macie-
jem Marczewskim na Racing 77 (Yacht Klub Stal Gdynia). 
Natomiast w ORC, a tym samym w pierwszym etapie re-
gat o Żeglarski Puchar 90-lecia Gdyni, Łukasz Trzciński 
z załogą na GoodSpeedzie (Jachtklub Stoczni Gdańskiej). 

Żeglarze otrzymali puchary i nagrody, m.in. zapro-
szenia na spektakle Teatru Miejskiego w Gdyni grane na 
Darze Pomorza oraz książki znanej podróżniczki Elżbiety 
Dzikowskiej, które ona sama im wręczyła.

Gdyńskie uroczystości poprowadził Aleksander 
Gosk, a uświetniła występem Reprezentacyjna Orkiestra 
Dęta Ziemi Puckiej z Pucka.

Goście otwarcia sezonu mogli również obejrzeć wy-
stawę prac malarskich dzieci z Pracowni Malarstwa Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Gdyni, prowadzonej przez 
Karolinę Olszewską-Prusak oraz dwie ekspozycje – po-
święconą Zdzisławowi Pieńkawie oraz półwieczu dzia-
łalności PoZŻ. 

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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Regaty 70-lecia Yacht Klubu Stal Gdynia.

Elżbieta Dzikowska – gość specjalny uroczystości.

Bogusław Witkowski został ponownie 
wybrany na prezesa Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego. Tak zadecydował Sejmik 
Sprawozdawczo-Wyborczy Związku, który 
6 marca zebrał się w Gdyni.

Bogusław Witkowski był jedynym kandydującym na 
stanowisko prezesa PoZŻ, które piastuje od 2012 roku. Na 
49 obecnych na Sejmiku delegatów klubów zrzeszonych 
w Związku, głosowało na niego 48.

- Bardzo dziękuję za wybór - powiedział po ogło-
szeniu wyników nowy prezes PoZŻ. - Przed nami kolej-
ne cztery lata pracy, które mam nadzieję zapiszą się w hi-
storii pomorskiego żeglarstwa.

Delegaci wybrali również nowy Zarząd. Weszli do 
niego, poza Bogusławem Witkowskim: Edward Kinas, Le-
opold Naskręt, Łukasz Trzciński, Jakub Pankowski, Ma-
rek Wójcik, Sebastian Wójcikowski, Maciej Polański i Eu-
geniusz Ginter. Podczas Sejmiku wybrano również Komi-
sję Rewizyjną w składzie: Janusz Opioła, Zbigniew Tarała
i Ryszard Włudzik. Przewodniczącym został Zbigniew Ta-
rała.  Z kolei do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Bog-
dan Olszewski, Filip Lipski, Leszek Batko, Andrzej Lu-
tomski i Marek Brągoszewski.

Nowe władze PoZŻ rządzić będą Związkiem do 2020 
roku. Zarząd ukonstytuował się 5 kwietnia. Podczas po-

siedzenia pod przewodnictwem prezesa Witkowskiego, 
jego członkom przydzielono funkcje i zadania. 

I tak: Edward Kinas objął funkcję wiceprezesa do 
spraw organizacyjnych, Łukasz Trzciński – wiceprezesa 
do spraw morskich, Sebastian Wójcikowski – wiceprezesa 
do spraw sportowych, Leopold Naskręt – sekretarza, Ma-
rek Wójcik – skarbnika. Jakub Pankowski został odpowie-
dzialnym za żeglarstwo śródlądowe, akademickie i klasę 
Omega, zaś Maciej Polański i Eugeniusz Ginter wesprą, 
jako członkowie Zarządu, pion morski.

Jeszcze przed Sejmikiem, 13 lutego, zebrał się Kon-
went Komandorów klubów zrzeszonych w PoZŻ. Koman-
dorzy obradowali w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edu-
kacji Morskiej w Gdyni. W spotkaniu udział wzięła grupa 
komandorów klubów należących do PoZŻ z całego Pomo-
rza, m.in. Gdyni, Gdańska, Sopotu, Ustki, Pucka, Mecheli-
nek, Tczewa i Kartuz. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z bazą Szkoły 
oraz dyskutowali o bieżących sprawach pomorskiego że-
glarstwa.

Konwent Komandorów PoZŻ został powołany 
w 2015 r., jako ciało doradcze Zarządu PoZŻ. Jego idea 
nawiązuje do podobnych spotkań odbywanych wiele lat 
temu.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann  

Nowy Zarząd PoZŻ (od lewej): Bogusław Witkowski, Łukasz Trzciński, Edward Kinas, Leopold Naskręt, 
Sebastian Wójcikowski, Marek Wójcik i Eugeniusz Ginter.

Obrady Sejmiku. 

Czas
decyzji
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- 6 marca 2016 r. został pan ponownie wybrany na 
prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Z 49 dele-
gatów zebranych na Sejmiku Sprawozdawczo-Wybor-
czym PoZŻ w Gdyni aż 48 głosowało na pana. Spodzie-
wał się pan takiego wyniku?

- Wynik głosowania zawsze jest niepewny. Oczywi-
ście ucieszyłem się, że delegaci na Sejmik tak zdecydowa-
nie poprali to, co robiliśmy w PoZŻ w kadencji 2012-2016. 
Mówię „robiliśmy”, bo przecież nie jest to wyłącznie moja 
zasługa. Na sukces Związku w tym okresie złożyła się 
również praca innych członków Zarządu, pracowników 
i współpracowników PoZŻ, działaczy, pasjonatów i klu-
bów. Dziękuję im wszystkim za to. 

- Mówi pan o sukcesie PoZŻ. Co konkretnie ma 
pan na myśli?

- Złożyło się na to wiele rzeczy. W kadencji Zarzą-
du 2012-2016 PoZŻ podjął wiele niełatwych decyzji, na-
stąpiło przyspieszenie w rozwoju organizacji. Na zewnątrz 
przejawiło się to choćby zmianą nazwy z Pomorskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego na Pomorski Zwią-
zek Żeglarski. To podkreślenie naszej niezależności i po-
zycji. Ale nie tylko o to chodzi. Powołaliśmy do życia Biu-
ro Prasowe, które stało się narzędziem organizacji wyda-
rzeń i projektów, których lawinowo przybywa z roku na 
rok. Wreszcie uruchomiliśmy Żeglarski.info – własne me-
dium żeglarskie, będące nie tyle tubą naszych osiągnięć, 

 Rozmowa „Halsu”

Niewyborcze 
obietnice
Z prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusławem Witkowskim 
rozmawia Tomasz Falba
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co rzetelnym źródłem bieżących informacji dla żeglarzy 
w całej Polsce. 

- Doszło do zmiany wizerunku PoZŻ?
- Dokładnie. W strategii Związku na poprzednią ka-

dencję Zarządu zapisaliśmy, że generalnym zadaniem 
przed jakim stoimy, jest budowa nowoczesnej, przyjaznej 
żeglarzom, szanującej przeszłość i otwartej na wyzwa-
nia przyszłości organizacji, będącej rzeczywistym repre-
zentantem interesów pomorskiego żeglarstwa. To nie tyl-
ko gładkie, okrągłe zdania. To prawdziwy cel, do którego 
zdążamy, krok po kroku go realizując.  

- W kadencji 2012-2016 PoZŻ postawił na współ-
pracę z klubami i samorządami. Będzie to kontynuowa-
ne w kolejnej kadencji, w latach 2016-2020?

- Oczywiście. PoZŻ jest silny siłą swoich członków. 
Wszystko co robimy, robimy z myślą o zrzeszonych u nas 
klubach. To nasze podstawowe zadanie. Nie wolno jed-
nak zapominać, że kluby są ważnymi częściami bardzo 
konkretnych, lokalnych społeczności. Budują je i im słu-
żą. Staramy się o tym przypominać samorządom. I to się 
udaje. Zbudowaliśmy doskonałe relacje z władzami wo-
jewódzkimi, na czele z marszałkiem Mieczysławem Stru-
kiem, który aktywnie wspiera żeglarstwo na Pomorzu, czy 
z władzami Gdyni, gdzie ludzi takich jak prezydent Woj-
ciech Szczurek czy przewodnicząca Rady Miasta Joan-
na Zielińska, śmiało można nazwać prawdziwymi przy-
jaciółmi żeglarstwa. Takich przykładów jest więcej, np. 
w gminie Pruszcz Gdański z sukcesem udaje się realizo-
wać projekt „Gmina Pruszcz Gdański pod żaglami”, w ra-
mach którego oswajamy z żeglarstwem jej najmłodszych 
mieszkańców. 

- PoZŻ pod pańskimi rządami zasłynął z prowa-
dzenia kilku spektakularnych akcji, takich jak choćby 
„Pomorze na morze”, „Kino pod żaglami”, Święto Mo-
rza czy Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego. To wszyst-
ko projekty unikatowe w skali Polski. Będą prowadzo-
ne dalej?

- Bez wątpienia. W ramach projektu „Pomorze na 
morze” wysłaliśmy na morze już ponad 4 tysiące osób. 
„Kino pod żaglami”, które przekształciło się w między-
czasie w Przegląd Filmów Żeglarskich, znakomicie służy 
promocji żeglarstwa, poprzez projekcje kinowe i spotka-
nia z żeglarzami. Dzięki Świętu Morza do Gdyni wróciła 
przedwojenna tradycja radowania się z obecności Polski 
nad morzem. Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego to, obok 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, z którym 
ściśle współpracujemy, jedyny w Polsce ośrodek zajmują-
cy się badaniem i zachowywaniem historycznej spuścizny 
polskiego żeglarstwa. To wszystko musi być i będzie pro-
wadzone dalej. 

- Rozumiem, że PoZŻ nie jest zainteresowany ak-
cyjnością, stawia raczej na systematyczną pracę?

- Jednorazowe działania nic nie dają. Widać to najle-
piej w takich obszarach jak np. sport, w którym jako Po-
morze jesteśmy liderem od lat i mam nadzieję, że się to nie 
zmieni. Ale nie tylko. Podobnie jest w wychowaniu mor-
skim czy szkoleniu żeglarskim. Tutaj nic nie da się zro-
bić szybko. W ramach PoZŻ powołaliśmy do życia Fo-
rum Nauczycieli Żeglarstwa, które stało się ważnym miej-
scem wymiany poglądów i doświadczeń z dziedziny szko-

lenia. Wróciliśmy też do tradycji organizowania dorocz-
nych Konferencji Bezpieczeństwa. Ukoronowaniem tych 
działań było uruchomienie Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa 
i Edukacji Morskiej. Wszystkie te projekty to nie jednora-
zowe fajerwerki.  

- PoZŻ jest kojarzony głównie z morzem, choć 
działa także na śródlądziu. Poza tym, że jest pan preze-
sem PoZŻ, pełni pan również funkcję wiceprezesa Pol-
skiego Związku Żeglarskiego do spraw śródlądowych. 
Jak w nadchodzącej kadencji będzie wyglądała działal-
ność PoZŻ w tym zakresie?

- To prawda, że jesteśmy głównie morscy. Organi-
zujemy i współorganizujemy regaty morskie, takie jak 
choćby Żeglarski Puchar Trójmiasta. Udało nam się tak-
że stworzyć wspólną klasy� kację skipperów w ramach Pu-
charu Bałtyku Południowego. Nie oznacza to jednak, że 
zaniedbujemy żeglarzy śródlądowych. Udaje nam się na-
wet łączyć oba typy żeglarstwa. W roku 2016 zorganizo-
waliśmy w Pucku Mistrzostwa Polski w klasie Omega. Ty-
powo śródlądowe łódki z powodzeniem ścigały się na Za-
toce Puckiej. Przy okazji przypomnieliśmy postać twórcy 
klasy narodowej Juliusza Sieradzkiego. 

- Plany Zarządu PoZŻ na kadencję 2016-2020 już 
znamy. Czy mógłby pan zdradzić w jakie ciekawe pro-
jekty Związek będzie zaangażowany w perspektywie 
najbliższego roku?

- Poza cyklicznymi działaniami, które będziemy kon-
tynuować, a o których mówiłem wcześniej, warto wspo-
mnieć o ORC European Championship Gdańsk 2017 (Mi-
strzostwach Europy w Żeglarstwie Morskim ORC), które 
odbędą się w lipcu 2017 r. w Gdańsku. Jesteśmy ich orga-
nizatorem. To prestiżowa impreza i spore wyzwanie. Li-
czymy na to, że będzie to jedno z tych wydarzeń, które 
mają potencjał zmiany oblicza polskiego żeglarstwa. Ser-
decznie zapraszamy do udziału.

Fot. Łukasz Głowala
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Bogusław Witkowski, rocznik 1954, 
gdynianin. Członek Yacht Klubu 
Polski Gdynia i Jachtklubu Morskiego 
Roda. Przedsiębiorca. Jest prezesem 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
od 2012 roku, w 2016 wybrany na 
kolejną kadencję. Pełni również 
funkcję wiceprezesa Polskiego Związku 
Żeglarskiego do spraw śródlądowych. 
Poza żeglarstwem wspiera aktywnie 
kobiecą koszykówkę. Pasjonat historii 
i spraw morskich. Za działalność 
sportową i społeczną wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany, m.in. Medalem 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
przyznawanym przez Radę Miasta Gdyni 
za wybitne zasługi dla tego miasta. 
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Piotr Myszka został Pomorskim Żeglarzem 
Roku 2015, a Pomorską Żeglarką 
– Małgorzata Białecka. Zygfryd Perlicki, 
Roman Paszke i Przemysław Miarczyński 
otrzymali tytuły Pomorskiego Żeglarza 50-
lecia, a Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 
Pomorskiej Żeglarki 50-lecia. 16 stycznia 
2016 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
odbyła się Pomorska Gala Żeglarska.  

Pomorski Związek Żeglarski ogłasza najlepszych że-
glarzy Pomorza od siedmiu lat. Wręcza im nagrody Krysz-
tałowego Żagla. Kandydatów do wyróżnienia wyłania kil-
kunastoosobowe jury, pod przewodnictwem marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka i preze-
sa PoZŻ Bogusława Witkowskiego.   

VII Pomorska Gala Żeglarska rozpoczęła się o godz. 
16. Poprowadzili ją znani trójmiejscy dziennikarze: Wło-
dzimierz Machnikowski i Aleksander Gosk. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Detko Band.

Pomorskim Żeglarzem Roku 2015 został Piotr Mysz-
ka z KS AZS AWFiS Gdańsk, za zdobycie kwali�kacji 
olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Ty-
tuł Pomorskiej Żeglarki Roku 2015 przypadł w udziale 
Małgorzacie Białeckiej z SKŻ Ergo Hestia Sopot (ona tak-
że startowała w tym roku w Rio), zaś Pomorskim Żeglar-
skim Trenerem Roku 2015 został Seweryn Kosznik, rów-
nież z SKŻ Ergo Hestia Sopot, szkolący z sukcesami za-
wodników w klasie Techno 293.

Za Pomorski Żeglarski Talent Roku 2015 uznano: zło-
tego medalistę Otwartych Drużynowych Mistrzostw Eu-

ropy w klasie Optimist Patryka Kosmalskiego (Chojnicki 
Klub Żeglarski), zwyciężczynię Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w klasie Techno 293 Lidię Sulikowską (SKŻ 
Ergo Hestia Sopot) oraz mistrzów Polski juniorów w kla-
sie Hobie Cat, załogę: Tymoteusz Cierzan i Oskar Niemira 
(UKS Navigo Sopot). Laureaci w tej kategorii, poza statu-
etkami Kryształowego Żagla, otrzymali także bony o war-
tości tysiąca złotych.

W roku 2015 PoZŻ obchodził jubileusz 50-lecia ist-
nienia. Z tego powodu Zarząd PoZŻ zdecydował o przy-
znaniu specjalnych tytułów 50-lecia PoZŻ, które ogłoszo-
no podczas Gali. Otrzymali je ci, którzy zdaniem jury, 
w ostatnim półwieczu szczególnie zasłużyli się dla pomor-
skiego żeglarstwa.

Równorzędne tytuły Pomorskiego Popularyza-
tora Żeglarstwa 50-lecia PoZŻ otrzymali: Zenon Gra-
lak (współorganizator nagrody Rejs Roku), Tadeusz Ja-
błoński (jeden ze współzałożycieli Bractwa Kaphornow-
ców) i Bohdan Sienkiewicz (twórca „Latającego Holen-
dra” – najbardziej popularnego programu morskiego
w historii TVP).  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Organizatora Że-
glarstwa 50-lecia PoZŻ uzyskali: Bolesław Mazurkiewicz 
(honorowy prezes PoZŻ) i Krystian Piotr Hlavaty (twórca 
sukcesów SKŻ Ergo Hestia Sopot).  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Klubu 50-lecia 
PoZŻ – otrzymali: SKŻ Ergo Hestia Sopot, Yacht Klub 
Stal Gdynia, Jacht Klub Morski Gryf Gdynia, Jacht Klub 
MW Kotwica Gdynia, MKŻ Arka Gdynia, YKP Gdynia, 
Chojnicki Klub Żeglarski, AKM Gdańsk i Jachklub Stocz-
ni Gdańskiej.
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Równorzędne tytuły Pomorskiego Rejsu 50-lecia PoZŻ zdobyły: 
udział jachtu Copernicus w pierwszych załogowych regatach wokół-
ziemskich Whitbread 1973, rejs jachtu Antica dookoła świata w latach 
1991-1997 i pierwsze polskie opłynięcie bieguna północnego przez jacht 
Lady Dana 44 w latach 2013-2014.  

Tytuł Pomorskiego Żeglarskiego Wydarzenia 50-lecia PoZŻ otrzy-
mała Operacja Żagiel ‘74 w Gdyni – pierwszy zlot żaglowców zorgani-
zowany za „żelazną kurtyną”, z powodzeniem kontynuowany także w la-
tach następnych.  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Szkoleniowca Żeglarstwa 50-le-
cia PoZŻ otrzymali: Jarosław Marszałł (szkoleniowiec z 40-letnim sta-
żem) i Bogdan Olszewski (autor publikacji z zakresu metodyki naucza-
nia żeglarstwa).  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Konstruktora Jachtów 50-lecia 
PoZŻ tra�ły do: Wacława Liskiewicza (współprojektanta jachtów serii 
Opal), Zygmunta Chorenia (projektanta największych polskich żaglow-
ców) i Juliusza Strawińskiego (autora 80 projektów jachtów).  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Trenera Żeglarstwa 50-lecia 
PoZŻ przypadły: Teo�lowi Kaczmarkowi (nestorowi pomorskich tre-
nerów), Andrzejowi Lutomskiemu (od pół wieku szkolącemu dzieci 
i młodzież w MKŻ Arka Gdynia) i Maciejowi Dziemiańczukowi (jedne-
mu z najlepszych polskich trenerów żeglarstwa młodszego pokolenia).  

Tytuł Pomorskiej Żeglarki 50-lecia PoZŻ otrzymała Krystyna Choj-
nowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat 
jachtem.  

Równorzędne tytuły Pomorskiego Żeglarza 50-lecia PoZŻ otrzy-
mali: Zygfryd Perlicki (jeden z najlepszych regatowców w historii pol-
skiego żeglarstwa), Roman Paszke (zwycięzca w Admiral’s Cup i Kieler 
Woche) oraz Przemysław Miarczyński (pierwszy żeglarz z Pomorza, któ-
ry zdobył medal olimpijski w żeglarstwie).

W trakcie Pomorskiej Gali Żeglarskiej rozdano również nagrody 
w Morskim Żeglarskim Pucharze Polski, a prezes Ligi Morskiej i Rzecz-
nej Andrzej Królikowski uhonorował PoZŻ krzyżem „Pro Mari No-
stro”.  

W Gali, która rozegrała się na Nowej Scenie Teatru Muzycznego 
w Gdyni, udział wzięło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele klubów 
i środowisk żeglarskich, również niepełnosprawnych, Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego, pomorskich samorządów, organizacji i urzędów mor-
skich oraz mediów.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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Pomorska Gala Żeglarska odbyła się 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
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Pomorski Żeglarz 50-lecia PoZŻ - wręczający i uhonorowani. Od lewej: Oskar Niemira, Patryk Kosmalski, 
Zygfryd Perlicki, Tymoteusz Cierzan, Roman Paszke, Przemysław Miarczyński.

Laureaci w kategorii Pomorski Żeglarski Talent Roku 
2015, od lewej: Patryk Kosmalski (ChKŻ), Lidia 
Sulikowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot), Tymoteusz 
Cierzan i Oskar Niemira (UKS Navigo Sopot). 
W środku - Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ.

zeglarski.info

Pomorski Żeglarz Roku 2015: Piotr Myszka (z lewej) 
i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk.

Pomorska Żeglarka 50-lecia PoZŻ: nagrodę Krystynie 
Chojnowskiej-Liskiewicz (z prawej) wręczyła Lidia 
Sulikowska, nagrodzona w kategorii Pomorski 
Żeglarski Talent Roku 2015.

2016
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Pomorski Związek Żeglarski przez cały 
2016 rok zapewniał wsparcie klubom 
i organizatorom najważniejszych 
pomorskich, a nawet ogólnopolskich 
wydarzeń żeglarskich. Z pomocy PoZŻ 
skorzystały również samorządy i szkoły. 
 

13 lutego została podpisana pierwsza z serii umów 
i porozumień, na mocy których PoZŻ zobowiązał się do 
współpracy przy przeprowadzaniu konkretnych imprez 
żeglarskich. Chodziło m.in. o wsparcie medialne (poprzez 
www.zeglarski.info oraz Biuro Prasowe PoZŻ). 

Umowa dotyczyła organizacji Mistrzostw Polski
o Puchar Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega, które od-

były się w Pucku w dniach 28-31 lipca, w ramach Pucharu 
Polski. PoZŻ był ich głównym organizatorem. 

Z inicjatywy Związku, z okazji jubileuszu 90-lecia 
Gdyni, rozgrywany był Żeglarski Puchar 90-lecia Gdyni.
W jego ramach, pod patronatem przewodniczącej Rady 
Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej odbyły się cztery regaty: 
o Puchar 70-lecia Yacht Klubu Stal Gdynia (14 maja), Że-

glarski Puchar Trójmiasta (27-29 maja), Puchary Mary-
narki Wojennej (24-25 czerwca) oraz regaty Gdynia-Wła-
dysławowo-Gdynia (3-4 września). 

PoZŻ kontynuował projekty realizowane od lat: Pu-
char Bałtyku Południowego obejmujący wspólną klasy-
�kacją sterników uczestniczących w regatach przepro-
wadzanych w pasie od Szczecina do Kaliningradu oraz 
„Pomorze na morze”, w ramach którego ponad tysiąc 
osób wyruszyło jachtami i żaglowcem Zawisza Czarny
w krótkie rejsy po Zatoce Gdańskiej. 

6 marca PoZŻ podpisał porozumienie z Sopoc-
kim Klubem Żeglarskim i na jego mocy współpracował
z SKŻ przy rozgrywanych w Sopocie: Pucharze Prezyden-
ta Sopotu z Mistrzostwami Polski Formuły Windsur�ng, 

w dniach 17-19 czerwca, Mistrzostwach Europy Techno 
Plus (17-22 lipca) i Mistrzostwach Europy Techno 293 
(23-30 lipca).

8 marca parafowana została umowa partnerska
z gminą Cedry Wielkie. To nie była jedyna umowa z sa-
morządem w roku 2016. 19 kwietnia podobny dokument 
został podpisany z gminą Pruszcz Gdański. Zaś 20 kwiet-

nia porozumienie o współpracy pomiędzy PoZŻ a Zespo-
łem Szkół nr 1 we Władysławowie. 

1 kwietnia podpisane zostały kolejne dwa porozu-
mienia. Pierwsze dotyczyło współpracy z Harcerskim 
Ośrodkiem Morskim ZHP w Pucku, przy organizacji im-
prez organizowanych przez HOM w Pucku: VI Samorzą-
dowych Regat Województwa Pomorskiego o Puchar Mar-
szałka Mieczysława Struka, które odbyły się 17 czerwca 
oraz IV Mistrzostw Polski Klasy Puck 20-21 sierpnia.

Drugie z porozumień dotyczyło wsparcia dla Yacht 
Clubu Rewa i organizowanych przez niego wydarzeń że-
glarskich w Rewie: 21 maja Akademickich Mistrzostw Po-
morza, 27 sierpnia Memoriału Bogdana Kamieńskiego 
i 3-4 września Memoriału Andrzeja Reymana. 

Opieką medialną otoczył PoZŻ także inne imprezy 
żeglarskie w Pucku, Rewie czy Kartuzach oraz te, których 
organizatorem był Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia.  

19 kwietnia Związek podpisał porozumienie o współ-
pracy z organizatorami regat Setką przez Atlantyk, które 
miały wystartować 11 listopada. To wyścig przez Atlantyk 
realizowany na 5-metrowych, własnoręcznie zbudowa-
nych jachtach polskiej konstrukcji. W jego ramach PoZŻ 
zobowiązał się do nieodpłatnego wyposażenia wszyst-
kich jachtów biorących udział w wyścigu w lokalizatory 

Yellowbrick. Podobne zobowiąza-
nie zostało zawarte 15 października 
z organizatorami regat TransAtlan-
tyk, które również na Setkach miały 
wyruszyć na ocean 10 listopada. 

27-29 maja na wodach Zatoki 
Gdańskiej ścigały się jachty w kolejnej edycji Żeglarskie-
go Pucharu Trójmiasta, którego PoZŻ jest organizatorem. 
Związek wspierał również regaty Gdynia Doublehanded 
Yachtrace, podczas których dwuosobowe załogi ścigały się 
na trasie Gdynia-Windawa-Gdynia. Wyścig wyruszył 25 
czerwca. PoZŻ zaangażował się także w organizację Regat 
Korsarza, 6 sierpnia w Gdańsku. Jak co roku wsparł rów-
nież Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej, rozegraną 1 paź-
dziernika w Gdyni oraz – odbywający się w tym samym 
miejscu – Zlot jachtów z duszą „Próchno i Rdza” 6-9 paź-
dziernika. 

4 sierpnia podpisane zostało, pomiędzy PoZŻ a Fun-
dacją Harcerstwa CWM ZHP w Gdyni, porozumienie 
o patronacie nad rejsami żaglowca Zawisza Czarny w la-
tach 2016-2017, a 27 października o współpracy z Gimna-
zjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni. Efektem będą 
zajęcia żeglarskie dla młodzieży.

Warto też odnotować innowacje technologiczne, któ-
re wprowadzał w roku 2016 PoZŻ. Związek uruchomił 
pierwszy w naszym kraju bezpłatny system monitoringu 
jachtowego. Został on wykorzystany w dziesięciu regatach 
rozgrywanych na wodach Bałtyku. 

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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 Ze wsparciem PoZŻ

Porozumienia
dla żeglarstwa

2016

Prezes PoZŻ z marszałkiem 
województwa pomorskiego 
Mieczysławem Strukiem (z lewej) 
podczas Błękitnej Wstęgi Zatoki 
Gdańskiej. 

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wśród uczestników Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. 

Uroczyste zawarcie umowy z Zespołem Szkół 
nr 1 we Władysławowie.

Podpisanie umowy z Sopockim Klubem Żeglarskim. 
Z prawej komandor klubu Piotr Hlavaty. 



Za nami kolejna, czwarta już edycja 
Pucharu Bałtyku Południowego (PBP). 
W sezonie 2016 w jego ramach odbyły się 
23 regaty, w których sklasyfikowano 353 
sterników. 

Puchar Bałtyku Południowego polega na objęciu 
wspólną klasy�kacją sterników i załogi jachtów rekreacyj-
nych biorących udział w dotąd rozgrywanych regatach, 
objętych kalendarzami poszczególnych regionów. 

Jego celem jest integracja i uaktywnienie żeglarzy 
w pasie Bałtyku Południowego – od Szczecina do Kali-
ningradu. W projekcie uczestniczą Pomorski Związek Że-
glarski, Zachodniopomorski i Elbląski Okręgowe Związki 
Żeglarskie oraz Gdańska i Kaliningradzka Federacja Że-
glarska.

W 2016 roku PBP odbywał się po raz czwarty. Sterni-
ków klasy�kowano w trzech grupach: ORC, KWR i Open. 

W podsumowaniu rywalizacji należy wskazać na istotny 
ilościowy i jakościowy rozwój grupy ORC, co wraz ze zna-
czącym wzrostem liczby uczestników grupy Open, świad-
czy o rosnącym zainteresowaniu jakością oceny wyników, 
a z drugiej strony o powiększaniu się liczby nowych, ry-
walizujących załóg. 

Grupa KWR przeżywa okres stagnacji, wywołany 
prawdopodobnie zamrożeniem przepisów formuły, które 
wydają się mocno już odbiegać od aktualnych wymogów. 
Z uwagi na mnożące się naciski na dokonanie mody�kacji 
przepisów KWR, zespół mierniczych KWR podejmie za-
pewne przed przyszłym sezonem stosowne decyzje. 

Wydaje się, że o losach grupy ORC zdecyduje prze-
bieg przyszłorocznych mistrzostw Europy, które rozegra-
ne zostaną w lipcu w Gdańsku. To wydarzenie da możli-

wość realnej oceny, na jakim etapie w odniesieniu do resz-
ty Europy znajduje się nasze morskie żeglarstwo regatowe 
i uczyni możliwym wprowadzenie zmian korzystnych dla 

Tomasz Konnak na Czarodziejce 
- siedem startów w grupie ORC.
Fot. Tadeusz Lademann

jego rozwoju w latach następnych w systemie, który został 
zainicjowany przez PBP.

W roku 2016 w grupie ORC sklasy�kowano łącz-
nie 73 sterników biorących udział w dwunastu regatach, 
z czego w sześciu morskich wystartowało 57. Spośród 
nich najwięcej – 49 sterników – startowało w regionie po-
morskim i chociaż regaty morskie były specjalnością re-
gionu zachodniopomorskiego, to najliczniej, bo aż przez 
35 załóg, obsadzone zostały regaty Gdynia-Władysławo-
wo-Gdynia. 

Największą liczbą siedmiu startów w grupie ORC 
może pochwalić się Tomasz Konnak z gdyńskiego Jacht 
Klubu Morskiego Gryf, startujący na jachcie Czarodziejka. 
Zwyciężył w tej grupie Łukasz Trzciński na Goodspeedzie, 
reprezentujący Jachtklub Stoczni Gdańskiej.

W grupie KWR w 22 regatach rywalizowało 125 
sterników. W ośmiu regatach morskich tej grupy wzięło 
udział 51 sterników. Okazało się, że najliczniejszą, 35 oso-
bową „stajnię” zawodników grupy KWR posiada Kalinin-
grad. 29 sterników do regat morskich wystawił region za-
chodniopomorski. 

Najliczniej obsadzonymi regatami grupy były te roz-
grywane na Zalewie Wiślanym – Puchar Trzech Marszał-
ków oraz w tej samej liczbie 30 załóg 52 Etapowe Regaty 
Turystyczne w regionie zachodniopomorskim. 

Najczęściej, bo dziewięciokrotnie, w grupie KWR 
startował reprezentant Okręgowego Jachtklubu Kalinin-
gradzkiego Mausha Muleris na jachcie Vera. Zwyciężył 
w grupie KWR Sergey Zhadobko z kaliningradzkiego 
Jacht Klubu Ost-West na jachcie Vega.

Najliczniej obsadzona w sezonie 2016 grupa Open 
w 14 regatach zgromadziła 155 sterników, spośród któ-
rych 105 wzięło udział w sześciu regatach morskich. Naj-
większą liczbę 41 załóg zgromadziły na starcie w tej gru-
pie regaty Unity Line, a największą liczbę startów w sezo-
nie zaliczył Jerzy Matuszak z Gdańska na jachcie Dancing 
Queen. W grupie zwyciężył Cezary Wolski z Yacht Klubu 
Polski Szczecin na jachcie Sharki.

W klasy�kacji regionów pierwsze miejsce w grupie 
Open zdobył region zachodniopomorski z liczbą 565,12 
pkt. Dominował on też w klasy�kacji regat morskich każ-
dej z grup.

Region pomorski zwyciężył w grupie ORC groma-
dząc 670,25 pkt, zaś elbląski w grupie KWR z 644,34 pkt. 
Największą liczbę 1473,83 punktów w regatach wszystkich 
grup zgromadził region pomorski.

Uroczyste zakończenie Pucharu Bałtyku Południo-
wego odbyło się 10 grudnia w Marinie Kamień Pomorski, 
która wraz z Jacht Klubem Kamień Pomorski zorganizo-
wała galę wydarzenia. 

Zapewne doświadczenia zgromadzone w trakcie 
czterech sezonów rozgrywania cyklu regat PBP na rozle-
głym obszarze akwenów południowego Bałtyku, staną się 
przedmiotem wnikliwych analiz w gronie osób zarządza-
jących tym projektem. 

Należy w tej mierze zaufać zespołowi skonstruowa-
nemu na bazie personalnych zasobów czterech regionów, 
które różniąc się nie tylko odmiennością akwenów, ale też 
sposobem i wcześniejszą tradycją realizowania pasji że-
glarskich, posiada głęboką, naturalną wiedzę o rzeczy-

wistych oczekiwaniach społeczności żeglarskiej. Wnioski 
z pracy tego zespołu wykorzystane zostaną podczas piątej 
edycji PBP, która odbędzie się w 2017 roku.

Więcej na temat PBP oraz jego pełne wyniki znaleźć 
można na stronie internetowej: www.zeglarski.info w za-
kładce Puchar Bałtyku Południowego.

Andrzej Szrubkowski,
kierownik Biura PBP

Goodspeed z Łukaszem Trzcińskim - zwycięzca 
w grupie ORC.
Fot. Tadeusz Lademann

W grupie Open tryumfował Cezary Wolski na jachcie Sharki.
Fot. Magdalena Myłka
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 Po czwartej edycji

Puchar Bałtyku 
Południowego
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Vega - z Sergeyem Zhadobko - zwycięzca grupy KWR.
Fot. Obwodowy Kaliningradzki Klub Jachtowy



kończenie mistrzostw, aura zaczęła sprzyjać 
żeglarzom.

W grupie Sport Puchar Juliusza Sieradz-
kiego przypadł sternikowi Kamilowi Ortylo-
wi, który zdobył 10 punktów. Na drugiej po-
zycji uplasował się Tomasz Micewicz z te-
amu Procad Racing Team Gdańsk (17 punk-
tów). Trzecie miejsce przypadło sternikowi 
Jakubowi Marciniakowi z AZS Politechnika 
Gdańska, w sobotę zajmującemu czwartą lo-
katę, który zwyciężył w obu niedzielnych wy-
ścigach.

W grupie Standard Puchar Juliusza Sie-
radzkiego zdobył aktualny lider klasy�ka-
cji Pucharu Polski Romuald Knasiecki (10 
punktów), który ostatniego dnia mistrzostw 
dwukrotnie zajmował pierwsze miejsce. Dru-
gi w klasy�kacji był Dariusz Bałazy z KSW 
„Hutnik” Pogoria z Dąbrowy Górniczej (22 
punkty), a trzeci Janusz Zimer z klubu MKS 
Szkuner Myślibórz (28 punktów), który wy-
korzystał słabszą dyspozycję Jarosława Cie-
ślaka z KW Enif Częstochowa (32 punkty).

Puchary Juliusza Sieradzkiego dla zwy-
cięzców i medale dla teamów z trzech pierw-
szych miejsc wręczone zostały podczas uro-
czystego zakończenia mistrzostw. Żeglarze 
trofea odbierali z rąk burmistrz Pucka Hanny 
Pruchniewskiej, prezesa Pomorskiego Związ-
ku Żeglarskiego Bogusława Witkowskie-
go, prezesa Polskiego Związku Klasy Ome-
ga Jerzego Nadolnego, dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku 
Janusza Klimczuka i sekretarza Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego Leopolda Naskręta.

Organizatorem Mistrzostw Polski w kla-
sie Omega o Puchar Juliusza Sieradzkiego był 
Pomorski Związek Żeglarski, współorganiza-
torem Polski Związek Klasy Omega, a partne-
rem MOKSiR Puck. Patronat medialny spra-
wował Żeglarski.info.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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48 jachtów i blisko 150 zawodników ścigało 
się w Pucku w dniach 29-31 lipca 2016 r. 
na  Mistrzostwach Polski o Puchar Juliusza 
Sieradzkiego w klasie Omega. W grupie 
Sport najlepszy był sternik Kamil Ortyl 
z teamu Vector Sails Gdańsk, a w grupie 
Standard Romuald Knasiecki z teamu 
Vi-king Człuchów. 

Juliusz Sieradzki (1912-1999) był żeglarzem, olim-
pijczykiem, konstruktorem jachtów, działaczem klubo-
wym i związkowym, twórcą klasy narodowej Omega. 

W 2014 r. dla uczczenia słynnego polskiego konstruk-
tora zorganizowany został w Gdyni, w ramach Błękitnej 
Wstęgi Zatoki Gdańskiej, Memoriał Juliusza Sieradzkiego. 
Rok później kolejna edycja odbyła się w Sopocie, mieście,
w którym Sieradzki spędził większość życia.

Od tego roku tradycja uczczenia żeglarza jest konty-
nuowana w nowej formule – Mistrzostw Polski o Puchar 
Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega. 

Pierwszego dnia mistrzostw, w piątek 29 lipca, or-
ganizatorzy planowali przeprowadzić cztery biegi, ale na 
przeszkodzie stanęła pogoda. Wkrótce po zakończeniu 
pierwszego wyścigu, nad Puck napłynęły czarne chmury 

i rozpętała się burza. W tej sytuacji sędzia 
główny odroczył kolejne starty, a przed 
godziną 16 zdecydował o zakończeniu 
pierwszego dnia regat.

W sobotę pogoda nie była wiele lep-
sza. Szczęśliwie udało się przeprowadzić 
wszystkie cztery zaplanowane wyścigi, ale 
już na rozegranie dodatkowego aura nie 
pozwoliła. Na przeszkodzie stanął zmien-
ny wiatr – najpierw południowo-wschod-
ni, a później zachodni – i z tego powodu 
komisja sędziowska musiała często zmie-
niać trasę. Dopiero trzeciego dnia, na za-

Omegi
opanowały Puck

 Mistrzostwa Polski 
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Hanna Próchniewska, burmistrz Pucka, podczas uroczystej inauguracji
Mistrzostw Polski klasy Omega o Puchar Juliusza Sieradzkiego.

Odprawa sterników
przed pierwszym wyścigiem
mistrzostw.

2016

Trzy najlepsze teamy grupy Standard. Od lewej załoga z klubu MKS 
Szkuner Myślibórz, zwycięzcy z teamu Vi-king Człuchów i reprezentanci 
KSW „Hutnik” Pogoria z Dąbrowy Górniczej.

Trzy najlepsze teamy grupy Sport. Od lewej załoga AZS Politechnika 
Gdańska, zwycięski team Vector Sails Gdańsk oraz Procad Racing Team 
Gdańsk.



 Przegląd Filmów Żeglarskich

Weekend 
żeglarskich opowieści

2016
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Przegląd prowadził Andrzej Minkiewicz.

Przegląd Filmów Żeglarskich w Gdyni stał 
się kontynuacją „Kina pod żaglami”. 
W ciągu dwóch dni pokazano na nim osiem 
polskich i zagranicznych produkcji 
o tematyce morskiej i żeglarskiej.

Impreza odbyła się w weekend 6 i 7 lutego. Było to 
pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Gdyni. Widzowie 
mogli obejrzeć jeden � lm fabularny i siedem dokumen-
talnych.

Pierwszego dnia zobaczyli: „Wyprawę Śmiały” o pol-
skiej wyprawie żeglarskiej sprzed pół wieku dookoła obu 
Ameryk; „Na głęboką wodę” – o pierwszych regatach sa-
motników dookoła świata; „Kon-Tiki” – o słynnej podró-
ży tratwą  ora Heyerdahla; „X Finn” –  niezwykły doku-
ment o regatach Finów na Zatoce Gdańskiej w 1965 roku 
i „Za zdrowie Muscadet!” – o popularnej klasie francu-
skich jachtów.

Drugiego dnia pokazano: „Załogę” – fabularny ob-
raz, którego akcja dzieje się na pokładzie Daru Pomorza 
na początku lat pięćdziesiątych; „RawFaith - Głęboką wia-
rę” – opowieść o amerykańskiej rodzinie, która postano-
wiła zbudować żaglowiec i „Moonbeam IV - historię mi-
łości” – o oldtimerach biorących udział w prestiżowych 
regatach Yacht Klubu Francji w Saint Tropez.

Wstęp na Przegląd był darmowy. Poprowadził go 
znany popularyzator kina żeglarskiego w Polsce Andrzej 
Minkiewicz, przy współpracy pracowników Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego. Każdy � lm oglądało po kilkadzie-
siąt osób. Największą frekwencję zaliczył „Kon-Tiki”, któ-
rego projekcja przyciągnęła ponad stu widzów. Wśród go-
ści Przeglądu byli m.in. tacy znani żeglarze jak Krystyna 

Chojnowska-Liskie-
wicz czy Jarosław 
Kaczorowski. 

Pomysł Prze-
glądu narodził się 
w PoZŻ, który za-
prosił do niego Jacht-
Film i Muzeum Ma-
rynarki Wojennej. 
Do tej pory każda 
z tych instytucji pro-
pagowała � lmy że-
glarskie i morskie 
oddzielnie. 

Pomorski Zwią-
zek Żeglarski robił 
to w ramach „Kina 
pod żaglami” – pro-
jektu, w czasie którego organizował pokazy najlepszych 
� lmów o tematyce żeglarskiej i morskiej. Połączone one 
były ze spotkaniami z ich bohaterami i twórcami. W czte-
rech edycjach Kina odbyło się w sumie 60 tego rodzaju 
pokazów. 

Inicjatywę organizacji Przeglądu Filmów Żeglar-
skich poparł prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, któ-
ry objął wydarzenie patronatem. Wsparcie projektowi za-
pewnił również przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zyg-
munt Zmuda-Trzebiatowski. Impreza odbyła się w ra-
mach  przypadających na rok 2016, obchodów jubileuszu 
90-lecia miasta. 

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

 Pokazy przyciągnęły sporą widownię. 

2016

 Wiślinka po żeglarsku

Po pierwsze nauka
Zakończyła się trzecia edycja partnerskiego 
projektu „Gmina Pruszcz Gdański pod 
żaglami”, realizowanego wspólnie przez  
Gminę Pruszcz Gdański i Pomorski Związek 
Żeglarski.

Na przystani w Wiślince, w ramach projektu, które-
go celem niezmiennie jest edukacja żeglarska dzieci, mło-
dzieży i dorosłych mieszkańców gminy, prowadzone były 
różnorodne przedsięwzięcia.

W kwietniu  gminni żeglarze powołali Jachtklub „Wi-
ślinka”. Od maja do października, z wyłączeniem wakacji, 
prowadzony był program „Żeglarskie lekcje wychowania 
� zycznego”, wciąż udoskonalany organizacyjnie przez dy-
rektorów i nauczycieli uczestniczących w nim szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. W zajęciach wzięło udział 
786 uczniów i nauczycieli.

W  sezonie na przystani funkcjonowała wypożyczal-
nia sprzętu, była też nauka żeglowania na Optimistach 
i Puckach. Po kursach prowadzonych przez instruktorów 
PoZŻ, patenty żeglarskie i motorowodne zdobyło w tym 
roku 18 żeglarzy, a od początku funkcjonowania projek-
tu – blisko 80.

W czasie wakacji PoZŻ zorganizował dwa turnusy 
półkolonii żeglarskich, a dodatkowo razem z Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Biblioteką Publiczną Gminy Pruszcz 
Gdański trzeci, połączony z warsztatami plastycznymi, 
w których wzięło udział 60 dzieci. Podczas zajęć młodzi 
ludzie poznawali podstawy żeglowania na jachtach żaglo-
wych  i motorowych, i zwiedzali od strony wody okolicz-
ne miejscowości.

Był także survivalowy rejs po Pętli Żuławskiej, w któ-
rym wzięła udział młodzież gimnazjalna i licealna z wo-
jewództwa pomorskiego (w tym z gminy Pruszcz Gdań-
ski) oraz Poznania i Warszawy. Między 11 a 21 lipca, 
w trudnych warunkach atmosferycznych, pomimo zała-
mania pogody, została zrealizowana licząca 303 km, nie-
zwykła trasa. 

Na dziewięciu odkrytopokładowych łodziach, w asy-
ście motorowego kutra rybackiego pokonało ją, wykonu-

jąc zadania żeglarskie, panele edukacji historycznej i przy-
rodniczej 46 uczniów. Każdego dnia młodzież, ucząc się 
samodzielności, podejmowania decyzji, odpowiedzialno-
ści, planowała dalszą drogę, żeglowała, zakładała obozo-
wiska, przygotowywała posiłki. 

Według Michała Górskiego, prezesa spółki Pętla Żu-
ławska, była to jedyna w tym roku, a może nawet jedy-
na na przestrzeni kilku lat, tak zorganizowana grupa że-
glarzy.

Przystań w Wiślince żyje i systematycznie  się rozwi-
ja. Mogą tam cumować 32 jachty żaglowe i motorowe oraz 
łodzie wędkarskie. Potrzeby żeglarzy z gminy są jednak  
znacznie większe. Dlatego trwają intensywne prace przy-
gotowawcze do rozbudowy przystani. Statystycznie sko-
rzystało z niej w tym roku ok. 3000 żeglarzy, a w „Książce 
pływań” odnotowano 596 wyjść i wejść jachtów.

Leopold Naskręt
Fot. Leopold Naskręt 
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Logo: Grażyna Kamińska

Obejmując urząd wójta gminy Pruszcz Gdański, 
Magdalena Kołodziejczak postanowiła przeobrazić 
oblicze wiejskiej, rolniczej gminy leżącej na obrze-
żach wielkiej aglomeracji miejskiej. Takie szanse da-
wało położenie północnych krańców gminy nad Mar-
twą Wisłą, z wyjściem na morze. Śmiała wizja zbu-
dowania na nieużytkach zalewowych stanicy wod-
nej w Wiślince, zmaterializowała się 6 września 2014 
roku. Powstał nowoczesny obiekt, który stanowi za-
plecze dla szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Pruszcz Gdański. Szkolenie, w ramach 
projektu „Gmina Pruszcz Gdański pod żaglami”, pro-
wadzi Pomorski Związek Żeglarski.



18 zeglarski.info

Logo: Grażyna Kamińska
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Szczęśliwa siódemka
 „Pomorze na morze”

2016

Ponad tysiąc osób skorzystało w roku 2016 
z projektu „Pomorze na morze”. Na wody 
Zatoki Gdańskiej wyruszyli na jachtach 
i żaglowcu Zawisza Czarny.

Pierwsze 500 osób popłynęło w bezpłatne rejsy jach-
tami Copernicus, Purga i Lobo de Mar, podczas Święta Mo-
rza w Gdyni.

Jednostki pływały w ramach projektu „Pomorze na 
morze”, organizowanego przez Pomorski Związek Żeglar-
ski od 2013 roku. Była to jego szósta 
edycja. Bezpłatne rejsy z Gdyni po Za-
toce Gdańskiej dla wszystkich chętnych, 
odbywały się  w dniach 20-26 czerwca.

Jachty zabierały turystów w dwu-
godzinne wyprawy po morzu cztery 
razy dziennie. W sumie w ciągu siedmiu 
dni miały miejsce 72 takie wycieczki.

Z rejsów jachtami skorzystały 473 
osoby: Copernicus przewiózł 217 ludzi, 
Purga 164, a Lobo de Mar 92. Wszyscy 
uczestnicy rejsów otrzymywali na pa-
miątkę specjalne certy�katy.

W morze wybrali się ludzie z całej 
Polski, m.in. z Gdyni, Gdańska, Sopotu, 
Redy, Rumi, Krakowa, Wrocławia, Biel-
ska Podlaskiego, Jastrzębia-Zdroju, Ma-
kowa Mazowieckiego, Łodzi, Warszawy, 
Skarżyska Kamiennej, Rzeszowa, Prusz-

cza Gdańskiego, Lublina, Garwolina, Puław, Kościerzyny, 
Ostródy, Krotoszyna, Luzina, Wejherowa, Laskowic, Trą-
bek, Poznania, Stalowej Woli, Malborka, Rabki-Zdroju, 
Sławna, Żukowa, Starogardu Gdańskiego, Chwaszczyna, 
Olsztyna, Tarnowa, Tczewa, Sokółki i Skoczowa. Wśród 
pasażerów znaleźli się również goście z zagranicy: Nie-
miec, Ukrainy i Kanady.

Kolejne ponad 600 dzieci i młodzieży, tym razem 
z pomorskich szkół, skorzystało z „Pomorza na morze” we 
wrześniu, kiedy odbyła się siódma edycja projektu. 

Przez cały tydzień (12-16 września) uczestni-
cy akcji pływali po Zatoce Gdańskiej żaglowcem 
Zawisza Czarny, który w tym czasie 22 razy wy-
chodził z Gdyni w dwugodzinne rejsy po Zatoce 
Gdańskiej.

Z wycieczek skorzystało 646 osób. Byli to 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 z Gdyni, Gim-
nazjum nr 1 w Kartuzach, Zespołu Szkół Kształce-
nia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach, Zespołu 
Szkół w Przywidzu, Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdy-
ni, Zespołu Szkół w Skorzewie, Ośrodka Edukacji Kaszubskiej 
– Szkoły Podstawowej w Starej Hucie i na Głodnicy, Szkoły 
Podstawowej nr 40 w Gdyni i Gdyńskiej Szkoły Społecznej. 
Byli też laureaci konkursów zorganizowanych przez Gdynię 
z okazji 90-lecia miasta, przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych powiatu kartuskiego, Kartuskiego Centrum Kultury, 
a nawet grupa uczniów z polskiej szkoły w Rydze, która przy-
jechała do Gdyni na zaproszenie m.in. PoZŻ.

Każdy z uczestników akcji na zakończenie pobytu w Gdy-
ni otrzymał specjalny certy�kat potwierdzający udział w rej-
sie.

W sumie, we wszystkich dotychczasowych edycjach pro-
jektu „Pomorze na morze”, udział wzięło już 4 tysiące osób.

Tomasz Falba

Na Zawiszy Czarnym.
Fot. Patrycja Spytek
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Każdy wyszedł z certyfikatem.
Fot. Tadeusz Lademann

Na Copernicusie.
Fot. Patrycja Spytek

Na bukszprycie.
Fot. Tadeusz Lademann

Przy linach.
Fot. Tadeusz Lademann

Na Purdze.
Fot. Patrycja Spytek

Na Lobo de Mar.
Fot. Jan Springer



Święto Morza (24-26 czerwca) odbyło się 
w Gdyni już po raz czwarty. Wiele wskazuje 
na to, że była to najbardziej udana edycja. 

Wydarzenie od początku tworzone jest przez kilka 
organizacji i instytucji morskich, we współpracy z wła-
dzami Gdyni. Swoją formułą nawiązuje do Święta Mo-
rza odbywającego się w tym mieście przed drugą wojną 
światową.

Program tegorocznej imprezy obejmował 28 wyda-
rzeń. Każdy miłośnik morza mógł znaleźć w nim coś dla 
siebie. Święto Morza przyciągnęło tysiące widzów (naj-
więcej w czteroletniej historii). Do Gdyni przybyli tury-
ści z całej Polski, a nawet z zagranicy: USA, Niemiec czy 
Ukrainy.

Wydarzeniem zapowiadającym Święto był pokaz 
działań antyterrorystycznych i ratowniczych na morzu. 
O� cjalna inauguracja rozpoczęła się 24 czerwca o godz. 
18 mszą św. w intencji ludzi morza, odprawioną w kościele 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka, przy 
ul. Portowej w Gdyni. Po niej nastąpił przemarsz uczestni-
ków na Skwer Kościuszki pod Płytę Marynarza Polskiego. 
Uroczysty salut oddał okręt-muzeum Błyskawica.

Po raz drugi Błyskawica wystrzeliła 26 czerwca 
w samo południe, podczas o� cjalnych uroczystości Święta 
Marynarki Wojennej, które tradycyjnie wypada w ostatnią 
niedzielę czerwca. Z tej okazji MW udostępniła do zwie-
dzania swoje okręty. Otwarte zostały również podwoje 
Muzeum Marynarki Wojennej.

Okręty nie były jedynymi jednostkami, które było 
można zobaczyć podczas Święta Morza 2016. Zwiedzać 
było można również statek handlowy. W Gdyni pojawiły 
się też pomeranki, tradycyjne łodzie kaszubskie z Jastarni, 
którymi można było nawet popływać.

W ramach Święta Morza odbyła się także kolejna 
edycja projektu Pomorskiego Związku Żeglarskiego „Po-
morze na morze”. W jego ramach trzy jachty – Copernicus, 
Purga i Lobo de Mar – codziennie, przez tydzień zabiera-
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Święto Morza
- czwarta odsłona

 Udane świętowanie

ły za darmo w krótkie rejsy z Gdyni po Zatoce Gdańskiej wszystkich chęt-
nych. Skorzystało z nich blisko 500 osób. 

Święto Morza stało się także okazją do zaprezentowania morskich ku-
linariów. Na Skwerze Kościuszki odbył się Festiwal Produktów Regional-
nych „Smaki Morza”. W jego ramach przeprowadzono pokazy i warsztaty 
kulinarne ze śledziem, dorszem i � ądrą w roli głównej. Na stoiskach poja-
wili się znani kucharze, m.in. Tomasz Jakubiak.

Było też coś dla umysłu. 25 czerwca odbył się Piknik Oceanogra� cz-
ny, podczas którego zapoznać się było można z morzem od strony nauko-
wej. Z kolei Akademia Morska w Gdyni zaprosiła na Święto Nawigacji.

A i to jeszcze nie było wszystko. Cudawianki, Biała Sobota w Uniwer-
syteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, uroczyste rozpo-
częcie długodystansowych regat Gdynia-Windawa-Gdynia, dzień otwar-
ty Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńska Mila Nurkowa, pokazy w wykonaniu 
Gdyńskiego WOPR, koncert chóru „Zawisza Czarny”, kontener prezenta-
cyjny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a nawet bokserski Turniej o Pu-
char Bombardierów z Wybrzeża – to kolejne atrakcje Święta Morza 2016 
w Gdyni, na które zaprosili organizatorzy.

Wśród nich byli: Urząd Miasta Gdyni, Liga Morska i Rzeczna, Mary-
narka Wojenna RP, Pomorski Związek Żeglarski (koordynator całości im-
prezy), Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Akademia Morska w Gdyni, 
Urząd Morski w Gdyni, miasto Jastarnia i Muzeum Marynarki Wojennej. 

Więcej o Święcie Morza znaleźć można na stronie: www.swietomo-
rza.eu. 

Tomasz Falba 
Fot. Tadeusz Lademann

Tegoroczna edycja Święta Morza cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Prezes Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski (drugi od lewej) i przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna 
Zielińska w trakcie nagrywania programu „Czas Gdyni” dla TVP.
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Przemarsz inaugurujący Święto Morza.

W trakcie Święta Morza można było popływać 
pomeranką – tradycyjną kaszubską łodzią żaglową.

Tłumy chciały zobaczyć okręt podwodny 
udostępniony przez Marynarkę Wojenną.
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Święto Morza to także koncerty w plenerze.
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Świetnie pokazali się w sezonie 2016 
młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy. 
Sytuacja wśród młodzieży jednak, 
wymaga analizy, by skuteczniej walczyć 
o kwalifi kację do grup szkolenia 
olimpijskiego.

Krajowy sezon imprez głównych zaliczanych do 
punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) zaczęli-
śmy w tym roku w Pieczyskach na Zalewie Koronowskim, 
gdzie w dniach 25-26 czerwca najmłodsi żeglarze klasy 
Optimist (gr. B do l. 13) spotkali się na Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików, zorganizowanych przez 
Klub Sportowy Zjednoczeni Bydgoszcz. W zawodach wy-
startowało 97 młodych żeglarek i żeglarzy z klubów wo-
jewództw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Woje-
wództwo pomorskie reprezentowało 70 zawodników i za-
wodniczek z siedmiu klubów. Na 32 możliwe do uzyska-
nia punkty  SSM, pomorscy żeglarze zdobyli 29. Spośród 
żeglarek najlepsza była Zo� a Czerniawska z YK Stal Gdy-
nia, a wśród żeglarzy pierwsze miejsce zajął Paweł Trella 
z MKŻ Arka Gdynia. 

W dniach 5-7 sierpnia br. w Sopockim Klubie Żeglar-
skim młodzicy (82 zawodników i zawodniczek, najmłod-
si na żaglach o powierzchni 4 m2 i walczący o punkty 
SSM młodzicy do lat 14 na żaglach 5,8 i 6,8 m2) startowali 
w klasie Techno na Mistrzostwach Polski Młodzików. 
Rozdano trzy komplety medali. Wśród najmłodszych naj-
lepszy był Milo Solomko z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Ry-
walizację młodzików wśród chłopców wygrał Michał Po-
lak z GKŻ Gdańsk. Wśród dziewcząt najlepsza była za-
wodniczka YKP Warszawa, jedyna medalistka spoza wo-
jewództwa pomorskiego. 

Najważniejszą imprezą roku dla juniorów młod-
szych, jak co roku, była Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży. Pomorskie wygrało, jak w latach poprzednich, kla-
sy� kację województw, zdobywając rekordową liczbę 272 
punktów SSM. Jak zwykle wśród klubów dominował SKŻ 
Ergo Hestia Sopot. Pomorskie punktowało we wszystkich 

konkurencjach OOM, a największy progres odnotowali-
śmy w klasach Laser 4,7. Cieszy również powrót, po wielu 
latach, do grona medalistów w klasie Cadet, dzięki załodze 
z UKŻ Lamelka Kartuzy, Izbeli Satrian i Zo� i Wolskiej, 
które wywalczyły brązowy medal. Podium w klasie Tech-
no zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców w całości za-
jęli Pomorzanie. Wśród dziewcząt najlepsza i bezkonku-
rencyjna była Lidia Sulikowska, wygrała wszystkie wyści-
gi, a wśród chłopców zwyciężył jej klubowy kolega z SKŻ 
Ergo Hestia Sopot Jakub Sykuła. Doskonale wypadła kla-
sa Laser 4,7, a na wyróżnienie zasługuje Tytus Butow-
ski z KS AZS AWFiS Gdańsk, zdobywca złotego medalu 
w grupie do lat 15 i Kinga Brzóska z MKŻ Arka Gdynia, 
która również stanęła na najwyższym stopniu podium.
W klasie Optimist złoty medal zabrał do domu Kamil Ma-
nowiecki, a ze srebrem wyjechała Pola Dzik – obydwoje 
z YKP Gdynia. Ogólnie pomorscy żeglarze i żeglarki wy-
walczyli 14 medali, w tym po pięć złotych i brązowych, 
i cztery srebrne. W regatach wystartowało 461 żeglarzy 
z 61 klubów z całej Polski. 

Juniorzy spotkali się w Górkach Zachodnich na Mi-
strzostwach Polski Juniorów w dniach 16-18 września. 
Swój trzeci już krajowy tytuł mistrzowski w klasie Laser 
Radial świętowała Magdalena Kwaśna z Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego. Tym bardziej martwią doniesienia 
o zakończeniu kariery sportowej przez naszą utalento-
waną zawodniczkę. Mistrzowskie tytuły obroniły ponad-
to Aleksandra Melzacka i Maja Micińska (YKP Gdynia), 
a wśród chłopców w klasie 29er triumfowali ich klubowi 
koledzy Mikołaj Staniul i Kajetan Jabłoński, którzy w ze-
szłym roku zajęli drugie miejsce. Cieszą również medale 
dziewcząt w klasie 420 - złoto Hanny Dzik z YKP Gdynia, 
startującej z Julią Szmit z Giżycka oraz brąz Agnieszki 
Urbaś i Agaty Wiśniewskiej z YKP Gdynia. W windsur-
� ngowej klasie RS:X rywalizacja toczyła się pod dyktando 
reprezentantów SKŻ Ergo Hestia Sopot, którzy obsadzili 
dwa najwyższe stopnie podium wśród juniorek i juniorów. 
O ile dominacja brązowej medalistki mistrzostw Europy 
w Sopocie w klasie BIC Techno 293, 16-letniej Lidii Su-
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likowskiej nie podlegała dyskusji, o tyle 18-letni Michał 
Zych musiał stoczyć bój, by wyprzedzić młodszego o dwa 
lata klubowego kolegę Aleksandra Przychodzenia.

Ostatnią główną imprezą krajową były Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski klas olimpijskich, które odbyły się po 
raz kolejny w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Nieste-
ty w porównaniu ze zdobyczami medalowymi młodszych 
grup wiekowych, sytuacja wśród młodzieży nie napawa 
optymizmem. Złoto Filipa Ciszkiewicza z MKŻ Arka 
Gdynia w Laserze, srebro Magdaleny Kwaśnej z ChKŻ 
w Laserze Radialu i brąz Aleksandra Przychodzenia 
z SKŻ Ergo Hestia Sopot, to wszystko co udało się wy-
walczyć z puli 24 możliwych do zdobycia miejsc na po-
dium. W stosunku do lat poprzednich zanotowaliśmy je-
den z najgorszych wyników w historii, co nie rokuje do-
brego wyniku we współzawodnictwie ocenianym punk-
tacją SSM, już drugi rok z rzędu. Tak jak sytuację wśród 
młodzików, juniorów młodszych i juniorów można uznać 
za bardzo dobrą, tak na � niszu w walce o kwali� kację do 
grup szkolenia olimpijskiego nie jest najlepiej.

Ostatnie i najważniejsze regaty 2015 dla juniorów 
odbyły się w Langkawi w Malezji w dniach 27.12.2015 -
03.01.2016 i spięły one klamrą mijający i nadchodzący se-
zon żeglarski, dając nadzieję na sukcesy naszej młodzie-
ży w 2016 r. Mistrzostwa Świata Juniorów ISAF to najważ-
niejsza międzynarodowa impreza tej kategorii wiekowej. 
Aby się do niej zakwali� kować, trzeba przejść przez eli-
minacje krajowe. Z Pomorza do startu w regatach zakwa-
li� kowały się dwie załogi 29er z YKP Gdynia, jedna 420 
dziewcząt, z mieszaną załogą z klubów woj. pomorskie-
go i warmińsko-mazurskiego, zawodniczka ChKŻ w kla-
sie LAR i zawodnik SKŻ Sopot w klasie RS:X. 

Złoty medal z tej imprezy w klasie 420 przywiozła za-
wodniczka YKP Gdynia Hanna Dzik, startująca razem 
z Julią Szmit z klubu MBSW/UKŻR Giżycko. Jest to wiel-
ki sukces i kontynuacja dobrego startu w tej imprezie za-
łogi Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska z YKP Gdy-
nia, które stanęły na najniższym stopniu podium rok 
wcześniej. Dla Magdaleny Kwaśnej z ChKŻ był to dru-
gi start w regatach tej rangi. Z Malezji Magda przywiozła 
brązowy medal, potwierdzając przynależność do świato-
wej czołówki. W klasie 29er załoga Aleksandra Melzac-
ka i Maja Micińska z YKP Gdynia zajęły dobre, szóste 
miejsce – najlepsze jak dotąd w historii startów Polaków 
w tej klasie, na tej rangi regatach. W tym roku Mistrzo-
stwa Świata Juniorów już nie ISAF tylko World Sailing od-
będą się w dniach 14-20 grudnia br. Zostały przeniesio-
ne z pierwotnie planowanego miejsca w Al. Mussanach 
w Omanie do Auckland w Nowej Zelandii.

Dobre rozpoczęcie roku na pewno zmotywowało do 
pracy nasze dwuosobowe załogi. Aleksandra Melzacka 
z Mają Micińską z YKP Gdynia prowadzone w tym sezo-
nie przez trenera Szymona Makowskiego, mogą zaliczyć 
sezon do udanych. Mistrzostwa Europy Juniorów Eurosaf, 

które odbyły się w połowie sierpnia w austriackiej miej-
scowości Neusiedl am See, zakończyły się dla Oli i Mai 
zdobyciem złotego medalu. Niewątpliwie jednak więk-
szym sukcesem było dla tej załogi zdobycie miesiąc wcze-
śniej, w holenderskim Medemblik, wicemistrzostwa świa-
ta juniorów. 

Sukcesy w klasie 29er odnieśli również panowie. Na 
MEJ Eurosaf na najwyższym stopniu podium zameldowa-
li się Michał Sawicki i Mikołaj Jaworski z YKP Gdynia, 
a stopień niżej ze srebrnymi medalami stanęli Mikołaj 
Staniul i Mikołaj Jaworski z tego samego klubu. 

Mistrzynie ISAF 2015 Julia Szmit i Hanna Dzik, 
podopieczne trenera YKP Gdynia Pawła Nowakow-
skiego, potwierdziły swój mistrzowski poziom zdobywa-
jąc złoto w Mistrzostwach Świata Juniorek w Sanremo we 
Włoszech (15-23 lipca) oraz wicemistrzostwo na MEJ na 
przełomie lipca i sierpnia na Węgrzech w Balatonfüred.

W tym roku austriackie Neusiedl am See okazało się 
również szczęśliwe dla naszych żeglarzy Hobie Cat 16. 
W dniach 22-30 lipca odbyły się tam mistrzostwa Euro-
py. W grupie juniorów załoga Tymoteusz Cierzan i Oskar 
Niemira z UKS Navigo Sopot zdobyła brązowy medal. 
Jest to efekt kilkuletniej pracy z grupą juniorów prowa-
dzonej przez trenera Pawła Soleckiego. 

Wśród juniorów młodszych w zagranicznych impre-
zach najlepszym wynikiem minionego sezonu był już trze-
ci medal na imprezie rangi mistrzostw Europy niezawod-
nej Lidii Sulikowskiej z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Regaty 
odbyły się w Sopocie w dniach 23-30 lipca br. i zgromadzi-
ły na starcie 335 zawodników z 25 krajów, a ich organiza-
torem był Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot. 

Na uwagę zasługują również wyniki młodych zawod-
ników klasy Laser 4,7, którzy w pierwszym sezonie star-
tów w nowej klasie uzyskali doskonałe rezultaty, a byli to 
podopieczni trenera Mateusza Hanke z KS AZS AWFiS 
Gdańsk. Michał Krasodomski był piąty na MŚJM w Ki-
lonii, a Tytus Butowski szósty na MEJM w Crozon Mor-
gat we Francji. Obydwaj zawodnicy przesiedli się w ubie-
głym roku z Optimista i już po niecałym sezonie przygo-
towań wyrównali do stawki najlepszych zawodników Eu-
ropy i świata w kategorii wiekowej U16.

Wśród juniorskich wyników cieszy niezmiernie po-
wrót do światowej czołówki, po rocznej przerwie spowo-
dowanej kontuzją, zawodniczki ChKŻ, Zuzanny Rybic-
kiej, która od wielu lat zdobywa dla woj. pomorskiego me-
dale mistrzostw świata i Europy w żeglarstwie lodowym. 
Na przeprowadzonych w połowie lutego regatach w Esto-
nii Zuzanna wywalczyła brąz. Może to nie był szczyt jej 
marzeń, po zdobyciu najwyższych laurów w tej rangi im-
prezach w latach poprzednich, ale czasem powrót do naj-
wyższej formy może trwać trochę dłużej. 

 
Filip Lipski

Fot. Tadeusz Lademann
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 Żeglarstwo sportowe dzieci i młodzieży

Pomorskie punktuje!
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 IO Rio 2016

Polacy
bez medali
Rok 2016 w żeglarstwie zapisze się pod 
znakiem XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich. 
Na Zatoce Guanabara w Rio de Janeiro 
siedmioro polskich żeglarzy, w tym pięcioro 
z województwa pomorskiego, ścigało się 
w pięciu klasach.

Najbliżej olimpijskiego podium był Piotr Myszka 
(AZS AWFiS Gdańsk), który zajął czwarte miejsce w kla-
sie RS:X. Mistrz świata z Ejlat był faworytem w regatach 
klasy RS:X. - Dużo serca włożyłem w to, żeby tu przyje-

chać - mówił po porażce na łamach Żeglarskiego.info.
- Poświęciłem naprawdę kawał życia. Jestem rozżalony 
tym wyścigiem, ale z drugiej strony nie mam sobie nic do 
zarzucenia. Szkoda, że jednego dnia trochę gorzej mi po-
szło i straciłem kontakt z pierwszym i drugim miejscem. 
Walczyłem jednak o brąz jak o złoto, ale wyszło jak wy-
szło. Może zabrakło trochę szczęścia...

Poza Piotrem do pierwszych dziesiątek zestawień tra-
�ły dwie nasze załogi. Agnieszka Skrzypulec (SEJK Po-
goń Szczecin) i Irmina Mrózek-Gliszczynska (Chojnic-
ki Klub Żeglarski) ulokowały się na dziesiątym miejscu 
w klasy�kacji generalnej klasy 470 kobiet, a Łukasz Przy-
bytek i Paweł Kołodziński (AZS AWFiS Gdańsk) znaleź-
li się na ósmej pozycji w klasy�kacji klasy 49er mężczyzn. 
Ten duet otarł się o podium, kiedy po szóstym wyścigu 
i zawinionej przez załogę chilijską kolizji Polacy złożyli 
protest. Po przyznanym zadośćuczynieniu, nasi reprezen-
tanci znaleźli się na trzecim miejscu w klasy�kacji gene-
ralnej. Niestety w kolejnych wyścigach nie zdołali utrzy-
mać tej pozycji. W wyścigu medalowym Łukasz i Paweł 
dopłynęli na metę jako piąta załoga.

O ich zmaganiach mówił na łamach Żeglarskiego.in-
fo Tomasz Chamera, wiceprezes PZŻ ds. sportu: - Łukasz 
i Paweł przystępowali do wyścigu medalowego z pozycji 
dziesiątej. Nasi zawodnicy odważnie wystartowali, kolej-
ność zmieniała się niesamowicie, walka trwała niemalże 
do ostatnich metrów. Polacy zakończyli rywalizację olim-

pijską na miejscu ósmym. To najlepszy wynik w historii 
konkurencji i należy go ocenić bardzo wysoko. Zwłaszcza 
że nasi zawodnicy w pokonanym polu zostawili nie tylko 
załogi biorące udział w igrzyskach, ale i tych, którzy nie 
byli w stanie się na nie zakwali�kować. Żeby zająć miejsce 
w pierwszej dziesiątce w żeglarstwie, trzeba pokonać bli-
sko 80-90 załóg rywalizujących na całym świecie, zarów-
no o prawo startu w IO, jak i o medale. Zabrakło nam me-
dalu, ale z pewnością nie zawiedliśmy naszych kibiców, bo 
pokazaliśmy się z dobrej strony.

Liczyliśmy też na medal Małgorzaty Białeckiej (So-
pocki Klub Żeglarski), która ostatecznie zajęła 14 pozy-
cję w klasie RS:X kobiet. O udanych startach nie może też 
mówić Kacper Ziemiński (SEJK Pogoń Szczecin), który 
był 18 w Laserach. W dwunastu wyścigach zajmował prze-
ważnie miejsca w drugiej dziesiątce stawki, trzy razy był 
w pierwszej dziesiątce. Miał też na koncie dyskwali�kację 
w czwartym wyścigu. Był to trzeci start Kacpra na igrzy-
skach. Startował w Pekinie (19) i Londynie (17).

W Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Ja-
neiro startowali nasi reprezentanci w klasie SKUD 18. 
Monika Gibes i Piotr Cichocki (AKS OSW Olsztyn) 
przegrali z brytyjską załogą rywalizację o brązowy medal 

różnicą jednego punktu. Polacy wygrali ostatni wyścig, ale 
zwycięstwo nie zagwarantowało awansu na podium.

Polacy w czasie całych regat mieli dwie dyskwali�ka-
cje. W efekcie, z trzeciej pozycji w klasy�kacji generalnej, 
spadli na szóstą. Poza tym były awarie sprzętu, wpłynięcie 
na dryfujące po Zatoce Guanabara śmieci itp. A mimo to 
cały czas pokazywali, że mają w sobie ogromną wolę wal-

ki i sportowej rywalizacji oraz, że są naprawdę w świetnej 
formie i należą do światowej elity w swojej klasie.

- Rano, wieczorem, w nocy rozgrywam wyścig za wy-
ścigiem - mówił po powrocie do Polski Piotr Cichocki. 
- Podsumowanie chyba musi odzwierciedlać wynik jaki 
osiągnęliśmy. Czasem jest tak, że regaty wychodzą ci nie-
mal od niechcenia, bez najmniejszych problemów, a w Rio 
cały czas mieliśmy „pod górkę”. No i ten nieszczęsny dru-
gi wyścig, który mogliśmy spokojnie wygrać – dałem cia-
ła. Nie zdecydowałem się na kręcenie karnych kółek, po-
gnałem do przodu. To moim zdaniem zaważyło na całej 
reszcie.

Dariusz Olejniczak

Małgorzata Białecka zajęła czternaste miejsce 
w klasie RS:X kobiet.
Fot. Jędrzej Szerle

Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczynska (z lewej i na 
zdjęciu niżej) - dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej klasy 
470 kobiet.
Fot. Tadeusz Lademann

Monice Gibes i Piotrowi Cichockiemu w klasie 
SKUD 18 do brązowego medalu zabrakło jednego 
punktu.
Fot. Grzegorz Prokopowicz

Łukasz Przybytek (z prawej) i Paweł Kołodziński 
- ósma pozycja w klasyfikacji klasy 49er mężczyzn.
Fot. Tadeusz Lademann

Piotr Myszka zajął czwarte miejsce w klasie RS:X.
Fot. Tadeusz Lademann
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Nowe systemy
 Egzaminy i szkolenia
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Logo: Grażyna Kamińska

199 osoby z patentem żeglarza jachtowego, 
trzech sterników jachtowych, dziewięciu 
młodszych instruktorów żeglarstwa PZŻ 
- oto bilans sezonu szkoleniowego 2016 
w Pomorskim Związku Żeglarskim.

Sezon 2016 przyniósł  duże zmiany w systemie egza-
minowania na patenty żeglarskie. Polski Związek Żeglarski 
wdrożył nowy, elektroniczny system obsługi egzaminów 
żeglarskich, dostępny na stronie: http://pya.org.pl/polski-
zwiazek-zeglarski/. Zgłaszający się sami wybierają miej-
sce i termin. 

Na stronie znajduje się wykaz egzaminów żeglarskich 
na terenie całej Polski, co jest udogodnieniem dla tych, 
którzy zamierzają uzyskać patent żeglarski bez udziału 
w kursie. Wszyscy przygotowujący się do egzaminu mogą 
także skorzystać ze znajdującego się tam banku opracowa-
nych pytań egzaminacyjnych. 

Nowością  jest system generowania testów na egza-
min teoretyczny. Komisja egzaminacyjna może skorzy-
stać z gotowych, opracowanych testów lub samodzielnie 
je opracować. 

Elektroniczna obsługa egzaminów znacznie uspraw-
niła system egzaminacyjny, szczególnie komisjom egzami-
nacyjnym, choć przystępujący do egzaminu mieli pewne 
techniczne problemy z zapisywaniem się na egzamin oraz 
dokonywaniem płatności. 

W szkoleniach na patent żeglarza jachtowego w PoZŻ 
w 2016 roku uczestniczyło 241 osób. Egzamin pozytyw-

nie zaliczyło 199 osób. Z kolei egzamin po kursie na pa-
tent jachtowego sernika morskiego zdały trzy z czterech 
osób. W październiku dziewięciu żeglarzy zakończyło 
z wynikiem pozytywnym kurs na młodszego instrukto-
ra żeglarstwa. 

Od 2013 roku obowiązuje w Polsce testowy system 
egzaminów żeglarskich. Należy stwierdzić, że nie do koń-
ca sprawdza on rzeczywistą wiedzę osoby przystępują-
cej do egzaminu. Zdający nie ma możliwości poprawie-
nia błędów. 

Wydaje się, że należy dążyć do zmiany rozporządze-
nia Ministerstwa Sportu i Turystyki z 2013 roku w spra-
wie uprawiania turystyki wodnej, i do większej elastycz-
ności. Dzisiaj poprzez testowy system egzaminacyjny nie 
jesteśmy w stanie stwierdzić faktycznej wiedzy zdające-
go. Oddzielną sprawą jest opracowanie i ustalenie jedno-
litego systemu szkolenia, ponieważ zniesienie obowiązku 
jego odbywania przed egzaminami nie przyczyniło się do 
jego eliminacji. 

Dzisiaj, po trzech latach obowiązywania nowego sys-
temu egzaminacyjnego, większość osób przystępujących 
do egzaminów korzysta z różnych form szkolenia. Opra-
cowany przez Polski Związek Żeglarski system szkolenia 
żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie jest jednym 
z wielu, ale nie jest systemem zatwierdzonym przez MSiT 
jako obowiązujący. 

Leszek Batko
Fot. Ilona Miluszewska

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji 
Morskiej rozpoczęła działalność 
21 października 2015 r. w Gdyni, roku 
50-lecia PoZŻ, jako wynik dyskusji 
trwającej na Forum Nauczycieli Żeglarstwa, 
by stanowić miejsce doskonalenia 
instruktorów żeglarstwa i wychowania 
morskiego dzieci i młodzieży. 

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią ratownic-
twa i asekuracji, pracownią nawigacji technicznej ze sta-
nowiskami do prowadzenia łączności  i komunikacji mor-
skiej oraz ćwiczeń z nawigacji terrestrycznej, wyposażo-
na jest w pełen zestaw multimedialny do prowadzenia wy-
kładów. Uzupełnieniem są oddzielne stanowiska do nauki 
obsługi urządzeń i instalacji jachtowych, jak modele insta-
lacji gazowej, kambuza, instalacji wodno-sanitarnej, a tak-
że hamowni, na których demonstrowana jest praca silni-
ków spalinowych stacjonarnego i zaburtowego oraz elek-
trycznego.

Bazę sprzętu pływającego szkoły stanowi 31 stopowy 
jacht pełnomorski Allie, łódź żaglowa klasy Omega, RIB-
4200 i odkrytopokładowa motorówka SeaDoo Speedster 
(5 m długości, 2,30 szerokości, o mocy silnika 240 KM).

W roku szkolnym 2015-2016, ośrodek prowadził 
kursy na patent żeglarza jachtowego w Ustce i Gdyni, 
kurs na patent jachtowego sternika morskiego w Gdyni 
i kurs na patent sternika motorowodnego w Wiślince (ra-
zem 33 osoby) oraz kursy uzupełniające wiedzę i umiejęt-
ności żeglarskie: na operatora urządzeń radiowych SRC 
i VHF i kurs nawigacji terrestrycznej (razem 43 osoby) 
oraz pełnomorskie rejsy stażowe (21 osób).

W cyklicznych zajęciach edukacyjnych  uczestniczyło 
ponad  500 uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, którzy 
odbywali regularne lekcje wirtualnej żeglugi na symulatorze 
żeglarskim, kursy ratownictwa, poczas których pod okiem 
instruktora zakładali pas ratunkowy, szelki asekuracyjne 
i morski kombinezon ratunkowy (survival suit for cold-
water immersion).

Na stanowisku łączności i komunikacji morskiej 
uczniowie, na odpowiednio przygotowanych radiosta-
cjach UKF, porozumiewali się między sobą według proce-
dur wywoływania i prowadzenia rozmów na morzu.

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 
prowadzi także merytoryczną opiekę  nad przebiegiem 
partnerskiego projektu  realizowanego wspólnie przez 
gminę Pruszcz Gdański i PoZŻ – „Gmina Pruszcz Gdań-

ski pod żaglami”, a instruktorzy szkoły 
czynnie uczestniczą w realizacji zadań 
programowych podczas zajęć fakulta-
tywnych na przystani w Wiślince, „Że-
glarskich lekcjach wychowania � zycz-
nego”, „Półkoloniach żeglarskich – Wi-
ślinka 2016”, czy „Survivalowym rejsie 
po Pętli Żuławskiej”.

 Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 
działa w konkretnym środowisku, w którym na  bieżąco 
odczuwane są wszelkie zmiany i problemy nurtujące że-
glarstwo. Po roku funkcjonowania Szkoły, można podjąć 
próbę scharakteryzowania najistotniejszych, zauważal-
nych spraw niepokojących żeglarzy od roku 2013.

Aktualnie obowiązujący system zdobywania upraw-
nień żeglarskich, całkowicie pomija stronę edukacyjną, 
jaką zawsze, szczególnie w procesie wychowania dzie-
ci i młodzieży, pełniło żeglarstwo. Wprowadzenie grani-
cy ukończenia 14 lat do otrzymania pierwszego patentu 
żeglarskiego, wyeliminowało motywację  zajęcia się tym 
sportem przez dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia, nie 
uprawiających żeglarstwa wyczynowo.

Pomiędzy wymaganiami egzaminacyjnymi a zakre-
sem kompetencji nadawanych patentami, będącymi do-
kumentami państwowymi, istnieje poważna różnica w za-
kresie posiadania minimalnej, koniecznej wiedzy i umie-
jętności do zdania egzaminu, a rzeczywistą wiedzą i umie-
jętnościami, wynikającymi z otrzymanych uprawnień.

Uzyskaniu dalszych państwowych uprawnień żeglar-
skich, po otrzymaniu patentu jachtowego sternika mor-
skiego, nie towarzyszy żadna forma sprawdzania wiedzy 
i umiejętności bene� cjenta.

Pomijając przedstawione ułomności systemu, dewi-
zą Szkoły jest przede wszystkim nauczanie żeglarstwa na 
możliwie wysokim poziomie.

Leopold Naskręt
Zdjęcia: Tadeusz Lademann

Uczniowie w  pneumatycznej
tratwie ratunkowej.

Stanowisko łączności i komunikacji morskiej.
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wieniem spektakularnych wypadków morskich ostat-
nich lat.

Marek Długosz, dyrektor Morskiej Służby Poszuki-
wania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni referował temat „Po-
szukiwanie i ratownictwo w kontekście bezpieczeństwa 
żeglarzy na morzu”. Przedstawił statystykę działań Mor-
skiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na rzecz żegla-
rzy w 2015 r., a także organizację akcji SAR.

O „Roli Urzędu Morskiego w systemie bezpieczeń-
stwa żeglarstwa morskiego” mówił Wiktor Koszałkow-
ski, przedstawiciel Inspektoratu Państwa Bandery (FSC) 
Urzędu Morskiego w Gdyni, starszy inspektor z 28-letnią 
praktyką  w zakresie prowadzenia inspekcji bezpieczeń-
stwa żeglugi statków morskich. Zwracał uwagę na podsta-
wową zmianę w aktualnie obowiązującej ustawie o bez-
pieczeństwie morskim, jaką jest wprowadzenie podziału 
jachtów morskich na rekreacyjne oraz komercyjne. Wspo-
mniał o tym, jakim inspekcjom w ramach państwa ban-
dery podlega statek o polskiej przynależności. A także na 
czym polega, z punktu widzenia Urzędu Morskiego, bez-
pieczne uprawianie żeglugi.

Dr hab. inż., kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, profesor 
nadzwyczajny, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej 
w Gdyni, przedstawił, przygotowany wspólnie z kpt. j. To-
maszem Maracewiczem, w latach 2010-2014 komendan-
tem CWM ZHP w Gdyni, temat „Jacht widziany z most-
ka statku handlowego: stereotypy i zagrożenia”. Wymie-
nił najczęstsze przyczyny nieporozumień pomiędzy „stat-
kiem” a „jachtem żaglowym”, rozważał też możliwości 
uzupełnienia treści szkoleń żeglarskich, wskazując kon-
kretne przykłady, m.in. bezpieczną prędkość i odległość 
oraz trudną sztukę ustępowania. Zakończył analizą przy-
czyn kolizji m/v Barkald z s/v Essence.

„Ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi 
w historii” przybliżył gospodarz miejsca, gdzie odbywa-
ła się konferencja, dyrektor Narodowego Muzeum Mor-
skiego w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin, historyk okrętow-
nictwa, absolwent Instytutu Okrętowego PG. Przedstawił 
przykłady rozwoju prawodawstwa morskiego dotyczące-
go bezpieczeństwa żeglugi, zdarzenia związane z awaria-
mi statków w dawnych wiekach i przykłady wprowadza-
nia środków ratunkowych na wyposażenie statków.

De� nicje jachtu komercyjnego i żeglarza zawodowe-
go, dyplomy jakie można uzyskać w trakcie nauki i projekt 
programu szkolenia żeglarzy zawodowych zasygnalizował 
Alfred Naskręt, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan 
żeglugi wielkiej, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.

Profesor zw. dr hab. Antoni Komorowski, kontrad-
mirał w stanie spoczynku, jachtowy kapitan żeglugi wiel-
kiej, kapitan motorowodny, naukowiec, publicysta mor-
ski, zaprezentował „Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo 
żeglugi małych jednostek w rejonach plaż Wybrzeża Środ-
kowego”. Rozważał, jaki będzie wpływ realizowanego
w rejonie Wybrzeża Środkowego od roku 2012 progra-
mu umacniania brzegów morskich na bezpieczeństwo 
uprawiania sportów wodnych i żeglugi małych jednostek
w stre� e przybrzeżnej. I ostrzegał przed zagrożeniami.

- Żeby żeglować bezpiecznie potrzebujemy dobrego 
jachtu, dobrej załogi i dobrego humoru - mówił na zakoń-
czenie, dziękując prelegentom Marek Brągoszewski. 

Konferencję zorganizowali Komisja Żeglarstwa Mor-
skiego PZŻ i Pomorski Związek Żeglarski, pod honoro-
wym patronatem Mieczysława Struka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego. Partnerem było Narodowe Mu-
zeum Morskie, miasto Gdańsk i Żeglarski.info Portal In-
formacyjny. Patronatem medialnym wydarzenie objęły: 
miesięcznik „Żagle”, Radio Gdańsk i portal trojmiasto.pl.

Ilona Miluszewska 
Fot. Tadeusz Lademann

Ponad 100 uczestników, 8 prelegentów 
i 8 razy o bezpieczeństwie. 19 marca 
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku 
odbyła się konferencja pod hasłem 
„Bezpieczeństwo żeglarzy na morzu”. 
Patronat honorowy nad spotkaniem objął 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.

Pomorski Związek Żeglarski przygotowując przed 
rokiem sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglo-
wania”, wrócił do tradycji konferencji bezpieczeństwa. Te-
goroczne spotkanie  zorganizował wspólnie z Komisją Że-
glarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Przybyli miłośnicy żeglarstwa z całej Polski, z Pozna-
nia, Szczecina, Elbląga, Warszawy, Gdyni, Gdańska, So-
potu, Łowicza, Chojnic, Zabrza, Ustki, Darłowa, Pucka, 
Olsztyna, Tczewa, Iławy, Torunia, Ustarbowa, Katowic, 
a nawet z Kanady. Wśród uczestników byli znani w środo-
wisku m.in. Jerzy Wąsowicz, Jarosław Kaczorowski, An-
drzej Armiński, Jerzy Jankowski.

- Udało się zgromadzić znakomitych mówców - mó-
wił witając przybyłych Maciej Leśny, wiceprezes PZŻ ds. 
morskich. - Mam nadzieję, że wiadomości, które przekażą 
będą warte poświęcenia państwa czasu.

Konferencję prowadził Marek Brągoszewski, admirał 
� oty w stanie spoczynku, kapitan jachtowy i motorowod-
ny, członek Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ, koman-
dor honorowy JKMW Kotwica, ławnik Odwoławczej Izby 
Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Pierwszy głos zabrał Michał Korneszczuk, żeglarz re-
gatowy i morski, członek Yacht Klubu Stal Gdynia, współ-
organizator regat Nord CUP. Zanim przeszedł do tematu 
„Bezpieczeństwo rozgrywania regat na Zatoce Gdańskiej” 
opowiedział o Mistrzostwach Europy ORC w 2017 roku, 
których organizatorem będzie Pomorski Związek Żeglar-
ski, a partnerem miasto Gdańsk.

„Bezpieczeństwo eksploatacyjne jachtów w aspekcie 
� zycznym i prawnym” omówił dr inż. Jan Młynarczyk, ka-
pitan jachtowy i motorowodny, nauczyciel akademicki na 
Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej. Wyjaśniał kto sprawuje nadzór techniczny nad 
jachtami i jakie są dyrektywy Parlamentu  Europejskiego 
i Rady Europy w sprawie certy� kacji dla rekreacyjnych 
jednostek pływających.

- Kilkudziesięcioletnie starania w zakresie koordyna-
cji  nadzoru i dokumentacji jachtów skierowane do Ad-
ministracji Morskiej nie przyniosły żadnych rezultatów, 
powodując wzrost biurokracji, której towarzyszy znacz-
ny spadek bezpieczeństwa, co doprowadza do zwiększa-
jącej się liczby niebezpiecznych wypadków morskich, wy-
nikających z całkowitego zniesienie jakiegokolwiek nad-
zoru technicznego nad jachtami osób prywatnych - mó-
wił Jan Młynarczyk.

Prelegent wyjaśniał także fenomeny pogodowe, hy-
drodynamiczne, kryteria stateczności, a zakończył omó-
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Pewność żeglowania

Przybyłych powitał Maciej Leśny, wiceprezes PZŻ ds. morskich.

Konferencję prowadził Marek Brągoszewski.
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Wystąpienia prelegentów skupiały uwagę
licznie zgromadzonej publiczności.
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Wiktor Koszałkowski odpowiada na pytania.Referuje Henryk Śniegocki.

Logo: Piotr Miluszewski



Od 29 września do 1 października, 
na zaproszenie Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego, gościła w Trójmieście 
delegacja żeglarzy z sycylijskiej gminy
di Ragusa. To kolejny etap przygotowań 
do realizacji wspólnego projektu 
edukacyjno-kulturalnego skierowanego 
do dzieci, który ma się rozpocząć
w przyszłym roku.

Włoskie odwiedziny to rewizyta, bo pod koniec lute-
go 2016 r. delegacja PoZŻ gościła na Sycylii, na zaprosze-
nie burmistrza miasta Ragusa (Comune di Ragusa). Pod-
czas kilku kolejnych rozmów przedstawicieli PoZŻ z sy-
cylijskimi samorządowcami i żeglarzami, opracowano 
wstępne założenia programu sportowo-edukacyjnego pod 
nazwą „North-South – One Sea”.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest oparta 
na szkoleniu żeglarskim wymiana kulturalno-społeczna 
dzieci i młodzieży. Inicjatywa zakłada wakacyjną wymia-
nę dzieci w wieku 7-10 lat, które wezmą udział w szkoleniu 
żeglarskim na łódkach klasy Optimist. Planowana jest tak-
że nauka pływania oraz języka angielskiego. 

Pomysłodawczynią projektu jest Krystyna Balew-
ski Pawela, koordynatorka ds. współpracy zagranicznej 
PoZŻ, która w listopadzie 2015 r. przedstawiła swój po-
mysł władzom Ragusy. Marina di Ragusa może poszczy-
cić się nowoczesną, największą na Sycylii przystanią jach-
tową, wybudowaną z funduszy unijnych i samorządowych 
(łączny koszt to 65 mln euro), dysponującą 800 miejscami 
dla jachtów, co stwarza doskonałe warunki do rozwoju że-
glarstwa i szkolenia dzieci i młodzieży.

Wizyta na Pomorzu była dla włoskich gości okazją do 
rozmów z pomorskimi żeglarzami i samorządowcami oraz 
– co chętnie podkreślali – poznania Polski i przełamania 
stereotypów na temat naszego kraju.

- Jesteśmy zaskoczeni waszą ogromną gościnnością 
- mówiła Enza Di Raimodo, szefowa przystani jachtowej

w Marina di Ragusa. - Odwiedziliśmy między innymi 
Gdynię, Sopot i Gdańsk, i bardzo nam się tu podoba. 
A żeglarze, których spotkaliśmy, są jak ludzie morza, ja-
kich poznałam w portach Francji czy Wielkiej Brytanii. 
Wszyscy jesteśmy podobni i mamy podobną wrażliwość.

Ale wrażenia turystyczne były tylko tłem dla robo-
czego charakteru wizyty. Włoscy żeglarze spotkali się 
w Sopocie z prezydentem Jackiem Karnowskim, odwie-
dzili też klub SKŻ Ergo Hestia Sopot, gdzie jego koman-
dor Piotr Hlavaty opowiadał o historii, działalności na 
rzecz najmłodszych mieszkańców miasta i sukcesach 
sportowych. 

W gminie Cedry Wielkie Włosi zobaczyli Przystań 
Żeglarską w Błotniku. Gości zapoznano z funkcjonowa-
niem mariny, a w szczególności szkółki żeglarskiej, w któ-
rej dzieci z terenu gminy mają zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne.

- Ta wizyta zaowocowała konkretnymi ustaleniami 
dotyczącymi realizacji projektu - mówi Leopold Naskręt, 
sekretarz PoZŻ. - Z naszej strony zobowiązaliśmy się, 
w następnym etapie przedsięwzięcia, do dostarczenia na 
Sycylię jachtów typu Optimist. Będzie ich najprawdopo-
dobniej dziesięć. Z kolei Włosi przygotują bazę, w której 
odbywać się będą zajęcia z dziećmi, zajmą się promocją 
projektu w szkołach gminy di Ragusa, w szkółkach żeglar-
skich i w tamtejszym wydziale oświaty.

Żeglarstwo nie jest sportem szczególnie popularnym 
wśród najmłodszych mieszkańców Sycylii. To, co szcze-
gólnie może dziwić, to fakt, że większość tamtejszych dzie-
ci nie umie pływać. Projekt pomoże m.in. w pewnym stop-
niu odwrócić tę tendencję.

Wymiana pierwszych grup młodzieży polskiej i wło-
skiej zaplanowana jest na przyszły rok. Będą to dziesięcio-
osobowe ekipy złożone z dzieci, które do tej pory nie mia-
ły kontaktu z żeglarstwem.

 
Dariusz Olejniczak

Fot. Tadeusz Lademann
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Całe życie związał z morzem. 
Żeglarstwo było jego wielką pasją. 
- Nie żyję z żeglarstwa, żyję żeglarstwem 
- podkreślał. 

„Ciepły i przyjazny człowiek, wspaniały kompan 
w obcowaniu na jachcie, nieskończony optymizm i po-
goda ducha, ogromne poczucie humoru, wspaniały Ko-
lega, inspirator działań Koła Seniorów przy PoZŻ, in-
spirator utworzenia Kapituły Kapitanów oraz obchodze-
nia 50-lecia kapitaństwa, doświadczony Kapitan o dużej 
wiedzy żeglarskiej i umiejętnościach”. Takie słowa można 
znaleźć pod informacją o śmierci kapitana na łamach Że-
glarskiego.info. 

Kierował się w życiu założeniem, że żeglarstwo to 
szkoła dowodzenia, skoordynowanego podporządkowa-
nia, oraz wyobraźni i wizji zdarzeń kolejno po sobie na-
stępujących… W nauczaniu stawiał przede wszystkim na 
bezpieczeństwo.

Urodził się 8 lutego 1935 roku w Nakwasinie. Ro-
dzina wpisana w 1939 roku na listę wysiedlonych, wy-
lądowała na Lubelszczyźnie, w rejonie Parczewa, na-
stępnie po śmierci ojca, nauczyciela – pod Białą Podla-
ską. Tam zastało ich wyzwolenie. Później mieszkali kolej-
no w Lipnie i Świebodzinie. W tym ostatnim mieście, za 
sprawą wydawanego przez Państwowe Centrum Wycho-
wania Morskiego czasopisma „Żeglarz”, ukazującego się 
w latach 1946-1948, zaczęły się żeglarskie fascynacje przy-
szłego kapitana. Przypieczętowane na obozie harcerskim 
w Dziwnowie, gdzie Jacek Forembski po raz pierwszy 
usłyszał szum morza i zobaczył jego bezkres.

W roku 1948 został członkiem Ligi Morskiej. Chcąc 
studiować blisko morza, wybrał Gdańsk i od razu, w paź-
dzierniku 1953 roku zapisał się do sekcji żeglarskiej AZS 
przy Politechnice Gdańskiej. W 1954 roku na jachcie Swa-
rożyc odbył swój pierwszy rejs, z kpt. Zdzisławem Pień-
kawą.

W październiku 1958 roku został członkiem Jacht 
Klubu Arka i Yacht Klubu Polski Gdynia, gdzie krótko 
pełnił funkcję komandora technicznego. Od 1973 do 1988 
roku był wicekomandorem Bractwa Żelaznej Szekli, a na 
przełomie wieków zasiadał w Zarządzie Głównym Ligi 
Morskiej i Rzecznej. Był również członkiem klubu Ele-
mir przy ZG LMiR.

W 1957 roku uczestniczył jako pierwszy o� cer 
(z kpt. Wojciechem Samolińskim) na jachcie Szkwał w re-

gatach Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej. Wy-
grali swoją grupę. Wyprawę na Expo do Londynu i Bruk-
seli na Zewie Morza w roku 1958, z państwowymi dostoj-
nikami na pokładzie, wymieniał kpt. Forembski  jako je-
den z ciekawszych odbytych rejsów. Pływał na jachtach 
typu J-80, Opal, J-140, także na Zawiszy Czarnym, Zewie 
Morza i ukochanej Zjawie IV.

Był kapitanem w  około 110 rejsach. Pływał po Pa-
cy� ku, północnym Atlantyku i morzach europejskich. Za 
jeden z piękniejszych swoich rejsów uważa sprowadzenie 
jachtu Polonus trasą z Chorwacji, wzdłuż hiszpańskiego 
wybrzeża do Szczecina.

Od 1973 roku zajmował się szkoleniem młodzieży, 
w ramach „Latającego Holendra” i Bractwa Żelaznej Sze-
kli. Od 1963 do 1981 roku jako członek Zarządu Gdań-
skiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zasiadał w cen-
tralnej kapitańskiej komisji egzaminacyjnej („Akademii 
Miecia Przewłockiego”). W latach 1994-1997 był kierow-
nikiem wyszkolenia żeglarskiego CWM ZHP.

Zmarł 1 sierpnia 2016 r. w Gdańsku. Został pocho-
wany na cmentarzu komunalnym w Pierwoszynie.

 Ilona Miluszewska
Fot. arch. Jacka Forembskiego

 Tym, którzy odeszli…

Jacek Forembski 
- wspomnienie

2016

 Włoscy żeglarze w PoZŻ

Na rzecz dzieci

2016

Wspólne zdjęcie w marinie w Sopocie, z prezydentem miasta Jackiem Karnowskim.

Każdego 1 listopada, od 2012 roku, pod pomnikiem 
„Zaginionych na morzu” na Bulwarze Nadmorskim w Gdy-
ni, Pomorski Związek Żeglarski wspomina pomorskich że-
glarzy, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wachtę.

W tym roku zapalony znicz i wiązanka kwiatów były tak-
że ku czci jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Jacka Fo-
rembskiego.



Aleja Żeglarstwa 
Polskiego coraz większa

 Zasłużonym żeglarzom

Trzykrotnie w tym sezonie gromadziliśmy 
się w Gdyni, żeby wprowadzić 
największych ludzi morza do żeglarskiego 
panteonu. W 2016 roku Aleja Żeglarstwa 
Polskiego wzbogaciła się o tablice Zdzisława 
Pieńkawy, Bolesława K. Kowalskiego 
i Ludomira Mączki.
 

14 maja w Gdyni otwarty został ogólnopolski, pomor-
ski i klubowy sezon żeglarski 2016. Uroczystość rozpoczę-
ła się od odsłonięcia tablicy Zdzisława Pieńkawy, gdań-
skiego żeglarza, który zasłynął poprowadzeniem jachtu 
Otago w pierwszych załogowych regatach dookoła świata, 
które odbyły się w latach 1973-74. Przygodę z żeglarstwem 
rozpoczął w Morskiej Chorągwi Harcer-
skiej i Akademickim Klubie Morskim. 
Był wieloletnim pracownikiem Stoczni 
Gdańskiej, brał udział w budowie jach-
tów Jurand, Śmiały, Dar Opola i Joseph 
Conrad. Od 1960 roku należał do Jacht-
klubu Stoczni Gdańskiej. 

W latach 80. i 90. Zdzisław Pień-
kawa pracował jako kapitan na luksu-
sowych jachtach pływających po Ka-
raibach i wodach Ameryki Południo-
wej. Po powrocie do Polski w 1992 roku 
włączył się ponownie w życie żeglarskie 
jako grotmaszt Bractwa Kaphornowców 
i wiceprzewodniczący Sail Training As-
sociation. Zmarł 11 lutego 2000 roku 
w Gdyni.

W uroczystości uczestniczyli prze-
wodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna 
Zielińska, prezes Pomorskiego Związku 

Żeglarskiego Bogusław Witkowski, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk i siostra Zdzisława 
Pieńkawy - Krystyna Weier-Epstein, a także mieszkańcy 
Trójmiasta oraz przyjaciele żeglarza.

W niedzielę 4 września do grona żeglarzy, których 
upamiętniono w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni, do-
łączył Bolesław K. Kowalski - pionier dalekomorskich rej-
sów w latach 50. i 60. oraz współzałożyciel Bractwa Wy-
brzeża.

- Bolesław K. Kowalski był niezwykłym człowiekiem, 
świetnym organizatorem, dobrym żeglarzem - wspomina 
Krzysztof Baranowski, samotnik, pisarz i twórca „Szko-
ły pod żaglami”. - Otworzył nam drogę najpierw Darem 
Opola na Morze Śródziemne, a potem Śmiałym na oce-
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any. Był niełatwym człowiekiem, ale tylko tacy lu-
dzie są w stanie przeprowadzić niezwykle trud-
ne przedsięwzięcia. Nasuwa mi się porównanie 
z Magellanem, ponieważ miał podobny charak-
ter. Kowalski był Magellanem polskiego żeglar-
stwa.

Około sto osób - rodzina, samorządowcy, to-
warzysze z rejsów, członkowie Bractwa Wybrzeża 
i mieszkańcy Gdyni - było obecnych na uroczy-
stości. Oprawę muzyczną zapewnił Męski Chór 
Szantowy „Zawisza Czarny”, a tablicę poświęcił 
duszpasterz Ludzi Morza, o. Edward Pracz. Nie 
zabrakło również kwiatów, które pod tablicą zło-
żyła małżonka Bolesława K. Kowalskiego Tere-
sa Kowalska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni Beata Szadziul oraz wiceprezes Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego, a jednocześnie ko-
mandor Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwi-
ca, Edward Kinas. W odsłonięciu licznie udział 
wzięli członkowie Bractwa Wybrzeża - Mesy Ka-
prów Polskich, którzy w dniach 3-4 września ob-
chodzili w Gdyni swoje 50-lecie.

10 listopada do grona największych polskich 
żeglarzy, uhonorowanych w Alei Żeglarstwa Pol-
skiego, dołączył Ludomir Mączka, żeglarz, po-
dróżnik i geolog. Choć urodził się we Lwowie, 
a studiował we Wrocławiu, większą część ży-
cia spędził w Szczecinie, tam też zdobywał ko-
lejne szlify żeglarskie. W 1957 roku wziął udział 
w rejsie Zewu Morza do Narwiku, a dwa lata póź-
niej Witezia II do Islandii. 

W 1966 roku jako II o� cer i bosman do-
łączył w Buenos Aires do rejsu Śmiałego wo-
kół Ameryki Południowej. W 1973 roku żeglarz 
kupił w Gdańsku mahoniowy jacht Maria, kon-
strukcji Wacława Liskiewicza, na którym wy-
płynął w trwający 11 lat rejs dookoła świata. 
W latach 1984-1988 brał udział w pionierskim 
rejsie jachtem Vagabond II wokół Ameryki Pół-
nocnej, podczas którego pokonano przejście pół-
nocno-zachodnie z zachodu na wschód. 

Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała w 2012 roku 
z inicjatywy Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskie-
go Związku Żeglarskiego, miasta Gdyni i Urzędu Mor-
skiego w Gdyni. 

Umiejscowiona jest na południowym falochronie 
basenu żeglarskiego im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. 
Obecnie znajduje się na niej dziesięć tablic, upamiętniają-
cych najbardziej zasłużonych polskich żeglarzy. 

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Odsłonięcia tablicy dokonali: od lewej, Edward Kinas, wiceprezes 
PoZŻ, Teresa Kowalska i Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gdyni.

Tablicę Zdzisława Pieńkawy odsłonili siostra Zdzisława Pieńkawy 
– Krystyna Weier-Epstein (pierwsza z prawej), marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezes PoZŻ Bogusław 
Witkowski i przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Odsłonięcie tablicy Bolesława K. Kowalskiego.

Logo: Grażyna Kamińska

Tablica Ludomira Mączki.

Goście uroczystego odsłonięcia tablicy Zdzisława Pieńkawy.



29 listopada 2015 r. – w Warszawie zakończył się 
5 Fes�wal Filmów Żeglarskich JachtFilm. 

1 grudnia – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku odbyło się posiedzenie Kapituły 
Kryształowego Żagla 2015. 

6 grudnia – ukazał się trzeci numer rocznika PoZŻ „Hals”. 

9 grudnia – w siedzibie PoZŻ odbyło się spotkanie 
organizatorów Święta Morza. 

17 grudnia – spotkanie świąteczne Koła Seniorów 
Żeglarstwa. 

20 grudnia – w hali Gdynia Arena odbyła się impreza 
mikołajkowa. 

16 stycznia 2016 r. – w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
miała miejsce VII Pomorska Gala Żeglarska. 

20 stycznia – spotkanie organizatorów Święta Morza 
w siedzibie PoZŻ.

6-7 lutego – w Muzeum Marynarki Wojennej odbył się 
Przegląd Filmów Żeglarskich. 

12-14 lutego – Targi BOATEX w Poznaniu. 

13 lutego – w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji 
Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie Konwentu 
Komandorów PoZŻ. 

13 lutego – zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a Polskim Związkiem 
Klasy Omega. 

6 marca – w Gdyni odbył się Sejmik Sprawozdawczo-
Wyborczy PoZŻ. Bogusław Witkowski został wybrany 
prezesem PoZŻ na drugą kadencję. 

6 marca – w Sopocie zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a Sopockim Klubem 
Żeglarskim. 

8 marca – została podpisana umowa partnerska 
pomiędzy PoZŻ a gminą Cedry Wielkie. 

17 marca – w siedzibie PoZŻ odbyło się kwartalne 
spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa. 

19 marca – konferencja „Bezpieczeństwo żeglarzy na 
morzu” w Narodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku. 

23 marca – kolejne spotkanie organizatorów Święta 
Morza w siedzibie PoZŻ. 

1 kwietnia – podpisanie porozumienia o współpracy 
pomiędzy PoZŻ a Harcerskim Ośrodkiem Morskim ZHP 
w Pucku. 

1 kwietnia – zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a Yacht Clubem Rewa 
z Rewy. 

2 kwietnia – w Gdyni odbyło się spotkanie Konferencji 
Pucharu Bałtyku Południowego. 

19 kwietnia – w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
rozegrał się finał Konkursu Wiedzy i Sprawności Morskiej 
„Polska nad Bałtykiem”, zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 39 w Gdyni. 

19 kwietnia – została podpisana umowa o współpracy 
pomiędzy PoZŻ a gminą Pruszcz Gdański. 

19 kwietnia – zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a organizatorami 
i uczestnikami regat Setką przez Atlantyk 2016. 

20 kwietnia – podpisanie porozumienia 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a Zespołem Szkół nr 1 
we Władysławowie. 

27 kwietnia – w siedzibie PoZŻ odbyło się spotkanie 
organizatorów Święta Morza. 

30 kwietnia – Regaty Otwarcia Sezonu o Puchar 
Burmistrza Miasta Pucka w Pucku. 

30 kwietnia-2 maja – XXVI Puchar Arki w Gdyni. 

1 maja – Wiosenne Regaty Małego Morza o Puchar 
Burmistrza Władysławowa w Pucku.

Kronika 2015/2016
 Najważniejsze wydarzenia z udziałem PoZŻ
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11 maja – konferencja prasowa o najciekawszych 
imprezach żeglarskich Pomorza w sezonie 2016 
odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku. Udział w niej wziął marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk. 

12-13 maja – XIII Konferencja Muzealnictwa Morskiego 
i Rzecznego w Chojnicach. 

14 maja – ogólnopolskie, pomorskie i klubowe otwarcie 
sezonu żeglarskiego 2016 w Gdyni. Odsłonięcie tablicy 
w Alei Żeglarstwa Polskiego poświęconej Zdzisławowi 
Pieńkawie. Regaty 70-lecia Yacht Klubu Stal Gdynia 
– pierwsze w cyklu regat o Żeglarski Puchar 90-lecia 
Gdyni. 

15 maja – Memoriał Tony’ego Halika w Pucku. 

19 maja – na pokładzie statku Horyzont II w Gdyni 
odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Święto 
Morza 2016. 

21 maja – Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Rewie. 

27-29 maja – Żeglarski Puchar Trójmiasta. 

11-12 czerwca – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
i Gimnazjalnej w żeglarstwie w Gdyni. 

11-12 czerwca – Puchar Mariny Gdańsk w Gdańsku.

16 czerwca –  kwartalne spotkanie Koła Seniorów 
Żeglarstwa w siedzibie PoZŻ. 

17 czerwca – w Pucku odbyły się VI Samorządowe 
Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka 
Mieczysława Struka. 

17-19 czerwca – Puchar Prezydenta Sopotu w Sopocie. 

20-26 czerwca – kolejna edycja akcji „Pomorze na 
morze” w Gdyni z udziałem jachtów: Copernicus, Purga 
i Lobo de Mar. 

24-26 czerwca – czwarta edycja Święta Morza w Gdyni. 

25 czerwca – z Gdyni wystartowały regaty do Windawy 
i z powrotem. 

29 czerwca – spotkanie organizatorów Święta Morza 
podsumowujące edycję imprezy w 2016 roku. 

1 lipca – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski – za zasługi 
dla polskiego żeglarstwa olimpijskiego – uhonorował 
w Gdańsku Henryka Blaszkę. 

7-17 lipca – kolejna edycja Volvo Gdynia Sailing Days. 

17-30 lipca – w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Europy 
Techno Plus i Techno 293. 

22-24 lipca – 49er Grand Prix Gdynia w Gdyni. 

28-31 lipca – Mistrzostwa Polski o Puchar Juliusza 
Sieradzkiego w klasie Omega w Pucku. 

4 sierpnia – w Gdyni podpisane zostało porozumienie 
o patronacie nad rejsami żaglowca Zawisza Czarny 
w latach 2016-1017 pomiędzy PoZŻ a Fundacją 
Harcerstwa CWM ZHP. 

6 sierpnia – Puchar Korsarza w Gdańsku. 

11-14 sierpnia – w Pucku odbyła się pierwsza część 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie. 

18-21 sierpnia – druga część Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w żeglarstwie w Pucku. 

20-21 sierpnia – w Pucku odbyły się Mistrzostwa Polski 
klasy Puck. 

27 sierpnia – Memoriał Bogdana Kamieńskiego w Rewie.

3-4 września – w Rewie odbył się Memoriał Andrzeja 
Reymana. 

4 września – w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni 
odsłonięto tablicę poświęconą Bolesławowi 
K. Kowalskiemu. 

12-16 września – kolejna edycja projektu „Pomorze na 
morze” w Gdyni, z wykorzystaniem żaglowca Zawisza 
Czarny. 

14-17 września – na zaproszenie m.in. PoZŻ, z wizytą 
w Gdyni przebywały dzieci ze szkoły polskiej w Rydze. 

15 września – w siedzibie PoZŻ doszło do kolejnego 
kwartalnego spotkania Koła Seniorów. 

21 września – w siedzibie PoZŻ odbyło się spotkanie 
organizatorów Święta Morza. 

29 września - 1 października – na Pomorzu, na 
zaproszenie PoZŻ, przebywała delegacja włoskich 
żeglarzy z Sycylii.

1 października – Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 
w Gdyni. 

6-9 października – w Helu i Gdyni odbył się Zlot 
„Próchno i Rdza”. 

15 października – podpisanie porozumienia 
o współpracy pomiędzy PoZŻ a organizatorami 
i uczestnikami regat TransAtlantyk 2016. 

26 października – posiedzenie Kapituły Kryształowego 
Żagla 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku. 

27 października – porozumienie o współpracy pomiędzy 
PoZŻ a Gimnazjum nr 11 w Gdyni. 

1 listopada – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy tym co 
odeszli na wieczną wachtę pod pomnikiem „Zaginionych 
na morzu” w Gdyni. 

10 listopada – w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni 
odsłonięto tablicę dla Ludomira Mączki. Przy okazji 
wręczono puchar zwycięzcy Żeglarskiego Pucharu 
90-lecia Gdyni Łukaszowi Trzcińskiemu. 

10 listopada – z Sagres w Portugalii rozpoczęły się 
regaty TransAtlantyk 2016. 

11 listopada – delegacja gdyńskich żeglarzy wzięła udział 
w paradzie niepodległości w Gdyni. 

11 listopada – z Sagres w Portugalii wyruszyły regaty 
Setek przez Atlantyk. 

Oprac. Tomasz Falba
Zdjęcia: Tadeusz Lademann



 Zapraszamy!
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POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
al. Jana Pawła II 11 

81-345 Gdynia 

www.zeglarski.info

Biuro 

kierownik biura: Andrzej Mielicki

tel. 501-495-637 

e-mail: biuro@pozz.org.pl 

tel/fax: (58) 621-09-12 

godziny otwarcia: 

pn.-pt. 8.00-16.00 

sprawy dot. szkolenia żeglarskiego 

egzaminów oraz patentów: 

Leszek Batko, tel. 606-496-040 

pn., śr. 14.00-19.00 

pt. 11.00-16.00

Filip Lipski, trener koordynator 

tel. 690-635-566

e-mail: fi lip.lipski@pozz.org.pl

konto bankowe Raiff eisen Polbank EFG 

- nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 

NIP 586-010-40-03

Biuro Prasowe 

godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-16.00

e-mail: media@pozz.org.pl 

kierownik biura: Tomasz Falba, 

tel. 605-553-414 

Żeglarski.info:

Ilona Miluszewska, tel. 605-553-413 

Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego: 

Jędrzej Szerle, tel. 506-859-345  

Kluby zrzeszone w PoZŻ:

Akademicki Klub Morski 
w Gdańsku 
ul. Stogi 18 

80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. 601-162-442 

e-mail: akm@akm.gda.pl 

www.akm.gda.pl 

Chojnicki Klub Żeglarski 
ul. Rybacka 1 

89-606 Charzykowy 

tel. (52) 398-81-20 

e-mail: biuro@chkz.pl 

www.chkz.pl 

Gdański Klub Morski LOK 
ul. Tamka 19A 

80-627 Gdańsk Stogi

tel. (58) 305-04-50 

e-mail: klub@gkm.gda.pl 

www.gkm.gda.pl 

Gdański Klub Żeglarski
ul. Czesława Miłosza 51/94 

80-126 Gdańsk 

tel. 502-261-861 

e-mail: grzegorz.mankucki@wp.pl 

www.gkz.gda.pl 

Harcerski Jacht Klub WODNIK 
Gdańsk 
ul. Za Murami 2-10 

80-823 Gdańsk 

tel. 502-504-980 

e-mail: woda@gdanska.zhp.pl 

Harcerski Krąg Morski BRYZG 
ul. Kasztanowa 42 

84-100 Puck 

tel. (58) 673-27-25 

JKMW KOTWICA 
al. Jana Pawła II 13 B 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-49-59 

e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl 

www.jkmw-kotwica.pl 

JKM GRYF 
al. Jana Pawła II 11A 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-23-61 

e-mail: klub@jkmgryf.pl 

www.jkmgryf.pl 

Jachtklub PORTOWIEC Gdańsk 
ul. Śnieżna 1 

80-554 Gdańsk 

tel. 511-225-893 

e-mail: poczta@portowiec.com

www.portowiec.com 

Jachtklub Morski RODA
ul. Chwaszczyńska 172

81-571 Gdynia

tel. 503-008-271  

e-mail: nital@poczta.onet.pl 

www.jkm-roda.pl 

Jachtklub Stoczni Gdańskiej 
ul. Przełom 9 

80-643 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. (58) 307-31-15 

e-mail: jsg@nsm.pl 

www.jachtklub.nsm.pl 

Centrum Sportów Wodnych 
OPTY Ustka
ul. Westerpla� e 19B 

76-270 Ustka 

tel. 500-234-012 

e-mail: kontakt@optyustka.pl 

www.optyustka.pl 

Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA 
ul. Złota Karczma 13B/9 

80-298 Gdańsk 

tel. 501-047-626 

e-mail: pbucz6@wp.pl 

www: klub.bliza.w.interia.pl 

Klub Sportowy ISKRA AMW 
ul. Śmidowicza 69 

81-103 Gdynia 

tel. (58) 626-29-04 

e-mail: i.kaminski@amw.gdynia.pl 

www.khaos.nazwa.pl/iskra/ 

Klub Sportowy Zatoka Puck 
ul. Lipowa 3A 

84-100 Puck 

tel. 603-378-825

e-mail: maciek@zatokapuck.pl 

www.zatokapuck.pl 

Klub Turystyki Żeglarskiej ELEMIR 
ul. Rajska 2 

80-850 Gdańsk 

tel. (58) 344-03-92, 696-329-911

e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl 

Klub Wodny LOK 
ul. Piłsudskiego 7/8

83-200 Starogard Gdański 

tel. 601-150-682 

e-mail: gamm2@wp.pl 

Klub Żeglarski VI-KING 
ul. Sienkiewicza 1P 

77-300 Człuchów 

tel. 691-420-691 

e-mail: dariuszkludka@wp.pl 

www.vi-king.org
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Klub Żeglarski POLPHARMA 
ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański 

tel. (58) 563-13-67, 607-697-348  

e-mail: 

andrzej.dziuban@polpharma.com

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 
ul. Rybacka 8 

89-606 Charzykowy 

tel. (52) 398-81-60 

e-mail: lks@charzykowy.pl 

www.lks.charzykowy.pl 

Miejski Klub Żeglarski ARKA Gdynia 
al. Jana Pawła II 13D 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-77-75 

e-mail: andrzej@mkzarka.pl 

www.mkzarka.pl 

Morski Klub Żeglarski AZS Gdańsk 
ul. Pilotów 13G/13

80-460 Gdańsk 

tel. 692-009-453 

www.syjosephconrad.pl 

Morskie Stowarzyszenie Regatowe 
Gdynia  
skr. pocztowa 1

84-100 Puck 

tel. 501-490-448 

e-mail: maciejpolanski@interia.pl 

www.regatymorskie.pl 

Polski Klub Morski Gdańsk 
Targ Rybny 6/7 (Baszta Łabędź) 

80-838 Gdańsk 

tel. 602-249-490 

e-mail: biuro@pkm.gda.pl 

www.pkm.gda.pl 

Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck 
ul. Żeglarzy 1 

84-100 Puck 

tel. (58) 673-21-50 

e-mail: regaty@klasapuck.org 

www.klasapuck.org

 

SŻ Gdański Klub Płetwonurków
NEPTUN 
ul. Wita Stwosza 73/11 

80-308 Gdańsk 

tel. 502-398-398 

e-mail: neptun@gkpneptun.pl 

www.gkpneptun.pl

SŻ Klub Sportowy AZS AWFiS 
Gdańsk 
ul. Czyżewskiego 29 

80-336 Gdańsk 

tel. (58) 554-71-06

e-mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl 

www.azsawfi s.pl 

SŻ Politechniki Gdańskiej 
al. Zwycięstwa 12 

80-219 Gdańsk 

tel. 609-176-750 

e-mail: jakpanko@pg.gda.pl

www.zagle.pg.gda.pl 

SŻ Pałacu Młodzieży Gdańsk 
ul. Ogarna 56 

80-826 Gdańsk 

tel. (58) 301-60-07 

e-mail: palacmlo@wp.pl 

www.palacmlo.internetdsl.pl 

Sopocki Klub Żeglarski 
Ergo Hes� a Sopot
ul. Hes� i 3 

81-731 Sopot 

tel. (58) 555-72-00 

e-mail: skz_sopot@wp.pl 

www.skz.sopot.pl 

Stowarzyszenie Port Mechelinki 
ul. Nadmorska 2 

81-198 Mechelinki 

tel. 782-600-001

e-mail:

miroslaw@portmechelinki.com.pl 

Stowarzyszenie Gdański Klub Morski 
Cedrus 
Błotnik, ul. Nadwiślańska 2 

83-020 Cedry Wielkie 

tel. 697-557-306 

e-mail: gkmcedrus@wp.pl 

Tczewski Klub Morski
ul. 30 Stycznia 4

83-110 Tczew

tel. 609-578-304 

e-mail: tczewskiklubmorski@gmail.com

www.klubmorski.tczew.pl 

UKS CEDRAKI 
ul. Żuławska 58 

83-020 Cedry Małe 

tel. 601-231-855 

e-mail: joatroj@wp.pl 

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa 
ul. Beniowskiego 27A 

81-226 Gdynia 

tel. 502-582-450 

e-mail: gaz@list.pl 

www.akademiazeglarstwa.com.pl 

UKS HALS 
ul. Hes� i 3 

81-731 Sopot 

tel. (58) 555-72-00 

e-mail: uks-hals.sopot@wp.pl 

www.ukshals.pl 

UKS Jastarnia 
ul. Stelmaszczyka 4 

84-140 Jastarnia 

tel. 503-025-838 

e-mail: biuro@ukswjastarni.pl 

www.ukswjastarni.pl 

UKS KAŁĘBIE Osiek 
ul. Wyzwolenia 9 

83-221 Osiek 

tel. 606-446-165 

e-mail: uksosiek@gmail.com 

www.uksosiek.pl 

UKS KOTWICA Gdynia 
ul. Miętowa 103 

81-589 Gdynia 

tel. 511-721-133

e-mail: komandor@ukskotwica.com

www.ukskg.webd.pl

UKS NAVIGO 
ul. Bitwy pod Płowcami 67A 

81-731 Sopot 

tel. 503-114-384 

e-mail: katamaran@sopot.pl 

www.katamaran.sopot.pl
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UKS WIKING 
ul. Szkolna 19 

83-342 Kamienica Królewska 

tel. 601-084-011 

e-mail: ukswiking@agrofi l.biz.pl 

www.ukswiking.pl

UKS Wodniacy Garczyn 
Garczyn 1, skr. poczt. 50 

83-400 Kościerzyna 

tel. 601-598-811 

e-mail: wodniacygarczyn@gmail.com 

www.wodniacygarczyn.pl 

UKŻ LAMELKA
ul. 3 Maja 14 

83-300 Kartuzy 

tel. (58) 685-40-50 

e-mail: lamelka@lamel.com.pl 

www.lamelka.pl 

UKŻ OPTI CWM 
ul. Koperkowa 4D/3 

81-589 Gdynia 

tel. 502-267-029 

e-mail: op� @artnet.com.pl 

www.op� cwm.pl 

Yacht Club Rewa 
ul. Morska 56 

81-198 Rewa 

tel. 600-955-431 

e-mail: admin@ycrewa.pl 

www.ycrewa.pl

Yacht Klub Człuchów 
ul. Wojska Polskiego 62 

77-300 Człuchów 

tel. 663-556-515 

e-mail: ykcz@op.pl 

www.klubzeglarskiczluchow.com

YKP GDYNIA 
al. Jana Pawła II 11 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-17-01 

e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl 

www.ykp.gdynia.pl 

Yacht Klub Północny Gdańsk 
ul. Tamka 5 

80-609 Gdańsk 

tel. (58) 305-05-07 

e-mail: yk_polnocny@wp.pl 

www.ykpolnocny.pl

 

Yacht Klub STAL 
al. Jana Pawła II 9 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-16-62 

e-mail: info@ykstal.org.pl 

www.ykstal.org.pl

Członkowie wspierający PoZŻ:

4winds Szkoła Żeglarstwa 
Krzysztof Piwnicki 
al. Jana Pawła II 5 

81-345 Gdynia 

tel. 501-693-470 

e-mail: biuro@4winds.pl 

www.4winds.pl 

Agroturystyczna Stanica Żeglarska 
LAJ-FIRYN 
ul. Wyzwolenia 8 

83-221 Osiek 

tel. 513-418-709 

e-mail: afi ryn@wp.pl 

www.fi ryn.com 

Akademia Jach� ngu Szkoła 
Żeglarstwa Maciej Biechowski 
ul. Tatrzańska 25/4 

81-328 Gdynia 

tel. 507-455-798 

e-mail: info@akademia-jach� ngu.pl 

www.akademia-jach� ngu.pl 

Centralny Ośrodek Sportu 
Akademickiego Gdańsk
ul. Stogi 20 

80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. (58) 324-81-00 

e-mail: marke� ng@hotelgalion.pl 

www.hotelgalion.pl 

Usługi Rekreacyjne Andrzej Mizgier 
ul. Małcużyńskiego 16 

80-171 Gdańsk 

tel. (58) 302-11-73 

e-mail: amizgier@wp.pl 

www.szkolenia-mizgier.pl 

SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa 
Maciej Sodkiewicz 
ul. Żwirki 60 

83-110 Tczew 

tel. 791-167-981 

e-mail: biuro@sekstant.pl 

www.sekstant.pl 

Fundacja HELIOS 
al. Jana Pawła II 11A 

81-345 Gdynia 

tel. 535-858-686 

e-mail: info.helios@o2.pl 

www.fundacja-helios.pl 

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP 
Gdynia 
ul. Bolesława Prusa 9 

81-431 Gdynia 

tel. (58) 620-90-37 

e-mail: cwm@zhp.pl 

www.cwm.edu.pl 

NZOZ Centrum Rehabilitacji 
Mira-Med 
Jarosław Popiołkiewicz 
ul. Warszawska 34/36 

81-317 Gdynia 

tel. 607-807-777

EMPATIA - Fundacja Na Rzecz 
Integracji Społecznej 
ul. Mikołajecka 12 

60-461 Poznań 

tel. 605-042-006 

e-mail: awiwa13@gmail.com 

www.fundacjaempa� a.pl
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