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Na okładce:
Biało-czerwona 
na Zatoce Gdańskiej 
– 15 sierpnia 2018 r. 
Fot. Tadeusz Lademann

 Wyjątkowy rok 2018
2018

W stulecie 
odzyskania 
niepodległości
Sto lat temu – 11 listopada 1918 roku 
– Polska odzyskała niepodległość. 
Rocznica ta stała się okazją do ob-
chodów, jakich w naszym kraju jesz-
cze nie było. Trwały przez cały 2018 
rok. Oczywiście również z udziałem 
pomorskich żeglarzy. 

Pomorski Związek Żeglarski 
wspierał wszelkie niepodległościo-
we inicjatywy, jakie się pojawiały 
w żeglarskim środowisku, zarów-
no te w wymiarze krajowym, jak 
i wojewódzkim. Robiliśmy to nie 
tylko świadomi wagi jubileuszu, ale 
po prostu z przyjemnością. 

Kilka tekstów naszego rocznika „Hals”, którego już szósty numer mam 
Państwu okazję z radością zaprezentować, poświęconych jest wydarzeniom 
rocznicowym. 

Można więc w nim przeczytać o rejsie wzdłuż morskich granic II Rzecz-
pospolitej, Pomorzu na morze, zlocie żeglarskich Polonusów, czy starcie Co-
pernicusa w wyścigu legend, towarzyszącym regatom Volvo Ocean Race. 
Wszystkie one nawiązują do jubileuszu. 

Udział PoZŻ w obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę – choć było to zapewne najważniejsze nasze zaangażowanie w roku 
2018 – nie był jedynym działaniem podjętym przez nas w tym czasie. 

Związek realizował zarówno cyklicznie organizowane projekty, jak rów-
nież podejmował nowe inicjatywy. Dlatego w „Halsie” piszemy także o zma-
ganiach w kolejnej edycji Pucharu Bałtyku Południowego, Żeglarskiego Pu-
charu Trójmiasta, Żeglarskiego Pucharu Kaszub, Święcie Morza w Gdyni czy 
Alei Żeglarstwa Polskiego.

Wiele miejsca poświęcamy w bieżącym numerze sprawom szkolenio-
wym, bezpieczeństwu na morzu i szeroko rozumianej tematyce edukacji 
morskiej. Jest też podsumowanie zmagań w ramach Morskich Żeglarskich 
Mistrzostw Polski. 

Już tylko z tego wyliczenia wynika, że jest za nami rok ob� ty w wy-
darzenia. Ich organizacja wymagała od Zarządu, działaczy, komandorów 
i członków klubów, pracowników i współpracowników PoZŻ wiele wysiłku, 
za który im wszystkim serdecznie dziękuję. Podejmowaliśmy go świadomi, 
że – każdy w swoim zakresie – bierzemy udział w budowie Ojczyzny, tak jak 
nasi poprzednicy sto lat temu. 

Wszystkich zaś, którym po lekturze tego numeru „Halsa”, wciąż mało 
będzie informacji na temat działalności pomorskich żeglarzy, odsyłamy do 
naszego o� cjalnego portalu internetowego www.zeglarski.info, gdzie na bie-
żąco je zamieszczamy. Miłej lektury!

Bogusław Witkowski
prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
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w numerze:

na Zatoce Gdańskiej 
– 15 sierpnia 2018 r. 

Fot. Tadeusz Lademann

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski 
prezentuje jubileuszowe 
inicjatywy Związku, na konferencji 
inaugurującej wojewódzkie 
obchody stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, która 
odbyła się w Gdańsku 15 lutego br.
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Na nagrodę Pomorskiego Że-
glarskiego Klubu Roku 2017 zasłużyli: 
UKS Navigo Sopot za m.in. organiza-
cję MŚ A-Class w Sopocie, SKŻ Ergo 
Hestia Sopot za m.in. organizację ME 
Formula Windsur� ng w Sopocie i KS 
AZS AWFiS Gdańsk za m.in. sukcesy 
sportowe swoich zawodników.

W kategorii Pomorski Żeglarski 
Rejs Roku 2017 zwyciężyła wypra-
wa Lodowe Krainy Alaska 2016-2017.

Za wspieranie pomorskiego że-
glarstwa, w kategorii Przyjaciel Po-
morskiego Żeglarstwa 2017, wyróż-
nieni zostali: burmistrz Władysławo-
wa Roman Kużel, Ośrodek Szkole-
nia Żeglarskiego Marynarki Wojen-
nej w Gdyni oraz dziennikarz Alek-
sander Gosk.

Pomorskimi Żeglarskimi Talen-
tami Roku 2017 zostali: Kamil Ma-
nowiecki (SKŻ Ergo Hestia Sopot), 
Agnieszka Pawłowska (Chojnicki 
Klub Żeglarski) oraz Alicja Tutkowska (Yacht Klub „Stal” 
Gdynia). Oprócz statuetek otrzymali upominki � nansowe 
w wysokości tysiąca złotych.

W trakcie Gali swoje nagrody specjalne, za współ-
pracę w zakresie żeglarstwa, wręczył prezes Pomorskie-

go Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski. 
Otrzymali je: Krzysztof Drywa (Autoryzowany 
Dealer Volvo), Marek Łucyk (dyrektor Gdyńskie-
go Centrum Sportu), ks. Edward Pracz (duszpa-
sterz ludzi morza) i wójt gminy Przywidz Marek 
Zimakowski.

Pomorska Gala Żeglarska stała się również 
okazją do wręczenia pucharów skipperom biorą-
cym udział w piątej już edycji Pucharu Bałtyku Po-
łudniowego.

Pomorska Gala Żeglarska była � nałem Świę-
ta Żeglarstwa, całodziennej imprezy popularyzują-
cej żeglarstwo, zorganizowanej wspólnie przez Po-

morski Związek Żeglarski i władze gminy Przywidz, z jej 
wójtem Markiem Zimakowskim na czele.

W trakcie Święta Żeglarstwa odbył się � nał III Żeglar-
skiego Pucharu Kaszub, pokaz � lmu żeglarskiego „W po-
szukiwaniu legendy” i spotkanie z polskimi zawodnikami 

biorącymi udział w ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Świata A-Class w So-
pocie. Dzieci i młodzież mogły rów-
nież żeglować na sucho na symulato-
rze żeglarskim. Temu wszystkiemu to-
warzyszyła prezentacja wystaw ukazu-
jących teraźniejszość i przeszłość po-
morskiego żeglarstwa.

Pomorska Gala Żeglarska i Świę-
to Żeglarstwa w Przywidzu były ostat-
nim akordem pomorskiego sezonu że-
glarskiego 2017. Impreza odbywała się 
pod patronatem honorowym marszał-
ka województwa pomorskiego Mie-
czysława Struka.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Wystawy żeglarskie.

Tymoteusz Bendyk został Pomorskim 
Żeglarzem Roku 2017, Irmina Mrózek 
Gliszczynska Pomorską Żeglarką, a Filip 
Lipski Pomorskim Żeglarskim Trenerem 
Roku. 2 grudnia 2017 roku w Przywidzu 
odbyło się Święto Żeglarstwa, którego 
fi nałem była Pomorska Gala Żeglarska.

Pomorska Gala Żeglarska rozpoczęła się o godz. 18. 
W jej trakcie poznaliśmy – już po raz dziewiąty – najlep-
szych żeglarzy Pomorza. Zostali uhonorowani Kryształo-
wymi Żaglami – Nagrodami Pomorskiego Związku Że-
glarskiego.

W hali widowiskowo-sportowej Arena Przywidz 
zgromadziło się ponad 200 osób, na czele z marszałkiem 
województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem, pre-
zesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusławem 
Witkowskim i gospodarzem miejsca – wójtem gminy 
Przywidz Markiem Zimakowskim.

Pomorskim Żeglarzem Roku 2017 został ogłoszony 
Tymoteusz Bendyk (UKS Navigo Sopot), za między in-
nymi drugie miejsce w MŚ A-Class. Nagroda ta po raz 
pierwszy nosiła w tym roku imię Zygfryda „Zygi” Per-
lickiego, zmarłego w 2017 roku, najsłynniejszego pomor-
skiego żeglarza regatowego. Nagrodę wręczyła jego żona, 
Anna Perlicka.

Pomorską Żeglarką Roku 2017 została Irmina Mró-
zek Gliszczynska (Chojnicki Klub Żeglarski), za m.in. 
pierwsze miejsce w MŚ w klasie 470, a Pomorskim Że-
glarskim Trenerem Roku 2017 – Filip Lipski (UKS Na-
vigo Sopot), za m.in. przygotowanie polskiego teamu do 
MŚ A-Class.

Tytuł Pomorskiego Nauczyciela Żeglarstwa Roku 
2017, za szkolenie dzieci i młodzieży, otrzymali: Tadeusz 
Żurek (UKS Wiking Kamienica Królewska) oraz Piotr 
Kamola (KS AZS AWFiS Gdańsk).

Pomorskimi Żeglarskimi Wydarzeniami Roku 2017 
zostały: MŚ A-Class w Sopocie, Dr Irena Eris Mistrzo-
stwa Europy ORC w Gdańsku oraz cykl regat III Żeglar-
skiego Pucharu Kaszub.

2018
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Tymoteusz Bendyk (UKS Navigo Sopot) - Pomorski 
Żeglarz Roku 2017.

Świętowanie w Przywidzu
 Najlepsi w 2017 roku

Nagrodę Irminie Mrózek Gliszczynskiej (Chojnicki Klub Żeglarski) 
wręczył wójt Przywidza Marek Zimakowski.
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Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski 
i Pomorskie Żeglarskie Talenty Roku 2017.

Zabawy na symulatorze PoZŻ.
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Żeglarze z całego województwa zjechali 
w niedzielę 22 kwietnia do Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu 
w Brodnicy Górnej na Kaszubach, gdzie 
uroczyście zainaugurowano pomorski 
i kartuski sezon żeglarski 2018.
 

Gospodarzami wydarzenia byli burmistrz Kar-
tuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, Pomorski Zwią-
zek Żeglarski oraz Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka. 
Wśród gości, obok żeglarzy, nie zabrakło przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

z marszałkiem Mieczysławem Strukiem oraz władz lo-
kalnych.

Burmistrz Gołuński powitał gości i przypomniał, że 
żeglarstwo to nie tylko morze, ale i pływanie śródlądowe.

– Jest mi niezmiernie miło, że możemy, w tym pięk-
nym Centrum Sportów Wodnych, rozpocząć sezon że-
glarski województwa pomorskiego i ten nasz, który trwać 
będzie teraz na Kaszubach – mówił burmistrz Gołuński.

Z kolei prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
Bogusław Witkowski mówił m.in. o znaczeniu żeglarstwa 
dla regionu.

– To, że sezon żeglarski otwieramy właśnie w tym 
miejscu, jest najlepszym dowodem na to, że żeglarstwo jest 
na stałe wpisane w dwa bardzo ważne aspekty życia tego 
regionu – powiedział Bogusław Witkowski. – Pierwszy 
to rozwój i realizowanie pasji przez młodzież, a drugi to 

rozwój tych ziem, rozwój turystyki 
i bogacenie się regionu.

Mieczysław Struk także powi-
tał uczestników spotkania i podzię-
kował prezesowi Witkowskiemu za 
inicjatywę integracji środowiska że-
glarskiego z całego Pomorza oraz 
kolejne spotkania, przy okazji waż-
nych wydarzeń żeglarskich, w róż-
nych miejscach regionu. 

Zwrócił też uwagę, że tegoroczny sezon żeglarski bę-
dzie szczególny, ponieważ przypada w stulecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości.
– Środowisko żeglarskie włącza się 

w niezwykle ważny cykl wydarzeń inte-
grujących Polaków wokół tej wielkiej rocz-
nicy – mówił marszałek. – A wszystkim 
żeglarzom, małym i dużym życzę sukce-
sów i ogromnej satysfakcji z uprawiania 
tego sportu.

Inauguracja sezonu była też okazją do 
wręczenia kilku osobom honorowych od-
znak PoZŻ „Zasłużony dla Żeglarstwa Po-
morskiego”. Uroczystość zakończyło pod-
niesienie �ag Polski, Kartuz, województwa 
pomorskiego i PoZŻ.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann

Konwent Komandorów Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego połączony został 
z otwarciem wystawy malarstwa 
marynistycznego Jerzego Springera. 
Miesiąc później Sejmik udzielił Zarządowi 
PoZŻ absolutorium. 

Konwent Komandorów PoZŻ został powołany 
w roku 2015 jako ciało doradcze Zarządu PoZŻ. Należą do 
niego wszyscy komandorzy klubów zrzeszonych w PoZŻ. 

W trakcie spotkania Konwentu, które odbyło się 
24 lutego w siedzibie PoZŻ w Gdyni, komandorzy zosta-
li zapoznani z bieżącą działalnością Związku, poznali jego 
plany na przyszłość oraz dyskutowali o ważnych dla nich 
sprawach. 

Obrady Konwentu uświetniło otwarcie wystawy ma-
larskiej Jerzego Springera. Był to pierwszy punkt progra-
mu spotkania. Jerzy Springer zaprezentował szesnaście 
prac w trzech różnych technikach, ukazując na nich pięk-
no morza i Trójmiasta. Obrazy powstawały przez rok. 

Jerzy Springer, 60-letni artysta z Wągrowca w Wiel-
kopolsce, od lat związany jest z szeroko rozumianym że-
glarstwem. Jest komandorem Sekcji Jachtów Sterowanych 
Radiem, sędzią i organizatorem regat modeli żaglowych 
zdalnie sterowanych. Poza tym nauczycielem i samorzą-
dowcem.

Wystawa ma charakter stały. Można ją oglądać w sie-
dzibie PoZŻ w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, codzien-
nie, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 

Miesiąc po Konwencie, w Gdyni odbył się zwyczajny 
Sejmik Sprawozdawczy Pomorskiego Związku Żeglarskie-
go. Delegaci – jednogłośnie – udzielili Zarządowi PoZŻ 
absolutorium.

Sejmik jest najwyższą władzą w PoZŻ. Zbiera się raz 
do roku. Delegaci, którzy przyjechali do Gdyni 25 mar-
ca wysłuchali sprawozdania prezesa Zarządu Bogusława 
Witkowskiego z działalności PoZŻ w roku 2017. Zapozna-
li się też z sytuacją �nansową organizacji.

Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja 
Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Gościem spotkania był prezes 
Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Sejmik zatwierdził sprawozdanie �nansowe PoZŻ 
i – jednogłośnie – udzielił absolutorium obecnemu Zarzą-
dowi Związku.

Zarówno Konwent, jak i Sejmik, stały się okazją do 
wręczenia honorowych odznak PoZŻ „Zasłużony dla Że-
glarstwa Pomorskiego”. Delegaci uczcili też minutą ciszy 
tych żeglarzy z Pomorza, którzy w ostatnim roku odeszli 
na wieczną wachtę.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Jak malowane
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  Otwarcie sezonu żeglarskiego

Głosowanie podczas Sejmiku Sprawozdawczego Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Jerzy Springer z żoną oraz prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.

 Konwent i Sejmik

Mirosław Plichta, prezes UKŻ Lamelka, odbiera z rąk marszałka 
Struka honorową odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Pomorskiego.

Od lewej: burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.

Spotkanie nad 
Brodnem Wielkim

Flaga na maszt – sezon otwarty!

zeglarski.info
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W ramach tegorocznych Morskich 
Żeglarskich Mistrzostw Polski ORC 
2018 przeprowadzono trzy imprezy, 
w których walczyły załogi jedno-, 
dwu- i wieloosobowe. Kto zdobył 
medale? 

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski za-
łóg jednoosobowych – XXVIII Regaty Samotni-
ków – Memoriał im. Leonida Teligi zorganizowa-
ne zostały przez Jacht Klub Morski „Gryf ” Gdynia 
14 i 15 lipca. O medale walczyło szesnaście jach-
tów, przy niesprzyjającej, bardzo wietrznej pogo-
dzie. 

Najlepszy okazał się Łukasz Trzciński z Jacht-
klubu Stoczni Gdańskiej na jachcie Good Speed, 
który w sobotnich krótkich wyścigach zajął odpo-
wiednio pierwsze i drugie miejsce, a w niedzielę 
był najlepszy w długim. Wyniki pozwoliły gdań-
skiemu żeglarzowi na zwycięstwo w Morskich Że-
glarskich Mistrzostwach Polski załóg jednoosobo-
wych oraz w XXVIII Regatach Samotników – Me-
moriale im. Leonida Teligi. Drugie miejsce w mi-

strzostwach i memoriale przypa-
dło Kubie Marjańskiemu (AKM 
Gdańsk) na jachcie Busy Lizzy, 
a trzecie Jackowi Chabowskiemu 
(Sailing Factory) na Polled 2.

– To był mój debiut w rega-
tach samotników, więc ten me-
dal jest sukcesem – mówił Łu-
kasz Trzciński. – Nie ukrywam, 
że moim odwiecznym rywalem 
jest Jacek Chabowski, z którym 
konkurujemy też w regatach za-
łogowych. Fajnie było się z nim 
zmierzyć.

Również w Gdyni rywali-
zowały żeglarskie duety w Sum-
merHeat DOUBLE – Morskich 
Żeglarskich Mistrzostwach Pol-
ski załóg dwuosobowych ORC 
2018. W imprezie rozpoczętej 28 lipca, o tytuł mistrza 
walczyło dziesięć jachtów. Złoty medal tra�ł do Jerzego 
Matuszaka i Marii Kurant z jachtu Dancing Queen, który 
dotarł do mety w Gdyni najszybciej z jednostek biorących 
udział w mistrzostwach. 

Drugie miejsce, z siedemnastominutową stratą, przy-
padło jachtowi Smoke z Robertem Gwoździem i Marci-
nem Dejewskim (YKP Gdynia/Yachts & Yachting). Ostat-
ni stopień podium zajęła załoga Vatahy 2, czyli Paweł Wil-
kowski i Artur Burdziej (YKP Gdynia/niezrzeszony).

Od 24 do 26 sierpnia w Dziwnowie trwały z kolei 
Mantra Cup Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC 
2018. Wystartowało w nich piętnaście jachtów – dziesięć 
w klasie A i pięć w klasie B. W klasie A zwyciężył jacht 
Good Speed ze skipperem Łukaszem Trzcińskim. 

Gdański żeglarz i jego załoga wygrali siedem z ośmiu 
przeprowadzonych wyścigów, a w pozostałym zajęli dru-
gie miejsce. Dzięki temu mieli aż siedemnaście punk-

tów przewagi nad kolejnym uczestnikiem. Dla Łukasza 
Trzcińskiego był to trzeci złoty krążek z rzędu oraz drugi 
tytuł mistrzowski zdobyty w tym sezonie. Srebrny medal 
tra�ł do Mariusza Klupińskiego (Akademicki Klub Mor-
ski), który płynął z załogą na Dużym Ptaku, a brązowy do 
Zbigniewa Gutkowskiego (Jachtklub Stoczni Gdańskiej) 
skippera Caraveli 950.

W klasie B morskie żeglarskie mistrzostwo Polski 
ORC 2018 zdobył Andrzej Sokołowski (JK AZS Szczecin) 
z załogą na jachcie Orson. Podobnie jak Łukasz Trzciński, 
również on na początku regat wyszedł na prowadzenie 
i wygrał z bezpieczną przewagą siedmiu punktów. Srebro 
przypadło Robertowi Gwoździowi (Yacht & Yachting) na 
Smoke, a brąz Arturowi Pomorskiemu (Zachodniopomor-
skie Stowarzyszenie Żeglarstwa Morskiego i Przygotowań 
Olimpijskich w Szczecinie) na Trochusie II.

Jędrzej Szerle

 MŻMP 2018

Trzy razy mistrzostwo 
Polski

zeglarski.info
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Załoga Good Speed – morscy żeglarscy mistrzostwie Polski załóg 
wieloosobowych ORC 2018, klasa A.
Fot. Andrzej Armiński 
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Jerzy Matuszak i Maria Kurant, morscy żeglarscy 
mistrzowie Polski załóg dwuosobowych ORC 2018.
Fot. Tadeusz Lademann

Łukasz Trzciński (Jachtklub Stoczni Gdańskiej), mistrz Polski załóg jednoosobowych.
Fot. Tadeusz Lademann
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Orson ze skipperem Andrzejem Sokołowskim (JK AZS Szczecin) – mistrzem Polski załóg 
wieloosobowych ORC 2018, klasa B.
Fot. Andrzej Armiński 
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Zakończyła się szósta edycja klasyfikacji 
Pucharu Bałtyku Południowego. W klasie 
KWR 114 załóg walczyło w dwudziestu 
regatach. W Open w siedemnastu, ze 151 
teamami. Zaś w ORC w dziesięciu wyścigach 
rywalizowało 47 jachtów. 

Przebieg tegorocznej edycji Pucharu Bałtyku Połu-
dniowego zdeterminowały zapoczątkowane przez Komi-
sję Żeglarstwa Morskiego PZŻ starania 
o wdrożenie standardów World Sailing 
w zakresie przestrzegania przepisów po-
miarowych oraz wyposażenia warunku-
jącego bezpieczeństwo żeglugi. 

Obowiązek przestrzegania standar-
dów dotyczył zwłaszcza organizatorów 
Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, Pu-
charu Mariny Gdańsk, Dni Morza i Uni-
ty Line – regat nominowanych do klasy-
�kowania w Morskim Żeglarskim Pu-
charze Polski. 

Regaty rozgrywane na Zatoce 
Gdańskiej wywiązały się z zadań inspek-
cyjnych w sposób zadowalający. Organi-
zatorzy dwóch pozostałych regat zgło-
sili rezygnację ze stosowania procedur, 
z uwagi na koszty przekraczające możli-
wości planowanych budżetów. 

Pomimo, iż nowo wprowadzane procedury nie sta-
nowiły obligatoryjnego obowiązku w odniesieniu do regat 
kalendarza PBP, niektórzy z organizatorów podejmowali 
trud ich stosowania, co przyjmowane było przez uczestni-
ków ze zrozumieniem i bez sprzeciwów.

Przebieg rywalizacji w poszczególnych klasach cha-
rakteryzowała znaczna stabilność. Klasę KWR, po czerw-
cowej serii regat, zdominowali żeglarze z Kaliningradu. 
Prowadzenie objął Andriej Nicziporenko żeglujący na 
Mohito, który w dalszej części sezonu wyłącznie powięk-
szał zdobytą przewagę. W pierwszej dziesiątce klasy�kacji 
końcowej KWR znalazło się siedem rosyjskich załóg. 

W regatach morskich KWR zwyciężył, reprezentu-
jący zachodniopomorskie, Aleksander Mikołajów na Ne-
fertiti, który jako jeden z nielicznych startował więcej niż 
w jednych regatach. W sezonie rozegrano ich dwadzie-
ścia. Sklasy�kowano 114 załóg.

W obydwu klasy�kacjach klasy Open niezaprzeczal-
nym dominatorem był Jerzy Matuszak na swojej Dancing 
Queen. Wziął udział w ośmiu regatach, w tym w czterech 
regatach morskich. Należy podkreślić, że Dancing Qu-
een, jako jedyny jacht klasy Open, ukończył Nord Cup 
B8, regaty rozgrywane w bardzo trudnych warunkach. 
W sezonie przeprowadzonych zostało siedemnaście regat, 
z udziałem 151 załóg.

Odmiennie niż w KWR i Open przebiegała rywali-
zacja w klasie ORC. Od początku pierwsze miejsca zaj-
mowali Łukasz Trzciński (Good Speed) i Piotr Adamo-
wicz (Neopro�l). W drugiej części sezonu do walki o czo-

łowe lokaty włączył się Szymon Kuczyński (Atlantic Puf-
�n), który ostatecznie w klasy�kacji generalnej zajął dru-
gie miejsce, zwyciężając w klasy�kacji regat morskich, 
dzięki ukończeniu, jako jeden z dwóch jachtów, regat 
Nord Cup B8. 

Szymon po powrocie w maju z rejsu non stop dooko-
ła świata, był najczęściej wędrującym pomiędzy Zatokami 
Pomorską i Gdańską uczestnikiem regat PBP. Zwycięzca 
klasy�kacji generalnej klasy ORC – Łukasz Trzciński to je-
den z najaktywniejszych uczestników regat. W drodze po 
pierwsze miejsce klasy�kacji PBP zdobył dwa tytuły mi-
strza Polski. Na wyróżnienie zasługuje też zdobywca trze-
ciego miejsca – Piotr Adamowicz, który startując na naj-

mniejszym jachcie w stawce, wyłącznie z uwagi na kon-
tuzję odniesioną pod koniec sezonu, musiał zrezygnować 
z walki o lepszą lokatę. W dziesięciu regatach tej klasy ry-
walizowało 47 załóg.

Odnosząc się do przebiegu konkurencji międzyre-
gionalnej, należy odnotować rosnące zaangażowanie za-
łóg rosyjskich. Trochę szkoda, że startują prawie wyłącz-
nie w klasie KWR. Niepokoją słabnące wyniki żeglarzy za-
chodniopomorskiego i elbląskiego. W przypadku żeglarzy 
zachodniopomorskich przyczyn należy upatrywać w nie-
udanej inauguracji regat Planet Baltic Cup, mających od-
być się w Kołobrzegu (zostały odwołane) oraz chybionym 
zamiarze zastąpienia klasy Open klasy�kacją handicapo-

wą NHC. Region elbląski traci natomiast 
z powodu wyłącznego przywiązania 
do klasy KWR. Charakterystyczna jest 
niechęć załóg elbląskich do rywalizacji 
w pozostałych klasach.

Zastanawiający jest utrzymujący się 
w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem 
trend „ucieczki” renomowanych załóg 
do klasy Open. Dziwi to szczególnie 
w przypadku żeglarzy zachodniopomor-
skich, którzy w trudno wytłumaczal-
ny sposób utracili zainteresowanie kla-
są KWR. Zjawisko to wymaga wnikliwej 
analizy i podjęcia stosownych kroków za 
pośrednictwem Konferencji PBP przed 
sezonem 2019 roku.

Andrzej Szrubkowski
Fot. Franciszek Długajczyk
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Standardy 
bezpieczeństwa

 Puchar Bałtyku Południowego 2018

Zwycięzca klasyfikacji generalnej klasy ORC 
- Łukasz Trzciński z załogą
Fot. Cezary Spigarski

Szymon Kuczyński na Atlantic Puffin zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej ORC. Lider klasy Open - Jerzy Matuszak na Dancing Queen.

XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko odbyły się w dniach 4-5 sierpnia.

2018



Pomorski Związek Żeglarski jest 
organizatorem, współorganizatorem 
i partnerem zlotów żeglarskich i regat 
rozgrywanych na wodach Zatoki Gdańskiej. 
Wśród nich w 2018 roku były między 
innymi Żeglarski Puchar Trójmiasta, 
Regaty o Puchar Korsarza, Puchar Trzech 
Marszałków oraz Zlot jachtów z duszą 
Próchno i Rdza. 

Żeglarski Puchar Trójmiasta to impreza organizo-
wana przez PoZŻ. Trzy dni (25-27 maja) żeglarskich zma-

gań minęły bardzo szybko, a rywalizację wygrał Piotr 
Adamowicz na Neopro�lu. Puchar Portu Gdańsk zdobył 
natomiast Zbigniew Gutkowski na jachcie Globe.

ŻPT zaliczany jest do klasy�kacji Pucharu Bałty-
ku Południowego oraz Morskiego Żeglarskiego Pucha-
ru Polski.

Tegoroczna 9. edycja Regat o Puchar Trzech Mar-
szałków odbyła się w Krynicy Morskiej w dniach 29 
czerwca – 1 lipca. Wietrzna aura uniemożliwiła rozegra-
nie wszystkich zaplanowanych wyścigów. Dlatego w kla-
sy�kacji generalnej liczyły się rezultaty osiągnięte pierw-
szego dnia zawodów.

Trofea dla zwycięzców najpierw odebrali naj-
młodsi zawodnicy. W klasie Optimist gr. A w klasy-
�kacji dziewcząt zwyciężyła Olga Tokariewa z Bał-
tisjskiej Szkoły Regatowej, a wśród chłopców Igor 
Kowaliow z Pionierski Sailing Team. W grupie B 
dziewcząt wygrała Daria Szpieriewa z Amber Sail 
Kaliningrad, a w klasy�kacji chłopców Par�om 
Karnaliewskij z UKS Pionierski Sailing. W katego-
rii Optimist UKS najlepszy był Wiktor Przezdziec-
ki ze Spójni Warszawa.

W klasie Cadet dziewcząt pierwsze miejsce 
wywalczyły Magdalena Lejmańczyk i Zuzanna Gru-
sznic z PMOS Pisz. Wśród chłopców zwyciężyli 
Bartłomiej Szlija i Oskar Plichta z UKŻ Lamelka 
Kartuzy. A w klasy�kacji Mix najlepsi byli Marcin 
Marczewski i Julia Czapiewska z ŻUKS Stężyca.

Wyścigi seniorów rozegrano w trzech gru-
pach KWR. W pierwszej zwyciężył Janusz Justyń-
ski z załogą na jachcie Strefa Ciszy, w drugiej zało-
ga jachtu Vega ze skipperem Siergiejem Zahadob-
ko, a w trzeciej ekipa Andrieja Nicziporenko na 
jachcie Mohito.
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Regaty o Puchar Trzech Marszałków zaliczane 
są do klasy�kacji Pucharu Bałtyku Południowego 
oraz Pucharu Zalewu Wiślanego. Organizatorami 
byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samo-
rząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ob-
wód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, a współ-
organizatorami miasto Krynica Morska, Pomorski 
Związek Żeglarski i Kaliningradzka Obwodowa Fe-
deracja Żeglarstwa. Patronat medialny nad regata-
mi sprawował portal Żeglarski.info.

PoZŻ od kilku lat jest współorganizatorem 
(obok Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku) roz-
grywanych na Zatoce Gdańskiej Regat o Puchar 
Korsarza. Tegoroczną edycję wygrał Jacek Zieliń-
ski na jachcie Quick Livener.

W regatach uczestniczyło 20 jachtów ścigają-
cych się w trzech grupach – KWR, ORC i Open. 
W tym roku o Puchar Korsarza – ufundowaną 
przez Pomorski Związek Żeglarski replikę złotego 
kompasu kapitańskiego – walczyły załogi w klasy-
�kacji KWR. W klasie ORC wygrał jacht Ze�rek ze 
sternikiem Stanisławem Bajerskim, a w klasy�kacji 
Open Globe ze Zbigniewem Gutkowskim.

Jacek Noetzel był triumfatorem 67. Błękitnej 
Wstęgi Zatoki Gdańskiej rozegranej 6 paździer-
nika. To piąty taki sukces komandora UKS Navi-
go Sopot, pływającego na katamaranie A-Class. Or-
ganizatorem 67. Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej 
był Yacht Klub „Stal” Gdynia, partnerem Pomorski 
Związek Żeglarski.

Od 11 do 14 października w Gdyni odbywał 
się X Zlot jachtów z duszą Próchno i Rdza. W im-
prezie uczestniczyły 34 jachty i ok. 300 żeglarzy, mi-
łośników starych, drewnianych lub metalowych łó-
dek. Z okazji jubileuszu organizator wydarzenia 
Szkoła Żeglarstwa Sekstant kpt. Macieja Sodkie-
wicza, przyznała osobom od lat wspierającym zlot tytuł 
Przyjaciela Zlotu Próchno i Rdza. 

Statuetki powędrowały do prezydenta Gdyni Woj-
ciecha Szczurka, dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu 
Marka Łucyka, przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Joan-
ny Zielińskiej i prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego.

Przy organizacji tegorocznego Zlotu Szkoła Sekstant 
współpracowała z portalem Żeglarski.info, a partnera-
mi strategicznymi byli miasto Gdynia i Pomorski Zwią-
zek Żeglarski.

PoZŻ wsparł także logistycznie, a portal Żeglarski.in-
fo medialnie, uroczystość powitania powracającego z rej-
su dookoła świata jachtu Lady Dana 44 z kpt. Ryszardem 
Wojnowskim. Jacht dotarł do gdyńskiej mariny 16 paź-
dziernika, po ponad rocznej wyprawie, w czasie której po-
konał po raz drugi Przejście Północno-Wschodnie i prze-
kroczył oba kręgi polarne.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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 Ze wsparciem PoZŻ

Sezon pełen wydarzeń

zeglarski.info

Rodzinne zdjęcie uczestników zlotu Próchno i Rdza.

Żeglarski Puchar 
Trójmiasta na wodzie.

Kapitanowie Lady Dany 44 i ich przyjaciele.

Regaty o Puchar Korsarza.

Od lewej: komador YKP „Stal” Kajetan Kilanowski, Elżbieta Sierżęga, radna Gdyni, prezes PoZŻ Bogusław 
Witkowski, zdobywca Błękitnej Wstęgi Jacek Noetzel (UKS Navigo Sopot) i prezes PZŻ Tomasz Chamera.



Ostrzyckiego, Memoriał Witosława Labudy, zorganizo-
wane przez UKŻ Lamelka i GOK Somonino. W pucharo-
wych zmaganiach ścigało się 60 jachtów w kilku klasach. 

W grupie najmłodszych, startujących w klasie Opti-
mist 0, zwyciężył Kajetan Liszewski (Opti CWM Gdynia), 
a w klasy�kacji Optimist UKS Patryk Ulaczyk (UKŻ La-
melka Kartuzy). W klasie Cadet wygrały Olga Szarmach 
i Aleksandra Norkowska (UKS Wodniacy Garczyn). Grze-
gorz Musielak (JK Portowiec) z załogą zwyciężył w klasie 
Omega, a w kategorii Open najlepsza była załoga Andrze-
ja Lemana (niezrzeszony).

Puchar Jeziora Ostrzyckiego został do�nansowa-
ny przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

VIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna to 
organizowana przez UKS Wodniacy Garczyn i gminę Ko-
ścierzyna cykliczna impreza, której celem jest propagowa-
nie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. 

W dniach 11-12 sierpnia regaty otrzymały zupełnie 
nową formułę. Po raz pierwszy Puchar Wójta został roze-
grany na jeziorach wdzydzkich, w ramach IV Żeglarskiego 
Pucharu Kaszub. Na starcie stanęły 94 jachty i 142 żegla-
rzy z czternastu klubów z Pomorza i ŻUKS Poznań. 

W tych regatach zwyciężyli: Hanna Duda ze Stowa-
rzyszenia Port Mechelinki (OPP UKS), Bartłomiej Szlija 
i Oskar Plichta z UKŻ Lamelka Kartuzy (Cadet), Michał 
Pytel z UKS Kotwica (O'pen Bic), sternik Grzegorz Mu-
sielak z załogą z JK Portowiec (Omega), sternik Arkadiusz 
Sendlewski z załogą z KKS Kartuzy (Open).

Organizatorzy uhonorowali też statuetką najmłod-
szego uczestnika, Jana Pierzchalskiego ze Stowarzyszenia 
Port Mechelinki.

W niełatwych warunkach wystartowały XII Mistrzo-
stwa Kartuz oraz Okręgowe Mistrzostwa w klasie Cadet. 
Były to ostatnie zawody w ramach ŻPK, trwały od 22 do 
23 września. Organizatorami były UKŻ Lamelka i gmi-
na Kartuzy.

Dwudniowe zmagania w klasie Cadet, w których bra-
ło udział 15 załóg, wygrali Bartłomiej Szlija i Oskar Plich-
ta (UKŻ Lamelka Kartuzy).

Wśród dziewcząt najlepsza były Malwina Walter 
i Anna Łyczko (ŻUKS Stężyca). W klasie Omega zaś za-
łoga z Jackiem Karolczakiem (UKŻ Lamelka) za sterem, 
a w klasy�kacji Open Marek Saj (Yacht Klub „Stal” Gdy-

nia). W sumie na starcie zawodów stanęło ponad 100 
jachtów.

*
W sobotę 27 października w Domu Kultury w Pier-

woszynie, w gminie Kosakowo, odbyło się uroczyste pod-
sumowanie IV Żeglarskiego Pucharu Kaszub, które zgro-
madziło blisko 100 zawodników, trenerów i rodziców. 
Była to okazja do rozdania medali najlepszym żeglarzom 
i klubom.

W klasie Optimist gr. 0 byli to Kalina Szostek (UKŻ 
Lamelka Kartuzy) i Kajetan Liszewski (Opti CWM Gdy-
nia), a w Optimist UKS Agata Marcinkowska (UKS Wod-
niacy Garczyn) i Patryk Ulaczyk (UKŻ Lamelka Kartuzy). 
W Cadecie triumfowali Olga Szarmach i Aleksandra Nor-
kowska (UKS Wodniacy Garczyn) oraz Bartłomiej Szlija 
i Oskar Plichta (UKŻ Lamelka Kartuzy). W Omedze Stan-
dard zwyciężył sternik Tadeusz Marszałkowski z załogą 
– Arturem Kozłowskim, Tomaszem Magurskim oraz Ar-
turem i Karolem Trzebiatowskimi (Kartuski Klub Sporto-
wy), a w Open sternik Michał Pobrucki z załogą – Mar-
kiem Woźniakowskim, Igorem Piotrowskim i Dariuszem 
Pobruckim (Młodzież Muzyka Morze).

W klasy�kacji klubów zwyciężył UKŻ Lamelka Kar-
tuzy, drugi był UKS Wodniacy Garczyn, a na trzecim 
miejscu uplasowało się Stowarzyszenie Port Mechelinki.

IV Żeglarski Puchar Kaszub odbywał się przy wspar-
ciu Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Patronat medial-
ny nad imprezą objął Żeglarski.info.

 
Dariusz Olejniczak, jsz
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W czwartej edycji Żeglarskiego Pucharu 
Kaszub uczestniczyły gminy Stężyca, 
Kosakowo, Chmielno, Somonino, 
Kościerzyna i Kartuzy. 287 żeglarzy, 
najwięcej w historii, ścigało się przez cały 
sezon w cyklu sześciu regat. 

Pierwsze pucharowe starcie w tym roku – Regaty 
o Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego, organizowa-
ne przez ŻUKS Stężyca i gminę Stężyca – zostało roze-
grane 2 i 3 maja. 

W Stężycy na najwyższym stopniu podium stanęli: 
Patryk Ulaczuk z UKŻ Lamelka Kartuzy (Optimist UKS), 
Tymoteusz Marszałkowski z Kartuskiego Klubu Sporto-
wego (Omega), Kalina Szostek z UKŻ Lamelka Kartuzy 
(Optimist 0), Bartłomiej Szlija i Oskar Plichta z UKŻ La-
melka Kartuzy (Cadet) i Dariusz Pobrucki z ekipy Mło-
dzież Muzyka Morze (Open).

W dniach 9-10 czerwca rozegrany został Puchar Me-
chelinek, organizowany przez Stowarzyszenie Port Me-
chelinki, gminę Kosakowo i Yacht & Fun Mechelinki. 
Udział w regatach wzięły 123 jachty i 160 zawodników, 
startujących w klasach Optimist, Open, Korsarz, Ome-
ga i Cadet.

W trakcie dwóch dni udało się rozegrać siedem wy-
ścigów dla każdej z klas. W każdym walka była zacięta, 
młodsi i starsi ścigali się, by zająć jak najlepszą pozycję. 
W niektórych przypadkach decydowały centymetry. Po 
ciężkim boju na wodzie, na brzegu czekał na zawodników 
posiłek regeneracyjny. Regaty miały charakter rodzinny, 
na plaży w Mechelinkach najbliżsi kibicowali najmłod-
szym żeglarzom i żeglarkom, a z mola można było kibico-
wać starszym zawodnikom. 

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Mikołaj 
Łoboda z Opti CWM Gdynia (Grupa 0), Daniel Schmidt 

z Zatoki Puck (Grupa UKS), Fabian Kocięda z Opti CWM 
Gdynia (Grupa B), Paweł Kajeta/Tymoteusz Roszkowski 
z UKŻ Lamelka Kartuzy (Cadet), Dominik Reutcher/
Maksymilian Szulc/Mac Schnick z ŻUKS Stężyca (Ome-
ga), Marcin Wieremiejczuk/Piotr Łopuchin z Korsarz 
PFC (Korsarz) i Paweł Pepliński/Natan Hetmańczyk ze 
Stowarzyszenia Port Mechelinki (Open).

Kolejne zawody tegorocznego IV Żeglarskiego Pu-
charu Kaszub – Regaty o Puchar Jezior Chmieleńskich 
organizowane przez KS Damroka i GOKSiR Chmielno 
– rozegrano w dniach 28 czerwca – 1 lipca w Chmielnie. 
W tych wyścigach zmierzyło się łącznie 61 ekip.

Pierwsi puchary odebrali zawodnicy startujący w for-
mule Open, w której wygrała załoga w składzie: Arkadiusz 
Sendlewski, Sławomir Dunst, Marek Kropidłowski i Wik-
tor Patoka.

W klasie Omega najlepsza była załoga: Tadeusz 
Marszałkowski, Artur Kozłowski i Karol Trzebiatowski, 
a w klasie Cadet: Olga Szarmach i Aleksandra Norkowska 
z UKS Wodniacy Garczyn. W klasie Optimist UKS zwy-
ciężył Wiktor Pawelczyk ze 
Stowarzyszenia Port Meche-
linki, a w grupie 0 Aleksan-
der Hendrych z UKS Wodnia-
cy Garczyn.

Najmłodsza uczestnicz-
ka chmieleńskich regat Zosia 
Brzozowicz ze Stowarzysznia 
Port Mechelinki, otrzymała 
Puchar dla Najmłodszego Za-
wodnika, ufundowany przez 
�rmę XERO LAND Agniesz-
ka Bieszka z Kartuz.

4 i 5 sierpnia odbyły się 
regaty XX Pucharu Jeziora 
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Rekordowe zmagania
 Żeglarski Puchar Kaszub 2018 
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Żeglarze nagrodzeni 
w IV Żeglarskim Pucharze Kaszub.
Fot. Tadeusz Lademann

Zwycięzcy Okręgowych Mistrzostw w klasie Cadet.  
Fot. Bartosz Cirocki

Regaty o Puchar Jezior Chmieleńskich.  
Fot. GOKSiR Chmielno

Klasa Optimist na wodzie.  
Fot. Stowarzyszenie Port Mechelinki



Wśród Polonusów uczestniczących w zlocie byli też 
żeglarze ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich Sławomir 
Woronkowicz, od 37 lat żyjący na emigracji.

– Mieszkam w Annapolis, w stanie Maryland – opo-
wiadał żeglarz. – Mam jacht noszący imię Gdynia. Nie je-
stem zrzeszony w żadnym klubie, jak zresztą większość 
polskich żeglarzy w Stanach. Przyjechałem tam z Gdań-
ska jeszcze przed stanem wojennym. W Polsce nikt nie 
czuł się w tamtych czasach zbyt pewnie i ludzie wyjeżdża-
li, gdzie kto mógł. W ojczyźnie ukończyłem budownictwo 
okrętów i w Ameryce do dziś pracuję w tej branży.

Na pomysł, by zorganizować w Gdyni zlot polonijny 
z okazji odzyskania niepodległości wpadł w grudniu ubie-
głego roku Jerzy Kotlarek, który przyjechał na tę imprezę 
z żoną Barbarą z niemieckiego Travemünde.

– Niestety nie mogliśmy przypłynąć, bo przed dwo-
ma tygodniami przeszedłem operację kręgosłupa – wy-
jaśniał żeglarz. – Właśnie przechodzę rekonwalescencję 
w szpitalu, ale nie mogłem nie być tutaj. W Niemczech na-
leżymy do Yacht Clubu w Lubece, mamy czterdziestosto-
powy jacht Victoria. Mieszkamy tam od 30 lat. Wszystko 
zaczęło się od tego, że kiedyś chcieliśmy popłynąć w rejs 

i wyruszyliśmy na Bałtyk wypró-
bować nasz jacht. No i tak próbu-
jemy do dziś. Na emigracji zajmo-
wałem się prowadzeniem muzeum 
oldtimerów, a teraz jestem emery-
tem i przede wszystkim żegluję. 
Każdego roku staramy się odwie-
dzać Polskę.

W zlocie uczestniczyło oko-
ło 70 żeglarzy. W sobotę 1 wrze-
śnia część jachtów odwiedziła We-
sterplatte, podczas uroczystości 
upamiętniających rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. W ciągu 
tych kilku dni nie zabrakło oka-
zji do parady jachtów i zwiedzania 
pokładów zlotowych jednostek, 
z czego korzystali mieszkańcy 
Gdyni i turyści. 

– To jest piękne spotkanie Po-
lonusów – podsumował wydarze-
nie Zbigniew Stosio, sekretarz ge-
neralny PZŻ. – Wielu z nich nie 
widziało się przez wiele lat. Panu-
je wspaniała atmosfera. Pogoda do 
tego jest idealna. Cóż więcej można dodać? Jest świetnie, 
miło, spotkanie jest sympatyczne i na pewno będzie tak 
do końca zlotu.

Uroczystość zakończenia odbyła się na falochronie 
wschodnim gdyńskiej mariny. Wydarzenie połączone 
było z pożegnaniem ktp. Joanny Pajkowskiej wypływają-
cej z Gdyni do Plymouth, skąd kilkanaście dni później że-
glarka wyruszyła w samotny rejs dookoła świata bez zawi-
jania do portów.

W spotkaniu wieńczącym zlot uczestniczyli przed-
stawiciele Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich, 
przedstawiciele władz Gdyni, Polskiego Związku Żeglar-
skiego i Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Międzynarodowy Zlot Żeglarski dla uczczenia stule-
cia niepodległości RP zorganizowany został przez Bractwo 
Wybrzeża – Mesę Kaprów Polskich, przy wsparciu prezy-
dentów i burmistrzów Gdyni, Pucka i Helu oraz Polskie-
go Związku Żeglarskiego i Pomorskiego Związku Żeglar-
skiego. Ten ostatni zapewnił pomoc przy produkcji mate-
riałów informacyjnych i promocyjnych oraz w kwestiach 
logistyczno-organizacyjnych. Patronat medialny nad wy-
darzeniem sprawował portal Żeglarski.info. 

Dariusz Olejniczak
Fot. Cezary Spigarski 

Od 31 sierpnia do 4 września trwał 
w Gdyni Międzynarodowy Zlot Żeglarski 
dla uczczenia stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie uroczyście zainaugurowane na pokła-
dzie Daru Pomorza, było okazją do spotkania polonijnych 
żeglarzy z sześciu krajów Europy oraz ze Stanów Zjedno-
czonych. W zlocie wzięła też udział silna grupa polskich 
miłośników żeglarstwa.

Żeglarzy powitali w Gdyni przedstawiciele władz 
miasta, z prezydentem Wojciechem Szczurkiem i prze-
wodniczącą Rady Miasta Joanną Zielińską. Obecny był 
wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego i prezes Po-
morskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, 
Zbigniew Stosio, sekretarz generalny PZŻ, Janusz Marek 
Taber, członek Zarządu PZŻ, przedstawiciele gdyńskich 

instytucji miejskich, a także prezes Ligi Morskiej i Rzecz-
nej kpt. Andrzej Królikowski.

Prowadzący uroczystość inauguracyjną kapitan An-
drzej Radomiński, zastępca kapitana Mesy Kaprów Pol-
skich – organizatora zlotu – powitał wszystkich zgroma-
dzonych. Do jego słów przyłączył się komandor zlotu i ka-
pitan Mesy, Jerzy Knabe, który poprosił o zabranie głosu 
prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

– Stulecie niepodległości jest okazją, by przypomnieć 
wiele wydarzeń i miejsc związanych z historią Polski, ale 
także, by budować wspólnotę Polaków w kraju i za granicą 
– mówił do zgromadzonych prezydent. – To okazja szcze-
gólnie ważna dla Gdyni, która jest miastem wyrosłym 
z marzeń o wolności i dostępie do morza. Dar Pomorza 
jest pięknym symbolem idei niepodległościowych i mor-
skich. Niech ten zlot będzie czasem spotkań, odwiedzin 
ojczyzny i przyglądania się temu, jak Polska się zmienia. 
Życzę wam wielu pięknych wrażeń.

Do uczestników zlotu kilka słów skierował także pre-
zes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusław Wit-
kowski.

– Cześć wam i chwała za to, co robicie – powiedział. 
– Niech współczesne i przyszłe pokolenia czerpią z wa-
szych dokonań i będą z was dumne dla chwały biało-czer-
wonej, którą sławicie, pływając po świecie. Najważniejsze 
jest to, że dla was Polska jest zawsze domem.

Żeglarze odwiedzili nie tylko Gdynię. 3 września za-
cumowali w Pucku, gdzie uroczystość powitania jachtów 
i ich załóg w porcie rybackim rozpoczęła się od przemar-
szu Korowodu Kaperskiego i Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej Ziemi Puckiej.

 Polonijny zlot żeglarski w Gdyni

Spotkali się, by uczcić 
Niepodległą

2018
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Czarny Diament.  
Fot. Dariusz Olejniczak

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski 
i Sławomir Woronkowicz z USA.

zeglarski.info
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Joanna Pajkowska.

Barbara i Jerzy Kotlarkowie 
z Niemiec.

Parada kaprów w Pucku.

16
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Rok sukcesów
 Pomorskie żeglarstwo sportowe

2018

Najważniejszymi regatami 2018 roku 
w żeglarstwie sportowym były MŚ World 
Sailing - pierwsza eliminacja w drodze 
do Tokio 2020. Ale wcześniej żeglarski 
świat funkcjonował w swoim rytmie.

W styczniu odbył się Puchar Świata w Mia-
mi. Drugie miejsce zajęła tam załoga mistrzyń świa-
ta w kl. 470 Agnieszka Skrzypulec z Sejk Pogoń Szcze-
cin z „naszą” Irminą Mrózek Gliszczynską z Choj-
nickiego Klubu Żeglarskiego. Dalsza część zimy upły-
nęła pod znakiem DN-ów. Niezawodna Zuzanna Ry-
bicka z CHKŻ po raz kolejny zdobyła w lutym zło-
ty medal Mistrzostw Świata Juniorów wśród dziewcząt, 
a swoją klasę potwierdziła złotym medalem MEJ, które 
odbyły się na Litwie, na jeziorze Rekyva. 

Pod koniec lutego pozytywnym akcentem w przy-
gotowaniach do startu w Aarhus było zwycięstwo Filipa 
Ciszkiewicza z MKŻ Arka Gdynia w klasie Laser Stan-
dard oraz drugie miejsce Pawła Tarnowskiego z SKŻ Ergo 
Hestia Sopot podczas regat Andalusian Olympic Week 
w Kadyksie w Hiszpanii. Trzecia na tych regatach była 
Małgorzata Białecka z SKŻ Ergo Hestia Sopot. 

Na początku kwietnia wystartował Puchar Księżnicz-
ki Zo� i w Palma de Mallorca. Paweł Tarnowski zajął tam 
pierwsze miejsce, a w pierwszej dziesiątce byli nasi 49er-
owcy Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński z KS AZS 
AWFiS Gdańsk oraz Dominik Buksak (KS AZS AWFiS) 
z Szymonem Wierzbickim z AZS Poznań. 

Kilka dni później miały miejsce ME w klasie Tech-
no 293Plus, które były kwali� kacją do Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich zaplanowanych na październik. Naj-
lepszą z Polek była Lidia Sulikowska, która zajęła szóste 
miejsce, a siedemnasty w rywalizacji chłopców był Adam 
Żarnowski (oboje SKŻ Ergo Hestia Sopot). Wywalczy-
li dla polskich juniorów kwali� kacje do startu w Buenos 
Aires. Kolejny sukces to złoto Michała Krasodomskiego 
(KS AZS AWFiS Gdańsk) MEJ w klasie LAR w kat. U17 
na Balatonie.

Pod koniec kwietnia załoga Buksak i Wierzbicki na 
regatach Pucharu Świata we francuskim Hyeres, stanęła 
na najwyższym podium. To ich jak dotąd największy suk-
ces na światowych akwenach. W tych samych zawodach 
w kl. RS:X Małgorzata Białecka zajęła trzecie miejsce. 

W drugiej połowy czerwca odbywało się Kieler Wo-
che. Trzecie miejsce w kl. 49er zajęła załoga Przybytek/
Kołodziński. Wśród juniorów na Laserze Radialu w kate-
gorii Open najlepszy okazał się Tytus Butowski z KS AZS 
AWFiS Gdańsk.

W lipcu w Volvo Gdynia Sailing Days uczestniczy-
ło ponad 2000 żeglarzy. W ich trakcie odbyły się między 

innymi ME w kl. 49er i 49erFX. Na tych regatach Domi-
nik Buksak z Szymonem Wierzbickim zdobyli srebr-
ny medal. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zaję-
li czwarte miejsce. W tych samych mistrzostwach drugie 
w kat. młodzieży i ósme ogólnie były Aleksandra Melzacka 
i Kinga Łoboda z YKP Gdynia. W cyklu VGSD rozegrano 
również Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w klasach LAS 
i LAR. Tutaj doskonały wynik odnotowała Magdalena 
Kwaśna z ChKŻ, zajmując punktowane ósme miejsce. 

W dniach 7-17 lipca odbyły się także Mistrzostwa 
Europy katamaranów A-Class w Warnemünde w Niem-
czech, gdzie ze srebrnego medalu cieszył się Maciej Żar-
nowski z UKS Navigo Sopot, a piąty w ogólnej klasy� ka-
cji, czwarty wśród Europejczyków i pierwszy w kategorii 
Masters był Jacek Noetzel z tego samego klubu. 

Początek sierpnia to najważniejsze regaty w żeglar-
stwie w klasach olimpijskich: MŚ World Sailing. Polska 
reprezentacja wróciła niestety bez medali i z trzema tyl-
ko kwali� kacjami do IO: w RS:X kobiet i mężczyzn i Lase-
rze Radialu. Dwie z nich to sukcesy Pomorzan Pawła Tar-
nowskiego i Magdy Kwaśnej. Magda niedługo po MŚ po-
twierdziła swoja klasę, zdobywając 24 sierpnia złoty me-
dal w ME w kat. U21. 

W dniach 1-5 sierpnia, na Jeziorze Goczałkowic-
kim odbyła się pierwsza część Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Gospodarzem tegorocznych zmagań było 
województwo śląskie. Nasi żeglarze potwierdzili swoją do-
minację w kategorii juniorów młodszych w kraju. W kla-
sie 420 złoto zdobyli Patryk Kosmalski z ChKŻ i Tomasz 
Lewandowski z KS AZS AWFiS Gdańsk. W klasie La-
ser Radial dziewcząt dwa medale padły łupem zawodni-
czek MKŻ Arka Gdynia. Srebrny wywalczyła Natalia Ku-
czys, a brązowy Kinga Brzóska. Wśród chłopców w tej sa-
mej klasie z brązu cieszył się Jakub Ławicki z tego samego 
klubu, a konkurencję wygrał Mateusz Grzempa z ChKŻ. 
W Laserze 4,7 wśród dziewcząt najlepsza była Klara Sob-
czak z ChKŻ, a wśród chłopców brąz zdobył Igor Kuczys 
z MKŻ Arka Gdynia. Po wielu latach w gronie medali-
stów w klasie L’Equipe zameldowali się z brązowym me-
dalem żeglarze z KS AZS AWFiS Gdańsk Anna Żynda 
i Jacek Argulewicz. 

Druga część OOM to start klas Cadet, Optimist i Bic 
Techno 293. Brązowy medal w kategorii chłopców w kla-
sie Cadet wywalczyła mieszana załoga Hubert Kurańczyk 
i Weronika Marszalik z UKŻ Lamelka Kartuzy. W klasie 
Optimist w tym roku swoją dominację zaznaczył ChKŻ. 
Złote medale zarówno w kategorii chłopców, jak i dziew-
cząt zdobyli Agnieszka Pawłowska i Jacek Kalinowski, 
a srebro Antoni Lipiński. Brązowy medal wśród chłop-
ców tra� ł do Oskara Ponto z YKP Gdynia. Aleksandra 
Wasiewicz i Kamil Manowiecki z SKŻ Ergo Hestia So-
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pot wywalczyli dwa złote medale, srebro zaś Karina Fi-
lip z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, a brąz Agata Zych 
i Konrad Machura z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Nasza repre-
zentacja zwyciężyła w klasy� kacji województw, zdobywa-
jąc największą w historii liczbę punktów Systemu Sportu 
Młodzieżowego - 327. Najlepszym klubem OOM 2018 był 
SKŻ Ergo Hestia Sopot, trzecie miejsce w tej kategorii wy-
walczył ChKŻ.

W dniach 24-26 sierpnia w Pucku odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików w klasie Bic Techno, zorga-
nizowane przez Pucki Klub Żeglarski Na Fali. Złote me-
dale zdobyli Aleksandra Wasiewicz i Konrad Machu-
ra, srebro Milo Sołomko (wszyscy SKŻ Ergo Hestia So-
pot), a brąz Linda Falkiewicz z SKŻ i Filip Dmochow-
ski z GKŻ. 

Miłym akcentem w rywalizacji międzynarodowej 
było trzecie miejsce w zakończonych 24 sierpnia Druży-
nowych ME klasy Optimist, rozgrywanych na włoskim je-
ziorze Ledro. W regatach wzięło udział 15 czteroosobo-
wych załóg z całej Europy. Polskę reprezentowali Jacek 
Kalinowski, Agnieszka Pawłowska, Jeremi Szczukowski 
(wszyscy ChKŻ) i Paulina Rutkowska (YKP Gdynia). 

Dzień późnej zakończyły się zmagania juniorów 
w MŚ klasy Radial, na których wystartowało ponad 350 
zawodników. Najlepsze miejsce zajął Michał Krasodom-
ski, tegoroczny mistrz Europy juniorów U17 w klasie La-
ser Radial, który był jedenasty w klasy� kacji generalnej 
i trzeci w grupie U17. 

W dniach 19-25 sierpnia w Sopocie odbyły się ME 
seniorów i juniorów w klasie RS:X. W kategorii juniorek 
wicemistrzynią Europy została Lidia Sulikowska (SKŻ 
Ergo Hestia Sopot), a czwartą lokatę zajęła jej klubowa ko-
leżanka Weronika Marciniak.

Kolejną krajową imprezą główną były Mistrzostwa 
Polski cz. 1, które zgromadziły na starcie juniorów klas 
nieolimpijskich. W klasie RS:X złoci medaliści to Wero-
nika Marciniak z SKŻ i Mikołaj Michalski z GKŻ. Srebra 
zdobyli Maja Kuchta i Przemysław Szybkowski z SKŻ, 
a brąz wśród chłopców Dominik Lewiński. W klasie La-
ser Radial zwyciężył Tytus Butowski. W tej grupie junio-
rzy ścigają się razem z seniorami. Następny w klasy� kacji 
ogólnej junior był dopiero siódmy, co potwierdza wysoki 
poziom sportowy Tytusa. 

Klasa Hobie Cat 16 to dominacja UKS Navigo So-
pot. Klub zgarnął komplet medali, a najlepszą załogą było 
rodzeństwo Maja i Oskar Niemira. W klasie 420 zło-
to zdobył Patryk Kosmalski z ChKŻ, który w tych rega-
tach żeglował z Tomaszem Lewandowskim z OKŻ Olsz-
tyn. W klasie 29er dwa pierwsze miejsca przypadły zało-
gom z YKP Gdynia. Najlepsi byli Mikołaj Chłopek z Ma-
teuszem Kruczyńskim, a srebrny medal wywalczyli Wik-
toria Lehman z Mają Micińską. 

8 września w Piszu zakończyły się MP w sprincie 
w klasie Cadet. Złoty medal wywalczyli Paweł Kajeta 
i Tymoteusz Roszkowski (UKŻ Lamelka Kartuzy), któ-
rzy sześć z siedmiu wyścigów kończyli w pierwszej trójce. 
Srebro tra� ło do Marcina Jarczewskiego i Julii Czapiew-
skiej (ŻUKS Stężyca). 

Wśród zmagań sportowych seniorów potwierdze-
niem przynależności do czołówki światowej był start na-

szych 49er-owców na akwenie najbliższych IO w Enoshi-
mie. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli tam 
trzecie miejsce podczas regat żeglarskiego PŚ klas olimpij-
skich zakończonych 15 września. 

83 młodych Optimiściarzy z województw pomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego rywalizowało 14-15 wrze-
śnia w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 
Była to najważniejsza impreza Systemu Sportu Młodzie-
żowego dla tej grupy wiekowej. Wśród dziewcząt najlep-
sza była Alicja Tutkowska (Yacht Klub „Stal” Gdynia), 
a tuż za nią Alicja Dampc (ChKŻ). Rywalizację chłopców 
wygrał Piotr Tella (MKŻ Arka Gdynia), drugi był Szy-
mon Kolka (YKP Gdynia). 

Na zakończonych 20 września MŚ w formule Wind-
sur� ng Przemysław Miarczyński był czwarty. Zaraz po 
tych regatach odbywały się MŚ FW Foil. Przemek zajął 
tam 10 miejsce. Obydwie imprezy odbywały się w portu-
galskim Portimao. 

MP klas olimpijskich rozpoczęły się 27 września 
w Gdańsku Górkach Zachodnich. Wystartowało 166 naj-
lepszych zawodników klas 470, 49er, 49erFX, Finn, Laser 
Standard, Laser Radial, Nacra 17 i RS:X. 

W klasie 470 srebrny medal zdobył Paweł Wysoc-
ki z KS AZS AWFiS Gdańsk. Wśród kobiet również sre-
bro wywalczyła Hanna Dzik z YKP Gdynia. W klasie 
49er złoto przypadło załodze Przybytek/Kołodziński, 
srebro Buksakowi i Wierzbickiemu, a brąz Mikołajo-
wi Staniulowi i Jakubowi Sztorchowi z YKP Gdynia. 
W 49erFX najlepsze były zawodniczki YKP Gdynia Alek-
sandra Melzacka i Kinga Łoboda.  

W Finnie bezkonkurencyjny był Piotr Kula z GKŻ. 
Brązowy medal w kat. seniorów zdobył Łukasz Lesiński 
z YK „Stal” Gdynia. Reprezentujący YC Rewa Krzysztof 
Stromski został sklasy� kowany na piątym miejscu ogól-
nie i jako drugi wśród młodzieżowców, powtarzając ubie-
głoroczny sukces. Magdalena Kwaśna była druga, ustępu-
jąc tym razem pola Agacie Barwińskiej, ale cieszyła się ze 
złotego medalu w kategorii młodzieży. 

W wyścigu medalowym klasy Laser Standard, w któ-
rym aż ośmiu zawodników popełniło falstart, Filip Cisz-
kiewicz utracił pierwsze miejsce w regatach i musiał za-
dowolić się srebrem. W klasie RS:X srebro zdobyła Maja 
Dziarnowska. Wśród młodzieży najlepsza była Weronika 
Marciniak, a srebro przypadło Mai Kuchcie. Wśród pa-
nów złoto wśród młodzieży wywalczył Aleksander Przy-
chodzeń z SKŻ. Drugim młodzieżowcem był Mikołaj Mi-
chalski z GKŻ, a trzecim Przemysław Szybkowski z SKŻ. 
W klasie Nacra 17 zmierzyły się tylko dwie nasze załogi, 
obie z UKS Navigo Sopot. Pierwsi byli Tymoteusz Ben-
dyk i Anna Świtajska, a drudzy Jakub Surowiec i Kata-
rzyna Goralska.

27 października zakończyły się Mistrzostwa Świa-
ta w klasie Techno 293 rozgrywane w greckiej Varkizie. 
Mistrzem Europy w grupie U15 chłopców został Konrad 
Machura (SKŻ Ergo Hestia Sopot). Wśród dziewcząt wi-
cemistrzostwo Europy przypadło Aleksandrze Wasie-
wicz z tego samego klubu.

Filip Lipski
Fot. Tadeusz Lademann



Większość młodych uczestników jesiennych rejsów 
na Zawiszy Czarnym (w dniach 24-28 września), płynęła 
na pokładzie prawdziwego żaglowca po raz pierwszy. 

Rejsów było dziewiętnaście, każdy trwał ok. dwóch 
godzin, a biorący udział w akcji wcielili się w pełnoprawną 
załogę Zawiszy. Samodzielnie stawiali i zwijali żagle, myli 
pokład i wykonywali inne prace pokładowe. Był też czas 
na zwiedzanie żaglowca, zajrzenie do kambuza i siłowni 
oraz opowieści o historii � agowej jednostki ZHP.

– To była super wyprawa – opowiadał po zejściu na 
ląd Artur, uczeń II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogar-
dzie Gdańskim. – Żaglowiec jest świetny, aż trudno wy-
brać, co podobało mi się najbardziej. Praca przy żaglach, 
cumowanie, wszystko robiło wrażenie.

Podobne emocje miała Julia: – Cieszę się, że w końcu 
mogłam uczestniczyć w rejsie na prawdziwym żaglowcu 
– mówiła uczennica starogardzkiego ogólniaka. – Mam 
nadzieję, że jeszcze będę miała okazję popłynąć w podob-
nej wyprawie.

Tegoroczna, wrześniowa akcja Pomorze na morze 
to nie tylko rejsy na Zawiszy Czarnym. To także wizyty 
w Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie uczniowie zwie-
dzali ekspozycję i uczestniczyli w lekcjach muzealnych, 
których tematem była historia polskiej � oty wojennej.

Z młodzieżą biorącą udział w akcji spotkali się dy-
rektor Departamentu Infrastruktury pomorskiego Urzę-
du Marszałkowskiego Krzysztof Czopek i dyrektor Re-
feratu Komunikacji Społecznej w pomorskim Urzę-
dzie Marszałkowskim Sławomir Lucewicz, który życzył 
uczestnikom udanej wyprawy i wspaniałych wrażeń. 

Wyruszających w rejs uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 23 w Gdyni odwiedziła z kolei Joanna Zielińska, prze-
wodnicząca Rady Miasta i pełnomocniczka prezydenta 
Gdyni ds. sportu.

Organizatorem akcji Pomorze na morze jest od sze-
ściu lat Pomorski Związek Żeglarski. W tym roku głów-
nym partnerem projektu był Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego. Udział w nim wzięły także pomor-
skie samorządy, Muzeum Marynarki Wojennej i Centrum 
Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk, a patronat medialny portal 
Żeglarski.info. Akcja odbywała się w ramach wojewódz-
kich obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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Wyprawa 
na morze 
i do Muzeum 
Marynarki 
Wojennej

 Pomorze na morze 2018

Atrakcje na Zawiszy... ...i w Muzeum Marynarki Wojennej.
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Na pokładzie Baltic Star.
Fot. Aleksandra Błażejewska
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Placówki uczestniczące w akcji Pomorze na morze:

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera 
w Wejherowie 
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Pucku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Kłaninie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami 
w Chojnicach 
Technikum nr 2 w Chojnicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach
Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 
w Słupsku 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 
w Kościerzynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim (uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
Zespół Szkół w Sztumie
Zespół Szkół w Dzierzgoniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Szkoła Podstwowa nr 23 w Gdyni
Szkoła Podstwowa w Trzcińsku
Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
Kartuskie Centrum Kultury

W roku 2018 odbyły się dwie kolejne 
edycje akcji Pomorze na morze, w których 
łącznie uczestniczyło ponad 700 osób. 

Niemal 200 chętnych wzięło udział w czerwcowych 
rejsach po Zatoce Gdańskiej na pokładzie Baltic Star. We 
wrześniu, tym razem na Zawiszy Czarnym, pływało zaś 
ponad 500 uczniów z pomorskich gmin.

W dniach 22-24 czerwca, w ramach Święta Morza, 
Baltic Star wypływał kilka razy dziennie w rejsy z Gdyni 
na Zatokę Gdańską. Zainteresowanie akcją było ogrom-
ne. Bezpłatne wejściówki zostały rozdane w ciągu kilku 
godzin od ogłoszenia naboru. Wśród uczestników wyda-
rzenia przewagę stanowili mieszkańcy Trójmiasta i okolic. 
Niektórzy wzięli udział w akcji po raz kolejny.

– Płynęłam dwa lata temu na Copernicusie – mówi 
Natalia, która tym razem w rejs po Zatoce wybrała się 
z tatą i siostrą. – Wszystko bardzo mi się podobało, a naj-
bardziej opowieści kapitana o różnych wydarzeniach hi-
storycznych. Było super!

Podobnego zdania byli inni pytani przez nas rejsowi-
cze, bez względu na wiek i poziom morskiego doświad-
czenia. Byli również i tacy, dla których wyprawa z kapi-
tanem Robertem Smagoniem na jachcie Baltic Star była 
pierwszą okazją do wypłynięcia z portu i przyjrzenia się 
morzu „z bliska”.

– Było fantastycznie, jesteśmy bardzo zadowoleni 
– mówiła po rejsie pani Agnieszka Karsznia, a towarz-
sząca jej rodzina deklarowała, że wyprawa była świetnym 
urozmaiceniem weekendu.



Osiemnastu uczniów i sześciu nauczycieli 
spędziło cztery dni na pokładzie żaglowca 
Zawisza Czarny, w ramach projektu Do 
granic Niepodległej, w rejsie wzdłuż 
morskich granic II RP, który upamiętniał 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W projekcie przeprowadzonym w dniach 15-18 maja 
wzięło udział osiemnastu uczniów, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w III Pomorskim Konkursie o Tytuł Mi-
strza Nawigacji, zorganizowanym przez Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Słupsku, oraz sześciu nauczycieli, 
którzy przygotowywali swoich podopiecznych do udzia-
łu w konkursie.

Dwudziestu czterech uczestników zamustrowało na 
harcerski szkuner we wtorek 15 maja o godzinie 13. Po-
znali żaglowiec oraz swoje obowiązki. Później nadszedł 
czas na uroczyste rozpoczęcie projektu, w którym wzię-
li udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
Bogusław Witkowski.

– Bardzo nam zależało, żeby młodzież poznała Polskę 
morską dwudziestolecia międzywojennego – mówił Mie-
czysław Struk. – Zaczynamy od Gdyni, która jest sztan-
darowym przykładem prowadzenia spójnej polityki mor-
skiej, potem będzie Hel, który jest symbolem bezpiecznej 
Polski, z uwagi na tamtejszy rejon umocniony, i Władysła-
wowo, z dużym rybackim portem.

Po o� cjalnym rozpoczęciu nadszedł czas na wypły-
nięcie i przetestowanie żeglarskich umiejętności świeżej 
załogi, oczywiście pod okiem o� cerów wachtowych. Na 
początku Zawisza Czarny skierował się na południe, mija-
jąc Orłowo, Kolibki i Sopot, a później w stronę Helu, gdzie 
zawinął na noc.

Środa 16 maja przywitała załogę Zawiszy Czarnego 
doskonałą pogodą. 18 stopni Celsjusza, bezchmurne nie-
bo i 12 węzłów wiatru zachęcało do wypłynięcia na mo-
rze. Przed wyjściem z helskiego portu trzeba było jednak 
– o godzinie 8 – uroczyście podnieść banderę, a następnie 
zjeść śniadanie. Tuż przed godziną 9 żaglowiec wyszedł 
z Helu i skierował się na północny zachód – w kierunku 
Władysławowa i ujścia rzeki Piaśnicy. 

Podczas rejsu uczniowie mieli oczywiście obowiązki.
– Jestem w wachcie III i rano, od razu po śniadaniu, 

musieliśmy posprzątać łazienkę, umyć pokład dziobowy 
i wyczyścić wszystkie mosiężne elementy – opowiada-
ła Lena Hołda ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwi-
dzynie. – Następnie mieliśmy wachtę nawigacyjną, na któ-
rej sterowałam żaglowcem i co godzinę wpisywałam stan 
morza i naszą aktualną pozycję do dziennika pokładowe-
go. Zwłaszcza przy tym ostatnim zadaniu bardzo przyda-
ła mi się wiedza zdobyta podczas nauki do konkursu na-
wigacyjnego.

Mimo bogactwa zajęć na pokładzie, nie zabrakło cza-
su na odświeżenie najnowszej historii Polski. Okoliczno-
ściowy apel był okazją do przypomnienia sobie wyda-
rzeń z 1918 i 1920 roku, kiedy Polska odzyskała niepod-

Rejs do granic 
II Rzeczpospolitej
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 100 lat później
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ległość oraz uzyskała dostęp do Bałtyku. A wieczorem ku-
bryk Zawiszy Czarnego wypełnił się szantami i morskimi 
opowieściami – najlepszą nagrodą za całodzienną pracę 
na morzu.

Najważniejszym elementem czwartkowego planu 
były odwiedziny w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. 
W tej placówce osiemnastu uczniów i sześciu nauczycieli 
mogło poznać trudną historię Pomorza sprzed kilkudzie-
sięciu lat. 

W monumentalnych obiektach baterii Schleswig-
Holstein zobaczyć można między innymi stanowiska ar-
tyleryjskie obrony wybrzeża w dwudziestoleciu między-
wojennym, zapoznać się z historią wojny obronnej 1939 
roku i niemieckich przedsięwzięć militarnych na Helu. 
Pokazano tam także powojenne losy polskich żołnierzy, 
m.in. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, skazane-
go na śmierć przez stalinowskie władze. 

Po zwiedzeniu muzeum znalazła się także chwila na 
relaks. Uczestnicy projektu zwiedzili helskie Fokarium, 
zjedli lody oraz zwiedzili centrum miasta. A po powro-
cie na Zawiszę Czarnego, na załogę czekała niespodzianka 
– wspinaczka po linach na maszt.

W piątek 18 maja uczestników czekał ostatni rejs pro-
jektu Do granic Niepodległej – powrót z Helu do Gdyni. 
Punktualnie o godz. 10 projekt został zakończony. Każdy 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz opinię z rejsu.

Organizatorem akcji Do granic Niepodległej był Po-
morski Związek Żeglarski, a głównym partnerem Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Rejs odbył się w ramach wojewódzkich obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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Mycie pokładu. Alarm ćwiczebny. Uroczyste podniesienie bandery.

2018

Uczestnicy projektu.
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elektronicznych systemów wspomagania. Dzięki 
nim można nie tylko odczytywać różne parametry 
płynącego jachtu, ale również porównywać je z osią-
gami teoretycznymi w systemie przelicznikowym 
ORC i optymalizować prędkość i kurs jednostki. 

21 lutego referat o trymie żagli wygłosił Michał 
Korneszczuk, który zaprezentował jak odpowiednio 
ustawiać żagle i jakich błędów unikać, a wystąpienie 
uzupełnił o zdjęcia i � lmy z regat.

14 i 28 marca Adam Jankowski wygłosił prelek-
cje poświęcone taktyce i przepisom regatowym. Do-
kładnie omówił kolejne etapy wyścigu – od startu, 
przez halsowanie i zwrot, aż do dotarcia na metę. 

Dużo specjalistycznej wiedzy dostarczył 4 kwie-
tnia Jacek Wysocki, uczestnik regat o Puchar Ame-
ryki i Admiral’s Cup, przybliżając technikę obsługi 
jachtu i wyjaśniając m.in. jak usprawnić wykonywa-
nie czynności na jachcie. 

Szkolenie regatowe zamknął 18 kwietnia Adam 
Jankowski referatem poświęconym meteorologii. 
Wykład podzielił na dwie części. W pierwszej przy-
pomniał podstawy meteorologii i omówił sposoby 
sprawdzania prognozy pogody. W drugiej skupił się 
na konkretnych przykładach zjawisk pogodowych 
oraz sposobach reagowania na nie.

Ważne były jednak nie tylko same prelekcje, ale 
również pytania i dyskusje, które były stałym ele-
mentem spotkań.

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia dla re-
gatowców zostały zarejestrowane i udostępnione na 
portalu Żeglarski.info.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Meteorologia dla żeglarzy, przepisy, 
taktyka, trym żagli, komunikacja w załodze 
– takie m.in. zagadnienia pojawiły się 
na szkoleniu regatowym, zorganizowanym 
przez Pomorski Związek Żeglarski. 

W 2017 roku, podczas spotkań środowiska żeglar-
skiego aranżowanych przez Bogusława Witkowskiego, wi-
ceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego ds. morskich 
oraz prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, padło 
wiele pomysłów i postulatów odnośnie podniesienia po-
ziomu polskiego ścigania regatowego. Na plan pierwszy 
wysuwała się organizacja szkolenia, podczas którego że-
glarze doskonaliliby swoje umiejętności. Pomorski Zwią-
zek Żeglarski wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i zor-
ganizował kurs dla żeglarzy regatowych.

Osiem spotkań, prowadzonych od 17 stycznia do 18 
kwietnia w gościnnej siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni, 
okazało się wielkim sukcesem. Każde przyciągnęło kilku-
dziesięciu słuchaczy. Nie zawiedli także prelegenci, chęt-
nie dzielący się wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia prowa-
dzili Eugeniusz Ginter, konstruktor jachtów i wykładow-
ca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-

nego w Szczecinie, Daniel Krokosz, psycholog z AWFiS 
Gdańsk, Michał Korneszczuk, żeglarz regatowy i morski, 
przedstawiciel żaglowni North Sail, Adam Jankowski, tre-
ner żeglarstwa oraz Jacek Wysocki, żeglarz, uznawany za 
jednego z najlepszych dziobowych na świecie.

– Pomysł zorganizowania szkolenia uważam za rewe-
lacyjny, a pełna sala to chyba najlepszy dowód na to, że 
było ono potrzebne, a prelegenci zostali dobrze dobrani 
– mówi Jarosław Kaczorowski, doświadczony regatowiec. 
– Wszystko zostało dobrze przygotowane i żałuję, że nie 
mogłem we wszystkich spotkaniach uczestniczyć.

W inauguracyjnym wykładzie Eugeniusz Ginter opo-
wiedział o optymalizacji jachtu pod kątem systemów prze-
licznikowych. Przedstawił najważniejsze zagadnienia, ja-
kie powinni znać żeglarze pływający w formule ORC. 
Omówił m.in. świadectwa pomiarowe i system „Velocity 
Prediction Program”. 

Tydzień później, 24 stycznia, Daniel Krokosz przybli-
żył słuchaczom temat komunikacji w załodze w zakresie 
psychologii – bazując również na własnym doświadczeniu 
z pracy z załogami klas 29er, 49er i 49erFX. 

Na spotkaniu 7 lutego Eugeniusz Ginter opowiadał 
o korzyściach wynikających ze stosowania podczas regat 

Andrzej Mielicki z Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego, koordynator projektu, 
zapowiada spotkanie.
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Żeglarze doskonalili 
umiejętności

 Szkolenie regatowe

Jednym z wykładowców był 
konstruktor jachtów Eugeniusz Ginter.

Uczestnicy szkolenia regatowego.

Trwa wykład...
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 PSŻiEM uczy i edukuje
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Od powołania Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa 
i Edukacji Morskiej minęły już trzy lata. 
W tym czasie zrealizowanych zostało wiele 
projektów. Niektóre są kontynuowane, inne 
zostały zakończone, powstają też nowe.

Zakończył się partnerski projekt „Gmina Pruszcz 
Gdański pod żaglami”, realizowany od września 2014 
roku przez Pomorski Związek Żeglarski, wspólnie z gminą 
Pruszcz Gdański. Instruktorzy PoZŻ na przystani w Wi-
ślince przez trzy sezony prowadzili żeglarskie lekcje wy-
chowania � zycznego, kursy żeglarskie i motorowodne, 
półkolonie i rejsy żeglarskie. Mieszkańcy gminy, zainspi-
rowani przez PoZŻ powołali Jachtklub Morski Wiślinka. 
Misja Związku dobiegła końca. W stanicy wodnej w Wi-
ślince jest i rozwija się żeglarstwo.

Zabawy nawigacyjne na mapie morskiej
Warsztaty „Matematyczne zabawy nawigacyjne na 

mapie morskiej”, prowadzone przez PSŻiEM, Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Słupsku, ruszyły w styczniu 2018 r.

Celem III edycji projektu (PSŻiEM przystąpiła do 
niego po raz pierwszy), było doskonalenie kompeten-
cji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania 
elementów nawigacji w połączeniu treści z matematyki 
i nauk przyrodniczych. W odniesieniu zaś do uczniów klas 
VI i VII –  przygotowanie ich do udziału w Wojewódzkim 
Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji.

Zainteresowanie warsztatami oraz zaangażowanie 
uczniów i ich opiekunów okazało się nadspodziewanie 
duże. W projekcie wzięło udział 112 uczniów z Ośrod-
ka Edukacji Kaszubskiej – SP w Starej Hucie, SP w Korze-
niewie k. Kwidzyna, SP nr 40 w Gdańsku, Społecznej SP 
w Dobrzewinie-Karczemkach, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Gdańsku, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kmiecinie, Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

w Gdańsku, SP z Oddziałami Sportowymi w Sopocie, 
SP w Jeleńskiej Hucie, SP nr 12 w Gdyni. W zajęciach 
uczestniczyli też uczniowie SP Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego w Wejherowie, Zespołu Szkół 
w Lipuszu, SP nr 1 w Rumi, SP nr 2 w Żukowie, SP nr 9 
w Rumi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, 
SP w Wocławach i Szkoły Podstawowej w Łebie. 

Dzieci przez dwa tygodnie pracowały w zespołach 
złożonych z trzech uczniów i nauczyciela. Po zakończe-
niu warsztatów, każdy otrzymał certy� kat uprawniający 
do udziału w konkursie Pomorski Mistrz Nawigacji.

Konkurs odbył się w marcu w Słupsku. Rywalizowało 
46 uczniów z województwa pomorskiego. Mistrzem Na-
wigacji została Marta Suliga (SP nr 5 w Słupsku), drugie 
miejsce zajął Paweł Kata (SP nr 9 w Rumi), a trzecie Dawid 
Mikołajczak (SP nr 2 w Ustce). Wyróżnieniami uhonoro-
wano: Patryka Jakiela (SP nr 5 w Słupsku), Igora Rostkow-
skiego (SP w Łebie), Kacpra Bokacza (SP w Zaleskich), 
Julię Nakoneczną i Paulinę Wojtaszek (SP w Kobylnicy), 
oraz Maję Jabczyńską (SP nr 9 w Słupsku).

Osiemnastu laureatów konkursu i sześciu nauczycieli, 
w ramach projektu Do granic Niepodległej, wzięło w maju 
udział w czterodniowym rejsie na Zawiszy Czarnym. Za-
pisy do kolejnej, IV edycji projektu już trwają.

Pomorski Program Edukacji Morskiej
PSŻiEM przez dwa lata uczestniczyła intensywnie 

w pracach nad Pomorskim Programem Edukacji Mor-
skiej, któremu patronował Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego. Program zaprezentowany podczas 
Konferencji Inauguracyjnej 15 czerwca w Centrum Kul-
tury Morskiej w Gdańsku, ma charakter otwarty i jest ad-
resowany do wszystkich typów szkół i placówek oświato-
wych województwa pomorskiego. Łączy obszerną wiedzę 
z wielu przedmiotów, kierując uwagę na tematykę mor-
sko-żeglarską w procesie nauczania.

Błękitna Szkoła – szkoła morskiego klimatu
To najnowszy projekt PSŻiEM, zwodowany w lu-

tym 2018 r. Projekt skierowany do uczniów z całej Polski, 
ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką morską, 
promowanie bezpieczeństwa nad wodą i pokazanie per-
spektyw zawodowych związanych z tą gałęzią gospodarki. 
Młodzież ma okazję poznać rodzaje i typy jachtów, ich bu-
dowę, nauczyć się obsługiwać urządzenia radiokomunika-
cji morskiej, spróbować swoich sił na symulatorze żeglar-
skim, poznać skomplikowany proces powstawania mor-
skich prognoz meteorologicznych. 

Nauczanie żeglarstwa i edukacja morska
Zajęcia w PSŻiEM są obecnie prowadzone w V kla-

sie sportowej o pro� lu żeglarskim i w III klasie gimnazjal-

nej z programem rozszerzonym o fakultet żeglarski. Pro-
jekty są realizowane w ramach porozumienia pomiędzy 
dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 51 a PSŻiEM – dla klasy 
III oraz umowy na prowadzenie zajęć sportowych w kla-
sie V tej samej szkoły, zawartej pomiędzy Urzędem Mia-
sta Gdyni a PoZŻ.

Uczniowie SP nr 51 w Gdyni, z opiekunem Paw-
łem Wołosewiczem, biorą udział w projekcie drugi rok, 
Uwieńczeniem ich pracy w roku 2017 był całodzienny, 
majowy rejs po Zatoce Gdańskiej na jachcie Allie. 

Młodzież gimnazjalna z klasy III A, prowadzona 
przez wychowawczynię Bożenę Meller, rozpoczęła trze-
ci rok nauki żeglarstwa. Na � nał drugiego roku wyruszyli 
w dwudniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Lobo 
de Mar z kapitanem Tomaszem Sobieszczańskim, na Kra-
kusie z kpt. Jackiem Jettmarem i Allie z kpt. Leopoldem 
Naskrętem.

Nowy żeglarski rok szkolny gimnazjaliści zainaugu-
rowali rejsami po Zatoce Puckiej na Allie i dwudniowym 
pobytem w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Jed-
na osoba w tej grupie uzyskała w minionym sezonie że-
glarskim patent żeglarza jachtowego. 

Współpraca z klubami żeglarskimi 
Od stycznia w zajęciach PSŻiEM uczestniczą dzie-

ci z UKS Kotwica w Gdyni. Cykl obejmuje gry i zabawy 
edukacyjne z ratownictwa i bezpieczeństwa na wodzie 
– w pracowni ratownictwa i asekuracji, elementy nawiga-
cji morskiej – w pracowni nawigacyjnej, komunikowanie 
się na wodzie podczas treningów – praktyczna obsługa ra-
dia – w pracowni komunikacji morskiej oraz ćwiczenia na 
symulatorze żeglarskim i stanowiskach modelowych. Wy-
kładowcami są nauczyciele żeglarstwa z klubu i szkoły. 

Matematyka pod żaglami na Kaszubach
To kolejny, duży projekt realizowany tym razem przez 

UKŻ Lamelka Kartuzy, którego współorganizatorem był 
Pomorski Związek Żeglarski, Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej Górze i Centrum Inicjatyw 
Edukacyjnych. 5 czerwca w zajęciach w Brodnicy Górnej 
wzięło udział ponad trzystu uczniów. A dlaczego Matema-
tyka pod żaglami? Grupy, które nie żeglowały, rozwiązy-
wały ćwiczenia matematyczne na mapach morskich pod-
czas zajęć z nawigacji, które prowadzili nauczyciele żeglar-
stwa z PoZŻ, i ćwiczyły na trenażerze żeglarskim.

Popularyzacja żeglarstwa 
Dlaczego ciało unosi się na wodzie, jak zakładać pas 

ratunkowy i kamizelkę asekuracyjną, czym jest kombi-
nezon wypornościowy – odpowiedź na te i inne pytania 
otrzymali 14 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 
w Gdyni im. Kazimierza Jurkiewicza na spotkaniu żeglar-
skim, które prowadzili nauczyciele żeglarstwa z PSZiEM. 
Wydarzenie zgromadziło na sali gimnastycznej ponad set-
kę uczniów z klas piątych i szóstych. 

PoZŻ w roku 2018 dostarczał eksponaty żeglarskie 
i symulator na wiele imprez przygotowanych dla miesz-
kańców Gdyni, m.in. Dzień Dziecka zorganizowany przez 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Rodzinny Piknik 
Żeglarski Gdyńskiego Centrum Sportu na basenie jach-

towym im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni, czy mecz ko-
szykówki pomiędzy drużynami Basket 90 Gdynia – Spar-
tak Nogińsk.

Cykl spotkań popularyzujących żeglarstwo prowa-
dził kpt. Tomasz Sobieszczański, bardziej znany jako Ka-
pitan Lobo. Kapitana gościła SP nr 39 w Gdyni, Dom Kul-
tury przy Szkole Podstawowej w Subkowach, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Trzciń-
sku. W prelekcjach uczestniczyło ponad tysiąc słuchaczy.

11 października gimnazjaliści klasy III z SP nr 51 
spotkali się w siedzibie PoZŻ z wnuczką admirała Józefa 
Unruga, Barbarą Unrug, która opowiedziała o legendar-
nym admirale, jego niezłomnej postawie w czasie wojny 
i losach powojennych.

Działalność publicystyczna i udział 
w konferencjach

Nauczyciele żeglarstwa PSŻiEM czynnie uczestni-
czą w pracach zespołu PZŻ w Instytucie Badań Edukacyj-
nych nad Polską Ramą Kwali� kacji w zakresie opracowy-
wania założeń stopni instruktorskich i trenerskich, publi-
kują artykuły w branżowych periodykach pedagogicznych 
(Edukacja Pomorska, Informator Oświatowy), w mediach 
elektronicznych (Żeglarski.info, pya.org.pl), aktywnie też 
działają w komisjach Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Leopold W. Naskręt
Fot. Tadeusz Lademann
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Zajęcia w Błękitnej Szkole.

Rejs Lobo de Mar po Zatoce Gdańskiej.

Warsztaty nawigacyjne.
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Blisko 200 uczestników wzięło 24 marca 
udział w IV Żeglarskiej Konferencji 
Bezpieczeństwa, zorganizowanej 
przez Pomorski Związek Żeglarski.

Słuchacze z całej Polski – z Bolesławca, Rewy, Redy, 
Łodzi, Międzyrzecza Podlaskiego, Sopotu, Gdańska, Gdy-
ni, Płocka, Kętrzyna, Straszyna, Kościerzyny, Łowicza, 
Torunia, Szczecina, Elbląga, Pruszcza Gdańskiego, Iła-
wy, Sztutowa, Starogardu Gdańskiego, Warszawy, Mielna, 
Słupska, Ustki, Chojnic, Ustarbowa, Paparzyna, Koszali-
na, Gliwic, Piły, Kruszwicy, Somonina, Bydgoszczy, Siera-
kowic, Darłowa, Poznania, Krakowa, Włocławka, Lubliń-
ca, Lublina, Jantara, Wrocławia, Rotmanki, 
Inowrocławia – wypełnili szczelnie Audito-
rium Maximum na Wydziale Nawigacyjnym 
Akademii Morskiej w Gdyni.

– Bezpieczeństwo było, jest i będzie 
jednym z najważniejszych aspektów żeglar-
stwa – mówił witając licznie przybyłych pre-
zes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz 
Chamera. – Na śródlądziu, na morzu i pod-
czas rywalizacji sportowej. Ten aspekt nie 
może być zapomniany i pominięty w naszej 
codziennej działalności. Dziękuję wszystkim 
prelegentom, którzy przybliżą nam nowości 
i przypomną to, co wspomaga żeglarskie bez-
pieczeństwo.

– W przygotowaniach tej konferencji brali udział 
m.in. członkowie ekipy, która steruje Polskim Związkiem 
Żeglarskim – podkreślał prezes PoZŻ i wiceprezes PZŻ 
ds. morskich Bogusław Witkowski. – Jest z nami Katarzy-
na Domańska, wiceprezes ds. szkolenia, jest skarbnik PZŻ 
Jacek Pietraszkiewicz, który będzie prelegentem. Cieszy 
obecność na sali młodzieży, to bardzo dobrze, że chcą się 
dalej uczyć. Ale szczególnie witamy nestorów, mających 
za sobą wiele mil morskich, zawsze gotowych do spotkań 
i dyskusji.

Zaczęło się od wyróżnień. Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, pod którego honoro-
wym patronatem odbyło się spotkanie oraz prezes Bogu-
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sław Witkowski, wręczyli odznaki Zasłużony dla Żeglar-
stwa Pomorskiego.

Konferencja skupiła się wokół „Podstaw bezpieczne-
go żeglowania”. W roli prowadzącego po raz drugi wystą-
pił Leopold Naskręt, kapitan jachtowy i motorowodny, se-
kretarz Zarządu PoZŻ, koordynator Pomorskiej Szkoły 
Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.

Rozpoczął od „zagadek meteorologicznych” Marek 
Zwierz, oceanograf, meteorolog, informatyk, dziennikarz 
i fotograf. Zaprezentował granice odpowiedzialności me-
teorologicznych państw, opowiedział gdzie szukać pro-
gnoz, przedstawił modele matematyczne i odpowiedział 
na pytanie co to jest GRIB i Routing.

Jacek Pietraszkiewicz, szef działu badań i rozwoju 
polskiej � rmy NAVSIM, rozwijającej technologie e-Na-
vigation, a także jej prezes, podzielił się wiedzą na temat 
systemów używanych do celów lokalizacyjnych. GMDSS 
– przy okazji akcji poszukiwawczej jachtu Sunrise, a także 
systemów trackingowych Yellow Brick (YB), SPOT i inRe-
ach. Apelował, by żeglarze pamiętali, że każde wezwanie 
pomocy to prośba o to, by ratownicy przez kilka godzin 
ryzykowali dla nas swoje zdrowie i życie.

Jarosław Kaczorowski, kapitan jachtowy i motoro-
wodny, trener żeglarstwa i sędzia żeglarski klasy państwo-
wej, zaczął od rozróżnienia jachtu dzielnego i jachtu szyb-
kiego. Podkreślił, że jego zdaniem współczesne jednostki 
– jachty szybkie – też mogą być dzielne. Mówił co robić 
w sztormie, namawiając, by płynąć na maksymalnie du-
żych żaglach. Przekonywał do porzucenia stalowych lin.

Wiktor Wróblewski, kapitan jachtowy, instruktor 
żeglarstwa i motorowodny, czynny szkoleniowiec i eg-
zaminator, członek zarządów PZŻ oraz fundacji CWM 
ZHP, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, 
mówił, że w nauczaniu żeglarstwa trzeba odpowiadać na 
współczesne wyzwania. A to oznacza współpracę, samo-
dzielność i odpowiedzialność.

Konrad Lipski i Maciej Patoka prowadzący � rmę 
Yacht Company, która specjalizuje się w kompleksowych 
usługach konserwacyjnych jachtów żaglowych i łodzi mo-
torowych, udzielali konkretnych rad, np. co zrobić z ka-
dłubem dotkniętym osmozą.

Piotr Oleksiak z Katedry Zastosowań Informatyki 
w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej, związany z SKŻ Ergo Hestia Sopot, 
podkreślał w swoim wystąpieniu, że największą trud-
nością w zabezpieczaniu regat windsur� ngowych jest 
ogromna � ota, a nie np. zbyt silny wiatr. – Doświadczenie 
uczy, że bardziej boimy się braku wiatru niż jego siły – mó-
wił. Opowiedział także o wykorzystywaniu systemu geolo-
kalizacjnego podczas regat.

Milena Lachowicz, psycholog kliniczny i sportowy, 
adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, mówiła m.in. o wa-
runkach i sposobach skutecznej komunikacji. 

Janusz Maziarz, kapitan żeglugi wielkiej, zastęp-
ca dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownic-
twa ds. operacyjnych, przekonywał, że im częściej będzie-
my mówili o bezpieczeństwie, tym mniej SAR będzie miał 
pracy. Przedstawił statystyki Służby – w 2017 roku było 
26 proc. akcji związanych z jachtami. Wskazywał na uchy-
bienia żeglarzy. Mówił o niewłaściwym używaniu sygna-
łu mayday, o tym, że EPIRB trzeba zarejestrować. I zakoń-
czył apelem: – Bądźcie tak wyposażeni i tak ubrani, żeby-
ście dali nam szansę.

Dyskusje trwały podczas wystąpień i w kuluarach. 
Organizatorem konferencji był PoZŻ, współorganizato-
rem Akademia Morska w Gdyni. Spotkanie odbyło się 
pod honorowym patronatem marszałka województwa po-
morskiego Mieczysława Struka. Partnerami były Komisja 
Żeglarstwa Morskiego PZŻ i Komisja Szkolenia PZŻ. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Gdańsk, 
Trójmiasto.pl, magazyn Żagle oraz Żeglarski.info.

Ilona Miluszewska
Fot. Tadeusz Lademann
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Pytania do Marka Zwierza, z prawej prowadzący 
konferencję Leopold Naskręt.
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Podstawy bezpiecznego
żeglowania

Słuchacze konferencji.

Zebranych wita prezes PZŻ Tomasz Chamera.

Wiktor Wróblewski.

Jacek Pietraszkiewicz.
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Odsłonięcie Pomnika Polski Morskiej, 
II Żeglarska Parada Świętojańska, wystawa 
malarstwa marynistycznego i regaty Jacht 
Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” 
– Święto Morza w Gdyni obfi towało 
w żeglarskie atrakcje.
 

W dniach 22-24 czerwca w Gdyni odbyło się kolejne 
Święto Morza – wydarzenie nawiązujące do przedwojen-
nych uroczystości, które podkreślały związki Polski z Bał-

tykiem. Jak co roku wziął w nim udział Pomorski Zwią-
zek Żeglarski.

Od piątku 22 czerwca przez trzy czerwcowe dni od-
bywała się dziesiąta edycja akcji Pomorze na morze. Do-
datkowo w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
można było zwiedzać wystawę malarstwa marynistycz-
nego Jerzego Springera, 60-letniego artysty z Wągrowca, 
a równocześnie komandora Sekcji Jachtów Sterowanych 
Radiem, sędziego i organizatora regat zdalnie sterowa-
nych modeli żaglowych.

W piątek i sobotę odbyły się 
Puchary Marynarki Wojennej, 
zorganizowane przez Jacht Klub 
Marynarki Wojennej „Kotwica”. 
W tym roku regaty przypominały 
o stuleciu Marynarki Wojennej oraz 
sześćdziesięcioleciu JKMW „Ko-
twica”. Wzięło w nich udział szes-
naście jachtów, które wystartowa-
ły w grupach Open i ORC. W gru-
pie Open I najlepiej spisał się Hu-
bert Jabłoński (niezrzeszony), skip-
per jachtu Sante Amore, a w Open 
II Maciej Krzesiński (YKP Gdynia) 
na Oceanie 650. Z kolei w ORC I 
zwyciężył Jerzy Turzyński (JKM 
„Gryf ” Gdynia) na jachcie Alba-
tros, a w ORC II Jan Piernikarczyk 
(JKM „Gryf ” Gdynia) na Pallasie.

Niezwykłym wydarzeniem była sobotnia II Żeglar-
ska Parada Świętojańska, w której wzięło udział 41 jach-
tów i ponad 200 żeglarzy. O godzinie 22 jednostki ruszy-
ły z okolic mola w Orłowie, uformowały paradę i popły-
nęły w stronę gdyńskiej mariny. 20 minut później, kiedy 
pierwsze jachty znalazły się na wysokości plaży w Śród-
mieściu, żeglarze odpalili petardy i race. Czerwona łuna 
na Zatoce Gdańskiej przyciągnęła uwagę tysięcy ludzi ba-
wiących się na koncertach na gdyńskiej plaży – tym bar-
dziej, że ze sceny dało się słyszeć znany motyw muzycz-
ny z � lmu „Piraci z Karaibów”. Po paradzie na falochronie 
wschodnim basenu żeglarskiego rozpoczęło się spotkanie 
integracyjne dla załóg.

Najważniejszym wydarzeniem ostatniego weeken-
du czerwca było odsłonięcie Pomnika Polski Morskiej na 
Skwerze Kościuszki. Inicjatywa zbudowania monumen-
tu, który upamiętniałby związki Polski z morzem, wyszła 
w 2015 roku od Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Pomorskie-
go Związku Żeglarskiego. Do poparcia pomysłu udało im 
się namówić ponad sto stowarzyszeń i instytucji morskich 
z całego kraju. Ideę poparły też władze Gdyni, które zna-
lazły pieniądze na ten cel. W marcu 2017 roku rozstrzy-
gnięty został konkurs architektoniczny, w którym zwycię-
żył projekt z pracowni prof. Andrzeja Gette-
ra, a rok później rozpoczęła się budowa.

W niedzielę 24 czerwca, w samo po-
łudnie, odbył się uroczysty apel, w którym 
wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, 
minister obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
prezes PoZŻ Bogusław Witkowski oraz pre-
zes LMiR Andrzej Królikowski, którzy odsło-
nili pomnik, a także senatorowie, posłowie 
i setki mieszkańców Gdyni.

– To bardzo ważny dzień, bo po wielu latach sta-
rań wielu organizacji udało się odsłonić Pomnik Polski 
Morskiej – mówił Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ. 
– Wszystkie środowiska związane z morzem zostały 
uhonorowane i upamiętnione. Powstanie tego pomni-
ka otwiera etap, w którym trzeba promować związki Pol-
ski z morzem. I od nas samych zależy, jak tę ideę wcieli-
my w życie. 

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Żeglarskie atrakcje 
w Gdyni
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 Święto Morza z PoZŻ
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Uroczyste zakończenie Pucharów Marynarki Wojennej 
poprowadził Edward Kinas, komandor JKMW „Kotwica”.

II Żeglarska Parada Świętojańska.
Odsłonięcie Pomnika Polski Morskiej.

Składanie wieńców na wodach Bałtyku.
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Słynni kapitanowie 
uhonorowani

 Aleja Żeglarstwa Polskiego

Zygfryd „Zyga” Perlicki, Zbigniew Puchalski 
i Tadeusz Siwiec dołączyli w 2018 roku 
do grona legendarnych żeglarzy, których 
tablice odsłonięto w Alei Żeglarstwa 
Polskiego w Gdyni.

Już piętnaście tablic znajduje się w Alei Żeglarstwa 
Polskiego na wschodnim falochronie gdyńskiego basenu 
żeglarskiego im. Mariusza Zaruskie-
go. W tym roku wzbogaciła się o trzech 
wielkich kapitanów.

11 czerwca 2018 roku odsłonięto 
tablice poświęcone Zygfrydowi „Zydze” 
Perlickiemu i Zbigniewowi Puchalskie-
mu. Wybór daty nie był przypadkowy 
– tego dnia jacht Copernicus, na którym 
obaj żeglarze wystartowali w wokół-
ziemskich regatach Whitbread Round 
the Word Race (obecnie Volvo Ocean 
Race) w latach 1973-1974, wypływał 
do Goeteborga na Wyścig Legend Vo-
lvo Ocean Race. 

Zygfryd „Zyga” Perlicki (1932-
2017) był regatowcem uniwersalnym – 
ścigał się z sukcesami zarówno na jach-
tach morskich, wygrywając m.in. Kie-
ler Woche w 1957 roku, jak i na małych 
łódkach sportowych – na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium w 1972 r. 
zajął ósme miejsce w klasie Soling.

Zbigniew Puchalski (1933-2014) dał się poznać 
z samotnych rejsów, w których osiągnął niemałe sukcesy. 
W 1972 i 1976 roku wystartował w transatlantyckich rega-
tach samotników OSTAR, a w 1975 roku w AZAB. Rów-
nież samotnie opłynął świat w latach 1976-1980.

W niedzielę 14 października 2018 roku do grona 
najsłynniejszych żeglarzy dołączył Tadeusz Siwiec (1928-
2017), świetny regatowiec i współtwórca m.in. Jacht Klu-

bu Marynarki Wojennej „Kotwica”, który tego dnia uro-
czyście kończył sezon żeglarski, a przez cały 2018 rok 

świętował 60-lecie powstania. Kapitan Siwiec był dosko-
nałym żeglarzem morskim – przepłynął w rejsach po-

nad 65 000 Mm, trzykrotnie zdo-
bywał tytuł morskiego żeglarskie-
go mistrza Polski i ośmiokrotnie 
zwyciężał w Błękitnej Wstędze Za-
toki Gdańskiej. Brał również udział 
w zagranicznych regatach Bermudy 
- Travemünde i Admiral’s Cup. 

*
Aleja Żeglarstwa Polskiego 

powstała w 2012 roku z inicjatywy 
Polskiego Związku Żeglarskiego, 
Pomorskiego Związku Żeglarskie-
go, Ligi Morskiej i Rzecznej, mia-
sta Gdyni oraz Urzędu Morskiego 
w Gdyni. 

Umieszczone są w niej tablice 
Władysława Wagnera, Leonida Te-
ligi, Teresy Remiszewskiej, Juliusza 
Sieradzkiego, Wojciecha Orszulo-
ka, Michała Sumińskiego, Witol-
da Bublewskiego, Zdzisława Pień-
kawy, Bolesława K. Kowalskie-
go, Ludomira Mączki, Kazimierza 
„Kuby” Jaworskiego, Dariusza Bo-
guckiego, Zygfryda „Zygi” Perlickie-
go, Zbigniewa Puchalskiego i Tade-
usza Siwca.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Odsłonięcie tablicy Tadeusza Siwca. Od lewej: marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezes PoZŻ Bogusław 
Witkowski, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska 
i Marek Siwiec, syn kapitana.

Uroczystość odsłonięcia tablic 
Zygfryda „Zygi” Perlickiego i Zbigniewa Puchalskiego.

Odsłonięcie tablicy Zbigniewa Puchalskiego. Od lewej: dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Krzysztof Czopek, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.

Zygfryd „Zyga” Perlicki na Starze podczas 
regat na Węgrzech w 1959 roku.
Fot. archiwum rodziny Perlickich

Zbigniew Puchalski.
Fot. archiwum PoZŻ

Tadeusz Siwiec.
Fot. archiwum rodziny Siwców
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Jacht Copernicus z fl oty Yacht Klubu „Stal” 
Gdynia, popłynął w czerwcowym wyścigu 
The Legends Race – zmaganiach jachtów 
startujących w dotychczasowych edycjach 
regat Volvo Ocean Race. 

Informacje o tym, że polska jednostka weźmie udział 
w tym przedsięwzięciu podano 25 stycznia, podczas kon-
ferencji prasowej.

W siedzibie Yacht Klubu „Stal” Gdynia z dziennika-
rzami spotkali się trzej uczestnicy pierwszych regat Whit-
bread sprzed 45 lat, które dziś znamy jako Volvo Ocean 
Race – członkowie ówczesnej załogi Copernicusa: Bog-
dan Bogdziński, Ryszard Mackiewicz i Bronisław Tarnac-
ki. Obecni byli też: komandor klubu Kajetan Kilanowski, 
Piotr Tarnacki i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, 
a jednocześnie wiceprezes do spraw morskich Polskiego 
Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, który przeka-
zał załodze jachtu � agę PoZŻ.

Współczesne Volvo Ocean Race to wokółziemskie 
załogowe regaty żeglarskie, rozgrywane co cztery lata. 
Pierwsza edycja odbyła się w latach 1973-74. Startowały 
wtedy dwa polskie jachty – Otago – dowodzony przez kpt. 
Zdzisława Pieńkawę i Copernicus – prowadzony przez kpt. 
Zygfryda „Zygę” Perlickiego. Oba jachty ukończyły regaty. 

Copernicus na jedenastym, a Otago, który w trakcie regat 
stracił bezanmaszt, na trzynastym miejscu.

Uroczystość pożegnania Copernicusa wyruszającego 
na start regat do Goeteborga była okazją do upamiętnienia 
żeglarzy, uczestników Whitbread Round the World Race 
– Zygfryda „Zygi” Perlickiego i Zbigniewa Puchalskiego. 
11 czerwca w Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięto tablice 
poświęcone tym dwóm słynnym gdyńskim żeglarzom.

Copernicus był najstarszym jachtem, którego zało-
ga zadeklarowała udział w  e Legends Race i jedynym 
uczestnikiem pierwszych regat Whitbread. Gdynianie na 

trasie z Goeteborga do Hagi płynęli pod dowództwem ka-
pitana Bronisława Tarnackiego, uczestnika pierwszych re-
gat z cyklu Whitbread Round the World Race z 1973 roku. 
Patronat nad rejsem jachtu sprawowały PoZŻ i PZŻ.

Na starcie wyścigu stanęło dwanaście jednostek, ale 
ukończyło go jedenaście, w tym Copernicus, który zajął 
ostatnią lokatę. Nie mogło być inaczej, ponieważ gdyń-
ski jacht był najstarszy i najwolniejszy w regatowej staw-
ce. Jednak to nie ostateczna lokata w zestawieniu była 
w tym przypadku najważniejsza. Organizatorzy chcieli 
przypomnieć i uhonorować jachty i żeglarzy, którzy zapi-
sali się w historii Volvo Ocean Race.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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Dwa fi lmy fabularne, trzy dokumentalne 
i pełna ludzi sala Muzeum Marynarki 
Wojennej. W sobotę 3 lutego 2018 roku 
odbyła się gdyńska edycja festiwalu 
JachtFilm.

Pomorski Związek Żeglarski od lat wspiera pokazy 
� lmów żeglarskich. W latach 2013-2015 w Gdyni, Gdań-
sku i Pucku zorganizowaliśmy cztery edycje „Kina pod ża-
glami”. W 2016 roku, na 90-lecie Gdyni, odbył się Prze-
gląd Filmów Żeglarskich, którego kontynuacją jest gdyń-
ska edycja festiwalu JachtFilm, współorganizowana przez 
PoZŻ. 3 lutego uroczyście otwarta została kolejna odsło-
na tego wydarzenia.

– Spotykamy się już po raz trzeci w Muzeum Mary-
narki Wojennej i to miejsce się sprawdza, bo każdego roku 
cała sala jest pełna – mówił Andrzej Minkiewicz, popula-
ryzator kina żeglarskiego i organizator JachtFilmu. – Tym 
razem pokażemy pięć � lmów, wszystkie zagraniczne. Wy-
jątkowo będą wśród nich produkcje fabularne. Nie są to 
jednak bajki, opowiadają o prawdziwych wydarzeniach 
z historii żeglarstwa.

Pierwszym � lmem fabularnym było „Za burtą”, opo-
wieść o załodze trimaranu Rose-Noelle, która przez czte-
ry miesiące walczyła o życie pod pokładem przewróco-
nej przez falę jednostki. Drugim hollywoodzka produkcja 
„Wiatr”, poświęcona regatowym zmaganiom między USA 
a Australią w Pucharze Ameryki.

Na JachtFilmie tradycyjnie pokazano również pro-
dukcje dokumentalne. Duże zainteresowanie wzbudziła 
„Dziewicza podróż”, opowiadająca o samotnym, wokół-

ziemskim rejsie nastoletniej Holenderki Laury Dekker. 
Żeglarka o prawo do wypłynięcia musiała walczyć z opie-
ką społeczną i sądem, ale ostatecznie dopięła celu.

Kolejny obraz – „Niech płynie muzyka” – opowiadał 
o francuskiej piosenkarce, Marieke Huysmans Berthou, 
która pływa z pianinem, dając koncerty w niewielkich 
francuskich miejscowościach nad Atlantykiem. Z kolei 
trzeci dokument – „Morscy Cyganie. Na krańcu świata” 
–  to pełna humoru opowieść o szalonym rejsie z Nowej 
Zelandii do Patagonii 16-osobowej grupy młodych ludzi.

JachtFilm to nie tylko pokazy na srebrnym ekranie. 
Andrzej Minkiewicz zapowiadał każdy � lm oraz przybli-
żał publiczności okoliczności jego powstania i dalsze losy 
bohaterów. Dodatkową atrakcją był konkurs dla uważ-
nych widzów, w którym można było wygrać książki o te-
matyce żeglarskiej. 

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Żeglarskie historie 
w kinie

 JachtFilm w Gdyni

Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
i Andrzej Minkiewicz, organizator JachtFilmu. 

Copernicus 
w Volvo Ocean Race!

 Wyścig Legend

Copernicus w drodze 
do Goeteborga.

Pierwsza zmiana ekipy Copernicusa – załoga, która 
dostarczyła jacht na start The Legends Race. 

Prezes Bogusław Witkowski przekazuje fl agę PoZŻ 
komandorowi „Stali” Kajetanowi Kilanowskiemu.
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W roku 2017 i 2018 pożegnaliśmy kolejnych 
wybitnych przedstawicieli polskiego 
środowiska żeglarskiego. Przypomnijmy ich. 

4 listopada 2017 roku odszedł na wieczną wachtę 
Wojciech Górski, wieloletni i niezwykle zasłużony dzia-
łacz żeglarski, znakomity instruktor żeglarstwa, wycho-
wawca wielu pokoleń żeglarzy, członek honorowy Pol-
skiego Związku Żeglarskiego.

Podczas II wojny światowej był członkiem Szarych 
Szeregów. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. 
Był doktorem nauk technicznych. Jachtowy kapitan żeglu-
gi wielkiej. Społeczną działalność organizacyjną w żeglar-
stwie rozpoczął w 1957 r. w Klubie Morskim PTTK „Bry-
za”, gdzie od 1960 r. był komandorem. W latach 1961-1975 
był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK, w la-
tach 1964-2017 członkiem oraz przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej PZŻ, a w latach 1976-2017 członkiem Ko-
misji Statutowej PZŻ. Był także, w latach 1969-1993 człon-
kiem Komisji Szkolenia PZŻ i przewodniczącym Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie kapitańskie.

13 listopada 2017 roku zmarł Jerzy Maćkowiak, że-
glarz, inżynier budowy okrętów oraz aktywny członek spo-
łeczności żeglarskiej.

Urodził się we Włocławku w 1935 roku, tam też roz-
począł uprawianie żeglarstwa. W 1952 r. był współzało-
życielem i pierwszym kierownikiem Klubu Żeglarskiego 
Ligi Morskiej we Włocławku. Po przyjeździe do Gdań-
ska na studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechni-
ki Gdańskiej, związany był z Akademickim Klubem Mor-
skim AZS, Klubem Żeglarskim „Błękitni”, którego był za-
łożycielem, a od lat 70. z Jachtklubem Morskim „Neptun”.

Po ukończeniu studiów Jerzy Maćkowiak rozpoczął 
pracę w gdańskiej Stoczni „Wisła”, w której zaprojektował 
i zbudował serię jachtów Ze� r. Później, jako dyrektor 
Płockiej Stoczni Rzecznej, produkował jachty J-80. Żeglo-
wał na własnej konstrukcji Chochliku i Chochliku II.

Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie Gdańskiego Ok-
ręgowego Związku Żeglarskiego (obecnie Pomorski Zwią-
zek Żeglarski) i Polskiego Związku Żeglarskiego. W PZŻ 
ponadto przez wiele lat pełnił funkcję inspektora tech-
nicznego i szefa Zespołu Nadzoru Technicznego oraz 
członka Komisji Żeglarstwa Morskiego. 

14 listopada 2017 roku zmarł Jerzy Tarasiewicz, że-
glarz, � zyk, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdy-
ni (1956) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wraz z kolegą z rocznika Januszem Misiewiczem, 
przeszli do historii polskiego żeglarstwa jako bohaterowie 
głośnej, pionierskiej wyprawy przez Atlantyk z 1959 roku, 
starą szalupą z transatlantyku Batory, którą nazwali Chat-
ką Puchatków.

Po powrocie ukończył � zykę na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i podjął pracę na uczelni. Tęsknił jednak za 
wolnością, której brakowało w PRL-u. Ruszył ponownie 
w świat i znowu szalupą, tym razem o nazwie Rozumek. 
Ostatecznie osiadł w USA, na wyspie Islamorada u wy-
brzeży Florydy.

28 stycznia 2018 roku odszedł Jan Piasecki, kapitan 
żeglugi wielkiej, instruktor, działacz żeglarski. Był warsza-
wiakiem, harcerzem Szarych Szeregów, absolwentem Po-
litechniki Warszawskiej. Prowadził wiele rejsów oraz kur-
sów manewrowych i instruktorskich organizowanych 
przez CWM ZHP i Harcerski Jachtklub Wodnik Gdańsk. 
Był wielokrotnie KWŻ-tem kursów żeglarskich w OSM 
LOK w Jastarni. 

1 maja 2018 roku odszedł na wieczną wachtę ka-
pitan Jerzy Sroka, wielki pasjonat żeglarstwa morskie-
go i oceanicznego, przez ponad 18 lat współpracujący 
z Ośrodkiem Żeglarstwa Morskiego w Trzebieży. Na po-
czątku jako kursant, następnie instruktor żeglarstwa PZŻ, 
a w ostatnich latach kapitan i opiekun dwóch jednostek 
J-140 – Juranda i Śmiałego.

Związany był przez wiele lat z Bielskim Okręgowym 
Związkiem Żeglarskim. Laureat nagrody za najwybitniej-
szy rejs morski Bielskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego na Darze Bielska, na trasie Hurgada – Dar es Sa-
laam, od grudnia 1994 r. do kwietnia 1995 r. Dwukrotnie 
przepłynął Atlantyk, Ocean Indyjski, Morze Czerwone.

22 maja 2018 roku zmarł Janusz Misiewicz, drugi 
obok Jerzego Tarasiewicza, bohater słynnego rejsu Chatki 
Puchatków przez Atlantyk. Po zakończeniu wyprawy pod-
jął pracę na statkach Polskiej Marynarki Handlowej jako 
o� cer, a później kapitan.

11 sierpnia 2018 roku zmarł kapitan Henryk Kuja-
wa, konstruktor i współtwórca m.in. jachtów J-140 i J-80 
oraz zasłużony członek Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

Ukończył Technikum Budowy Okrętów „Conradi-
num” w Gdańsku oraz studia na Politechnice Gdańskiej. 
W 1948 r. rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Kon-
strukcji Okrętowych i Biurze Projektowym Stoczni Gdań-
skiej. W latach 50. zorganizował zespół, który skonstru-
ował i zbudował pełnomorskie stalowe jachty typu J-140 
i J-80 dla Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Był również za-
angażowany m.in. w stworzenie jachtów Kismet i Gedania 
oraz � otylli „Czerwonych Żagli” dla ZHP.

W 1951 r. zdobył patent kapitański. Pływał na skon-
struowanych przez siebie jachtach, m.in. na Otago, Freyi 
i Mestwinie. Był członkiem i wieloletnim członkiem Za-
rządu Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, mierniczym i inspek-
torem Komisji Nadzoru Technicznego Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Cześć ich pamięci!

Oprac. Tomasz Falba

Pożeglowali do Hilo
 Odeszli na wieczną wachtę

2018

Legendarny przedwojenny dowódca 
Floty w Gdyni i Obrony Wybrzeża w 1939 
roku admirał Józef Unrug, we wtorek 
2 października spoczął na Cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 

Admirał Józef Unrug jest jedną z najważniejszych po-
staci w historii polskiej Marynarki Wojennej. Od 1925 do 
1939 roku był dowódcą Floty w Gdyni, a w 1939 roku do-
wódcą Obrony Wybrzeża. Był także zapalonym żeglarzem 
– od 1928 roku pełnił funkcję komandora Oddziału Mor-
skiego Yacht Klubu Polski w Gdyni, związany był również 
z Jacht Klubem Morskim „Gryf ” i O� cerskim Yacht Klu-
bem. W 1936 roku stanął na czele Rady Jachtingu Mor-
skiego, a dwa lata później zaczął kierować Delegaturą Pol-
skiego Związku Żeglarskiego w Gdyni.

Podróż prochów Józefa Unruga i jego żony Zo� i do 
Polski rozpoczęła się 24 września z francuskiego Mon-
trésor, gdzie admirał spoczywał od 1973 roku. Po uroczy-
stym pożegnaniu, trumny zostały przewiezione na pokład 
ORP Generał Tadeusz Kościuszko. W niedzielę 30 wrze-
śnia jednostka w asyście innych okrętów Marynarki Wo-
jennej wpłynęła do Helu.

W poniedziałek 1 października w Helu odbyły się 
pierwsze uroczystości, po których prochy Józefa i Zo� i 
Unrugów zostały przewiezione do Gdyni i wystawione 
w kościele garnizonowym Marynarki Wojennej RP. Tam 
we wtorek o godzinie 10 rozpoczęła się msza święta po-
grzebowa, po której ulicami Oksywia ruszył kondukt na 
Cmentarz Marynarki Wojennej.

W uroczystościach na cmentarzu wzięli udział m.in. 
rodzina admirała, prezydent Polski Andrzej Duda, mi-
nister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, parlamen-
tarzyści, władze Gdyni i setki mieszkańców Pomorza. 
Ich pierwszym akcentem było odczytanie postanowienia 
o pośmiertnym awansowaniu Józefa Unruga na sto-

pień admirała � oty i wręczenie aktu mianowania na ręce 
Krzysztofa Unruga, wnuka admirała. Następnie egzekwie 
nad trumnami odprawił biskup polowy Wojska Polskiego 
ks. Józef Guzdek.

Prochy Józefa Unruga i jego żony spoczęły w specjal-
nie zaprojektowanej i zbudowanej Kwaterze Pamięci, obok 
szczątków jego podkomendnych – Stanisława Mieszkow-
skiego, Zbigniewa Przybyszewskiego i Jerzego Staniewi-
cza – którzy zostali rozstrzelani przez komunistów w 1952 
roku, w tzw. procesie komandorów.

Pamięć o Józe� e Unrugu, który kierował przed woj-
ną Delegaturą Polskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni, 
pielęgnuje również Pomorski Związek Żeglarski. W 2014 
roku, wspólnie z Yacht Klubem Polski Gdynia i Fundacją 
Helios, obchodziliśmy „Rok Admirała Unruga”. Pretek-
stem było 90-lecie powstania YKP Gdynia, 130-lecie uro-
dzin wiceadmirała i 75-lecie wybuchu II wojny światowej 
Z tej okazji zorganizowana została wystawa „Józef Unrug 
– człowiek, marynarz, żeglarz”, którą obejrzało około 3000 
zwiedzających.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Marynarz i żeglarz 
spoczął w Gdyni

 Pogrzeb admirała Unruga
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Uroczystość pożegnania.

Złożenie prochów Józefa i Zofi i Unrugów w Kwaterze Pamięci.
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Kronika 2017/2018
 Najważniejsze wydarzenia z udziałem PoZŻ 

2 grudnia 2017 r. – W Przywidzu odbyło się Święto 
Żeglarstwa i Pomorska Gala Żeglarska. 

2 grudnia – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się 
posiedzenie Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ. 

12 grudnia – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się 
świąteczne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa. 

17 stycznia 2018 r. – W Szkole Morskiej w Gdyni odbyło 
się pierwsze z cyklu szkoleń regatowych. Kolejne: 24 
stycznia, 7 i 21 lutego, 14 i 28 marca oraz 4 i 18 kwietnia. 

25 stycznia – W siedzibie Yacht Klubu „Stal” Gdynia 
miała miejsce konferencja prasowa, podczas której 
ogłoszono start jachtu Copernicus w regatach legend 
podczas Volvo Ocean Race. 

3 lutego – W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
odbył się JachtFilm. 

24 lutego – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył się 
Konwent Komandorów PoZŻ. Przy okazji otwarta została 
wystawa prac malarskich Jerzego Springera. 

15 marca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się 
kwartalne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.

24 marca – Na Wydziale Nawigacyjnym Akademii 
Morskiej w Gdyni odbyła się IV Konferencja 
Bezpieczeństwa – Podstawy bezpiecznego żeglowania. 

25 marca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył się 
zwyczajny Sejmik Sprawozdawczy PoZŻ. Delegaci 
udzielili absolutorium Zarządowi. 

22 kwietnia – W Brodnicy Górnej odbyło się 
otwarcie pomorskiego sezonu żeglarskiego 2018. 
Zainaugurowano również IV Żeglarski Puchar Kaszub. 

23 kwietnia – W Słupsku odbyło się wręczenie 
nagród zwycięzcom w ogólnowojewódzkim konkursie 
nawigacyjnym w ramach projektu Do granic 
Niepodległej. 

15-18 maja – Odbył się rejs wzdłuż morskich granic II RP 
w ramach projektu Do granic Niepodległej. 

25-27 maja – Odbyła się kolejna edycja Żeglarskiego 
Pucharu Trójmiasta. 

5 czerwca – W Brodnicy Górnej odbyła się impreza 
edukacyjna dla młodzieży Matematyka pod żaglami.

6 czerwca – W Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się 
konferencja prasowa poświęcona planowanemu 
na 31 sierpnia zlotowi jachtów polonijnych. 

11 czerwca – W Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni 
odbyło się odsłonięcie kolejnych tablic: Zbigniewa 
Puchalskiego i Zygfryda „Zygi” Perlickiego. Przy okazji 
pożegnano uroczyście jacht Copernicus, który wyruszył, 
aby wystartować w regatach legend podczas Volvo 
Ocean Race. 

15 czerwca – W Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku odbyła się konferencja 
inaugurująca Pomorski Program Edukacji Morskiej. 

18 czerwca – Na pokładzie okrętu-muzeum 
ORP Błyskawica w Gdyni odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona Świętu Morza. 

18-19 czerwca – W Wyszogrodzie i Płocku odbyła się 
XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego 
i Rzecznego.

22-24 czerwca – Odbyło się Święto Morza w Gdyni. 
PoZŻ zorganizował w jego ramach kolejną odsłonę akcji 
Pomorze na morze, II Żeglarską Paradę Świętojańską 
oraz udostępnił wystawy w swojej siedzibie. Jacht Klub 
Marynarki Wojennej „Kotwica” przeprowadził regaty. 
Doszło też, z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
do odsłonięcia Pomnika Polski Morskiej. 

28 czerwca – 1 lipca – W Krynicy Morskiej odbyły się 
Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków. 

12 lipca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się 
posiedzenie Zarządu PZŻ. 

14-15 lipca – W Gdyni odbyły się Morskie Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski załóg jednoosobowych ORC.

28 lipca – W Gdyni wystartowały Morskie Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski załóg dwuosobowych ORC.

4 sierpnia – W Gdańsku odbył się Puchar Korsarza. 

23-24 sierpnia – W Dziwnowie odbyły się załogowe 
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC. 

31 sierpnia – 4 września – W Gdyni odbył się Żeglarski 
Zlot 100-lecia Niepodległości polonijnych żeglarzy. 

20 września – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się 
kwartalne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa. 

24-28 września – W Gdyni odbyła się kolejna edycja 
projektu Pomorze na morze z udziałem żaglowca 
Zawisza Czarny. 

6 października – W Gdyni rozegrano Błękitną Wstęgę 
Zatoki Gdańskiej. 

11-14 października – Na wodach Zatoki Gdańskiej odbył 
się Zlot jachtów z duszą Próchno i Rdza.

14 października – W Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni 
odsłonięto tablicę Tadeusza Siwca. 

23 października – W Gdańsku obradowała Kapituła 
Kryształowego Żagla. 

27 października – W Kosakowie odbył się finał 
Żeglarskiego Pucharu Kaszub. 

1 listopada – W Gdyni odbyły się zaduszki żeglarskie. 

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

Oprac. Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann



Klub Żeglarski VI-KING 
ul. Sienkiewicza 1P 

77-300 Człuchów 

tel. 691-420-691 

e-mail: dariuszkludka@wp.pl 

www.vi-king.org

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 
ul. Rybacka 8 

89-606 Charzykowy 

tel. (52) 398-81-60 

e-mail: lks.charzykowy@wp.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 

Narodowy Związek Klasy VAURIEN 
w Polsce
83-342 Kamienica Królewska

ul. Wrzosowa 9

tel. 601-084-011

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

www.vaurien.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 O'pen Bic
84-120 Władysławowo

ul. Gen. J. Hallera 19, lok. 308

tel. 888-570-535

e-mail: adambudzisz@poczta.onet.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) 552-47-21

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

www.azsawfi s.pl 

SŻ Pałacu Młodzieży Gdańsk 
ul. Ogarna 56 

80-826 Gdańsk 

tel. (58) 301-40-09 

e-mail: palacmlo@wp.pl 

www.sekretariat@pmgdansk.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 

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 Gdański Klub 
Morski Cedrus 
Błotnik, ul. Nadwiślańska 2 

83-020 Cedry Wielkie 

tel. 697-557-306 

e-mail: gkmcedrus@wp.pl

Stowarzyszenie Jachtklub Morski 
RODA
ul. Chwaszczyńska 172

81-571 Gdynia

tel. 572-527-464 

e-mail: nital@poczta.onet.pl 

www.jkm-roda.pl

Stowarzyszenie Port Mechelinki 
ul. Nadmorska 2 

81-198 Mechelinki 

tel. 782-600-001

e-mail: mirekpikula1@gmail.com 

 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. 601-644-090 

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 
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 Zapraszamy!

zeglarski.info

POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
al. Jana Pawła II 11 

81-345 Gdynia 

www.zeglarski.info/kategorie/
pomorski-zwiazek-zeglarski

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

e-mail: leszek.batko@pozz.org.pl 

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: jakubowski.kuba@wp.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 13B 

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 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 DAMROKA 
ul. Gryfa Pomorskiego 20 

83-333 Chmielno 

tel. (58) 685-68-49

e-mail: biuro@damroka.info

www.damroka.info

Klub Sportowy ISKRA AMW 
ul. Śmidowicza 69 

81-103 Gdynia 

tel. (58) 626-29-04 

e-mail: ikam730@wp.pl

www.khaos.nazwa.pl/iskra 

Klub Sportowy Zatoka Puck 
ul. Lipowa 3A 

84-100 Puck 

tel. 504-230-720

e-mail: eugeniusz_bernat@wp.pl 

www.zatokapuck.pl 

Klub Turystyki Żeglarskiej ELEMIR 
ul. Rajska 2 

80-850 Gdańsk 

tel. (58) 344-03-92, 665-998-234

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 POLPHARMA 
ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański 

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

e-mail: 

andrzej.dziuban@polpharma.com
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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

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. Klasztorna 1

83-300 Kartuzy 

tel. (58) 509-980-780

e-mail: hanna.kajeta@gmail.com 

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. 501-498-422 

e-mail: admin@ycrewa.pl 

www.ycrewa.pl

Yacht Klub Człuchów 
ul. Wojska Polskiego 62
77-300 Człuchów
tel. 534-386-070 

e-mail: ykcz@op.pl

www.klubzeglarskiczluchow.com

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

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 

ŻUKS STĘŻYCA 
ul. Kartuska 27A 

83-322 Stężyca 

tel. 668-694-107 

e-mail: mkielinski@gminastezyca.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 

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 

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

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 

Fundacja HELIOS 
al. Jana Pawła II 11A 

81-345 Gdynia 

tel. 535-858-686 

e-mail: info.helios@o2.pl 

www.fundacja-helios.pl 

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

81-317 Gdynia 

tel. 607-807-777

SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa 
Maciej Sodkiewicz 
ul. Żwirki 60 

83-110 Tczew 

tel. 791-167-981 

e-mail: biuro@sekstant.pl 

www.sekstant.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 

stan na 2.11.2018 r.

Oprac. Leszek Batko




