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Fot. Tadeusz Lademann

Działo się, oj działo się! Taki okrzyk
musi z siebie wydać każdy, kto zapozna
się z piątym numerem naszego rocznika „Hals”.
Jest najobszerniejszym z wydanych do
tej pory. Liczy bowiem 48 stron. Drukujemy go też w największym nakładzie – 1000
egzemplarzy.
Bo i jest o czym pisać, co ogłaszać,
i czym się chwalić. Rok 2017 ob�tował
w wydarzenia, z których część miała wręcz
historyczny charakter.
Na takie miano na pewno zasługują wybory nowych władz Polskiego
Związku Żeglarskiego. W kwietniu w PZŻ zakończyła się pewna epoka i zaczęła nowa, z wydatnym udziałem przedstawicieli pomorskiego żeglarstwa.
Niewątpliwie też do historycznych zaliczyć należy dwie wielkie imprezy,
które odbyły się latem w Trójmieście. W lipcu Gdańsk stał się areną zmagań
żeglarzy morskich w Mistrzostwach Europy ORC (str. 10-12). W sierpniu zaś
w Mistrzostwach Świata w Sopocie rywalizowali żeglarze na katamaranach
A-Class (str. 13-15). To były bezprecedensowe wydarzenia.
Takimi były też regaty Setek przez Atlantyk (str. 20-21). Kilkunastu polskich żeglarzy na własnoręcznie zbudowanych, 5-metrowych zaledwie jachtach polskiej konstrukcji, ścigało się przez Ocean Atlantycki w jedynych tego
rodzaju zmaganiach na świecie.
Pomorski Związek Żeglarski uczestniczył aktywnie we wszystkich wymienionych wyżej wydarzeniach, nie skupiając się oczywiście wyłącznie na
nich. W ich cieniu trwała bowiem nasza zwyczajna, związkowa praca, o której również warto tu wspomnieć.
W roku 2017 kontynuowaliśmy wszystkie nasze sztandarowe projekty.
Odbyła się kolejna edycja Pucharu Bałtyku Południowego, Mistrzostw Polski Omeg w Pucku, czy „Pomorza na morze”. Uczestniczyliśmy w Święcie
Morza w Gdyni, JachtFilmie, zorganizowaliśmy dwie konferencje naukowe:
jedną poświęconą - jak zwykle - bezpieczeństwu żeglowania, a drugą generałowi Mariuszowi Zaruskiemu. W Alei Żeglarstwa Polskiego odsłoniliśmy
kolejne tablice (Kazimierza Kuby Jaworskiego i Dariusza Boguckiego), rozwijała się Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.
Warto zwrócić uwagę także na nowości. W roku 2017 zaangażowaliśmy
się mocno w organizację konkursu dotyczącego wychowania morskiego studentów, przyłączyliśmy się również do propagowania żeglarstwa na Kaszubach, w ramach Żeglarskiego Pucharu Kaszub. Nowy wygląd otrzymał także, prowadzony przez PoZŻ, Żeglarski.info Portal Informacyjny (www.zeglarski.info).
Poza tym wspieraliśmy kluby, rozwijaliśmy współpracę międzynarodową, podejmowaliśmy wiele innych aktywności. I tylko odejścia na wieczną
wachtę naszych wybitnych kolegów: Andrzeja Drapelli, Zygfryda Zygi Perlickiego, czy Bolesława Mazurkiewicza, powodowały, że na chwilę się zatrzymywaliśmy…
Fot. Tadeusz Lademann
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prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

zeglarski.info

3

2017

2017
Spotkanie BSCN

Wybory w PZŻ

Nowy prezes PZŻ
z Pomorza

Co interesuje żeglarzy
bałtyckich

23 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył
się XLIX Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik
Polskiego Związku Żeglarskiego. Delegaci
wybrali nowe władze na kadencję
2017-2021. Na czele Zarządu stanął Tomasz
Chamera – delegat Pomorskiego Związku
Żeglarskiego.

O najważniejszych problemach związanych
z żeglugą na Bałtyku, rozmawiali uczestnicy
zakończonej 21 października konferencji
Baltic Sea Cruising Network. Żeglarze
z ośmiu krajów spotkali się w gdańskich
Górkach Zachodnich, a gospodarzem
wydarzenia był Pomorski Związek Żeglarski.

O szefostwo w PZŻ Chamera rywalizował z dotychczasowym prezesem Wiesławem Kaczmarkiem. W głosowaniu otrzymał poparcie 56 delegatów, 20 więcej niż jego
konkurent.
W Zarządzie PZŻ znaleźli się także inni przedstawiciele pomorskiego żeglarstwa. Wiceprezesem ds. mor-

Przygotowaniem do Sejmiku PoZŻ było spotkanie
Konwentu Komandorów, 25 lutego w Gdyni. Przypomnijmy, że Konwent Komandorów to ciało doradcze Zarządu PoZŻ. W jego skład wchodzą komandorzy wszystkich
klubów zrzeszonych w Związku. Konwent zbiera się raz do
roku, aby zapoznać się z bieżącą działalnością PoZŻ oraz
dyskutować o jego planach i najważniejszych sprawach.
Nie inaczej było i tym razem. Do siedziby PoZŻ
w Gdyni przybyli reprezentanci większości pomorskich
klubów. O planowanych działaniach Związku w roku 2017
opowiedzieli im jego pracownicy.
Podczas spotkania wyróżniono zasłużonych żeglarzy. Wybitny szkoleniowiec Wacław Petryński otrzymał
od Ligi Morskiej i Rzecznej krzyż „Pro Mari Nostro”. Wrę-

Nowy Zarząd PZŻ tuż po wyborach.

skich został prezes PoZŻ Bogusław Witkowski (stanął jednocześnie na czele Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ),
zaś członkiem Zarządu Sebastian Wójcikowski. Jarosław
Kukliński wszedł do Komisji Rewizyjnej, zaś Maksymilian
Paśko i Andrzej Mielicki do Komisji Statutowej.
PoZŻ na Sejmiku PZŻ reprezentowało czternastu delegatów. Zostali wybrani na Sejmiku Sprawozdawczym
PoZŻ, który odbył się 19 marca w Gdyni. 48 delegatów
z 37 klubów podsumowało na nim ostatni rok działalności PoZŻ i – jednogłośnie – udzieliło Zarządowi PoZŻ absolutorium za rok 2016.
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czył mu go Andrzej Królikowski, prezes Ligi, w towarzystwie sekretarza generalnego tej organizacji Tadeusza Kuśmierskiego.
Natomiast kapitanowie: Zdzisław Źródłowski z Krakowa, Wiesław Depczyński z Warszawy oraz Tadeusz Stachowicz, Ryszard Grablis i Krystyna Chojnowska-Liskiewicz (wszyscy z Gdańska), z okazji 50-lecia swojego kapitaństwa, otrzymali honorowe dyplomy.
Tomasz Falba
Fot. Jędrzej Szerle
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Wśród poruszanych zagadnień znalazły się uwarunkowania żeglugi w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego, rozwój nowych przystani na wybrzeżach m.in. Polski
czy Finlandii, współpraca i realizacja programów partnerskich z udziałem klubów i marin z różnych krajów.
Spotkanie było też okazją do promocji Pomorza i prezentacji walorów żeglugowych oraz atrakcji turystycznych
i infrastruktury żeglarskiej w regionie. O tych kwestiach
mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska – dyrektorka
Departamentu Turystyki i Promocji oraz Krzysztof Czopek – szef Departamentu Infrastruktury.
- To spotkanie i możliwość opowiedzenia żeglarzom
z innych krajów nadbałtyckich o walorach Pomorza jest
z naszego punku widzenia bardzo interesujące - mówi
Marta Chełkowska. - Żeglarze zrzeszeni w klubach są
naszymi potencjalnymi gośćmi. Przekazując im informacje, stwarzamy szanse na to, że obcokrajowcy zaczną nas odwiedzać jeszcze chętniej i częściej. Mamy dobrą infrastrukturę turystyczną. Odwiedzający nas drogą morską mogą dotrzeć nie tylko na wybrzeże, ale
i w głąb lądu. Kładziemy duży nacisk na turystykę aktywną, inwestujemy w mariny wokół Zatoki Gdańskiej i na
Pętli Żuławskiej, i chcemy popularyzować żeglarstwo jako
sport lub formę wypoczynku dla przeciętnie zamożnych
turystów, a nie jako dyscyplinę ekskluzywną. Liczymy na
wymianę informacji już nie na poziomie urzędów czy polityków, ale bezpośrednio, między zainteresowanymi.
Zdaniem Krzysztofa Czopka uczestnictwo Polski
w spotkaniach BSCN jest konieczne, jeśli chcemy, by przybywali do nas żeglarze z sąsiednich krajów.
- Uczestniczymy w takiej konferencji po raz drugi
- mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury. - Dzięki temu wyrównujemy wiedzę o tym, co dzieje się u sąsiadów, ale też możemy przekazać im naszą ofertę skierowaną do żeglarzy. To spotkanie ma charakter roboczy
i zaowocuje nawiązaniem kontaktów międzynarodowych
oraz pozyskaniem wiedzy o wielu wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje żeglarskie ulokowane
wzdłuż wybrzeży całego Bałtyku.

Debata, głos zabiera Krzysztof Czopek,
dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które było partnerem
wydarzenia. Reprezentujący SAJ Marcin Palacz przedstawił prezentację dotyczącą portów i przystani żeglarskich
na polskim wybrzeżu oraz oferty wybranych �rm serwisowych.
Żegluga po Bałtyku interesuje nie tylko żeglarzy
z państw bałtyckich. Do Gdańska przyjechali reprezentanci organizacji żeglarskich ze Szwecji, Estonii, Łotwy, Finlandii i Niemiec, ale także z Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Wymiana informacji oraz przekazywanie ich do poszczególnych związków żeglarskich to główny cel organizowanych od 2006 roku spotkań. Relacje są później
umieszczane na stronach internetowych związków i organizacji żeglarskich w poszczególnych krajach.
- Dzięki konferencjom mamy sposobność poszerzania i aktualizowania naszej wiedzy o najważniejszych
zmianach zachodzących w rejonie Morza Bałtyckiego
- wyjaśnia Per Berkhuizen, reprezentujący Svenska Kryssarklubben. - A zmiany zachodzą nieustannie, czego przykładem jest Polska, gdzie na przestrzeni lat nastąpił rozwój infrastruktury żeglarskiej, wybudowano nowe mariny. Ale dzieje się to także w innych krajach, czego dobrym
przykładem jest Finlandia. Kolejne ważne kwestie interesujące żeglarzy to na przykład budowa farm wiatrowych
w różnych rejonach Bałtyku, opłaty związane z uprawianiem żeglarstwa w poszczególnych krajach, czy problemy
z żeglugą na wodach Kaliningradu i wokół nich. Naszym
zadaniem jest pozyskiwanie ważnych informacji i przekazywanie ich dalej. Nie rozwiązujemy problemów, odnotowujemy je i informujemy o nich innych, tak samo, jak informujemy o tym, co dobrego i interesującego dzieje się
wokół Bałtyku.
Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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Przy pomocy PoZŻ

Zaangażowani
Organizacyjnie, finansowo i medialnie
– tak Pomorski Związek Żeglarski wspierał
najważniejsze inicjatywy żeglarskie roku
2017 na Pomorzu.

Inauguracja sezonu 2017

Otwarcie z modlitwą
Regatami, ekumeniczną i międzyreligijną
modlitwą, odsłonięciem tablicy
pamiątkowej, wyróżnieniami dla wybitnych
żeglarzy, tradycyjnym podniesieniem
bandery i równie tradycyjnym spotkaniem
przy grillu - tak Pomorski Związek Żeglarski
i Akademicki Klub Morski z Gdańska
rozpoczęli pomorski i klubowy sezon
żeglarski 2017.
Uroczystość otwarcia sezonu odbyła się 13 maja
na przystani AKM w Górkach Zachodnich w Gdańsku,
z udziałem ponad stu osób. Wśród gości byli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera
i posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Jak podkreślił na wstępie prowadzący imprezę, znany
publicysta morski Aleksander Gosk, okazją do organizacji otwarcia pomorskiego i klubowego sezonu żeglarskiego 2017, wspólnie przez PoZŻ i AKM, była 85 rocznica
powstania klubu, 50-lecie istnienia przystani w Górkach
Zachodnich oraz 50-lecie pionierskiego rejsu jachtu Swarożyc III (należącego do AKM) na Spitsbergen.
W związku z jubileuszem powstania AKM odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą członkom klubu, którzy nie wrócili z morza. Towarzyszyła temu ekumeniczna
i międzyreligijna modlitwa, którą poprowadził ks. Krzysztof Masiulanis, a w której udział wzięli – poza katolickim księdzem
– przedstawiciele protestantów, prawosławnych i muzułmanów.
Uroczystość otwarcia

sezonu stała się również okazją do uhonorowania osób
zasłużonych dla pomorskiego żeglarstwa. PoZŻ wyróżnił medalami za szczególne zasługi dla żeglarstwa pomorskiego przyjaciół pomorskiego żeglarstwa: marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzeja Królikowskiego,
komandora AKM, znanego konstruktora jachtów Wacława Liskiewicza oraz Krystynę Chojnowską-Liskiewicz,
pierwszą kobietę, która samotnie jachtem okrążyła świat.
Dzień wcześniej taki sam medal otrzymał honorowy prezes PoZŻ, prof. Bolesław Mazurkiewicz.
Odznaką zasłużonego działacza żeglarstwa pomorskiego wyróżnieni zostali natomiast członkowie AKM:
wybitny propagator wychowania morskiego Jacek Jettmar
oraz regatowcy Krzysztof Paul i Piotr Adamowicz.
Rozdano również nagrody w rozgrywanych tego
dnia na wodach Zatoki Gdańskiej regatach towarzyszących otwarciu.
W ORC pierwsze miejsce zajął Neopro�l z prowadzącym Piotrem Adamowiczem, w KWR Rastaban z Tomaszem Dworakowskim, w Open 1 – Falcon, w Open 2 – Kalif z Ryszardem Szumowskim. Przy okazji, na ręce komandora AKM, gratulacje złożyli przedstawiciele gdańskich
klubów żeglarskich.
Dopełnieniem uroczystości było podniesienie na
maszt biało-czerwonej bandery i wypowiedzenie wspólnie przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego
i komandora AKM Wacława Liskiewicza - tradycyjnej formuły rozpoczynającej żeglarski sezon 2017 na Pomorzu.
Na zakończenie odbyło się spotkanie żeglarskie przy
grillu. Warto zaznaczyć, że uroczystość uświetnił zespół
muzyczny, którego liderem był ks. Masiulanis.
Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Od lewej: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk,
komandor Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku Wacław
Liskiewicz i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław
Witkowski - ogłaszają sezon żeglarski 2017 na Pomorzu za otwarty.
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Lista tych, którym PoZŻ pomógł jest długa. Tradycyjnie już sezon otworzył Żeglarski Puchar Trójmiasta (26-28 maja). To unikatowa impreza, integrująca środowiska żeglarskie Wybrzeża, która już na dobre wpisała się w pomorski kalendarz żeglarski. PoZŻ był jej organizatorem.
Podobnie zresztą jak największych w tym roku regat
jachtów morskich – Mistrzostw Europy ORC, które odbyły się w Gdańsku (24-29 lipca). Wsparł też Mistrzostwa
Świata Katamaranów A-Class w Sopocie (19-26 sierpnia).
Obie imprezy poprzedzone zostały mistrzostwami Polski.
Już po raz drugi PoZŻ zorganizował Mistrzostwa
Polski o Puchar Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega,

PoZŻ wsparł także nowatorski cykl trzech regat morskich typu doublehanded, organizowanych przez Pawła
Wilkowskiego w maju, czerwcu oraz na przełomie września i października.
Związek obecny był jednak nie tylko na Bałtyku.
Ufundował np. lokalizatory dla uczestników regat Setek
przez Atlantyk. Zaangażował się ponadto w serię zawodów organizowanych w trakcie całego sezonu w ramach
Żeglarskiego Pucharu Kaszub. A 5 sierpnia w Gdańsku był
obecny w trakcie Pucharu Korsarza.
W roku 2017 kontynuowana była współpraca z klubami, w ramach której organizowane przez nich regaty
i inne wydarzenia, objęte były wsparciem medialnym portalu PoZŻ Żeglarski.info Portal Informacyjny (www.zeglarski.info).
Skorzystały z tego m.in.: MKŻ Arka Gdynia, Yacht
Klub Stal Gdynia, YKP Gdynia, CWM ZHP Gdynia,
HOM ZHP w Pucku, SKŻ Sopot czy AKM Gdańsk.

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski (z lewej) wręcza puchar skipperowi jachtu Neoprofil
Piotrowi Adamowiczowi, podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta.
które odbyły się w Pucku w dniach 24-27 sierpnia. A 17
września Regaty o Memoriał Tony’ego Halika w Pucku na
łódkach klasy Puck.
Warto odnotować, że Związek był partnerem takich
wydarzeń jak Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej (7 października) czy Zlot Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”
(12-15 października).

Już po raz drugi w sezonie 2017 PoZŻ oferował bezpłatny tracking jachtów podczas regat. Z tej możliwości
skorzystali m.in. organizatorzy imprez ujętych w cykl Pucharu Bałtyku Południowego.
Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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Pomorska gala żeglarska w Kartuzach

Nagradzanie i świętowanie
Łukasz Trzciński pomorskim żeglarzem
roku 2016, Magdalena Kwaśna żeglarką,
Grzegorz Formela trenerem. Ogłoszenie
najlepszych żeglarzy Pomorza stało się
okazją do promocji żeglarstwa
w Kartuzach.
W sobotę 3 grudnia 2016 roku, w Kartuskim Centrum Kultury zebrało się około dwustu osób. Byli wśród
nich żeglarze, przedstawiciele pomorskich klubów, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i innych okręgów, zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji, władz państwowych i samorządowych, na czele z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

W trakcie VIII Pomorskiej Gali Żeglarskiej – jak co
roku – ogłoszeni zostali najlepsi żeglarze Pomorza, którzy
otrzymali Nagrody PoZŻ – Kryształowe Żagle 2016.
• Pomorskim Żeglarzem Roku 2016 został Łukasz
Trzciński (Jachtklub Stoczni Gdańskiej) za m.in. udany
start w Mistrzostwach Świata ORC;
• Pomorską Żeglarką Roku 2016 ogłoszono Magdalenę Kwaśną (Chojnicki Klub Żeglarski) za m.in. złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów w klasie Laser Radial;
• Pomorskim Żeglarskim Trenerem Roku 2016 został Grzegorz Formela (UKŻ Lamelka Kartuzy), trener
klasy Cadet;
• Pomorskim Żeglarskim Juniorem Roku 2016 została załoga: Mikołaj Staniul i Kajetan Jabłoński (YKP Gdy-

Pomorscy olimpijczycy w żeglarstwie
na spotkaniu z fanami.

Pomorski Żeglarz Roku 2016.

Fot. Dariusz Olejniczak
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zek Gliszczynska (Chojnicki
Klub Żeglarski, klasa 470), załoga Paweł Kołodziński i Łukasz
Przybytek (AZS AWFiS Gdańsk,
klasa 49er) oraz Piotr Myszka (AZS
AWFiS Gdańsk, klasa RS:X).
Jak co roku podczas Pomorskiej
Gali Żeglarskiej wręczono również nagrody w Morskim Żeglarskim Pucharze
Polski. Przy okazji zaprezentowano książkę Krzysztofa Paula „Morskie Żeglarskie
Mistrzostwa Polski”, ukazującą historię tytułowej imprezy.
Liga Morska i Rzeczna skorzystała z Gali,
aby uhonorować swoim odznaczeniem „Pro
Mari Nostro” trzy zasłużone dla żeglarstwa osoby, znanych działaczy i wychowawców: Helmuta
Kropidłowskiego, Zygmunta Glińskiego i Andrzeja Remiszewskiego. Ten ostatni, prezes Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, powiedział, że jest mu miło, iż otrzymał wyróżnienie na Gali zorganizowanej przez PoZŻ, który jest starszym bratem jego macierzystej organizacji.
Na zakończenie prezes PoZŻ Bogusław Witkowski,
wspólnie z marszałkiem Strukiem ogłosili, że w 2017 roku
Pomorska Gala Żeglarska odbędzie się w Przywidzu.
Warto zaznaczyć, że Gala była �nałem Święta Żeglarstwa w Kartuzach, całodziennej imprezy, której celem
była promocja i popularyzacja żeglarstwa, zorganizowanej przez Pomorski Związek
Żeglarski, wspólnie z władzami Kartuz i pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.
Impreza trwała od godziny 11 do 17. Składały się
na nią m.in.: spotkania ze
znanymi żeglarzami z Pomorza: Romanem Paszke
i pomorskimi olimpijczykami w żeglarstwie, uczestnikami igrzysk w Rio de Janeiro, projekcja �lmu żeglarskiego oraz ekspozycje wystaw o tematyce żeglarskiej.
Przyciągnęły one tłumy zainteresowanych.
Szczególną atrakcją były dwa symulatory żeglarskie. Pierwszy wypożyczony
Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ i Pomorskie Talenty Roku 2016.
został z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
• Przyjacielem Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2016 w Gdańsku, drugi należy do PoZŻ. Na co dzień wykorzyza wspieranie pomorskiego żeglarstwa zostały: gmina stywany jest przez prowadzoną w Gdyni przez PoZŻ, PoKartuzy i gmina Pruszcz Gdański.
morską Szkołę Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.
Gala stała się również okazją do uhonorowania poŚwięto Żeglarstwa i Pomorska Gala Żeglarska o�cjalmorskich żeglarzy, którzy brali udział w Igrzyskach Olim- nie zakończyły sezon żeglarski na Pomorzu.
pijskich w Rio de Janeiro. Statuetki za osiągnięcia w polskim żeglarstwie olimpijskim otrzymali: Małgorzata BiaTomasz Falba
łecka (SKŻ Ergo Hestia Sopot, klasa RS:X), Irmina MróFot. Cezary Spigarski
nia) za m.in. zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy Juniorów EUROSAF w klasie 29er;
• Pomorską Żeglarską Juniorką Roku 2016 została Hanna Dzik (YKP Gdynia) za m.in. złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów ISAF w klasie 420, uhonorowano również jej koleżankę z załogi Julię Szmit (UKŻ Giżycko);
• Pomorskim Żeglarskim Talentem Roku 2016 zostali: Natalia Kuczys (MKŻ Arka Gdynia) i Kamil Manowiecki (YKP Gdynia), którzy oprócz statuetki otrzymali również po 1000 złotych;
• Pomorskim Nauczycielem Żeglarstwa Roku 2016
zostali: Zbigniew Czubek (AZS AWFiS Gdańsk), trener
do spraw młodzieży PZŻ, Jakub Pankowski (Politechnika Gdańska) prowadzący Sekcję Żeglarską Politechniki
Gdańskiej oraz Janusz Frąckowiak (Yacht Club Rewa), nauczyciel żeglarstwa w Gminie Kosakowo;
• Pomorskim Żeglarskim Klubem Roku 2016 został
UKŻ Lamelka Kartuzy, który od dziesięciu lat promuje żeglarstwo na Kaszubach;
• Pomorskim Żeglarskim Rejsem Roku 2016 zostały: wyprawa Lodowe Krainy do Grenlandii, wieloetapowy
rejs na Islandię i Lofoty gdyńskiego jachtu Nest oraz surwiwalowy rejs pomorskiej młodzieży po Pętli Żuław;
• Pomorskim Żeglarskim Wydarzeniem Roku 2016
została Energa Sopot Match Race – World Match Racing
Tour, największa impreza rangi Pucharu Świata rozgrywana w Polsce;
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Fińska załoga Xini Freedom
(pierwsze miejsce w klasie B) - radość zwycięzców.

Kobieca załoga jachtu Falcon (klasa A w ME).

tają akwen. Staraliśmy się być jak najszybsi, mieliśmy bardzo dobre starty,
robiliśmy zwroty, kiedy trzeba, pilnowaliśmy stawki i płynęliśmy przed siebie. To dało efekt. Do Gdańska przyjechały dużo szybsze i większe jachty,
które nawet na obcym akwenie pokazują, gdzie jest nasze miejsce. Ale gonimy je i sukces jest w naszym zasięgu.
Jesteśmy najszybszą polską załogą, pokonaliśmy także kilku zagranicznych
konkurentów.
Granaria Mistrzostwa Polski ORC były dla wielu żeglarzy i ich jachtów sprawdzianem przed najważniejszą
imprezą żeglarską roku 2017 na Bałtyku, czyli Dr Irena
Eris ORC European Championship Gdańsk 2017. Prezes
PoZŻ Bogusław Witkowski jest zdania, że ten sprawdzian
potrzebny był w dwójnasób. Po pierwsze jako test organizacyjny, bo do Gdańska przyjechali goście z całego konty-

Mistrzostwa Polski i Europy ORC

Mistrzowskie potyczki
W roku 2017 Pomorski Związek Żeglarski
zorganizował w Gdańsku imprezy żeglarskie
jakich tu jeszcze nie było: Granaria Morskie
Mistrzostwa Polski ORC Gdańsk 2017 oraz
Dr Irena Eris ORC European Championship
Gdańsk 2017.
Od 21 do 29 lipca w gdańskiej marinie cumowało ponad sto jachtów z całej Europy. Niemal 1000 żeglarzy i żeglarek przybyło tu, by ścigać się w mistrzostwach.
Załogi startujące w Mistrzostwach Polski rywalizowały w czterech grupach, a klasy�kacja obejmowała zmagania o tytuł mistrza Polski (w tej punktacji uczestniczyJacht Pro4u/Malin - mistrz
Europy ORC w klasie C.
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li tylko polscy żeglarze), regaty o tytuł zwycięzcy Otwartych Mistrzostw Polski (z udziałem polskich i zagranicznych załóg) i jednocześnie walkę drużynową w klasy�kacji klubowej.
Wśród zwycięzców znaleźli się obrońcy ubiegłorocznego tytułu mistrzów Polski, załoga jachtu GoodSpeed ze
sternikiem Łukaszem Trzcińskim.
– Wrażenia są niesamowite – mówił po regatach Łukasz Trzciński. – Pogoda nas rozpieszczała, ale i pokazała swoje możliwości. Najgorsze, że żadna z prognoz się
nie sprawdzała. Miało wiać – nie wiało. Miało być spokojnie – wiało ostro. To była okazja do sprawdzenia naszych taktyków pogodowych i okazało się, że dobrze czy-

Jacht Xini Freedom - mistrz
Europy ORC w klasie B.

Jacht Blue Nights - mistrz
Europy ORC w klasie A.

2017

świadczenie jest bardzo ważne. Będziemy z pewnością
ubiegać się o uzyskanie kolejnych certy�katów na organizację dużych regat, a rozbudowa Wyspy Spichrzów
i powiększenie mariny o sześćdziesiąt miejsc, to budująca
perspektywa na przyszłość.
W Granaria Morskich Mistrzostwach Polski ORC
zwyciężyli: w grupie A - Dancing Queen (sternik Jerzy Ma-

Załoga jachtu Blue Nights z Finlandii - zwycięzcy ME ORC w klasie A.
Z lewej prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, a z prawej skipperka jachtu
Tea Ekengren-Sauren.

nentu, a tutejsza marina jeszcze nigdy nie gościła tylu dużych jachtów. Standard regat musiał być taki, by wszyscy
żeglarze, niezależnie od tego, jakie miejsce zajęli w wyścigach, dobrze wspominali i miasto, i samą imprezę. A po
drugie ze względu na aspekt sportowy.
– Wielu naszych kapitanów i załogantów reprezentuje bardzo wysoki poziom – uważa
prezes Witkowski. – Jednak sprzęt załóg zagranicznych przewyższa klasą to
co my mamy. Ale takie zmierzenie się
z konkurencją dobrze rokuje na przyszłość, daje motywację. Jeśli uda się
ustabilizować składy, ulepszyć sprzęt
i pokusić o starty w regatach za granicą,
to nasi żeglarze osiągną sukcesy w przyszłych edycjach mistrzostw Europy.
– Zawody odbywały się w bardzo dobrej atmosferze – podkreśla Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. – Zebrane tu do-

tuszak), w grupie B Scamp One (sternik Maciej Gnatowski z YC Sopot), w grupie C - GoodSpeed (sternik Łukasz
Trzciński z JK Stoczni Gdańskiej), w grupie D - Blue�nn II
(sternik Krzysztof Krygier z JK AZS Szczecin).
26 sierpnia rozpoczęły się Dr Irena Eris ORC European Championship Gdańsk 2017. Zawody Mistrzostw
Załoga jachtu GoodSpeed - zwycięzcy MP ORC w grupie C.
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Europy rozegrano w trzech klasach. Żeglarskimi mistrzami starego kontynentu zostały załogi jachtów Blue Nights
z Finlandii w klasie A, ich rodacy ścigający się na jachcie
Xini Freedom w klasie B i szwedzcy żeglarze pływający na
Pro4u/Malin w klasie C.
– Jesteśmy totalnie szczęśliwi – powiedział po zakończeniu mistrzostw skipper Pro4u/Malin, Patrik Forsgren.

łodze jachtu GoodSpeed, podsumowując zakończone mistrzostwa stwierdziła, że jest bardzo szczęśliwa, że mogła
uczestniczyć w tym żeglarskim święcie.
– To była absolutnie wspaniała przygoda – mówiła
Monika Kwiatkowska. – Miałam szczęście, że mogłam być
częścią tej tysiącosobowej rodziny żeglarskiej, która spotkała się na regatach w Gdańsku. Uważam, że gdańska marina może w przyszłości gościć kolejne duże imprezy żeglarskie. Marzy mi się, że może wprawdzie nie co rok, ale
co cztery lata udałoby się organizować imprezy rangi mistrzowskiej. Idealnie by było, gdybyśmy zostali gospodarzami mistrzostw świata. To byłoby naprawdę coś!
Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann

Ambasadorami obu mistrzowskich imprez byli
aktorzy Monika Kwiatkowska i Antoni Pawlicki
– członkowie załogi jachtu GoodSpeed. Honorowy patronat objęli: minister sportu i turystyki Witold Bańka, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent miasta Gdańska
Paweł Adamowicz oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.
Od lewej: Dobbs Davis, dyrektor komunikacyjny Offshore Racing
Congress, prezes PZŻ Tomasz Chamera, marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk i Monika Rynkowska z Gdańskiego
Ośrodka Sportu.
– Świetne regaty, znakomici zawodnicy, należy pochwalić organizatorów. Trasy wyścigów były świetnie ułożone.
Deszczu było może za dużo, ale za to pogoda ostatniego
dnia zachwycała. Wracamy do domu bardzo zadowoleni.
W klasy�kacji Pucharu Narodów wygrała reprezentacja Estonii. Na drugim miejscu uplasowała się pierwsza
ekipa Niemiec, a na trzecim Duńczycy. Polacy zajęli lokaty piątą, szóstą i siódmą.
Monika Kwiatkowska, ambasadorka Dr Irena Eris
ORC European Championship Gdańsk 2017, aktorka
i żeglarka w jednej osobie, pływająca na co dzień w za-

Mistrzostwa nie odbyłyby się bez wsparcia sponsorów: Dr Irena Eris – sponsor tytularny ME, Granaria – sponsor tytularny MP, BMW Zdunek, Polska Grupa Odlewnicza SA, Pantaenius, North Sails, Raymarine, BAŁTYK Fabryka Czekolady, Tyskie, Selden, Olivia i VBW Engineering.
Partnerzy regat: ORC, Gdański Ośrodek Sportu,
Wolontariat Miasta Gdańska, DAD, PZŻ i Fundacja HELIOS
Patronat medialny: Canal+ Sport, Gazeta Wyborcza, Radiowa Trójka, Wprost, Playboy, Esquire,
Harper’s Bazaar, Newseria Lifestyle, IMM, Radio
Gdańsk, Trójmiasto.pl, Visit Gdańsk, Żagle, W Ślizgu i Żeglarski.info.
Organizatorem mistrzostw byli Pomorski Związek
Żeglarski oraz miasto Gdańsk.

MP i MŚ Katamaranów A-Class

Polak potrafi
Otwarte Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa
Świata Katamaranów A-Class rozgrywane
były w Sopocie w dniach 15-26 sierpnia
2017 r. Organizatorem regat był klub
żeglarski UKS Navigo Sopot, działający
od 2003 r. pod patronatem miasta Sopot.
Na katamaranach - zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie jednostkach, unoszących się całkowicie nad wodą, osiągając prędkości do 30 węzłów - żeglują
wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy i żeglarze rywalizujący w Pucharze Ameryki.
W Otwartych Mistrzostwach Polski, w dniach 1517 sierpnia, wzięło udział 62 zawodników z całego świata. Regaty wygrał Hiszpan Manuel Calavia, a mistrzostwo Polski zdobył Jakub Surowiec (UKS Navigo), który w klasy�kacji generalnej był drugi i jednocześnie za-

Podium Mistrzostw Świata A-Class w Sopocie:
od lewej Tymoteusz Bendyk (srebro), Steven Brewin
z Australii (złoto) i Jakub Surowiec (brąz).

jął pierwsze miejsce w grupie juniorów – zawodników poniżej 25 lat. Uhonorowano również najlepszych zawodników w kategoriach – kobiet, juniorów, mastersów (w wieku 45-50 lat), grand mastersów (51-55), great grand mastersów (powyżej 56 lat) i classic – katamaranów bez foili
(nielatających).
Klasy�kację kobiet wygrała Niemka Katrin Brunner.
Wśród juniorów najlepszy był Surowiec. W kategorii mastersów triumfował Jacek Noetzel (UKS Navigo), a grandmastersów Jean-Louis Le Coq z Francji. Najlepszym zawodnikiem w gronie tych najbardziej doświadczonych był
Niemiec Bob Baier, który zajął równocześnie szóste miejsce w klasy�kacji generalnej, a najlepszy w kategorii classic był Tymoteusz Cierzan (UKS Navigo).
Po próbie generalnej, jaką były Otwarte Mistrzostwa
Polski, w dniach 19-26 sierpnia rozgrywane były Mistrzostwa Świata Katamaranów A-Class. W zawodach uczestW mistrzostwach świata na katamaranach A klasy
ścigało się 125 zawodników z 18 krajów.
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Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Świata Katamaranów A-Class
- przemarsz zawodników ulicą Bohaterów Monte Cassino w Sopocie.

niczyło 125 zawodników z 18 krajów. Wśród znakomitych
żeglarzy, którzy zawitali do Sopotu byli m.in.: Paul Larsen
– szef i sternik projektu Vestas Sailrocket, najszybszej łodzi żaglowej, do którego należy rekord szybkości wśród
jednostek napędzanych wiatrem – 121 km/h; Konstantinos Trigonis – wielokrotny mistrz świata i Europy w klasie Tornado, czterokrotny olimpijczyk w klasie 470 i Tornado; Adam May - konstruktor jachtów Pucharu Ameryki, olimpijczyk IO 2000 w klasie Tornado, wielokrotny
medalista mistrzostw Europy i świata w klasie Moth, trener Skandia Team GBR w klasie 2,4 na IO 2008 Paralympics; Daren Bundock - dwukrotny wicemistrz olimpijski
w klasie Tornado (2000 z John Forbes, 2008 z Glenn Ashby), siedmiokrotny mistrz świata w klasie Tornado, trzykrotny mistrz świata w klasie F18, zdobywca Pucharu
Ameryki w zespole Oracle, coach młodych żeglarzy w ramach Red Bull Youth America’s Cup; Mischa Heemskerk
– aktualny mistrz świata F18 i mistrz świata A-Class 2016.
W regatach wystartowali również utytułowani polscy
zawodnicy UKS Navigo: Jakub Surowiec – mistrz świata
juniorów 2017 i mistrz Polski 2017, Jacek Noetzel - srebrny i brązowy medalista mistrzostw Europy oraz czwarty zawodnik mistrzostw świata 2016, Tymoteusz Bendyk
- piąty na mistrzostwach świata 2016 i mistrz Polski 2016,
Marcin Badzio – wicemistrz świata juniorów i zarazem
mistrz świata katamaranów klasy A classic z 2016 r.
Podczas pięciu dni zawodów odbyło się osiem wyścigów, w bardzo zmiennych warunkach pogodowych – co
dawało równe szanse wszystkim zawodnikom. W pierwszej dziesiątce znalazło się czterech Polaków.
Pierwsze miejsce w klasy�kacji generalnej i tytuł mistrza świata zdobył Steven Brewin z Australii, drugie Tymoteusz Bendyk (Polska, UKS Navigo), trzecie - aktualny mistrz Polski – Jakub Surowiec (Polska, UKS Navigo).
Kolejne pozycje w pierwszej dziesiątce zajęli: Dave Shaw
(Nowa Zelandia), Darren Bundock (Australia), Jacek Noetzel (Polska, UKS Navigo), Maciej Żarnowski (Polska,
UKS Navigo), Bruce Mahoney (USA), Mischa Heemskerk
(Holandia, mistrz świata A-Class 2016), Manuel Calavia
(Hiszpania). Warto zauważyć, że osiem katamaranów,
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które weszły do pierwszej dziesiątki, to polskie Explodery,
produkowane w Tczewie przez Jakuba Kopyłowicza.
Tymoteusz Bendyk dwa lata temu był w MŚ A-Class
trzynasty, w zeszłym roku zajął piątą pozycję, a teraz wywalczył upragniony medal. Jakub Surowiec, który w klasy�kacji generalnej dwóch poprzednich edycji był jedenasty,
nie tylko stanął na podium w seniorach, ale też obronił tytuł mistrza świata juniorów.
- Warunki podczas zawodów były bardzo różne,
a ja szczerze mówiąc, z powodów zdrowotnych, nie czułem się najlepiej przygotowany, ale doświadczenie na tym
akwenie pomogło mi dobrze żeglować i pływać z przodu, a to przełożyło się na wynik - podsumował Tymoteusz Bendyk. - Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
Dwóch Polaków z UKS Navigo Sopot na podium, a czterech w pierwszej dziesiątce, to także ogromny sukces klubu. Mamy najlepszych zawodników na świecie i to nam
pomaga się rozwijać.
Tymoteusz Bendyk, wicemistrz świata A-Class.

Steven Brewin wysunął się na prowadzenie już po pierwszych wyścigach, zostawiając konkurencję mocno w tyle.
- Na pewno zaważyło dobre ustawienie łódki i dostosowanie jej do pływania w słabszym wietrze - mówił Steven Brewin, mistrz świata. - Poświęciłem na to sporo czasu zaraz po przyjeździe do Sopotu, bo z początku wcale
nie byłem tak szybki. Regaty były trudne – jeden błąd mógł zaważyć o zwycięstwie lub przegranej. Najtrudniejszy był dzień drugi, ponieważ nie miałem okazji potrenować na falach, a tego dnia były one bardzo uciążliwe. To
była walka. Ale generalnie podejmowałem bardzo dobre decyzje, płynąłem
zachowawczo, nie ryzykowałem, a w zwycięstwie bardzo mi pomogła umiejętność skupienia, nie poddawania się emocjom.
Wśród juniorów najlepszy był Jakub Surowiec (Polska), za nim Jan
Heuninck (Hiszpania) i Zac Heuchmer (Australia). W kategorii classic
pierwsze miejsce zajął Pontus Johnson (Szwecja), na kolejnych znaleźli się
Marek Żebrowski (Polska, UKS Navigo) i Philippe Muyzers (Belgia).
W kategorii master pierwszy był Darren Bundock (Australia), drugi Jacek Noetzel (Polska), trzeci Andrew Landenberger (Australia). W kategorii grand master najlepsi żeglarze to: Abdon Ibanez (Hiszpania), Tom
Bojland (Dania), Stuart Scott (Australia). W great grand master – pierwsze trzy miejsca zajęli: Roeland Wentholt (Holandia), Bob Bayer (Niemcy), Gustavo Doreste Blanco (Hiszpania). W kategorii kobiet pierwsza była
Katrin Brunner (Niemcy), druga Anna Świtajska (Polska, UKS Navigo),
a trzecia Ewa Górska (Polska, UKS Navigo). W grupie srebrnej najlepsze wyniki osiągnęli Tymoteusz Cierzan (Polska), Antoine Riet (Francja)
i Martin Bach (Niemcy).
Uczestnicy mistrzostw wyjeżdżali zadowoleni, podkreślając, że sopocki klub był świetnie przygotowany, zapewniając im znakomite warunki.
- Regaty Mistrzostw Świata Katamaranów A-Class to sukces polskiego
żeglarstwa, Sopotu i naszego klubu, który okazał się jednym z najlepszych
ośrodków w Europie i na świecie - podkreśla Jacek Noetzel, prezes UKS
Navigo i uczestnik regat. - Dzięki sprzyjającej infrastrukturze, środowisku
i wsparciu ze strony władz lokalnych, nasze wysiłki przełożyły się na
ogromny sukces Polaków w tych mistrzostwach.
Podczas regat zostały również przygotowane atrakcje dla kibiców. Uroczystość otwarcia, poprzedzona kolorową paradą zawodników ulicą Monte Cassino, odbyła się w muszli koncertowej przy sopockim molo. Podczas wyścigów �nałowych Waldemar He�ich, redaktor naczelny miesięcznika „Żagle” oraz Dominik Życki, olimpijczyk (z Mateuszem Kusznierewiczem) w klasie Star, komentowali akcję na wodzie. A tym, którzy musieli zostać na lądzie, obserwację zawodów z bliska umożliwiała transmisja na telebimie ustawionym przy sopockim
molo w „stre�e kibica”. Codziennie na stronie regat zamieszczane były zdjęcia oraz �lmy
z wyścigów.
Mistrzostwa Świata Katamaranów A-Class
odbyły się pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka,
ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, prezydenta miasta Sopotu Jacka Karnowskiego,
Urzędu Morskiego, Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Gdańsk, Trómiasto.pl, Żagle, W Ślizgu oraz
Żeglarski.info.

Jakub Surowiec - mistrz Polski A-Class i brązowy
medalista MŚ.
Fot. Tadeusz Lademann

Mistrz świata A-Class Australijczyk Steven Brewin.
Fot. Tadeusz Lademann

Strona regat: http://aclassworlds2017.pl
Ewa Górska
Fot. Bartosz Modelski - Sail Spotting
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Jacek Noetzel - brązowy medalista
Mistrzostw Polski Katamaranów klasy A.
Fot. Tadeusz Lademann
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MP w klasie Omega

Wysoki
stopień trudności
Od 25 do 27 sierpnia 2017 r. trwały
w Pucku Mistrzostwa Polski o Puchar
Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega,
zorganizowane przez Pomorski Związek
Żeglarski. Na starcie stanęło 46 załóg.

– Po pierwsze dlatego, że są one także okazją do świętowania 75-lecia klasy Omega – wyjśniał prezes Witkowski. – A po drugie, że w tych dniach będzie się pisać nowa
historia tej klasy i tych mistrzostw. Po raz pierwszy załogi
będą ścigać się nie tylko w klasy�kacji indywidualnej, ale
także zespołowej. Wprowadziliśmy tę punktację, by ożyMistrzowskie tytuły zdobyły załogi Kamila Ortyla na wić rywalizację klubową.
jachcie Vector Sails w klasie Omega Sport i AWF Katowice
Miasto Puck było gospodarzem MP w klasie Omega
ze sternikiem Wiktorem Kobryniem na jachcie Jejmagni�- po raz czwarty. Burmistrz Pruchniewska nie kryła zadocencja 2 w klasie Standard. Klasy�kację zespołową wygrał wolenia, że żeglarze różnych klas tak chętnie wybierają tuzespół Vector Sails.
tejszy akwen na miejsce zmagań.
W uroczystej inauguracji uczestniczyli przedstawi– To, że Puck jest miastem żeglarskim po prostu się tu
ciele władz Pucka, z burmistrz Hanną Pruchniewską na czuje – mówiła pani burmistrz. – Ale uważamy, że wciąż
czele, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogu- mamy spore możliwości, by organizować jeszcze więcej
sław Witkowski, prezes Polskiego Związku Klasy Omega imprez żeglarskich o najwyższej randze. Cieszymy się, że
Daniel Sokołowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeglarze przyjeżdżający do nas są zadowoleni z warunków,
Sportu i Rekreacji w Pucku Janusz Klimczuk, sędzia głów- jakie tu znajdują. Wsłuchujemy się też w głosy krytyczne.
ny Adam Jankowski i przedstawiciel Zarządu Polskiego Myślę, że możliwości miasta i walory żeglarskie wzmocnią
Związku Żeglarskiego Marian Krupa.
się, kiedy powstanie nowa marina. Na razie borykamy się
Prezes Bogusław Witkowski witając uczestników z problemami wynikającymi z kwestii ochrony środowiprzypomniał, że tegoroczne, ósme już Mistrzostwa Pol- ska, ale jestem przekonana, że poradzimy sobie z nimi.
ski w klasie Omega, to wydarzenie historyczne z dwóch
Pierwszego dnia mistrzostw na Zatoce Puckiej papowodów.
nowały trudne warunki. Wiatr wiał w porywach z siłą 25
węzłów. Nie obeszło się bez wywrotek, na szczęście niegroźnych, część załóg zrezygnowała
z udziału w wyścigach. Ci, którzy zmagania pierwszego dnia
ukończyli, nie narzekali na niesprzyjającą aurę. Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy byli zmęczeni, mokrzy od stóp do głów
i bardzo zadowoleni z piątkowego startu.
– Było bardzo fajnie, dużo
zabawy – zapewniał Maksymilian Jabłecki, sternik teamu AZS
SGH Warszawa. – Warunki dopisały, wiatru było momentami
aż za dużo, ale dzięki temu właśnie, to były prawdziwie żeglarskie zmagania. Dużo trzeba było
z siebie dać, czasem ciężko było
prowadzić spinakera, ale jesteśmy bardzo zadowoleni.
Zwycięzcy klasyfikacji Omega Sport:
Na aurę nie narzekał też
1. Vector Sails - Kamil Ortyl, Marek Gozłowski, Robert Zawadowicz
Dariusz Żulewski, reprezentują2. PG Racing II - Patryk Richter, Marek Zalewski, Mikołaj Gielniak
3. PG Racing - Wiktor Czałbowski, Patryk Płotka, Jan Walczak
cy MKS Szkuner Myślibórz.
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Zwycięzcy klasyfikacji Omega Standard:
1. Jejmagnificencja 2 - Wiktor Kobryń,
Elżbieta Malarz, Beniamin Piksa
2. Pol 175 - Michał Gajda, Mariusz Kołakowski,
Maciej Theus
3. Wodna Pasja - Radosław Stachurski,
Krzysztof Siuliński, Mateusz Kaczmarowski

– Wrażenia świetne – powiedział zawodnik.
– Owszem wiało trochę za mocno, ale ogólnie jesteśmy
zadowoleni, ukończyliśmy oba wyścigi. Nasz start oceniamy dobrze i postaramy się, żeby było jeszcze lepiej.
Podobnych, pozytywnych opinii było więcej. Żeglarze, którzy zdecydowali się wystartować we wszystkich
wyścigach zapewniali, że tak trudne, wietrzne warunki są
esencją żeglarstwa regatowego. Jednak ze względu na konieczność wyrównania szans, sędzia główny zdecydował
o przerwaniu zmagań i rozegraniu tylko dwóch z czterech
zaplanowanych biegów.
– Warunki na wodzie były idealne do ścigania, wiatr,
słońce, nic więcej nie trzeba – mówił sędzia Adam Jankowski. – Ale zrezygnowaliśmy z dwóch kolejnych wyścigów ze względu na to, że przygotowanie załóg jest różne. Jedni znają ten akwen, inni są tu pierwszy czy drugi raz. Oni mogą radzić sobie w takich warunkach nieco gorzej. Było kilka wywrotek, ale Omega jest łódką mieczową, przewraca się i stawia. Warto jednak wypośrodkować, odpuścić, bo gdybyśmy przeprowadzili wszystkie zaplanowane wyścigi, ci słabsi nie mieliby szans dogonić czołówkę.
W następnych dniach wiatr złagodniał. Na zakończenie mistrzostw, w niedzielę 27 sierpnia, był wręcz minimalny. Z powodu bezwietrznej aury przerwano pierwszy
wyścig i podjęto decyzję o zakończeniu regat. Tym samym
o podziale punktów zadecydowały wyniki wyścigów rozegranych w piątek i sobotę.
– Było ciężko, ale się udało – podsumował start swojej załogi Kamil Ortyl. – Mieliśmy ostrą konkurencję
w postaci załóg z Politechniki Gdańskiej, ale szczęśliwie

wygraliśmy jednym punktem. Najtrudniejsze momenty przeżywaliśmy pierwszego dnia, kiedy żeglowaliśmy ze zmiennym
szczęściem.
Załoga Wiktora Kobrynia nie musiała bić się o zwycięstwo w klasie Standard w klasy�kacji pucharowej. Ekipa z Katowic pierwsze miejsce zapewniła sobie już wcześniej. A tegoroczne Mistrzostwa Polski sternik Jejmagni�cencji 2 uznał za regaty o podwyższonym stopniu trudności.
– Mieliśmy cały przekrój warunków na wodzie – powiedział Witold Kobryń. – W piątek, kiedy ostro wiało,
szło nam bardzo dobrze. Natomiast w sobotę, kiedy wiatr
był słabszy, musieliśmy pływać bardziej taktycznie. Na
starcie, przy stawce trzydziestu jachtów, było mało miejsca, a i konkurenci postawili poprzeczkę bardzo wysoko.
Cieszę się z wygranej, bo to mój pierwszy sezon w Omegach, a to, że wróciłem do żeglarstwa i tra�łem do tej klasy zawdzięczam mojemu załogantowi Beniaminowi Piksie. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj i nie świętowalibyśmy wspólnie tego sukcesu. Jestem szczęśliwy, że mogę
pływać i cieszyć się żeglarstwem, a jeśli przy okazji się wygrywa, to jest to jeszcze fajniejsze.
Organizatorem Mistrzostw Polski o Puchar Juliusza
Sieradzkiego w klasie Omega jest Pomorski Związek Żeglarski, a współorganizatorem Stowarzyszenie Polski Związek Klasy Omega, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Patronami medialnymi imprezy byli: Żeglarski.info i Żagle.com.pl.
Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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Dni Morza na Zatoce Pomorskiej
rozgrywane w dniach 23-25 czerwca 2017 r.
Fot. JKMW Kotwica Świnoujście

Puchar Bałtyku Południowego 2017

Pięć lat zmagań

Wraz z zakończeniem ostatnich regat
Pucharu Bałtyku Południowego 2017,
dobiegł końca pięcioletni okres klasyfikacji
pucharowej.
Ideą Pucharu z woli jego inicjatorów miało być integrowanie środowiska żeglarzy morskich na obszarze
Bałtyku, od Szczecina do Kaliningradu. Projekt autorstwa Gdańskiej Federacji Żeglarskiej, zgłoszony z końcem
2012 roku, spotkał się z wolą współpracy ze strony kaliningradzkich, elbląskich i zachodniopomorskich organizacji żeglarskich, a co najważniejsze - z aktywnym wsparciem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, wówczas jeszcze Okręgowego.
Dzisiaj można już docenić poziom komplikacji przyjętego projektu. Zdecydowanie największą zdolność migracji przejawili nasi kaliningradzcy koledzy. Brali regularny udział w regatach na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Za najbardziej aktywnych należy uznać Sergeya

23-24 czerwca 2017 r. na Zatoce Gdańskiej żeglarze walczyli
w Nord Cup B8 Race.
Fot. Bartosz Modelski - Sail Spo�ng
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Zhadobko (Vega) z Jacht Klubu Ost-West, czy też wieloletniego komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego, Romana
Medvedeva (Jazz).
W pierwszych latach polskie jachty rewanżowały się
udziałem w regatach na Zalewie Kaliningradzkim oraz
przybrzeżnych wodach rejonu Bałtijska. Najbardziej aktywni w wizytowaniu tego regionu byli członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, a szczególnie Jerzy Jankowski
(Eljacht). Jednak najbardziej aktywną współpracę z rosyjskimi żeglarzami realizowali i nadal ją utrzymują członkowie Jachtklubu Elbląg, spośród których należy wymienić
szczególnie aktywnych Bogdana Justyńskiego (Strefa Ciszy), Ryszarda Serokę (Berbeć II), czy Mariana Drabińskiego (Litwinka). Kontakty te napotykają ostatnio trudności,
z uwagi na ograniczenia dostępności rosyjskich wiz.
Uczestnictwo w regatach zachodniopomorskich, załóg z regionów pomorskiego, elbląskiego i kaliningradzkiego, nie było tak częste, jak można było tego oczekiwać.
Podobnie było z jachtami regionu zachodniopomorskiego
na akwenach Zatoki Gdańskiej, czy też obydwu Zalewów.
Do najczęściej odwiedzających Zatokę Gdańską zaliczamy Adama Lisieckiego (Wisła, Lisica) i Andrzeja Sokołowskiego (Orson) - obydwaj są członkami szczecińskiego Jachtklubu AZS.
Zatoka Pomorska, a w szczególności regaty Unity Line nęciły zawsze pomorskie załogi Krzysztofa Paula (Duży Ptak), czy ostatnio bardzo aktywnych Mietka
Trzpisa (Lotis, Zorba) i Jerzego Matuszaka (Dancing Queen). Nie sposób oczywiście wymienić odrębnie wszystkich załóg zasługujących na wyróżnienie, albowiem całkowita liczba dotychczasowych uczestników Pucharu
przekroczyła 700 sterników. Danych do analizy dotychczasowych zmagań należy szukać na portalu Żeglarski.info, pod adresem http://www.zeglarski.info/kategorie/
puchar-baltyku-poludniowego/.
Przez pięć lat zasady rozgrywania Pucharu ulegały mody�kacjom, stosownie do zdobywanych doświadczeń, ale też wielokrotnie członkowie Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego musieli hamować radykalne zapędy reformatorów. Z ważniejszych zmian należy odnotować wprowadzenie odrębnej klasy�kacji regat morskich
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oraz kolejne mody�kacje zasad punktacji. Na wprowadzenie czeka mody�kacja podziału na grupy klasy�kacyjne jachtów.
Za całkowicie nieprzewidywalny przypadek należy uznać niezamierzoną konkurencję, jaką Puchar Bałtyku Południowego stał się dla Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. W pewnym stopniu można wytłumaczyć ten
fakt zainteresowaniem nowym projektem, ale nie należy
także lekceważyć wpływu profesjonalnej obsługi promocyjnej i medialnej, jaką na rzecz Pucharu Bałtyku Południowego świadczy Pomorski Związek Żeglarski.
W podsumowaniu trzeba ten wstępny okres funkcjonowania Pucharu zestawić z oceną odnoszącą się do doświadczeń płynących z rozegranych w Gdańsku w 2017
roku Mistrzostw Europy ORC. Objawiony przez polskie
załogi poziom zdolności regatowych nakłania do głębokiej re�eksji i podjęcia działań zmieniających naszą świadomość w zakresie wymagań morskiego wyczynu regatowego. Chlubny wyjątek stanowi tu załoga Łukasza Trzcińskiego (GoodSpeed). Pozostaje w tym miejscu zadać pytanie, czy Puchar Bałtyku Południowego dokonał pozytywnych zmian w jakości przygotowania polskich załóg i jaki
byłby ich stan przygotowania bez doświadczeń pucharowych?
Zakończone tradycyjnie wraz z upływem terminu
Mistrzostw Obwodu Kaliningradzkiego zmagania uczestników rywalizacji piątej edycji Pucharu Bałtyku Południowego, miały przebieg nieco odmienny od lat poprzednich, zostały bowiem zdominowane przez przygotowania do Mistrzostw Europy ORC. Spośród zawartych
w kalendarzu Pucharu na bieżący rok 24 regat, rozegrano
20. Nie doszło do skutku przeprowadzenie Pucharu Ministra Spraw Zagranicznych RP w Świnoujściu i Fromborskiej Jesieni we Fromborku, a z przyczyn regulaminowych nie sklasy�kowano Pucharu Trzech Marszałków
oraz Sputnik Cup w Kamieniu Pomorskim. Szczegółowe
parametry Pucharu sezonu 2017 zamieszczone są pod adresem wymienionym wcześniej.
PoZŻ na wstępie mijającego sezonu powołał Komisję Techniczną, której zadaniem miało być eliminowanie
przekroczeń przepisów formuł pomiarowych oraz wdrożenie nawyku stosowania przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia jachtów w środki warunkujące
bezpieczeństwo żeglugi. Ujawnione przekroczenia przepisów oraz braki wyposażenia już po pierwszych regatach zmusiły do rozstrzygnięcia podstawowego dylematu: czy skutkiem egzekucji wprowadzonych regulacji po11-14 sierpnia 2017 r., XVII Regaty Unity Line.

Fot. Franciszek Długajczyk

winno być niedopuszczenie do rozegrania regat. W efekcie ograniczono się do informowania o rezultatach prowadzonych inspekcji.
Już w trakcie sezonu dało się zauważyć zmiany upodobań rywalizacją w poszczególnych grupach.
Na spadek zainteresowania grupą KWR miało zapewne
wpływ unieważnienie świadectw pomiarowych, nieaktualizowanych od ponad czterech lat. Przy generalnej tendencji wzrostu liczby uczestników grupy ORC, zauważono manifestacyjną wręcz ucieczkę do grupy Open, najstarszych i wcześniej najbardziej zagorzałych uczestników
rywalizacji w grupie ORC. Trudno wyrazić jednoznaczną opinię o przyczynach tego trendu. Z całą pewnością
zachodzi konieczność przeprowadzenia konstruktywnej
analizy tego zjawiska przed najbliższym sezonem.
Pozytywnie należy ocenić zdeterminowaną postawę
naszych kaliningradzkich kolegów, którzy pomimo wielu trudności w utrzymywaniu kontaktów, deklarują wolę
dalszej współpracy, dokumentując ją wzorowym wypełnianiem obowiązków organizacyjnych uczestnika klasy�kacji Pucharu Bałtyku Południowego. Również organizatorzy regat pucharowych z regionów zachodniopomorskiego i elbląskiego dokładają starań, by sprostać wymaganiom regulaminowym, choć w ich przypadku daje się
zauważyć brak spójnej, skoordynowanej działalności na
rzecz regat nominowanych do kalendarza Pucharu Batyku Poudniowego.
Niemały wpływ na przebieg minionego sezonu miała pogoda towarzysząca zmaganiom. Dała się szczególnie
we znaki uczestnikom długodystansowych regat morskich
PBP. W trudnych i bardzo trudnych warunkach ścigały się
załogi biorące udział w wyścigu Nord Cup B8 Race, Unity
Line i Gdynia-Władysławowo-Gdynia. Wpłynęło to znacząco na frekwencję, szczególnie Nord Cup B8 Race oraz
Sputnik Cup. Mniej ucierpiały regaty Unity Line, ale tylko
dlatego, że pierwszy etap do Kołobrzegu prowadził z wiatrem. Powrót do Świnoujścia nie był już tak komfortowy.
Wyniki końcowej klasy�kacji PBP 2017 przedstawiają się następująco:
l w klasy�kacji generalnej i morskiej grupy ORC
- Łukasz Trzciński, GoodSpeed, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
l w klasy�kacji generalnej i morskiej grupy Open
- Jerzy Matuszak, Dancing Queen, niezrzeszony
l w klasy�kacji generalnej grupy KWR - Sergey Zhadobko, Vega, JK Ost-West
l w klasy�kacji morskiej grupa KWR - Sergey Romanez, Yulia, JK Kaliningradzki
Gratulując zwycięzcom zarówno klasy�kacji roku 2017, jak też
pięcioletniej, należy wysnuć wniosek, że zwycięstwo zwykle przypada załogom najbardziej aktywnym, konsekwentnym,
dobrze przygotowanym
i zmotywowanym.
Andrzej Szrubkowski,
kierownik Biura PBP
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Klasyfikacja generalna Setką przez Atlantyk - wyniki łączne
obu etapów
Samotnicy:
Lech Stoch, Giga – 29 dni, 10 godzin i 33 minuty
Robert Puchacz, A�nna – 31 dni, 19 godzin i 51 minut
Piotr Czarniecki, Atom – 32 dni, 20 godzin i 46 minut
Michał Sacharuk, Aussie – 32 dni, 23 godziny i 58 minut
Arkadiusz Pawełek, Quark – 38 dni, 5 godzin i 45 minut
Marcin Klimczak, Lilu – 72 dni i 12 godzin
Załogi dwuosobowe:
Kacper Kania, Zbigniew Kania, Nerwus – 30 dni, 22 godziny i 59 minut
Adam Hamerlik, Aleksander Hanusz, S�ll Crazy II – 34 dni, 16 godzin
i 41 minut
Zwycięzcą Memoriału Tomka Turskiego, za dobrą praktykę żeglarską
i najlepiej przygotowany jacht, został płynący Atomem Piotr Czarniecki.
W Memoriale Piotra Poprawskiego, za pokonanie niespodziewanych
przeciwności, zwyciężyła załoga S�ll Crazy II Adam Hamerlik i Aleksander
Hanusz.

Setki czekają na start w Marina Atlantico Santa
Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich.

II regaty Setką przez Atlantyk

Rekordowe 22 dni,
13 godzin i 43 minuty
Jednym z najciekawszych wydarzeń
żeglarskich przełomu 2016/2017 były
regaty Setką przez Atlantyk. Uczestniczyło
w nich sześciu samotników i dwie załogi
dwuosobowe. Pomorski Związek Żeglarski
wyposażył wszystkich żeglarzy
w lokalizatory satelitarne Yellowbrick.
Patronat medialny nad regatami objął
portal Żeglarski.info.
Setką przez Atlantyk, z trasą liczącą 3700 mil morskich, to najdłuższe polskie regaty morskie i jedyne oceaniczne. Udział w nich brać mogą tylko żeglarze, którzy
własnoręcznie zbudowali jacht klasy Setka, o długości zaledwie 5 metrów, zaprojektowany przez Janusza Maderskiego, konstruktora spod Szczecina. Autor konstrukcji
jest też pomysłodawcą regat.
Pierwsze zmagania pod hasłem Setką przez Atlantyk
odbyły się w 2012 r. Po tym, jak ze startu wycofali się inni
chętni, w wyścigu zostali Janusz Maderski i Szymon Ku-
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czyński. Wygrał ten drugi, pokonując na jachcie Lilla My
całą trasę w czasie nieco ponad 44 dób.
W roku 2016 już nie dwa, a osiem jachtów stanęło
na starcie w Portugalii. Trasę podzielono na dwa etapy.
W pierwszym, który rozpoczął się 15 listopada, żeglarze dotarli na Wyspy Kanaryjskie. Do drugiego ruszyli 11 grudnia. Pożeglowali na Martynikę, gdzie wyznaczono metę.
Przebieg zmagań na oceanie można było śledzić za
pośrednictwem trackingu. Żeglarski.info relacjonował
wydarzenia na trasie, publikował wywiady z uczestnikami
i zdjęcia wykonane przez nich podczas rejsu.
Regaty Setką przez Atlantyk 2017 wygrał Lech Stoch
na jachcie Giga. Żeglarz z Krakowa pobił rekord trasy, pokonując dystans z Wysp Kanaryjskich na Martynikę w 22
dni, 13 godzin i 43 minuty (I etap z Portugalii na Kanary
Giga przepłynęła w 6 dni, 20 godzin i 50 minut).
- Na pewno przymierzając się do takich regat na małej łódce trzeba mieć pojęcie o żeglowaniu na morzu - mówił po dotarciu na metę w rozmowie z Żeglarski.info Lech
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Stoch. - Żegluga na Setce jest wymagająca. Trzeba cały czas uważać na fale.
Po tysiącu dobrych, zawsze może zdarzyć się ta jedna nieszczęśliwa i po
niej ze dwie kolejne, które mogą doprowadzić do katastrofy. Dlatego rzuciłem długą cumę z rufy, żeby kosztem prędkości opanować sytuację i zabezpieczyć łódkę. Jak się ma pojęcie na czym się żegluje i człowiek potra�
ochronić się przed zagrożeniami, żegluga staje się bezpieczniejsza. Z każdą kolejną milą nabierałem zaufania do łódki. Nawet gdyby żagiel kleił się
do wody, wiedziałem, że jacht się podniesie, bo jest dobrze zbalansowany.
Łódka jest bezpieczna i nadaje się do pokonania takiej trasy.
Janusz Maderski deklaruje, że niewykluczona jest trzecia edycja regat SpA. - Wprawdzie pierwsze regaty z 2012 roku były rozpoznawcze,
ale jednak ścigało się dwóch żeglarzy - mówi Maderski. - Golden Globe Race skończył kiedyś tylko jeden zawodnik, a regaty zostały uznane za
ważne. Bez tej pierwszej edycji trudno byłoby tak sprawnie i z sukcesami
w postaci dobrych rezultatów przeprowadzić tegoroczny wyścig. Zawodnicy korzystali z naszych doświadczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie łódki na tak wymagającą, długą trasę. Kolejną edycję Setką przez
Atlantyk planujemy na 2018 rok. Do jej przeprowadzenia zostanie powołany zespół organizacyjny. Kiedy to nastąpi, będziemy mogli mówić
o szczegółach.
PoZŻ udzielił także wsparcia mniejszej, składającej się z czterech żeglarzy, grupie próbującej swoich sił w oceanicznych zmaganiach na jachtach typu Setka. Przebieg odbywających się równolegle regat TransAtlantyk 2016 można było również śledzić na trackingu ufundowanym przez
PoZŻ. Wyścig odbywał się na tej samej trasie, na której płynęli uczestnicy
SpA. Niestety większość żeglarzy wycofała się w trakcie pierwszego etapu.
Na metę jako samotny triumfator dotarł Rafał Moszczyński na jachcie Wojownik. Zajęło mu to 29 dni i 15 godzin.
Dariusz Olejniczak
Fot. Arkadiusz Pawełek

Giga i Quark.
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Giga na starcie drugiego etapu, za sterem
Lech Stoch.
Nerwus.
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III Żeglarski Puchar Kaszub z PoZŻ

Sześć razy regaty
Od czerwca do września 2017 r. żeglarze
ścigali się w cyklu dwudniowych regat,
w które angażują się kaszubskie gminy
i kluby żeglarskie. W trzeciej edycji
Żeglarskiego Pucharu Kaszub uczestniczyły
gminy Kartuzy, Chmielno, Kosakowo,
Sierakowice, Somonino i Stężyca.
Regaty o Puchar Starosty Kartuskiego.
Fot. Marcin Żurek

XI Mistrzostwa Kartuz.
Fot. Bartosz Cirocki

Ponad trzy lata temu, dzięki inicjatywie prezesa
Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Lamelka Kartuzy, Mirosława Plichty, powstała idea organizacji cyklu regat pod
nazwą Żeglarski Puchar Kaszub (ŻPK).
Pierwszy rok zmagań obejmował cztery imprezy
i zgromadził na starcie 146 zawodników. W ubiegłym
roku również w czterech imprezach udział wzięło 236 żeglarzy (162 w klasach młodzieżowych). Miniony sezon to
już sześć imprez i 261 startujących, w tym 189 młodych
żeglarzy.
Regulamin Żeglarskiego Pucharu Kaszub zakłada
współzawodnictwo dzieci w klasie Optimist, z podziałem
na grupy zaawansowania. Grupa 0 to początkujący, którzy
ścigają się na odrębnej, łatwej do pokonania trasie. Grupa
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Optimist UKS to bardziej doświadczeni młodzi żeglarze,
aspirujący do startów w grupie B oraz z grupy B. Dla młodzieży przeznaczone są klasy dwuosobowe Cadet i Vaurien. Ponadto do klasy�kacji ŻPK zalicza się także dwie
klasy dla dorosłych - Omega Standard i Open.
Organizatorzy poszczególnych imprez mogą włączyć
do programu także inne klasy regatowe, które jednak nie
są uwzględniane w generalnej klasy�kacji.
Do tegorocznej końcowej klasy�kacji liczyły się wyniki czterech najlepszych startów w całym cyklu. W tym
roku wprowadzono także klasy�kację klubów w kategoriach młodzieżowych. Każdy z uczestników w każdym
starcie zdobywał 1 punkt dla swojego klubu.
III ŻPK objął honorowym patronatem marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wsparcia �nansowego udzieliła, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorska Federacja Sportu. Koordynatorem cyklu był Pomorski Związek Żeglarski.
Pierwszą tegoroczną imprezą były regaty w Mechelinkach, w dniach 10-11 czerwca. Organizatorzy - Stowarzyszenie Port Mechelinki, wspierane przez Urząd Gminy
Kosakowo - zadebiutowali zarówno w Żeglarskim Pucharze Kaszub, jak i w Pucharze Polski kl. Optimist. Rozegrano osiem wyścigów w klasach: Omega, Laser oraz Open
i sześć w klasie Optimist – grupa B, UKS. Pierwsze regatowe kroki stawiali też najmłodsi w grupie 0, rozgrywając przez dwa dni dziesięć wyścigów. Organizator włączył
do programu regat klasę Korsarz, dla której były to również zawody zaliczane do Pucharu Polski. Na starcie stanęła niespełna setka zawodników.
Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego – Regaty o Puchar Starosty Kartuskiego odbyły się
w dniach 8-9 lipca. Akwenem zawodów było Jezioro Gowidlińskie, a ich organizatorem UKS Wiking z Kamienicy Królewskiej, który wrócił do ŻPK po rocznej przerwie. Wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe w Kartuzach oraz gmina Sierakowice. Ścigały się 44 jachty z sześciu klubów: UKS Wiking, UKŻ Lamelka, UKS Wodniacy
Garczyn, UKS Tolkmicko, ŻUKS Stężyca, Kartuski Klub
Sportowy.
W dniach 22-23 lipca na jeziorze Kłodno przeprowadzone zostały regaty o Puchar Jezior Chmieleńskich. Zawody wchodzące w skład Żeglarskiego Pucharu Kaszub
zgromadziły 42 żeglarzy klas Optimist, Cadet, Laser 4,7
i Omega. Pogoda dopisała, dzięki czemu udało się rozegrać sześć zaplanowanych wyścigów. Organizatorami wydarzenia byli Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chmielnie oraz Klub Sportowy Damroka.
W weekend 5-6 sierpnia przyszedł czas na kolejne regaty cyklu – XIX Puchar Jeziora Ostrzyckiego – Memoriał
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Puchar Jezior Chmieleńskich.

Puchar Jeziora Ostrzyckiego.

Witosława Labudy. W zawodach wystartowało 41 jachtów,
w tym 27 Optimistów z grup 0 i UKS, a także klasa Cadet,
Vaurien, Omega oraz jachty klasy�kowane w grupie Open.
Regaty odbyły się w silnowiatrowych warunkach. Nie obyło się bez wywrotek, ale dzielni młodzi i starsi żeglarze dali
sobie radę. Organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu
w Somoninie, wspierany przez UKŻ Lamelka Kartuzy.
19 i 20 sierpnia w Stężycy rozegrane zostały Regaty o Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego. Zawody były
przedostatnią odsłoną tegorocznego Żeglarskiego Pucharu Kaszub, a na wodzie zmierzyli się żeglarze w klasach
Optimist 0, Optimist UKS, Omega i Open. Pogoda dopisała. Pierwszego dnia wiało bardzo dobrze i udało się rozegrać po pięć wyścigów w każdej klasie. Następnego wiało nieco słabiej, ale przeprowadzono po trzy wyścigi. Organizatorem był Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy Stężyca, wspierany przez gminę Stężyca.
Finałowe regaty - XI Mistrzostwa Kartuz - jak co roku
odbyły się w Centrum Sportów Wodnych w Złotej Górze,
gromadząc na starcie rekordową liczbę jachtów i zawodników. Wystartowało 88 Optimiściarzy w grupach 0, UKS
i B. Klasy Cadet i Vaurien to razem 15 jachtów z 30 zawodniczkami i zawodnikami. Ponadto w klasie Omega
wystartowało 9 jachtów z 27 żeglarzami, a w klasie Open
6 łodzi i 10 zawodników.

Klasy�kację generalną III Żeglarskiego Pucharu Kaszub w kategorii klubów wygrał UKŻ Lamelka Kartuzy
przed Stowarzyszeniem Port Mechelinki i UKS Wodniacy Garczyn.
W Optimiście gr. 0 najlepszy był Olivier Grabow,
a pierwsza z dziewcząt Agata Marcinkowska (oboje z UKS
Wodniacy Garczyn). W grupie Optimist UKS wygrała
Klaudia Jaworska z UKS Tolkmicko, a najlepszy wśród
chłopców był Tymoteusz Kniter z UKS Wiking Kamienica Królewska. W klasie Cadet zwyciężyły Olga Szarmach i Zo�a Schutz z UKS Wodniacy Garczyn, a spośród
chłopców najlepsi byli Bartłomiej Szlija z Oskarem Plichtą
z UKŻ Lamelka Kartuzy.
Klasa Vaurien to zawodnicy z UKS Kamienica Królewska. Zwycięzcą okazał się Dariusz Damps, startujący
razem z Patrycją Kaszubą. Triumfatorem w trzyosobowej klasie Omega byli Wojciech Wysocki, Jakub Manista,
Dominik Routher z ŻUKS Stężyca, a w klasie Open Sławomir Dunst z Rafałem Rasilewskim z Kartuskiego Klubu Sportowego.
Finał III Żeglarskiego Pucharu Kaszub zaplanowano
2 grudnia o godzinie 11.30 w Przywidzu, podczas Święta
Żeglarstwa organizowanego przez Pomorski Związek Żeglarski.
Filip Lipski

Fot. Joanna Czerwionka

Fot. Bartosz Cirocki

Regaty o Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego.
Fot. UG Stężyca
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Pomorskie żeglarstwo sportowe

Rok
na medal
Pomorscy wyczynowcy przyzwyczaili nas
w poprzednich latach do przysłowiowego
„worka medali” w każdym sezonie.
W 2017 roku pierwsze sukcesy przyszły
jeszcze zimą.
W lutym w Żninie odbyły się Mistrzostwa Świata
i Europy Juniorów w klasie DN. Nasza utytułowana zawodniczka w żeglarstwie lodowym Zuzanna Rybicka
z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego zdobyła tam w kategorii kobiet złoty medal mistrzostw świata i srebrny mistrzostw Europy.
Drugim znaczącym sukcesem wśród młodych żeglarzy, było zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy
w klasie Optimist przez zawodnika MKŻ Arka Gdynia
Igora Kuczysa. Regaty odbyły się w Bułgarii, w Bourgas, na
przełomie lipca i sierpnia. W kategoriach młodzieżowych
jak co roku niezawodna była Magdalena Kwaśna (ChKŻ).
Na Mistrzostwach Świata w kl. Laser Radial U21, które
odbyły się w belgijskim Nieuwpoort w dniach 26 lipca2 sierpnia, zdobyła brązowy medal. Zawodniczka w tym
roku zmieniła kategorię wiekową z juniorki na młodzież
i w tej grupie również udowodniła, że nadal należy do
światowej czołówki żeglarek pretendujących do startu
w igrzyskch olimpijskich.
W kategoriach młodzieżowych należy wspomnieć
o innych dobrych wynikach, niekoniecznie medalowych.
Lidia Sulikowska z SKŻ Ergo Hestia Sopot zmieniła klasę z Techno na RS:X. W Mistrzostwach Europy Juniorów,
rozegranych w Marsylii w dniach 6-13 maja, zajęła dobre,
piąte miejsce. Na tych samych regatach Kamil Ugniewski
z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego był siódmy w kategorii U17.
Agnieszka Skrzypulec (z prawej) i Irmina Mrózek Gliszczynska
– mistrzynie świata w klasie 470.
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Igor Kuczys z listem
od prezydenta miasta
Gdyni z gratulacjami
za srebrny medal ME
w klasie Optimist.

Nasz utalentowany zawodnik z KS AZS AWFiS
Gdańsk, Michał Krasodomski zajął piątą pozycję w Mistrzostwach Świata w kl. Laser 4,7 w kat. U16. Regaty odbyły się w lipcu, w belgijskim Nieuwpoort. Tytus Butowski z tego samego klubu potwierdził przynależność do europejskiej czołówki zajmując ósme miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w kl. Laser Radial w kat. U17, rozegranych w ramach Volvo Gdynia Sailing Days w lipcu
w Gdyni. Również ósma w tych regatach była Oliwia Laskowska z ChKŻ.
W klasie 420 siostry Hanna i Barbara Dzik z YKP
Gdynia, na Mistrzostwach Europy Juniorów wywalczyły piąte miejsce w kategorii kobiet. Regaty odbyły się
w Riva na jeziorze Garda we Włoszech. Nie udało się powtórzyć medalowego wyniku z ubiegłego roku zawodnikom UKS Navigo Sopot Tymoteuszowi Cierzanowi
i Oskarowi Niemirze, startującym w klasie Hobie Cat 16.
Na Mistrzostwach Europy w Noordvijk w Holandii uplasowali się ostatecznie na piątej pozycji. W pierwszej dziesiątce tej imprezy znalazły się jeszcze trzy załogi z tego samego klubu: Zuzanna Szadziul i Wojciech Kaczmarek,
Maja Niemira i Szymon Cierzan, Aleksandra Jedryczka
i Katarzyna Piernicka, zajmując odpowiednio szóste, siódme i dziewiąte miejsce.
W grupie seniorskiej, rok po igrzyskach olimpijskich jest zazwyczaj czasem rozprężenia i przygotowania
do nowej kampanii olimpijskiej, w tym wypadku IO w Tokio w 2020 roku. Wśród seniorek niewątpliwie największym sukcesem tego sezonu było zdobycie złotego medalu Mistrzostw Świata w klasie 470 przez załogę Agnieszka Skrzypulec (Sejk Pogoń Szczecin) i Irmina Mrózek
Gliszczynska (ChKŻ). Regaty odbyły się w lipcu w Grecji. Niewiele brakowało do medalowej pozycji w Mistrzostwach Świata kl. 49er Łukaszowi Przybytkowi i Pawłowi Kołodzińskiemu z KS AZS AWFiS Gdańsk. Na przełomie sierpnia i września w Matosinhos w Portugalii zajęli czwarte miejsce. W tej samej klasie rosnącą z roku na
rok formę zaprezentowała młoda załoga Dominik Buksak
(KS AZS AWFIS Gdańsk) i Szymon Wierzbicki (SKŻ Ergo
Hestia Sopot), plasując się na niezłej, piątej pozycji w Mistrzostwach Europy przeprowadzonych na wodach Zatoki Kilońskiej w dniach 30 lipca - 4 sierpnia. Cieszy powrót
do światowej czołówki Piotra Kuli z GKŻ. Zajął on siódme
miejsce na MŚ Finn Goldcup, w Balatonfoldvar na Węgrzech na początku września.
W grupie seniorów w klasach nieolimpijskich dużym sukcesem Pomorza zakończyły się zorganizowane przez UKS Navigo Sopot w dniach 19-26 sierpnia
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Mistrzostwa Świata Katamaranów A-Class (str. 13-15).
W pierwszej dziesiątce znalazło się czworo naszych zawodników. Srebrny medal wywalczył Tymoteusz Bendyk, brązowy Jakub Surowiec (pierwszy wśród juniorów).
Jacek Noetzel w klasy�kacji generalnej był szósty (drugi
wśród mastersów), a Maciej Żarnowski siódmy. Na tej samej imprezie drugie miejsce w kategorii nielatających katamaranów A-Class zdobył Marek Żebrowski. Wszyscy
wyżej wymienieni reprezentowali UKS Navigo Sopot.
Młodzi zawodnicy i zawodniczki z Pomorza zdominowali pierwszą odsłonę Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie. Nasi juniorzy młodsi, z zakończonych
8 sierpnia regat na Zalewie Zegrzyńskim przywieźli sześć
złotych i jeden srebrny medal. Trwające od 16 do 20 sierpnia regaty były drugą odsłoną tegorocznej edycji OOM.
W tej części zdobyliśmy tylko jeden medal – złoty. Pomorze zwyciężyło w rywalizacji wojewódzkiej przed Mazowszem i woj. warmińsko-mazurskim.
Aż pięć ekip z Pomorza znalazło się też w pierwszej
dziesiątce klubowego zestawienia. Rywalizację w podsumowaniu obu odsłon tegorocznej OOM wygrali zawodnicy SKŻ Ergo Hestia Sopot. To powtórka ich ubiegłorocznego sukcesu. W gronie medalistów znaleźli się: Michał
Krasodomski (KS AZS AWFiS Gdańsk) – złoto w klasie
Laser 4,7 M, Mateusz Grzempa (CHKŻ) – srebro w klasie Laser 4,7 M, Tytus Butowski (KS AZS AWFiS Gdańsk)
– złoto w klasie Laser Radial, Kinga Brzóska (MKŻ Arka
Gdynia) – złoto w klasie Laser 4,7 K, Kamil Manowiecki
(SKŻ Ergo Hestia Sopot) – złoto w klasie Techno 293, Michał Polak (GKŻ) – srebro w klasie Techno 293, Karina Filip (GKŻ) – złoto w klasie Techno293, Agnieszka Pawłowska (ChKŻ) – złoto w klasie Optimist K.
Druga z najważniejszych młodzieżowych imprez to
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. W tym
roku miała również dwie części. Ze względu na międzynarodowy kalendarz, odstąpiono od dotychczasowego
schematu, gdzie w części pierwszej startowali juniorzy
i konkurencje nieolimpijskie, a w drugiej klasy olimpijskie - młodzież i seniorzy. Na Zatoce Puckiej (cz.1) rywalizowali juniorzy w klasach 29er, 420, Hobie Cat 16, Laser Radial (tylko dziewczyny) oraz młodzieżowcy i seniorzy w klasach RS:X i Laser Standard. Druga część mistrzostw odbyła się na akwenie u ujścia Wisły Śmiałej do
Zatoki Gdańskiej w Górkach Zachodnich. O medale rywalizowali żeglarze w klasach 470, 49er, 49erFX, Finn, Europa, OK Dinghy i Laser Radial (seniorzy i juniorzy) oraz
RS:X (juniorki i juniorzy).
Mistrzostwa Polski Juniorów 2017 przyniosły żeglarkom i żeglarzom z Pomorza 14 medali, w tym po pięć złotych i srebrnych oraz cztery brązowe. W klasach 29er,
HC16, RS:X K i RS:X M podium zajęte było przez zawodników pomorskich klubów. 29er to załogi z YKP Gdynia,
które zdobyły kolejno: Mikołaj Staniul z Kajetanem Jabłońskim – złoto, Adam Głogowski z Kajetanem Sztorchem – srebro, Mikołaj Chłopek z Mateuszem Kruczyńskim – brąz.
HC 16 to reprezentanci UKS Navigo Sopot, w kolejności od pierwszego miejsca: Tymoteusz Cierzan
z Oskarem Niemirą, Zuzanna Szadziul z Wojciechem
Kaczmarkiem i Maja Niemira z Szymonem Cierzanem.

Ponadto Hanna i Barbara Dzik z YKP Gdynia wywalczyły złoto w klasie 420, a Michał Krasodomski zdobył srebro
w klasie Laser Radial M.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2017 to siedem medali dla Pomorza, w tym po dwa złote i srebrne, i trzy brązowe. Złoto wywalczyły Magdalena Kwaśna (ChKŻ) w Laserze Radialu (równocześnie srebro w Mistrzostwach Polski Seniorów) i załoga Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) z Kingą Łobodą (KS AZS AWFiS), które triumfowały
również w kategorii seniorek w klasie 49erFX. W tej samej
klasie Maja Micińska i Emilia Zygadłowska (YKP Gdynia)
zdobyły brązowy medal. Srebro w klasie RS:X K wywalczyła Lidia Sulikowska, a tuż za nią na podium, z brązowym medalem, uplasowała się Weronika Marciniak (obie
SKŻ Ergo Hestia Sopot). Krążek brązowy zdobył również Aleksander Przychodzeń (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
w konkurencji RS:X M. Niezmiernie cieszy pojawienie się
na podium reprezentanta YC Rewa Krzysztofa Stromskiego, ze srebrnym medalem w klasie Finn. Od kilku lat nie
było tam zawodników z Pomorza.
Ostatnimi regatami klasy�kowanymi w Systemie
Sportu Młodzieżowego w minionym sezonie były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, które odbyły
się w Gdyni w dniach 30 września - 1 października. Na
starcie stanęli młodzicy w klasie Optimist z województw
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jak w poprzednich
latach, nasi zawodnicy zdominowali regaty, oddając rywalom z sąsiedniego województwa 6 pkt. SSM na 67 możliwych do zdobycia.
W konkurencji dziewcząt triumfowała zawodniczka
YKP Gdynia Paulina Rutkowska, a w konkurencji chłopców Marcel Bisewski z tego samego klubu. Pisząc o młodzikach nie należy zapominać o klasie Techno, która startuje w Mistrzostwach Polski Młodzików. Tutaj także dominowali reprezentanci Pomorza. W sierpniu tego roku
35 chłopców i 13 dziewcząt walczyło o tytuł mistrza Polski. Na Jeziorze Kierskim Pomorskie reprezentowało 8 zawodniczek z klubów SKŻ Ergo Hestia Sopot i GKŻ oraz
24 zawodników z UKS Kałębie Osiek. Mistrzynią Polski została Karina Filip z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, a wśród chłopców najlepszy był Krzysztof Żarnowski
z SKŻ Ergo Hestia Sopot.
Filip Lipski
Fot. Tadeusz Lademann
Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek (pierwszy i drugi od prawej)
– czwarta załoga Mistrzostw Świata kl. 49er w Portugalii.
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Tegoroczna, zmienna aura, nie odstraszyła młodych
uczestników akcji. Pływali Zawiszą niezależnie od tego
czy świeciło słońce, czy padał deszcz. W trakcie rejsu poznawali tajniki żeglowania tak dużymi jednostkami. A po
zejściu na ląd humory dopisywały wszystkim.
– Było bardzo fajnie – stwierdziła Maja, uczennica
klasy IVb ze Szkoły Podstawowej w Przywidzu. – Najbardziej podobało mi się wyposażenie żaglowca i kajuty załogi. To był mój pierwszy rejs na takim statku.
Jej szkolny kolega, Adrian z klasy Va był zachwycony.
– Było super! – zapewniał. – Świetnie się pływa na takim
żaglowcu, ale bycie załogantem to ciężka praca. Pierwszy

Młodzież z Warsztatów Terapii działających przy Polskim Stowarzyszeniu
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszczu Gdańskim.

raz pływałem po morzu i chciałbym to jeszcze kiedyś powtórzyć.
Celem organizowanej przez PoZŻ akcji „Pomorze na morze” jest popularyzacja żeglarstwa. W ciągu pięciu lat trwania projektu wyruszyło z nami na
morze ok. 5000 osób. Każdy uczestnik akcji schodząc na ląd otrzymywał pamiątkowy certy�kat udziału w rejsie. Wielu naszych gości ma w swojej kolekcji
po dwa, a nawet trzy certy�katy, co świadczy o popularności rejsów i zapotrzebowaniu na kontakt z morzem
i żeglarską przygodą.
Dariusz Olejniczak
Fot. Aleksandra Błażejewska

Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku.

Gimnazjum nr 11 w Gdyni.

Technikum Weterynarii w Bolesławowie.

Szkoła Podstawowa w Trzcińsku.

Szkoła Podstawowa w Pomlewie.

Szkoła Podstawowa w Przywidzu.

Fot. Dariusz Olejniczak

Pomorze na morze 2017

Pod żaglami Baltic Star
i Zawiszy Czarnego
Niemal 700 osób wzięło udział
w tegorocznej akcji „Pomorze na morze”.
W czerwcu w bezpłatne rejsy po Zatoce
Gdańskiej popłynęli mieszkańcy Trójmiasta
i turyści z całej Polski, a we wrześniu
uczniowie pomorskich szkół oraz dzieci
z ościennych województw.
Jak co roku akcja miała dwie odsłony. Edycja ósma
odbyła się w dniach 23-25 czerwca, w ramach Święta Morza, a dziewiąta – od 18 do 22 września – na pożegnanie
lata. W czerwcu pod żaglami Baltic Star, dowodzonego
przez kpt. Roberta Smagonia, w dwugodzinne rejsy popłynęło w sumie 250 osób. W morze wypływali mieszkańcy Gdyni i Trójmiasta, a także Wejherowa, Rumi, Pruszcza
Gdańskiego, Kolbud, Starogardu Gdańskiego, Torunia,
Laskowic i Warszawy. Wszyscy schodzili z pokładu zachwyceni, tym bardziej, że mieli okazję nie tylko wypłynąć
w morze, brali także czynny udział w obsłudze łódki.
– Widać, że ludzi ciągnie do morza, są bardzo zainteresowani możliwościami pływania rekreacyjnego – mówił
kapitan Smagoń. – W czasie rejsów dopytują o wszystko,
co związane jest z żeglugą i z Baltic Star, a my przekonujemy, że żeglowanie nie jest bardzo skomplikowane, że każdy, niezależnie od wieku, może pływać. Co ciekawe, bardzo wielu uczestników akcji „Pomorze na morze” płynie
już drugi, a nawet trzeci rok z rzędu. To dowód, że takie
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inicjatywy są potrzebne. Niewiele jest podobnych projektów umożliwiających chętnym przeżycie choćby namiastki morskiej przygody.
Rzeczywiście, „stałych” uczestników akcji było całkiem sporo, a ci, którzy żeglowali po raz pierwszy, zapewniali, że wrócą do Gdyni za rok, żeby znów popłynąć w rejs.
– Przyjazd ze Starogardu Gdańskiego do Gdyni na
ósmą rano to jest wyprawa wymagająca poświęceń, ale
warto – deklarował Benedykt Sobecki. – Dlatego jesteśmy
tu już kolejny raz i pewnie za rok znowu przyjedziemy.
Przekrój wiekowy obejmował wszystkie kategorie
– od pasażerów w dziecięcych wózkach spacerowych, po
seniorów i seniorki. Nie brakowało studentów, rodzin i zakochanych par.
We wrześniowych rejsach, tym razem na pokładzie
Zawiszy Czarnego pod dowództwem kpt. Tomasza Kulawika, uczestniczyło 440 uczniów szkół z Pomorza i innych regionów. Dla większości był to pierwszy kontakt
z żeglarstwem.
W rejsy pod auspicjami Pomorskiego Związku Żeglarskiego wybrały się dzieci z Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły Podstawowej w Pomlewie, Technikum Weterynarii w Bolesławowie, Gimnazjum nr 11 w Gdyni,
Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku, Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie, Szkoły Podstawowej w Trzcińsku
i Gdyńskiej Szkoły Społecznej.
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Promocja wychowania morskiego

Egzaminy i szkolenia

Konkurs o Czerwoną
Różę Wiatrów
W sobotę 3 czerwca 2017 roku
w Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku zakończona została trzecia
edycja Konkursu Wychowanie Morskie
Studentów o Czerwoną Różę Wiatrów.
Jej głównym organizatorem był Pomorski
Związek Żeglarski.
Konkurs został stworzony z inicjatywy Samorządu
Studentów Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Czerwonej Róży i ma na celu nagradzanie i promocję projektów, które przysłużyły się wychowaniu morskiemu.
– Wychowanie morskie studentów trzeba oprzeć
o kształtowanie ich emocjonalnego stosunku do morza,

czyli – Pomorski Związek Żeglarski jako główny organizator, Narodowe Muzeum Morskie oraz Liga Morska
i Rzeczna. O zwycięstwo walczyło dziewięć projektów
z całej Polski. Nagroda główna tra�ła do Samorządu Studenckiego Politechniki Warszawskiej za organizację Regat
o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkową statuetkę i 10 000 zł.
Jury zadecydowało również o przyznaniu trzech wyróżnień. Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich otrzymała je za organizację trzech rejsów po Zatoce Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnościami, dr Jan Grabski
za projekt „Fizyka
pod żaglami”, któ-

Justyna Rogowska z Fundacji
Otwarty Świat dla Wszystkich
otrzymuje wyróżnienie z rąk
Andrzeja Królikowskiego,
prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej.

Nominowani do nagrody.

Monika Standziak
i Adam Morasiński
(Politechnika Warszawska).
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jako atrakcyjnej przestrzeni aktywności zawodowej i rekreacyjnej – tłumaczy kapitan
Jacek Jettmar, współtwórca konkursu. – Nasza tradycja narodowa nie jest niestety morska, dlatego stale trzeba „oswajać morze”.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w 2015 roku. Spośród trzynastu zgłoszonych
projektów jury nagrodziło grupę uczelni,
z Politechniką Warszawską na czele, za organizację konferencji naukowych na pokładzie żaglowca Pogoria. Rok później pierwsze
miejsce przypadło żeglarzowi Krzysztofowi
Paulowi, który stworzył akademicką szkołę
żeglarstwa regatowego.
W trzeciej, tegorocznej edycji do dotychczasowych partnerów konkursu dołą-

ry łączył rejsy na Pogorii i Fryderyku Chopinie z popularyzacją nauki, a Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za wybitne osiągnięcia sekcji żeglarskiej. Wyróżnieni otrzymali również 3000 zł.
– Dla mnie jest najważniejsze, że nie są to jednorazowe inicjatywy, które później nie mają kontynuacji – mówi
Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. – Jest wręcz przeciwnie – zgłoszone wnioski
są przykładem myślenia długofalowego i to jest naprawdę cenne.
Patronat honorowy nad konkursem sprawował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek
Gróbarczyk oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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Coraz mniej patentów
Sezon szkoleniowy 2017 w Pomorskim
Związku Żeglarskim dobiegł końca.
W szkoleniach klubowych na patent
żeglarza jachtowego uczestniczyło
178 osób, a uzyskało go 158. Patent
jachtowego sternika morskiego trafił do
dwóch z sześciu szkolących się żeglarzy.
Z perspektywy czterech lat obowiązywania nowego systemu egzaminacyjnego, widoczny jest znaczny spadek zainteresowania uzyskiwaniem patentów żeglarskich
oraz patentów instruktorskich. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać w obowiązującym rozporządzeniu MSiT
w sprawie uprawiania turystyki wodnej z 2013 roku.
Budzi ono sporo kontrowersji i stawia wiele pytań, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Ustawodawca nie określił de�nicji rejsu morskiego, ani jak liczyć staż
z wielkich żaglowców. Czy można zaliczyć do niego postój
w portach na kotwicy? Brak zatwierdzonych wzorów opinii z rejsu i kart rejsu. Do chwili obecnej nie ukazało się
rozporządzenie w sprawie wzoru dziennika jachtowego.
Było przygotowane już w 2005 roku przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury. Prace spełzły na niczym, a przecież ustawa Kodeks Morski wręcz nakazuje prowadzenie
takich dzienników.
Dzisiaj od osób przystępujących do egzaminu na
jachtowego sternika morskiego wymaga się stażu morskiego w liczbie 200 godzin w co najmniej dwóch rejsach.
Należy zadać pytanie, na jakiej podstawie, skoro brak dokumentu państwowego regulującego kwestie stażu.
Określony w rozporządzeniu zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaką musi posiadać osoba przystępująca do egzaminu żeglarskiego, budzi wiele zastrzeżeń.
W załączniku nr 4 ustawodawca podał zakres wiedzy minimalnej, pomijając ważne aspekty, np. prowadzenie nawigacji na wodach pływowych.
Rozporządzenie nie precyzuje jak powinno wyglądać
zadanie nawigacyjne na j.s.m. i na jakich wodach morskich powinno być prowadzone. Ustawodawca pozostawił
tę kwestię do decyzji komisji egzaminacyjnej. Tymczasem
czas jaki przeznaczono na egzamin, nie pozwala komisji
na wprowadzenie zadania dużo bardziej skomplikowanego na wodach pływowych. Pół godziny na rozwiązanie zadania nawigacyjnego wystarcza jedynie na ułożenie prostego zadania z nawigacji terestrycznej i zliczeniowej.
Ustawodawca dopuszcza do egzaminu teoretycznego na j.s.m. osoby z patentem żeglarza jachtowego oraz
te, które go nie posiadają, wprowadzając do egzaminu dla
osób bez patentu dodatkowo znajomość zakresu wiedzy
na żeglarza jachtowego. Jednak czas na rozwiązanie testu
jest taki sam jak dla osób z patentem żeglarza jachtowego.

Ponadto w zakresie wymagań egzaminacyjnych pominięto jakże ważny aspekt egzaminu z praktycznej obsługi wprowadzanych coraz częściej na jachty nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Test egzaminacyjny nie
zwery�kuje tej wiedzy, bo jest to wiedza praktyczna. Rozporządzenie nie dopuszcza jednak egzaminu ustnego.
Kolejnym problemem jest znikome zainteresowanie szkoleniem i uzyskiwaniem patentów instruktorskich.
Ustawa znosząca obowiązek odbycia szkolenia przed egzaminem, doprowadziła do sytuacji, w której nie potrzeba patentu instruktorskiego, aby prowadzić szkolenie, co
skutkuje obniżeniem poziomu wyszkolenia żeglarskiego.
Brak też motywacji do podnoszenia wiedzy żeglarskiej
przez instruktorów żeglarstwa oraz do zdobywania nowych uprawnień instruktorskich.
Próby wprowadzenia przez KS PZŻ uni�kacji instruktorskich nie przyniosły zakładanego rezultatu.
Należy się zastanowić, co jest przyczyną zaistniałej
sytuacji. Nadrzędnym problemem jest fatalne rozporządzenie MSiT z 2013 roku, które wprowadza chaos i niezrozumienie wielu kwestii, nie regulując całego szeregu
problemów jakie pojawiają się podczas egzaminowania.
Rozporządzenie wymaga natychmiastowej zmiany lub
przynajmniej nowelizacji.
Nowelizacji wymaga również wprowadzony rozporządzeniem z 2013 roku dobór kadry egzaminacyjnej,
w którym zawarto dodatkowe wymogi stawiane członkom
komisji, pozbawiając doświadczonych instruktorów nabytego prawa do egzaminowania, wynikającego z uprawnień, jakie daje państwowy patent instruktorski.
Nasi najlepsi instruktorzy, z dużą wiedzą i doświadczeniem zostali pozbawieni prawa do egzaminowania. Wymaga się od nich dodatkowego stażu morskiego
z ostatnich trzech lat. Nie ma jednak odpowiedzi, na podstawie czego ma być liczony ten staż, skoro nie obowiązują dzienniki jachtowe, ani żadna sprawozdawczość z odbytych rejsów.
Absurdem zdaje się też wymóg wykazania się przez
egzaminatora 200 godzinami prowadzonego szkolenia
z ostatnich trzech lat. O jakim szkoleniu mowa, skoro
obowiązkowe szkolenie zostało zniesione ustawą.
Należy zadać pytanie, jakie przepisy regulują dzisiaj
sprawy szkolenia?
Rozporządzenie wprowadziło wiele niekorzystnych
zmian w przepisach, chociażby prawa nabytego na podstawie dotychczas uzyskiwanych stopni żeglarskich. Problemem jest także niczym nie uzasadniona wery�kacja
nabytych uprawnień żeglarskich na zdecydowanie wyższe.
Leszek Batko
Fot. Tadeusz Lademann

zeglarski.info

29

2017

2017
Nauczanie żeglarstwa i edukacja morska

Symulator Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa
i Edukacji Morskiej - tym razem promuje
żeglarstwo podczas meczu Basket 90
Gdynia – Spartak Nogińsk.

Szkoła morskich
horyzontów
Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji
Morskiej działa już dwa lata. Powołana
przez Pomorski Związek Żeglarski do
pełnienia funkcji ośrodka doskonalenia
instruktorów żeglarstwa i wychowania
morskiego dzieci i młodzieży, w ostatnim
roku ewoluowała w kierunku nowych
wyzwań i zadań.
Podstawowe zadania szkoły w zakresie nauczania
żeglarstwa i edukacji morskiej prowadzone na przystani
w Wiślince, zaowocowały w roku szkolnym 2016/2017
zdobyciem 21 patentów żeglarskich i motorowodnych.
Instruktorzy PSŻiEM prowadzili na przystani w Wiślince od maja do października popołudniowe zajęcia
z nauki żeglowania w grupach dla początkujących i zaawansowanych żeglarzy. Podczas organizowanych przez

Pierwsi uczniowie Szkoły - klasa sportowa Szkoły
Podstawowej nr 51 w Gdyni na Allie.
Fot. Leopold Naskręt

gminę Pruszcz Gdański festynów, angażowali się w zabezpieczenie imprez od strony wody oraz prowadzenie jachtów żaglowych i motorowych.
Na półkoloniach żeglarskich, będących częścią programu „Gmina Pruszcz Gdański pod żaglami”, realizowanego od kilku lat wspólnie z gminą, uczestniczyły dzieci
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w wieku 7-11 lat. Przez pięć dni przeżywały przygodę żeglarską, pływając po rozległych akwenach Wisły Martwej
i Śmiałej. W planach zajęć, podczas których koloniści
uczyli się podstaw obsługi Optimista, Pucka, RIB-a, były
wyprawy na jachcie motorowym na Wyspę Sobieszewską
i do Górek Zachodnich, a w czasie kiedy nie można żeglować, żeglarze-koloniści uczyli się podstawowych węzłów,
poznawali zasady zachowania na jachcie żaglowym i motorowym, cumowania i prostych prac bosmańskich.
W ramach projektu „Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej”, w dwóch zorganizowanych w lipcu i sierpniu
rejsach, 76 żeglarzy płynąc na Puckach, Orionach i łodziach motorowych, docierało do portów Zalewu Wiślanego i mało znanych przystani Żuław, Powiśla i Kociewia. W załodze była młodzież ze szkół ponadpodstawowych i studenci. Trudne warunki atmosferyczne, deszcze
i chłód, utrudniały żeglugę, podnosząc rangę survivalowych przeżyć.
W rejsie do Kaliningradu, w ramach regat o Puchar
Dwóch Rektorów, na jachcie Allie, charterowanym z JKM
Roda, załoga z Sekcji Żeglarskiej Politechniki Gdańskiej
odbyła rejs stażowy.
Stałym projektem edukacyjnym, prowadzonym od
października ubiegłego roku, jest program edukacji żeglarskiej i morskiej, realizowany z 28 uczniami Gimnazjum nr 11 im. Noblistów Polskich w Gdyni. Młodzież
z klasy IIa o pro�lu humanistycznym, prowadzona przez
wychowawczynię mgr Bożenę Meller, wkracza w drugi
rok nauki żeglarstwa (dwa razy w tygodniu po dwie godziny), którego uwieńczeniem może być już w tym roku
szkolnym uzyskanie patentu żeglarza jachtowego przez
uczniów spełniających warunki wiekowe (14 lat).
PSŻiEM od września wzbogaciła się o jeszcze jedną klasę sportową, z nowoutworzonej Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni, w ramach umowy na prowadzenie zajęć sportowych, zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a PoZŻ.
Szesnaścioro uczniów, podczas cotygodniowych zajęć
(trzy razy w tygodniu po dwie godziny), poznawało praktycznie żeglarstwo (dopóki pozwalała aura) na wodzie,
a następnie w pracowniach, na stanowiskach modelowych
i symulatorach PSŻiEM. Zajęcia poza sezonem uzupełnią
ćwiczenia w terenie, na sali gimnastycznej i basenie pływackim. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich planowane są obozy sportowe. Opiekunem klasy jest nauczyciel
wychowania �zycznego, mgr Paweł Wołosewicz.
Nowością w tegorocznej ofercie Szkoły były, prowadzone od marca, otwarte nie tylko dla żeglarzy warsz-
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taty żeglarskie. Lekcje z taklarstwa, robót szkutniczych,
eksploatacji i obsługi maszynowni jachtowych oraz manewrowania jachtem żaglowym i motorowym na silniku,
wzbudziły szerokie zainteresowanie wśród żeglarzy.
Atrakcją Szkoły jest symulator żeglarski, stworzony
przez zespół inżynierów Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Urządzenie jest repliką standardowego kokpitu
mieczowego jachtu odkrytopokładowego, z zamontowanymi elementami wyposażenia. Umożliwia kontrolowane
żeglowanie wybranym typem jachtu.
Symulator pozwoli także na prowadzenie badań
z zakresu biomechaniki, archiwizowanie danych oraz badania porównawcze. Możliwe będzie też wykorzystanie
go w medycznych procesach rehabilitacyjnych. Urządzenie jest w fazie testowej, a zakończenie prac nad jego pełnym wdrożeniem przewidywane jest na pierwszy kwartał
przyszłego roku.
W maju 2016 roku w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa
i Edukacji Morskiej PoZŻ odbyło się wyjazdowe, rozszerzone posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni.
Jego celem było zaprezentowanie władzom oświatowym
Gdyni Szkoły jako ośrodka wiedzy żeglarskiej i morskiej,
doskonalącego instruktorów żeglarstwa, współpracującego ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami Gdyni, działającego na rzecz klubów zrzeszonych w PoZŻ.
Podczas spotkania prezes PoZŻ Bogusław Witkowski zaprezentował możliwości organizacyjne Szkoły
w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji morskiej dla placówek oświatowych Gdyni (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Dr Bogdan
Olszewski omówił System Edukacji PSŻiEM w korelacji
z podstawami programowymi opracowanymi dla szkół
szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz sposób realizacji i jego zastosowanie w programach nauczania.
W marcu br. przedstawiciele Zespołów Dyrektorskich Szkół Ponadgimnazjalnych spotkali się z władzami i kadrą Szkoły. Szesnastu dyrektorów z placówek z całego Pomorza, poznało działalność i ofertę dydaktyczną Szkoły.
Nauczyciele mieli okazję zobaczyć sale dydaktyczne i ich wyposażenie – środki łączności, sprzęt ratunkowy, urządzenia i przyrządy nawigacyjne, bibliotekę i symulator żeglarski.
– To było cenne spotkanie – mówi Leszek Ciesielski,
dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni. – Nasza szkoła nosi imię Zasłużonych Ludzi Morza, więc szukamy obszarów, żeby realizować wychowanie

morskie. Zwłaszcza, że jest potrzeba
odciągnięcia młodzieży od komputerów i smartfonów, a żeglarstwo, sport
na świeżym powietrzu, daje duży impuls do rozwoju intelektualnego.
W maju br. Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej gościła przebywającą w Polsce, międzynarodową grupę uczniów z Finlandii i Niemiec, przybyłą na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, by podsumować realizowany od roku, w ramach europejskiego programu Erasmus+ model zdalnie sterowanej łodzi motorowej.
Wspólnie wykonane dzieło zaprezentowali na basenie jachtowym im. Mariusza Zaruskiego. W pracy zespołowej uczniowie uczyli się de�niowania problemów i ich
rozwiązywania, z uwzględnieniem różnic kulturowych,
technicznych i programowych w kształceniu zawodowym
w różnych krajach, poszerzali swoją wiedzę, zdobywali
doświadczenie i doskonalili umiejętności zawodowe potrzebne w przyszłej pracy.
Szkoła uczestniczy w pracach nad Pomorskim Programem Edukacji Morskiej. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 29 sierpnia, w siedzibie Szkoły, odbyło się trzecie już spotkanie dotyczące
budowy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej,
Podstawą do dyskusji stał się „Model pilotażowego
działania Słupskiego Programu Edukacji Morsko-Żeglarskiej”, wraz z założeniami programowo-organizacyjnymi
na rok szkolny 2017-2018. Podczas debaty zaproponowano jednolitą, funkcjonalną strukturę programu, w którym
podstawę do działań, w ramach projektu, stanowi edukacja i propagowanie problematyki morskiej. Kolejnym etapem byłoby żeglarstwo kwali�kowane (uzyskiwanie patentów żeglarskich) i zdobywanie uprawnień do pracy na
morzu. Na najwyższym poziomie prezentowanego schematu byłby sport wyczynowy.
Leopold Nakręt
Fot. Tadeusz Lademann
W trakcie praktycznych zajęć żeglarskich…
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Jakub Spera z IMGW-PIB w Gdyni.

Było jak u Hitchcocka

Zawsze bezpieczni!
Blisko 200 uczestników z całej Polski,
10 sesji, 13 prelegentów – w Teatrze
Muzycznym w Gdyni 25 marca 2017 r.
odbyła się, zorganizowana przez Pomorski
Związek Żeglarski, Żeglarska Konferencja
Bezpieczeństwa.
To już trzecia konferencja PoZŻ po jej reaktywacji
w 2015 roku. Z roku na rok przyciąga coraz więcej gości.
Na widowni Teatru Muzycznego było ich tym razem dwa
razy więcej niż przed rokiem.
Hasłem tegorocznego spotkania była „Bezpieczna praktyka żeglarska”. Scenę Nową Teatru Muzycznego
w Gdyni tłumnie wypełnili żeglarze. Przybyli z Warszawy, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Wejherowa, Barlinka, Katowic, Krakowa, Sierakowic, Miłobądza, Olsztyna, Tych, Darłowa, Starogardu, Tczewa, Ustki, Poznania, Ustarbowa, Płocka, Gliwic, Łodzi, Słupska,
Łomianek, Lublina, Osielska, Straszyna, Gdańska, Gdyni,
Błotnika, Lublińca, Redy, Rewy, Torunia, Malborka, Karwieńskich Błot, Węgrowa, Szczecina, Pruszcza Gdańskiego, Chojnic, Bydgoszczy, Piastowa, a nawet z Kanady.
– Swego czasu Alfred Hitchcock opowiadając
o recepcie na dobry �lm, mówił, że zacząć trzeba od
trzęsienia ziemi,
a później napięPo wystąpieniach zaczynała się dyskusja...
cie musi rosnąć
– zaczął Bogusław
Witkowski, prezes Pomorskiego
Związku Żeglarskiego. – I właśnie taki jest plan
naszej konferencji. A na �nał
– światowa pre-

miera �lmu, który powstał w PoZŻ – o najsłynniejszym
polskim duecie żeglarskim.
Wśród uczestników byli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, pod którego honorowym
patronatem konferencja się odbywała oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek. A także
przedstawiciele patronów konferencji – wiceprezes Komisji Szkolenia PZŻ Katarzyna Domańska i Maciej Leśny,
przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ.
Spotkanie prowadził Leopold Naskręt, kapitan jachtowy i motorowodny, wybitny szkoleniowiec, sekretarz
Zarządu PoZŻ, koordynator Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.
Jako pierwszy uwagę zebranych zajął kierownik Referatu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
podkomisarz Sylwester Zabłocki. Jego Referat czuwa nad
120 km linii brzegowej akwenów morskich i śródlądowych. Podkomisarz omówił „Negatywne zachowania żeglarzy na wodzie”, prezentując m.in. siły, środki i zadania
policyjnych wodniaków. Przyznał, że policja niestety nie
jest w stanie zmierzyć prędkości pędzących po różnych
akwenach skuterów wodnych…
Radca prawny Mateusz Romowicz, właściciel kancelarii „Legal Marine Mateusz Romowicz” przedstawił „Odpowiedzialność prawną skippera w praktyce”. Mówił m.in.
o przepisach prawa, konsekwencjach szkody na morzu,
winie umyślnej i nieumyślnej oraz różnych zakresach odpowiedzialności.
„Wypadek na morzu – zasady postępowania w oczekiwaniu na pomoc” referował Wojciech Paczkowski, kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK). Przedstawił statystki – około 40 akcji ratowniczych rocznie dotyczy żeglarzy. Omówił zasady komunikacji w niebezpieczeństwie i alarmowania MRCK.
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Radca prawny Mateusz Romowicz.

Rafał Klepacz, członek Zarządu Centrum Wychowania Morskiego ZHP zaczął od zdarzenia z 5 grudnia 2016
r. – wejścia Zjawy IV na mieliznę. Opowiedział o planach
i realizacji akcji ratowniczej, a swoje wystąpienie „Czym
się różni salvage od rescue, czyli problemy z terminologią,
różnicami kulturowymi, prawnymi i współpracą na przykładzie akcji ratunkowej Zjawy IV” podsumował wskazując, że warto się ubezpieczać.
Jakub Spera – główny specjalista w Dziale Służby
Pomiarowo-Obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) w Gdyni – przedstawił „Meteorologiczne zabezpieczenie rejsów żeglarskich w rejonie odpowiedzialności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej”. Zaprezentował m.in. budowę systemu pomiarowo-prognostycznego i miejsca pozyskiwania najważniejszych informacji o bieżącej i prognozowanej sytuacji
pogodowej. Wyjaśnił dlaczego tak ważny jest synoptyk,
a modele matematyczne schodzą na dalszy plan.
„Kompetencje przy uprawianiu żeglarstwa z zakresu bezpieczeństwa – oczekiwania a rzeczywistość” – z takim tematem wystąpił Mariusz Zawiszewski, kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarski i motorowodny,
twórca serwisu internetowego EdukacjaŻeglarska.pl. Mówił o aspektach bezpieczeństwa podczas uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych, uzyskiwaniu uprawnień żeglarskich, braku jednolitych programów szkolenia, wymaganiach egzaminacyjnych. Przekazał przydatne
szkoleniowcom wskazówki i praktyczne rady.
Od lewej: prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk i dyrektor
Departamentu Infrastruktury UMWP Krzysztof Czopek.

Katarzyna Domańska, wiceprezes
PZŻ ds. szkolenia.

Na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa podczas
szkoleń i egzaminów żeglarskich zwróciła uwagę Katarzyna Domańska, Instruktor Wykładowca PZŻ, kapitan
jachtowy i motorowodny, prezes Kujawsko-Pomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego, wiceprezes Polskiego
Związku Żeglarskiego ds. szkolenia. Postulowała zaostrzenie przepisów.
Paweł Popiel z IMS-GRIFFIN sp. z o.o. i Maciej Zalewski z �rmy Garmin Polska omówili „Wykorzystanie
elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie morskim”, prezentując konkretne urządzenia i ich zastosowanie w praktyce. Następnie Beata Gojdź i Małgorzata Michalska z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń opowiedziały o „Ubezpieczeniu jachtów morskich”, wskazując, że
umowy trzeba czytać, zwracając szczególną uwagę na de�nicje, zakres ubezpieczenia i wyłączenia ochrony.
Ostatni referat „Problematyka bezpieczeństwa podczas imprez i zorganizowanych akcji szkoleniowych
w żeglarstwie dzieci i młodzieży” zaprezentowali Tomasz
Chamera, wówczas wiceprezes ds. sportu, a obecnie prezes PZŻ, wiceprezydent Europejskiej Federacji Żeglarskiej EUROSAF; Milena Lachowicz, psycholog kliniczny i sportowy i Maksymilian Paśko, adwokat, wykładowca w Katedrze Zarządzania Turystyką i Rekreacją AWFiS
w Gdańsku.
Na koniec uczestnicy byli świadkami premierowego pokazu �lmu „Duet” Krzysztofa Szczypiora – opowieści o Krystynie i Wacławie Liskiewiczach. Ona jest pierwszą kobietą na świecie, która samotnie opłynęła świat jachtem. On tegoż jachtu konstruktorem, ale także innych, np.
Nefrytu i Opala, na których wychowały się tysiące polskich żeglarzy.
Konferencja „Bezpieczna praktyka żeglarska” odbyła
się pod honorowym patronatem marszałka województwa
pomorskiego Mieczysława Struka, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Partnerem był Teatr Muzyczny w Gdyni, a patronowali konferencji Komisja Szkolenia PZŻ oraz Komisja Żeglarstwa
Morskiego PZŻ.
Medialnym patronatem spotkanie objęli: Żeglarski.info, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Żagle, Tawerna
Skipperów.
Ilona Miluszewska
Fot. Cezary Spigarski
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Parada, regaty, rejsy…

Święto Morza
na piątkę
Uroczyste złożenie wieńca na Bałtyku,
na rozpoczęcie Święta Morza.

Uczestnicy Pucharów Marynarki Wojennej RP oraz Biegu Kaprów
- Memoriał Generała Mariusza Zaruskiego.

Weekend 23-25 czerwca 2017 r. w Gdyni
upłynął pod znakiem Święta Morza.
W piątej edycji wydarzenia, jak co roku,
na mieszkańców miasta i turystów czekało
mnóstwo atrakcji, również żeglarskich.
Tradycja celebrowania w Gdyni naszych związków
z Bałtykiem sięga 1932 roku, kiedy odbyło się pierwsze
Święto Morza. W 2013 r. udało się przywrócić tę tradycję,
a od samego początku w jego organizacji uczestniczy Pomorski Związek Żeglarski.
Najpopularniejszym żeglarskim projektem podczas
Święta Morza bez wątpienia było „Pomorze na morze”
(str. 26-27). Przez trzy dni na 15-metrowym żaglowcu Baltic Star - dawnym kutrze rybackim zbudowanym w 1947 r.
z drewna dębowego - miało okazję popływać 250 osób.
Nowym wydarzeniem była za to Żeglarska Parada Świętojańska, która odbyła się wieczorem, w piątek 23 czerwca.
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- Święto Morza jest ważnym wydarzeniem, a takie
czci się paradą - mówi Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ.
A z punktu widzenia historycznego, to powrót do starego
zwyczaju parad świętojańskich na jeziorach.
W wydarzeniu wzięły udział jachty z gdyńskich klubów: Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”, Yacht
Klubu Polski Gdynia, Yacht Klubu „Stal”, Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego oraz
Jachtklubu Morskiego „Roda”.
Święto Morza było również tradycyjnie okazją do zawieszenia nowej tablicy w Alei Żeglarstwa Polskiego (str.
38-39). W sobotę 24 czerwca do żeglarskiego panteonu
dołączył Kazimierz Kuba Jaworski, wybitny regatowiec
i konstruktor jachtów.
W piątek i sobotę odbywały się Puchary Marynarki Wojennej RP, a dzień później Bieg Kaprów - Memoriał
Generała Mariusza Zaruskiego. W obu zawodach wzięło
udział po jedenaście jachtów.
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- To były bardzo ważne, a sportowo bardzo
ciekawe regaty - mówi Edward Kinas, komandor Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”.
- Pogoda była żeglarska - mieliśmy wiatr i deszcz,
i szczęściem nie było �aut.
W Pucharach Marynarki Wojennej w grupie ORC A zwyciężył jacht Polled 2 ze skipperem Jackiem Chabowskim (Jachtklub Stoczni Gdańskiej). W grupie B najlepszy był Ze�rek,
kierowany przez Stanisława Bajerskiego (JKM
„Gryf ” Gdynia). W grupie Open triumfował Hetman Krzysztofa Paca (Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej). Najszybszym jachtem regat był Hadar Jerzego Brezdenia (JKMW
Gdynia).
W jednodniowym Biegu Kaprów – Memoriale Generała Mariusza Zaruskiego w grupie
ORC A pierwszy był Hadar ze skipperem Jerzym
Brezdeniem. W grupie B triumfował Ze�rek Stanisława Bajerskiego, a w grupie Open Hetman
Krzysztofa Paca.
Święto Morza to jednak nie tylko żeglarstwo,
swoje wydarzenia zainicjowali również pozostali organizatorzy - Urząd Miasta Gdyni, Marynarka Wojenna RP, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Akademia Morska w Gdyni, Urząd Morski
w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris
w Gdyni.
Do najważniejszych atrakcji można zaliczyć
zwiedzanie okrętów Marynarki Wojennej, pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych
na morzu, koncerty w ramach Cudawianków
- czyli uroczystego rozpoczęcia lata.

Odsłonięcie tablicy
Kazimierza Kuby Jaworskiego.
Żeglarska Parada Świętojańska.

Więcej na: www.gdynia.pl/swietomorza.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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Konferencja

Fot. arch. M. Grodzickiej

W hołdzie
Mariuszowi
Zaruskiemu

Siedem referatów, dwa filmy i ponad setka
uczestników z całej Polski – tak wyglądała
konferencja „Mariusz Zaruski – życiorys
morzem pisany”, która 8 kwietnia 2017 r.
odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku.
W tym roku przypada 150. rocznica urodzin Mariusza Zaruskiego. Cześć generałowi oddał Sejm RP, który
w uchwale z 26 stycznia br. podkreślił jego zasługi dla kraju, a Polski Związek Żeglarski poświęcił mu cały 2017 rok.
W obchody Roku Zaruskiego włączył się również Pomorski Związek Żeglarski, który wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku zorganizował konferencję popularnonaukową „Generał Zaruski – życiorys morzem pi-

sany”. Wybór daty – 8 kwietnia – nie był przypadkowy,
tego dnia w 1941 roku, generał zmarł w więzieniu NKWD
w Chersoniu.
Sesja odbywała się pod honorowym patronatem Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w liście zaadresowanym do uczestników podkreślił gorący patriotyzm generała, jego miłość do morza i gór, a przede wszystkim wielkie zaangażowanie w pracę z młodzieżą. W wydarzeniu
wzięło udział blisko 120 osób przybyłych z całej Polski
– m.in. Gdyni, Gdańska, Poznania, Sandomierza, Zielonej
Góry, Pucka, Elbląga, Tczewa, Łowicza, Siedlec, Warszawy, Chojnic, Olsztyna, Karpacza, Kolbud i Bielanki.
Zanim usłyszeliśmy pierwsze wystąpienie, Janusz
Marek Taber, komandor Yacht Klubu Polski, wręczył Komandorię, najwyższe klubowe odznaczenie, Bogusławowi Witkowskiemu, prezesowi Pomorskiego
Związku Żeglarskiego, a następnie
przekazał na ręce Jerzego Litwina,
dyrektora Narodowego Muzeum
Morskiego, oryginał dyplomu,
w którym Yacht Klub Polski przyznaje Mariuszowi Zaruskiemu godność komandora honorowego.
Słuchaczy do biogra�i generała wprowadził �lm „Pierwszy
żeglarz Rzeczypospolitej” z 1990
roku. W półgodzinnym dokumencie można było nie tylko zobaczyć
przedwojenne materiały z rejsów

Minuta ciszy
dla Mariusza Zaruskiego.
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na Zawiszy Czarnym, ale również usłyszeć wspomnienia
słynnych podkomendnych Mariusza Zaruskiego – m.in.
Witolda Bublewskiego i Michała Sumińskiego.
Pierwszy referat wygłosił Mirosław Kuklik, dyrektor
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy i kurator
zorganizowanej w 2007 roku wystawy „Mariusz Zaruski
– człowiek dwóch żywiołów”. Jego wystąpienie poświęcone było niezbyt udanej działalności politycznej generała,
m.in. jako starosty powiatu morskiego. Okazuje się, że nie
lubił pracy biurowej i często popadał w kon�ikty ze współpracownikami.
Michał Puszkarski, kierownik Działu Edukacji i Promocji w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, przedstawił eksponaty Muzeum związane z generałem. Najwięcej zainteresowania wzbudziły szkice i rysunki Mariusza
Zaruskiego o charakterze marynistycznym, często później
wykorzystywane w jego książkach.
Wśród wielu talentów i zainteresowań generała było
również dziennikarstwo. Przybliżył je Marek Słodownik,
publicysta i pomysłodawca Roku Zaruskiego. Omówił
przedwojenną polską prasę marynistyczną i współpracę,
często burzliwą, generała z poszczególnymi tytułami.
Radosław Paternoga, kustosz w Dziale Historii Wychowania Morskiego Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku opowiedział z kolei o pamiątkach związanych
z Mariuszem Zaruskim w zbiorach NMM. Oprócz rysunków i szkiców w referacie znalazło się miejsce na omówienie korespondencji i notatek generała, w tym np. jego problemów z wydawaniem książek.
Bardzo ważnym i do dzisiaj najczęściej wspominanym elementem działalności Mariusza Zaruskiego było
wychowanie morskie. Dariusz Małszycki, kustosz z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni, badacz przedwojennego gdyńskiego harcerstwa, właśnie temu poświęcił swoje wystąpienie. Muzealnik przybliżył m.in. działalność generała jako głównego instruktora szkoleniowego
w Jastarni.
Najbardziej charakterystyczną spuścizną po Mariuszu Zaruskim jest żaglowiec, który od 1946 roku pod
nazwą Generał Zaruski służy wychowaniu morskiemu.
Uczestnicy konferencji najpierw obejrzeli �lm „Drugie
życie generała”, poświęcony odbudowie jednostki przez

Radosław Paternoga, kustosz w Dziale Historii
Wychowania Morskiego NMM w Gdańsku.

Stoisko Poczty Polskiej.

miasto Gdańsk, a później posłuchali opowieści jej kapitana Jerzego Jaszczuka.
Ostatnie wystąpienie na konferencji należało do Jędrzeja Szerle, pracownika Pomorskiego Związku Żeglarskiego, koordynatora Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego
i doktoranta historii na Uniwersytecie Gdańskim, który
opowiedział o tym, jak Mariusz Zaruski był upamiętniany
po śmierci. Prelegent zwrócił uwagę na to, że środowisko
żeglarskie nawet w okresie PRL-u nie zapomniało o generale, a pamięć o nim była i jest żywa.
W obchody Roku Zaruskiego włączyła się również
Poczta Polska, która podczas konferencji miała stoisko
z okolicznościowymi znaczkami, kopertami i pocztówkami.
Patronami medialnymi konferencji byli Żeglarski.info, Trójmiasto.pl, Żagle, Radio Gdańsk, Tawerna Skipperów i Dziennik Bałtycki.
Jędrzej Szerle
Fot. Cezary Spigarski

Marek Słodownik, pomysłodawca obchodów
Roku Zaruskiego.
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Aleja Żeglarstwa Polskiego

W 2017 roku Aleja Żeglarstwa Polskiego,
mieszcząca się na falochronie południowym
gdyńskiej mariny, wzbogaciła się o tablice
dwóch wielkich żeglarzy. W sobotę
24 czerwca uhonorowano w ten sposób
Kazimierza Kubę Jaworskiego, a w piątek
10 listopada Dariusza Boguckiego.
Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała w 2012 roku
z inicjatywy Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Ligi Morskiej i Rzecznej, miasta
Gdyni i Urzędu Morskiego w Gdyni. Odsłonięto od tego
czasu dziesięć tablic – Władysława Wagnera, Leonida Te-

Tablicę Kazimierza Jaworskiego odsłonili: Joanna Zielińska
(z prawej), przewodnicząca RM Gdyni, Beata Szadziul,
radna Gdyni oraz Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ.
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ligi, Teresy Remiszewskiej, Juliusza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Michała Sumińskiego, Witolda Bublewskiego, Zdzisława Pieńkawy, Bolesława Kazimierza Kowalskiego i Ludomira Mączki.
24 czerwca 2017 roku, w Święto Morza, do tego grona dołączył Kazimierz Kuba Jaworski – świetny organizator, wybitny regatowiec i uzdolniony konstruktor. Urodził
się 17 października 1929 roku w Augustowie, gdzie jeszcze przed wojną uczył się pływać. W młodości, podczas
pobytu w Krakowie, był współtwórcą dwóch klubów żeglarskich oraz współzałożycielem i pierwszym prezesem
Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.
Po przenosinach do Szczecina w 1960 roku szybko zwią-

Uroczystość odsłonięcia tablicy Kazimierza Kuby Jaworskiego.
zał się z żeglarstwem morskim, m.in. siedmiokrotnie zdobywając tytuł morskiego żeglarskiego mistrza Polski i startując w 1976 i 1980 roku w transatlantyckich regatach samotników OSTAR. Udział w pierwszym OSTAR opisał
w książce „11.40 GMT – Newport”.
– Kuba był bardzo sympatycznym człowiekiem
– wspomina Franciszek Kuśnierz, nestor żeglarzy regatowych. – Choć mieszkał w Szczecinie, przypływał do Trójmiasta na ważniejsze regaty. Nie zawsze był najlepszy,
ale często startował na najnowszym sprzęcie i wtedy wygrywał.
Kazimierz Kuba Jaworski jako pracownik Morskiej
Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi uczestniczył w tworzeniu takich jachtów jak Polonez, Spaniel i Spaniel II.
Zmarł w Szczecinie 8 lipca 2005 roku.
W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięło udział ponad 40 osób, żeglarzy, samorządowców i przyjaciół żeglarstwa. Tablica odsłonięta została przez Joannę Zielińską,
przewodniczącą Rady Miasta Gdyni, Beatę Szadziul, radną Gdyni i Bogusława Witkowskiego, prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
10 listopada 2017 roku odsłonięto tablicę Dariusza
Boguckiego – żeglarza polarnego, inżyniera budowy okrętów i pisarza. Urodził się 19 grudnia 1927 roku w Warszawie, a pływać uczył w Kręgu Starszoharcerskim „Wodnik”

i Klubie Morskim „Wodnik” w Gdańsku. Najdłużej związany był z Jachtklubem Stoczni Gdańskiej.
Dariusz Bogucki swój pierwszy ważny rejs odbył
w 1965 r. do Islandii. Po nim przyszły kolejne – do Grenlandii, Jan Mayen, na Spitsbergen i Wyspy Owcze. Jego
największym wyczynem była wyprawa do obu Ameryk
w latach 1975-1976 na jachcie Gedania, który współprojektował. Dariusz Bogucki aktywnie uczestniczył w życiu
społeczności żeglarskiej – był członkiem zarządu Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, czyli obecnego Pomorskiego Związku Żeglarskiego, oraz Polskiego
Związku Żeglarskiego. Zmarł 22 września 2002 roku.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Fot. z archiwów rodzinnych

Tablice pamięci

Kazimierz Kuba Jaworski.

Pamięć kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego uhonorowali
w Gdyni żeglarze z całej Polski, w tym Janusz Marek Taber,
komandor Yacht Klubu Polski (pierwszy z lewej).
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Dariusz

Boguck

i.
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Publiczność dopisała.

Tym, którzy odeszli…

Żegnamy kapitanów
W 2017 roku żeglarska społeczność straciła
trzech wielkich ludzi morza. 16 lipca na
wieczną wachtę odszedł Andrzej Drapella,
10 sierpnia Zygfryd Zyga Perlicki,
a 22 października Bolesław Mazurkiewicz.
Kapitan Andrzej Drapella urodził się 18 czerwca 1929 roku w Katowicach. W 1950 r. otrzymał dyplom
Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej
w Szczecinie, następnie odbył staż na Darze Pomorza.

JachtFilm w Gdyni

Żeglowanie na ekranie
O sukcesie frekwencyjnym mogą mówić
organizatorzy gdyńskiej edycji JachtFilmu.
Każdy seans oglądało ponad stu widzów.
Przegląd odbył się 18 lutego w Muzeum
Marynarki Wojennej. W jego trakcie
pokazano osiem wyjątkowych filmów
żeglarskich.
Wśród nich były: „Niedzielny żeglarz” – dokument
o pierwszych załogowych regatach dookoła świata; „Aurora Ulani” – o przygodach rodziny żeglującej na katamaranie; „Od drewna do głębi” – o człowieku, który produkcję mebli porzucił na rzecz budowy drewnianych jachtów;
„Cudem ocalony” – o akcji ratunkowej podjętej przez australijskie służby w 1997 roku, podczas regat Vendée Globe i „Jedno proste pytanie” – o dwójce młodych nowojorczyków, którzy wybrali się w podróż jachtem do Arktyki.
Podczas festiwalu pojawił się również, egzotyczny dla
wielu polskich widzów, wątek żeglarstwa czeskiego. „Roz-

kołysany świat Rudy Krautschneidera” opowiedział o jednym z najsłynniejszych żeglarzy znad Wełtawy. Natomiast
„Samotnie na falach” dotyczył Milana Koláčka, który postanowił wystartować w regatach Mini-Transat.
W trakcie trwającego cały dzień przeglądu znalazł się
również akcent gdyński. Pokazano �lm „Ted” – o zmarłym
dwa miesiące wcześniej, legendarnym kapitanie Tadeuszu
Olechnowiczu, ostatnim komendancie Daru Pomorza
i pierwszym Daru Młodzieży. Jak powstawał ten obraz
opowiedzieli jego twórcy Michał Dąbrowski i Jerzy Boj.
Wstęp na wszystkie �lmy był bezpłatny. Pokazy cieszyły się dużym powodzeniem. Na niektórych seansach,
w studwudziestoosobowej sali Muzeum Marynarki Wojennej, brakowało miejsc. Wśród widzów była m.in.
pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat jachtem
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.
Gdyńska edycja JachtFilmu była kontynuacją ubiegłorocznego Przeglądu Filmów Żeglarskich. I podobnie
jak poprzednio, zorganizowana została przez Andrzeja
Minkiewicza, przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Muzeum Marynarki
Wojennej. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Tomasz Falba
Fot. Cezary Spigarski

Andrzej Minkiewicz (z lewej) i prezes
Pomorskiego Związku Żeglarskiego
Bogusław Witkowski podczas otwarcia
JachtFilmu.
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Kpt. Andrzej Drapella.
Fot. z archiwum Andrzeja Drapelli

w Harcerskim Ośrodku Morskim w Gdyni.
Szybko stał się jednym
z najlepszych polskich
żeglarzy,
zdobywając
m.in. siedmiokrotnie mistrzostwo Polski w klasie
Star i dwukrotnie morskie żeglarskie mistrzostwo Polski.
W 1957 roku kierując jachtem Kapitan
zwyciężył w Kieler Woche, a w 1972 r. razem
ze Stanisławem Stefańskim i Józefem BłaszczyBolesław Mazurkiewicz na jachcie
kiem, zajął ósme miejJan z Kolna, podczas Operacji Żagiel
sce w klasie Soling na IO
w 1974 roku.
w Monachium. W latach
Fot. Franciszek Kuśnierz
1973-1974 dowodził Copernicusem w pierwszych wokółziemskich regatach Whitbread Round e World Race, w których zajął 11 miejsce.
W 1977 i 1979 r. wziął udział w Admiral’s Cup.
Bolesław Mazurkiewicz urodził się 9 maja 1931 roku
w Kościerzynie. Z żeglarstwem zetknął się po II wojnie
światowej w harcerskiej drużynie morskiej. Był współzałożycielem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
dzisiaj Pomorskiego Związku Żeglarskiego, oraz jego wieloletnim sekretarzem, wiceprezesem i prezesem. W 1992
roku otrzymał tytuł „honorowego prezesa GOZŻ”.
W 1956 roku Bolesław Mazurkiewicz ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Gdańskiej, na której
w 1964 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Habilitował się w 1968 roku, a w 1985 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1987-1990
był rektorem Politechniki Gdańskiej.
Miał w dorobku naukowym kilkanaście
książek i dziesiątki artykułów, a w swoich pracach zajmował się również problematyką żeglarską, zwłaszcza projektowaniem marin.

Później pływał m.in. na Batorym i Marchlewskim. Dyplom
kapitana żeglugi wielkiej zdobył 29 października 1964 r.,
a we �ocie handlowej pracował do 2000 roku.
Równolegle do pracy zawodowej spełniał się w pasji żeglarskiej. 30 września 1953 r. na jeziorze Gopło
w Kruszwicy zdobył tytuł mistrza Polski w klasie DZ, a rok
później wraz z załogą na jachcie Komandor wywalczył pierwsze miejsce i Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej. W latach
70. dowodził żaglowcem Mazurka, a od 1 grudnia 1983 r. do
10 czerwca 1984 r. brał udział
w pierwszym rejsie Szkoły pod
Żaglami na Pogorii. Dowodził
również m.in. Zawiszą Czarnym i Oceanią.
Zygfryd Zyga Perlicki
urodził się 26 stycznia 1932 roku
w Gdyni. Przygodę z żeglarKpt. Zygfryd Zyga Perlicki.
stwem rozpoczął w 1945 r. w II
Morskiej Drużynie Harcerskiej

Fot. z archiwum Zygfryda Perlickiego
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Jędrzej Szerle

1 listopada, zgodnie z rozpoczętą w roku
2012 tradycją, Pomorski Związek Żeglarski
wspomniał, pod pomnikiem „Zaginionych na
morzu” na gdyńskim Bulwarze Nadmorskim,
pomorskich żeglarzy, którzy w ostatnim roku
odeszli na wieczną wachtę.
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Najważniejsze wydarzenia z udziałem PoZŻ

Kronika 2016/2017

24 maja – W Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyła
się konferencja prasowa dotycząca trzeciej edycji
Żeglarskiego Pucharu Kaszub.

24-29 lipca – W Gdańsku odbyły się Dr Irena Eris ORC
European Championship.

26-28 maja – Odbył się Żeglarski Puchar Trójmiasta.

5 sierpnia – W Gdańsku odbyły się regaty o Puchar
Korsarza.

30 maja – W Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie
organizatorów Święta Morza.

15-17 sierpnia – W Sopocie odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Polski Katamaranów A-Class.

3 czerwca - W Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Konkursu
Wychowanie Morskie Studentów o Czerwoną Różę
Wiatrów.

19-26 sierpnia – W Sopocie odbyły się Mistrzostwa
Świata Katamaranów A-Class.
24-27 sierpnia – W Pucku odbyły się Mistrzostwa Polski
o Puchar Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega.

30 listopada 2016 r. - W Urzędzie Miasta Gdyni spotkali
się organizatorzy Święta Morza.

25 lutego – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył
się Konwent Komandorów klubów zrzeszonych w PoZŻ.

3 grudnia 2016 r. – W Kartuzach odbyło się Święto
Żeglarstwa i VIII Pomorska Gala Żeglarska. Tym samym
zakończony został pomorski sezon żeglarski 2016.

9 marca – W Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji
Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie z dyrektorami
pomorskich szkół ponadgimnazjalnych.

14 września – W siedzibie Jacht Klubu Morskiego Gryf
w Gdyni odbyło się kwartalne posiedzenie Koła Seniorów
Żeglarstwa. Zebrani wybrali nowego przewodniczącego.
Został nim Jerzy Rusak.

10 grudnia 2016 r. – W Kamieniu Pomorskim odbyła się
gala Pucharu Bałtyku Południowego.

16 marca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
kwartalne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.
Z przyczyn zdrowotnych z przewodzenia Kołu
zrezygnował Zbigniew Klupiński.

18-22 września – Odbyła się kolejna edycja projektu
„Pomorze na morze” na pokładzie żaglowca Zawisza
Czarny.

15 grudnia 2016 r. – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło
się świąteczne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.
26 grudnia 2016 r. – Zakończyły się regaty TransAtlantyk
2016.
30 grudnia 2016 r. – W Gdyni podpisana została umowa
na organizację przez PoZŻ Mistrzostw Polski Omeg
w Pucku.

7 października – W Gdyni rozegrano Błękitną Wstęgę
Zatoki Gdańskiej.

19 marca – W Gdyni odbył się Sejmik Sprawozdawczy
PoZŻ.
25 marca – W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się
konferencja „Bezpieczna praktyka żeglarska”.
8 kwietnia – W Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku odbyła się konferencja „Generał Mariusz
Zaruski – życiorys morzem pisany”.
23 kwietnia – W Warszawie odbył się Sejmik
Sprawozdawczo-Wyborczy PZŻ. W nowowybranych
władzach Związku znaleźli się również przedstawiciele
Pomorza. Tomasz Chamera został prezesem PZŻ,
Bogusław Witkowski wiceprezesem ds. morskich,
Sebas�an Wójcikowski członkiem Zarządu, Jarosław
Kukliński członkiem Komisji Rewizyjnej, zaś Maksymilian
Paśko i Andrzej Mielicki członkami Komisji Statutowej.
8 czerwca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
kwartalne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.
13 czerwca – Ruszyła odnowiona strona
www.zeglarski.info.
19 czerwca – W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
odbyła się konferencja prasowa Święta Morza 2017.
20 czerwca – W Hotelu Królewskim w Gdańsku odbyła
się konferencja prasowa poświęcona Granaria Morskim
Mistrzostwom Polski ORC Gdańsk 2017 i Dr Irena Eris
ORC European Championship Gdańsk 2017.

7 stycznia – W Gdyni odbyło się spotkanie z okazji
50-lecia powstania „Latającego Holendra”.
8 stycznia – Główna grupa jachtów zakończyła regaty
Setką przez Atlantyk 2016. Na oceanie pozostała tylko
jedna łódka. Zakończyła wyścig 6 lutego 2017 r.
15 lutego – W Przywidzu zostało podpisane
porozumienie o współpracy pomiędzy PoZŻ a gminą
Przywidz.
15 lutego – W Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się
spotkanie organizatorów Święta Morza.
17-19 lutego – W Poznaniu odbyły się targi Boatex,
ze stoiskiem PoZŻ.
18 lutego – W Gdyni odbył się JachtFilm.
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20 czerwca – W siedzibie firmy VBW Engineering
w Gdyni odbyło się spotkanie środowiska żeglarskiego
na temat formuły ORC.

13 października – W Gdańsku odbyło się posiedzenie
Kapituły „Kryształowego Żagla 2017”.

23-25 czerwca – W Gdyni odbyło się Święto Morza.
W jego ramach PoZŻ przeprowadził projekt „Pomorze
na morze”, zorganizował Żeglarską Paradę Świętojańską,
odsłonił tablicę Kazimierza Kuby Jaworskiego w Alei
Żeglarstwa Polskiego oraz zaangażował się w regaty
Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica.

1 listopada – W Gdyni odbyły się zaduszki żeglarskie.

5 lipca – W Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie
organizatorów Święta Morza, podsumowujące edycję
2017 roku.
13 maja – Na przystani AKM w Gdańsku odbyło się
otwarcie pomorskiego sezonu żeglarskiego 2017.

20 lipca – W siedzibie PoZŻ odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

23 maja – W SKŻ Sopot odbyła się konferencja prasowa
poświęcona windsurfingowym mistrzostwom Europy.

20-23 lipca – W Gdańsku odbyły się Granaria Morskie
Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC.

zeglarski.info

12-15 października – Na wodach Zatoki Gdańskiej odbył
się IX Zlot jachtów z duszą „Próchno i Rdza”.

19-21 października – W Narodowym Centrum
Żeglarstwa w Gdańsku odbyła się konferencja Bal�c Sea
Cruising Network.
7 listopada – W Gdyni odbyło się spotkanie polskich
skipperów jachtów ORC.
10 listopada – W Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni
odsłonięto tablicę Dariusza Boguckiego.
11 listopada – Delegacja gdyńskich żeglarzy wzięła
udział w paradzie niepodległości w Gdyni.
Oprac. Tomasz Falba
Zdjęcia: Tadeusz Lademann
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Zapraszamy!
Gdański Klub Morski LOK

Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Klub Żeglarski POLPHARMA

al. Jana Pawła II 11

ul. Tamka 19A

ul. Przełom 9

81-345 Gdynia

80-627 Gdańsk Stogi

80-643 Gdańsk (Górki Zachodnie)

www.zeglarski.info

tel. (58) 305-04-50
e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl

tel. (58) 307-31-15
e-mail: jsg@nsm.pl

Biuro

www.gkm.gda.pl

www.jachtklub.nsm.pl

ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 563-13-67, 607-697-348
e-mail:
andrzej.dziuban@polpharma.com

Gdański Klub Żeglarski

ważne adresy

kierownik biura: Andrzej Mielicki
tel. 501-495-637
e-mail: biuro@pozz.org.pl

ul. Czesława Miłosza 51/94

Centrum Sportów Wodnych
OPTY Ustka

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

80-126 Gdańsk

ul. Westerpla�e 19B

godziny otwarcia:

tel. 502-261-861

76-270 Ustka

pn.-pt. 8.00-16.00
sprawy dot. szkolenia żeglarskiego

e-mail: grzegorz.mankucki@wp.pl
www.gkz.gda.pl

tel. 500-234-012
e-mail: kontakt@optyustka.pl

Leszek Batko, tel. 606-496-040
pn., śr. 14.00-19.00
pt. 11.00-16.00
Filip Lipski, trener koordynator
tel. 690-635-566
e-mail: filip.lipski@pozz.org.pl
konto bankowe Raiffeisen Polbank EFG
- nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011
NIP 586-010-40-03

Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA

ul. Za Murami 2-10

ul. Złota Karczma 13B/9

80-823 Gdańsk
tel. 502-504-980
e-mail: woda@gdanska.zhp.pl

80-298 Gdańsk
tel. 501-047-626

ul. Kasztanowa 42
84-100 Puck
tel. (58) 673-27-25

al. Jana Pawła II 13B
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-49-59
e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl
www.jkmw-kotwica.pl

Kluby zrzeszone w PoZŻ:

al. Jana Pawła II 11A
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-23-61
e-mail: klub@jkmgryf.pl
www.jkmgryf.pl

ul. Stogi 18
80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. 601-162-442
e-mail: akm@akm.gda.pl
www.akm.gda.pl

JKMW KOTWICA

JKM GRYF

Jachtklub PORTOWIEC Gdańsk
ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk
tel. 511-225-893
e-mail: poczta@portowiec.com
www.portowiec.com

Chojnicki Klub Żeglarski
ul. Rybacka 1
89-606 Charzykowy
tel. (52) 398-81-20
e-mail: biuro@chkz.pl
www.chkz.pl
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e-mail: pbucz6@wp.pl
www: klub.bliza.w.interia.pl

ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 609-578-304
e-mail: tczewskiklubmorski@gmail.com
www.klubmorski.tczew.pl

UKS CEDRAKI
SŻ Klub Sportowy AZS AWFiS
Gdańsk
ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
tel. (58) 554-71-06
e-mail: azs@awf.gda.pl
www.azsawfis.pl

SŻ Politechniki Gdańskiej
al. Zwycięstwa 12
80-219 Gdańsk
tel. 609-176-750
e-mail: jakpanko@pg.gda.pl

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

www.zagle.pg.gda.pl

ul. Hes�i 3
81-731 Sopot
tel. (58) 555-72-00

Klub Sportowy ISKRA AMW
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. (58) 626-29-04
e-mail: i.kaminski@amw.gdynia.pl
www.khaos.nazwa.pl/iskra/

80-460 Gdańsk
tel. 692-009-453

SŻ Pałacu Młodzieży Gdańsk

www.syjosephconrad.pl

80-826 Gdańsk
tel. (58) 301-60-07

Morskie Stowarzyszenie Regatowe
Gdynia

e-mail: palacmlo@wp.pl
www.palacmlo.internetdsl.pl

UKS Jastarnia

Klub Sportowy Zatoka Puck

skr. pocztowa 1

ul. Lipowa 3A
84-100 Puck
tel. 603-378-825
e-mail: eugeniusz_bernat@wp.pl
www.zatokapuck.pl

84-100 Puck
tel. 501-490-448
e-mail: maciejpolanski@interia.pl
www.regatymorskie.pl

Sopocki Klub Żeglarski
Ergo Hes�a Sopot

tel. 503-025-838
e-mail: biuro@ukswjastarni.pl
www.ukswjastarni.pl

Polski Klub Morski Gdańsk
Klub Turystyki Żeglarskiej ELEMIR
ul. Rajska 2
80-850 Gdańsk
tel. (58) 344-03-92, 665-998-234
e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl

Targ Rybny 6/7 (Baszta Łabędź)
80-838 Gdańsk
tel. 602-249-490
e-mail: biuro@pkm.gda.pl
www.pkm.gda.pl

Klub Wodny LOK

Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

ul. Piłsudskiego 7/8
83-200 Starogard Gdański
tel. 601-150-682

ul. Żeglarzy 1
84-100 Puck
tel. (58) 673-21-50
e-mail: regaty@klasapuck.org
www.klasapuck.org

e-mail: gamm2@wp.pl

zeglarski.info

Tczewski Klub Morski

ul. Pilotów 13G/13

Jachtklub Morski RODA
ul. Chwaszczyńska 172
81-571 Gdynia
tel. 503-008-271
e-mail: nital@poczta.onet.pl
www.jkm-roda.pl

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

Harcerski Krąg Morski BRYZG

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

Akademicki Klub Morski
w Gdańsku

ul. Rybacka 8
89-606 Charzykowy
tel. (52) 398-81-60
e-mail: lks@charzykowy.pl
www.lks.charzykowy.pl

Miejski Klub Żeglarski ARKA Gdynia

Harcerski Jacht Klub WODNIK
Gdańsk

ul. Wita Stwosza 73/11
80-308 Gdańsk
tel. 502-398-398
e-mail: neptun@gkpneptun.pl
www.gkpneptun.pl

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

www.optyustka.pl

egzaminów oraz patentów:

SŻ Gdański Klub Płetwonurków
NEPTUN

Klub Żeglarski VI-KING
ul. Sienkiewicza 1P
77-300 Człuchów
tel. 691-420-691
e-mail: dariuszkludka@wp.pl
www.vi-king.org

ul. Ogarna 56

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

ul. Hes�i 3
81-731 Sopot
tel. (58) 555-72-00
e-mail: skz_sopot@wp.pl
www.skz.sopot.pl

Stowarzyszenie Port Mechelinki
ul. Nadmorska 2
81-198 Mechelinki
tel. 782-600-001
e-mail:
miroslaw@portmechelinki.com.pl

Stowarzyszenie Gdański Klub Morski
Cedrus
Błotnik, ul. Nadwiślańska 2
83-020 Cedry Wielkie
tel. 697-557-306
e-mail: gkmcedrus@wp.pl

zeglarski.info

ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia

UKS KAŁĘBIE Osiek

ważne adresy

POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

ul. Wyzwolenia 9
83-221 Osiek
tel. 606-446-165
e-mail: uksosiek@gmail.com
www.uksosiek.pl

UKS KOTWICA Gdynia
ul. Miętowa 103
81-589 Gdynia
tel. 511-721-133
e-mail: komandor@ukskotwica.com
www.ukskg.webd.pl

UKS NAVIGO
ul. Bitwy pod Płowcami 67A
81-731 Sopot
tel. 503-114-384
e-mail: katamaran@sopot.pl
www.katamaran.sopot.pl
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UKS WIKING

Yacht Klub STAL

ul. Szkolna 19
83-342 Kamienica Królewska
tel. 601-084-011
e-mail: ukswiking@agrofil.biz.pl
www.ukswiking.pl

al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-16-62
e-mail: info@ykstal.org.pl
www.ykstal.org.pl

UKS Wodniacy Garczyn

Narodowy Związek Klasy VAURIEN
w Polsce

Fundacja HELIOS

83-342 Kamienica Królewska
ul. Wrzosowa 9
tel. 601-084-011
mail: vaurien@agrofil.biz.pl
www: vaurien.pl

al. Jana Pawła II 11A
81-345 Gdynia
tel. 535-858-686
e-mail: info.helios@o2.pl
www.fundacja-helios.pl

Polskie Stowarzyszenie
klasy Open Bic

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP
Gdynia

84-120 Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, lok. 308
tel. 888-570-535
mail: adambudzisz@poczta.onet.pl

ul. Bolesława Prusa 9
81-431 Gdynia
tel. (58) 620-90-37

ważne adresy

Garczyn 1, skr. poczt. 50
83-400 Kościerzyna
tel. 601-598-811
e-mail: wodniacygarczyn@gmail.com
www.wodniacygarczyn.pl

ul. Żwirki 60
83-110 Tczew
tel. 791-167-981
e-mail: biuro@sekstant.pl
www.sekstant.pl

UKŻ LAMELKA
ul. 3 Maja 14
83-300 Kartuzy
el. (58) 509-980-780
e-mail: lamelka@lamel.com.pl
www.lamelka.pl

UKŻ OPTI CWM

e-mail: cwm@zhp.pl
www.cwm.edu.pl

ul. Koperkowa 4D/3
81-589 Gdynia
tel. 502-267-029
e-mail: op�@artnet.com.pl
www.op�cwm.pl

Yacht Club Rewa
ul. Morska 56
81-198 Rewa
tel. 600-955-431
e-mail: admin@ycrewa.pl
www.ycrewa.pl

Yacht Klub Człuchów
ul. Szczecińska 13
77-300 Człuchów
tel. 695-386-960
e-mail: cargokul@wp.pl
www.klubzeglarskiczluchow.com

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: afiryn@wp.pl
www.firyn.com

YKP GDYNIA

Centralny Ośrodek Sportu
Akademickiego Gdańsk

al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-17-01
e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl
www.ykp.gdynia.pl

ul. Stogi 20
80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. (58) 324-81-00
e-mail: marke�ng@hotelgalion.pl
www.hotelgalion.pl

Yacht Klub Północny Gdańsk

ul. Małcużyńskiego 16
80-171 Gdańsk
tel. (58) 302-11-73
e-mail: amizgier@wp.pl
www.szkolenia-mizgier.pl

ul. Tamka 5
80-609 Gdańsk
tel. (58) 305-05-07
e-mail: yk_polnocny@wp.pl

NZOZ Centrum Rehabilitacji
Mira-Med
Jarosław Popiołkiewicz
ul. Warszawska 34/36
81-317 Gdynia
tel. 607-807-777

EMPATIA - Fundacja Na Rzecz
Integracji Społecznej
ul. Mikołajecka 12
60-461 Poznań
tel. 605-042-006
e-mail: awiwa13@gmail.com
www.fundacjaempa�a.pl

stan na 2.11.2017 r.

Usługi Rekreacyjne Andrzej Mizgier

www.ykpolnocny.pl
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SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa
Maciej Sodkiewicz

zeglarski.info

Oprac. Leszek Batko
Fot. Tadeusz Lademann

