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„Podstawy bezpiecznego żeglowania” 
 
Marek Zwierz  
Oceanograf z elementami meteorologii, informatyk z elementami oceanografii i dziennikarz z 
elementami fotografii. Żegluje od czasu, kiedy już nie mógł wspinać się w górach. Pracuje w 
Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, pisze także do „Żagli”. Podczas przygotowań do 
igrzysk i regat olimpijskich w Weymouth wspomagał ekipę PZŻ pod kątem pogody i prądów 
pływowych. Był w zespole meteo pracującym z Ellen McArthur, a teraz pomaga żeglarzom 
przemykać się pomiędzy niżami i wyżami. 
 
Jacek Pietraszkiewicz 
Szef działu badań i rozwoju polskiej firmy NAVSIM, rozwijającej technologie e-Navigation, a 
także jej prezes. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Członek Sekcji 
ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa NCSR (IMO). 
Projektował i wdrażał radionawigacyjny system wysokiej precyzji dla potrzeb wprowadzania i 
manewrowania statków typu Q-FLEX do Gazoportu w Świnoujściu oraz elektroniczne 
systemy nawigacyjne dla promów pasażerskich, wspomagające proces manewrowania i 
cumowania w porcie w warunkach całkowitego braku widzialności. Członek 
międzynarodowego konsorcjum R-Mode, wdrażającego zapasowy system radionawigacyjny 
dla systemów satelitarnych na obszarze Bałtyku. 
 
Jarosław Kaczorowski  
Kapitan jachtowy i motorowodny, trener żeglarstwa i sędzia żeglarski klasy państwowej. 
Instruktor szkoły żeglarskiej Ocean Team Sailing School.  Szef wachty na katamaranie „Warta 
– Polpharma" w wyścigu dookoła świata, zwycięzca regat Sydney – Hobart w klasie IRC A, 
zwycięzca regat Mackinac w klasie PHRF 1, kapitan 80-stopowej „Łódki Bols”.  Ma na koncie 
wiele medali MP i MŚ w klasach Micro, QT i Tornado. Zdobywca nagrody Rejs Roku w 2007 
roku za udany start w regatach samotników przez Atlantyk na 6,5-metrowych jachtach. 
 
Wiktor Wróblewski 
Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa i motorowodny. Czynny szkoleniowiec i egzaminator 
o szerokim doświadczeniu – od nauczania dzieci i młodzieży żeglowania na lekkich łodziach 
otwartopokładowych, po szkolenie oficerów na żaglowcach. Członek zarządów: Polskiego 
Związku Żeglarskiego oraz fundacji CWM ZHP – armatora „Zawiszy Czarnego”. Nauczyciel 
akademicki na Uniwersytecie Łódzkim. 
 
Konrad Lipski i Maciej Patoka  
Prowadzą firmę Yacht Company, która specjalizuje się w kompleksowych usługach 
konserwacyjnych jachtów żaglowych i łodzi motorowych. Rodowici gdynianie, koledzy od 
przedszkola, związani z morzem od dziecka. Konrad od strony żeglarstwa sportowego, 
którym został zarażony przez ojca, natomiast Maciej od najmłodszych lat gonił swojego ojca, 
kapitana, palcem po mapie na wszystkich wodach świata. Konrad Lipski - żeglarz, wieloletni 
reprezentant Polski, z sukcesami podczas mistrzostw kraju, Europy i świata. Multimedalista 
mistrzostw Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy. Maciej Patoka - pasjonat 



żeglarstwa, przedsiębiorca, project manager (IPMA) stale poszukujący nisz rynkowych, fan 
małych, sprawnych i elastycznych przedsiębiorstw budowanych pod potrzeby klienta. 
 
Piotr Oleksiak 
Pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej, związany z SKŻ ERGO Hestia Sopot. Od 2007 r. współorganizuje w SKŻ 
ERGO Hestia Sopot najwyższej rangi zawody żeglarskie, w tym roku będą to Mistrzostwa 
Europy olimpijskiej klasy windsurfingowej RS:X. W przeszłości członek komisji IT i Tracking 
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (World Sailing), obecnie pracuje z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Windsurfingu, nadzorując realizację regat windsurfingowych na całym 
świecie. 
 
Przemysław Wilczyński  
Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, pracownik Katedry 
Eksploatacji Statku, obecnie prodziekan ds. morskich, współpracy i rozwoju na Wydziale 
Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. 
 
Janusz Maziarz 
Kapitan żeglugi wielkiej.  Od 2013 r. zastępca dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa ds. operacyjnych. Ukończył Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w 
Gdyni oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania kryzysowego (praca dyplomowa 
„Plan reagowania kryzysowego podczas dużej katastrofy morskiej wymagającej masowej 
akcji ratowniczej”. Od 1998 do 2001 roku kapitan statków ratowniczych w Polskim 
Ratownictwie Okrętowym, później z-ca dyrektora tamże. W latach 2002-2013 – kierownik 
Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. 2003-2014 – wykładowca w Studium 
Doskonalenia Kadr AM w Gdyni w zakresie ratownictwa morskiego. Od 2000 roku 
wykładowca na Kursach Modelowych IMO dla kapitanów i oficerów pokładowych w zakresie 
ratownictwa morskiego. 


