Nr 7 / grudzień 2019

Pod znakiem
Niepodległej

strona

4

Morskie regaty konsulów
odbyły się w Gdyni

strona

16

Studia
przypadków

strona

26

2019
Za nami rok 2019

w numerze:
3
4
6
7
8
10
12
14
16
18
20
23
24
26
28
30
31
32
33
34
36
37
38
40

Kontynuacja i nowe pomysły
Pod znakiem Niepodległej
W roku jubileuszu
Otwarci na Polonię
Adamowicz i Trzciński triumfują
Integracja do poprawki?
Żeglarski potencjał
Memoriał po raz szósty
Morskie Regaty Konsulów
odbyły się w Gdyni
Przygoda i edukacja
Pomorskie sukcesy
Szkolenia Akademii Regatowej
Kurs na morze
Studia przypadków
Jacht marzeń
Różne oblicza morza
Żeglarskie atrakcje rozświetliły
Gdynię
Związek z kulturą
Literackie rejsy PoZŻ
Pamięci legend
Władysław Wagner odznaczony!
Odeszli na wieczną wachtę
Kronika 2018/2019
Ważne adresy

Wydawca: Pomorski Związek Żeglarski
Adres: al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia
Teksty: Tomasz Falba, Ilona Miluszewska,
Dariusz Olejniczak, Jędrzej Szerle, Filip Lipski,
Leopold Naskręt, Leszek Batko, Andrzej Szrubkowski,
Jan Morisson
Zdjęcia: Tadeusz Lademann, Jędrzej Szerle,
Dariusz Olejniczak, Cezary Spigarski,
Rafał Czepułkowski/ FotoSurf, zbiory archiwalne
Logotypy: Grażyna Kamińska
Redakcja: Tomasz Falba, Ilona Miluszewska
Projekt graficzny, skład: MIJo
Druk: Zakład Poligraficzny Techgraf,
ul. Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut

Na okładce:
Pomorze na morze
- wrzesień 2019 r.

Kontynuacja
i nowe
pomysły
W Pomorskim Związku Żeglarskim stawiamy na systematyczną pracę. Razem z całym Zarządem, a także gronem pracowników
i współpracowników PoZŻ staramy się to co
Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski
roku udowadniać. Jesteśmy bowiem przekowita Joannę Pajkowską, po jej
nani, że tylko cierpliwe realizowanie zadań
rejsie non stop dookoła świata.
Fot. Tadeusz Lademann
i osiąganie postawionych przez Sejmik celów
daje oczekiwane efekty i satysfakcję.
Mam nadzieję, że takie podejście do działalności PoZŻ doceniane jest
przez naszych członków – zrzeszone w Związku kluby. Wszystko co robimy,
w ostatecznym rozrachunku, służy przecież im. Każda podejmowana akcja
przyczynia się do zwiększenia zainteresowania żeglarstwem, a w efekcie do
rozwoju klubów.
W roku 2019 kontynuowaliśmy nasze najlepsze projekty. Angażowaliśmy się w organizację regat, takich jak choćby Żeglarski Puchar Trójmiasta.
Ale nie tylko Zatoka Gdańska była dla nas ważna. Po raz kolejny wsparliśmy
cykl Pucharu Bałtyku Południowego, który swoim zasięgiem obejmuje całe
polskie wybrzeże morskie, jak również rozgrywany na pomorskim śródlądziu Żeglarski Puchar Kaszub.
To nie wszystko. Jako PoZŻ byliśmy obecni w cyklu Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski, Memoriale Juliusza Sieradzkiego w Pucku, Pucharze Korsarza w Gdańsku, „Próchnie i Rdzy” oraz wielu innych imprezach żeglarskich, na przykład kolejnym Święcie Morza w Gdyni. Dodajmy do tego
dwie następne edycje akcji Pomorze na morze, w których udział wzięło ponad 800 osób.
W roku 2019 ponownie podkreślaliśmy wagę szkolenia i bezpiecznego żeglowania. Prowadzona przez PoZŻ Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej działała pełną parą, a Konferencja Bezpieczeństwa w Gdyni
zgromadziła ponad dwustu żeglarzy z całej Polski.
Nie zapominaliśmy też o naszej historii. W roku 2019 w gdyńskiej Alei
Żeglarstwa Polskiego odsłonięte zostały aż trzy tablice wybitnych żeglarzy:
Bolesława Mazurkiewicza, Aleksandra Bereśniewicza i Czesława Marchaja.
Portal żeglarski www.zeglarski.info zrealizował cykl reportaży �lmowych
z najbardziej znanymi pomorskimi żeglarzami-seniorami.
Nie znaczy to jednak, że w 2019 roku poprzestaliśmy tylko na kontynuacji. Wśród nowych inicjatyw są np. Morskie Regaty Konsulów, jest zaangażowanie w inicjatywy kulturalne – wystawy malarskie, �lmy, spektakle teatralne czy wydawnictwa książkowe. Jest też powołanie do życia Akademii
Regatowej i zacieśnienie współpracy ze środowiskami żeglarzy polonijnych,
która będzie rozwijana w roku 2020.
I tym wszystkich chcemy się z Państwem podzielić, oddając do Państwa
rąk najnowszy numer rocznika „Hals”. Miłej lektury.
Bogusław Witkowski
prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Fot. Tadeusz Lademann

zeglarski.info

3

2019

2019

Pod znakiem Niepodległej
Ryszard Wojnowski został Pomorskim
Żeglarzem Roku 2018, a Magdalena
Kwaśna Pomorską Żeglarką Roku 2018.
Nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego
Kryształowe Żagle trafiły do rąk najlepszych
żeglarzy regionu.
Wyróżnienia zostały rozdane już po raz dziesiąty,
podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która odbyła się 30
listopada 2018 r., tym razem na Scenie Nowej Teatru Muzycznego w Gdyni. Na uroczystość przybyło około 200
osób, z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem na czele. Poprowadził ją dziennikarz
Radia Gdańsk Włodzimierz Machnikowski.
Tytuł Pomorskiego Żeglarza Roku 2018 – nagrodę
im. Zygfryda „Zygi” Perlickiego – otrzymał Ryszard Wojnowski, za pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego
jachtem Lady Dana 44, w rejsie dookoła globu.
Pomorską Żeglarką Roku 2018 została Magdalena
Kwaśna (ChKŻ) za wywalczenie kwali�kacji olimpijskiej
dla Polski na Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio. Nato-
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miast tytuł Pomorskiego Żeglarskiego Trenera Roku 2018
tra�ł do Mateusza Hankego (KS AZS AWFiS Gdańsk), za
przygotowanie sportowe trenowanych przez siebie zawodników.
Pomorskimi Edukatorami Żeglarstwa Roku 2018,
za trud wychowywania i edukowania żeglarskiego dzieci
i młodzieży, zostali: Magdalena Radzka (Yacht and Fun
Mechelinki), Iwona Poźniak i Dariusz Kloskowski (ogólnowojewódzki program matematycznych zabaw nawigacyjnych na mapie morskiej) i Szkoła Żeglarstwa „Szekla”
w Gdańsku.
Pomorskimi Żeglarskimi Talentami Roku 2018 ogłoszono: Aleksandrę Wasiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot),
Patryka Kosmalskiego (ChKŻ) i Ewę Lewandowską (KS
AZS AWFiS Gdańsk). Poza statuetkami Kryształowego
Żagla otrzymali nagrody �nansowe w wysokości tysiąca złotych.
Pomorskim Żeglarskim Wydarzeniem Roku 2018 zostało Volvo Gdynia Sailing Days, zaś Pomorskim Żeglarskim Rejsem Roku 2018 okazał się rejs jachtu Lady Dana
44 dookoła świata.

zeglarski.info

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Logo: Piotr Miluszewski

Najlepsi w 2018 r. nagrodzeni

Tytuły Pomorskich Żeglarskich Klubów Roku 2018,
Przed Galą delegacja Pomorskiego Związku Żeglarza wzorową działalność organizacyjną w żeglarstwie, skiego, miasta Gdyni i Ligi Morskiej i Rzecznej złożyła
otrzymały: Chojnicki Klub Żeglarski, Sopocki Klub Że- kwiaty pod gdyńskim Pomnikiem Polski Morskiej. Gali
glarski i Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy.
towarzyszyły wystawy poświęcone działalności PoZŻ,
Za wspieranie pomorskiego żeglarstwa, Przyjaciółmi Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2018 zostali: wójt gminy
Chmielno Jerzy Grzegorzewski, burmistrz
Krynicy Morskiej Krzysztof Swat, zastępca
dyrektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Maciej Kowalczuk i dyrektor
Kartuskiego Centrum Kultury Aleksandra
Maciborska-Pytka.
Pomorska Gala Żeglarska 2018 miała jubileuszowy charakter, była też częścią
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz stulecia żeglarstwa polskiego. Z tej okazji pokazano na niej �lmy
podsumowujące obie rocznice oraz dokument poświęcony postaci Andrzeja Rościszewskiego (1930-2019), wybitnego żeglarza, a przy tym znanego adwokata, członka
Trybunału Stanu.
Za swoją działalność otrzymał on Nagrodę Specjalną Prezesa PoZŻ Bogusława
Witkowskiego. Razem z nim – tą samą nagrodą – uhonorowani zostali organizatoPomorski Żeglarz Roku 2018 – Ryszard Wojnowski.
rzy I Mistrzostw Świata Głuchych w Żeglarstwie w Pucku, a także Yacht Klub Stal
Gdynia za udział jachtu Copernicus w Wyścigu Legend Jacht Klubu Morskiego Gryf i żeglarskim inwestycjom na
w ramach Volvo Ocean Race oraz Konrad Machura (SKŻ Pętli Żuław.
Ergo Hestia Sopot), który w tym roku zdobył mistrzostwo
Uroczystość zakończyła też o�cjalnie pomorski seEuropy U15 w klasie Techno 293. Odznaki i medale PoZŻ zon żeglarski 2018. Jej organizatorem był PoZŻ. Odbyotrzymali również zasłużeni dla pomorskiego żeglarstwa.
wała się pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Partnerami byli: Fundacja Aktywnie
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
i Zdrowo, VBW Engineering, APS
Group i PRO-AIR. Patronatem medialnym objęli wydarzenie: TVP3
Gdańsk, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, „Dziennik Bałtycki”, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, „Żagle”,
Żeglarski.info i „W Ślizgu”.
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Dla żeglarzy

By promować Polskę

W roku jubileuszu

Otwarci na Polonię

Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczy
Pomorskiego Związku Żeglarskiego
odbył się 31 marca 2019 r. w Gdyni.
Wcześniej, 23 lutego, zebrał się
również Konwent Komandorów
PoZŻ.

Pomorski Związek Żeglarski kontynuuje
współpracę ze środowiskami żeglarzy
polonijnych. Zaangażowanie Związku
w organizację Międzynarodowego Zlotu
Żeglarskiego dla uczczenia stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę,
było punktem wyjścia do działań
podejmowanych także w 2019 roku.

Obrady Sejmiku.

Na Sejmik przyjechali delegaci klubów
zrzeszonych w PoZŻ. Jednogłośnie zatwierdzili
sprawozdanie �nansowe PoZŻ i – również jednogłośnie – udzielili absolutorium obecnemu
Zarządowi Związku.
Spotkanie stało się również okazją do wręczenia medali za szczególne zasługi dla żeglarstwa pomorskiego wybitnemu trenerowi Andrzejowi Lutomskiemu, Edwardowi Kinasowi, komandorowi Jacht Klubu MW Kotwica
w Gdyni, szkoleniowcowi Teo�lowi Kaczmarkowi i działaczowi żeglarskiemu Andrzejowi Szrubkowskiemu. Honorowymi odznakami PoZŻ „Zasłużony dla Żeglarstwa
Pomorskiego” wyróżnieni zostali natomiast Marek Wójcik i Ryszard Grablis.
Sejmik poprzedziło 23 lutego zebranie Konwentu
Komandorów klubów zrzeszonych w PoZŻ. W siedzibie
PoZŻ w Gdyni stawili się przedstawiciele pomorskich klubów. Wysłuchali informacji o bieżącej działalności Związku: o planowanych wydarzeniach, sprawach regatowych,
sportowych i seniorskich oraz prowadzonej przez PoZŻ
Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.
W spotkaniu udział wziął również prezes Polskiego
Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, który pochwalił osiągnięcia PoZŻ oraz zapowiedział, przypadający na
rok 2019, jubileusz 95-lecia PZŻ. Jego koordynatorem został prezes PoZŻ, a jednocześnie wiceprezes PZŻ ds. morskich, Bogusław Witkowski.

Program obchodów był bardzo bogaty, a PoZŻ aktywnie się do niego włączył. Wiele z wydarzeń organizowanych przez PoZŻ, jak choćby odsłanianie tablic w Alei
Żeglarstwa Polskiego (czytaj na str. 34-35), odbywało się
pod znakiem jubileuszu.
Jak co roku PoZŻ udzielał też wsparcia klubom
i organizatorom poszczególnych wydarzeń żeglarskich.
Wśród nich znalazły się m.in.: rozgrywany na Zatoce
Gdańskiej Żeglarski Puchar Trójmiasta (24-26 maja), Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych Naviga w Wągrowcu (15-27 czerwca), Regaty o Puchar Trzech Marszałków (27-29 czerwca) na wodach Zalewu Wiślanego, Puchar Korsarza (3 sierpnia) w Gdańsku, Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej (5 października) w Gdyni czy Zlot
Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza” (10-13 października)
w Helu i Gdyni.
Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Przykładem aktywnej współpracy PoZŻ z żeglarskimi Polonusami było m.in. spotkanie prezesa Związku Bogusława Witkowskiego z przedstawicielami Polish Yacht
Club Chicago. Uczestniczył w nim też Tomasz Chamera,
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
Goście ze Stanów Zjednoczonych odwiedzili siedzibę
Pomorskiego Związku Żeglarskiego na początku sierpnia.
Wizyta miała charakter roboczy i była zapowiedzią dalszej współpracy.
– To było nasze pierwsze spotkanie – mówiła komandor Polish Yacht Club Chicago Marzena Oberska, relacjonując przebieg rozmów. – Liczę, że wśród jego efektów będzie wymiana informacji o tym, co ciekawego dzieje się
w żeglarstwie polskim i polonijnym w Chicago. To ułatwi
nam udział w organizowanych w Polsce imprezach. Poza
tym polskie żeglarstwo wspaniale się rozwija. To co tu robicie, jest prowadzone bardzo profesjonalnie. My jesteśmy
wolontariuszami, którzy zajmują się żeglarstwem w czasie
wolnym po pracy. Dla nas to okazja do zdobycia nowych
doświadczeń. Jesteśmy też gotowi podzielić się naszą wiedzą. W Polsce i Europie są świetne rejony do uprawiania
żeglarstwa, a i my również dysponujemy dobrym zapleczem, z którego mogą korzystać zaglądający do Chicago
polscy żeglarze. Mam nadzieję, że takich wzajemnych spotkań i kontaktów będzie coraz więcej.
Chicagowski klub powstał osiem lat temu, z inicjatywy żeglujących Polaków. Jego twórcom od początku
zależało na tym, by organizacja była kojarzona z Polską
i mieszkającą w USA Polonią. Dlatego w herbie klubu jest
biało-czerwony żagiel i orzeł w koronie.
To właśnie współpracę z takimi organizacjami polonijnymi stawiają sobie za cel władze Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Ale nie tylko. PoZŻ inicjuje i włącza się
w działania podejmowane przez inne instytucje zainteresowane promocją dokonań polskich żeglarzy mieszkających za granicą i rozwojem żeglarstwa polonijnego.
W sierpniu przedstawiciele trzech instytucji podpisali w Gdyni list intencyjny dotyczący wspólnej organizacji
polonijnych imprez żeglarskich. Sygnatariuszami dokumentu, poza Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Polskim Komitetem Olimpijskim, jest PoZŻ.
– Podpisanie listu mnie osobiście bardzo cieszy
– mówi prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. – Współpraca

Prezes Bogusław Witkowski gości żeglarzy z Chicago
w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
tych trzech organizacji pozwoli na dalszy rozwój nie tylko żeglarstwa polonijnego, ale również na bardziej ścisłą
współpracę środowiska żeglarskiego w Polsce z żeglarzami polonijnymi rozsianymi po całym świecie. To z kolei
przełoży się zarówno na promocję Polski za granicą, jak
i lepsze, i miejmy nadzieję częstsze kontakty naszych żeglujących rodaków z ojczyzną. Pomorski Związek Żeglarski od dawna zaangażowany jest we wsparcie Polonii.
Współpraca przy organizacji tak ważnych żeglarskich imprez będzie kolejnym szczeblem tego zaangażowania.
W 2019 r. PoZŻ wsparł Polonusów również podczas
trwających na przełomie lipca i sierpnia w Gdyni XIX
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Ich uczestnicy,
dzięki zaangażowaniu PoZŻ, mogli skorzystać z rejsów
na pokładach jachtów Allie z Jachtklubu Morskiego Roda
Gdynia i Rainbow z sopockiej �rmy Yachts and Yachting.
Do działań PoZŻ włącza się portal Żeglarski.info,
który na bieżąco relacjonuje odbywające się w Polsce zloty i regaty z udziałem naszych żeglujących rodaków, na co
dzień mieszkających w różnych zakątkach świata.
Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
Od lewej: prezes PZŻ Tomasz Chamera, polonijni żeglarze Mirosław
Wroński i Marzena Oberska oraz prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.

Uczestnicy Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta.
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Zwycięska załoga Piotra Adamowicza.

Załoga Łukasza Trzcińskiego wygrała cztery z pięciu rozegranych
wyścigów w grupie A.

2019

MŻMP 2019

Adamowicz
i Trzciński
triumfują
W tym roku na Zatoce Gdańskiej rozegrano
trzy imprezy zaliczane do Morskich
Żeglarskich Mistrzostw Polski.
Były to kolejno: PRO-AIR Cup – Mistrzostwa
Polski Samotników, MŻMP ORC załóg
dwuosobowych i MŻMP ORC załóg
wieloosobowych.
W rozgrywanych od 20 do 21 lipca Mistrzostwach
Polski Samotników, w grupie A (CDL > 8,00) pierwszy
był Łukasz Trzciński (niezrzeszony) na jachcie PGO Good
Speed. Drugą lokatę, z identyczną liczbą punktów, zajął
Piotr Chylarecki (JKM Gryf Gdynia) na Caraveli 950.
Trzecią zaś Jacek Chabowski (Sailing Factory) na Polledzie 2. Tym samym ubiegłorocznym zdobywcom złotego
i brązowego medalu udało się je obronić. W grupie B
(CDL ≤ 8,00) niekwestionowanym zwycięzcą, z czterema
wygranymi wyścigami, został Piotr Adamowicz (AKM
Gdańsk) na Neopro�lu. Drugie miejsce – podobnie jak
w zeszłym roku – zajął Jakub Marjański (AKM Gdańsk)
na Busy Lizzy, a trzecie Jacek Roszyk (ŻLKS Poznań) na
Smoke.
Piotr Adamowicz otrzymał również Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego za zwycięstwo w długim wyścigu.
– To były moje pierwsze samotne regaty morskie
w 53-letniej żeglarskiej karierze i przyjemnie było je wygrać – mówi Piotr Adamowicz. – Dwa tygodnie przygotowywałem jacht i to się opłaciło.
Z kolei mistrzostwa duetów, które zakończyły się 11
sierpnia, wygrali płynący wspólnie po raz pierwszy Jakub Marjański i Artur Burdziej (AKM Gdańsk) na jachcie Busy Lizzy.

– Mamy bardzo dużą satysfakcję po tych regatach
– mówił po ceremonii zakończenia mistrzostw Jakub
Marjański. – Stawka była wyrównana. Zajęliśmy, w zależności od wyścigu, pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie wygraliśmy i czujemy się super! Wszystko ułożyło
się po naszej myśli, a ja w załodze miałem świetnego coskippera. Zgraliśmy się dość szybko.
Po raz pierwszy mieli także okazję płynąć wspólnie
zwycięzcy wyścigu długiego, Michał Śliwa i Artur Skrzyszowski, startujący na jachcie Barakam.
– Pogoda była dla naszego jachtu idealna, średnio- i silnowiatrowa, a wyścig długi miał elementy ciszy,
więc było sporo zagwozdek taktycznych do rozstrzygnięcia – relacjonował Artur Skrzyszowski. – Tendencję w regatach mieliśmy wzrostową, bo od miejsca piątego, przez
trzecie, do pierwszego. Bardzo cieszy nas wygrany wyścig
długi. Tym bardziej, że po raz pierwszy płynąłem w załodze dwuosobowej. Dotąd miałem doświadczenie z pływania w liczniejszych teamach.
W uroczystości zakończenia regat uczestniczyli
przedstawiciele prezydenta Sopotu z Wojciechem Chmielewskim, przedstawiciel zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego Jacek Pietraszkiewicz oraz wiceprezes PZŻ ds.
morskich i jednocześnie prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusław Witkowski.
– Tym razem mieliśmy wiatr od lądu, a to pewnie
dlatego, że w regatach wzięli udział żeglarze z całej Polski
– powiedział do zgromadzonych prezes Witkowski. – To
ważne, że rywalizacja odbywała się w szerszym gronie,
a nie tylko w obrębie naszego „trójmiejskiego podwórka”.
Prezes PoZŻ wręczył puchar załodze jachtu Opole – Andrzejowi Kopytce i Annie Majewskiej (Ocean 17) – któ-

Uczestnicy Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski ORC załóg jednoosobowych.
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Teamy MŻMP ORC załóg
dwuosobowych.

ra zwyciężyła w wyścigu krótkim. Zwycięzcy na średnim
dystansie otrzymali trofea z rąk reprezentującego władze
Sopotu Wojciecha Chmielewskiego. Jacek Pietraszkiewicz
wręczył załodze Barakam – zwycięzcom wyścigu długiego
– Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego.
W ceremonii wzięła też udział Joanna Pajkowska,
która wspólnie z mężem Aleksandrem Nebelskim zasiliła
załogę sopockiego jachtu Alf, pełniącego w regatach rolę
jednostki zabezpieczającej.
25 sierpnia zakończyły się regaty MŻMP ORC załóg
wieloosobowych. Tym razem nastąpił powrót do sytuacji
z mistrzostw samotników – najwyższe miejsca na podium
w swoich kategoriach zajęli Łukasz Trzciński i Piotr Adamowicz, choć tym razem już z załogami.
– Jestem bardzo zadowolony, załoga spisała się wzorowo – mówił po ostatnim wyścigu Łukasz Trzciński.
– Ostatni, niedzielny wyścig rozegraliśmy bardzo dobrze
taktycznie. Dzięki temu udała się powtórka z ubiegłorocznych mistrzostw i znowu obroniliśmy mistrzowski tytuł.
Smutne jest natomiast to, że w porównaniu z zakończonymi niedawno mistrzostwami Europy, które odbywały się
w Szwecji, u nas nie ma zbyt dużej konkurencji. Brak budżetów to główny problem załóg. Kluczem do odnoszenia sukcesów na arenie międzynarodowej jest inwestycja
w żagle i znalezienie solidnych sponsorów. Po mistrzostwach w Szwecji mamy pewien niedosyt, ale tam ścigaliśmy się z najlepszymi ekipami z całego kontynentu. Zdobyte doświadczenie zaowocowało choćby dziś, dając nam
kolejny tytuł mistrzów Polski.
PGO Good Speed dominował podczas całych, trwających trzy dni regat. Załoga Trzcińskiego wygrała cztery
z pięciu rozegranych wyścigów w grupie A (powyżej 8 m).

Podobnie zresztą jak załoga Piotra Adamowicza (AKM
Gdańsk), która triumfowała w grupie B (do 8 m). Neopro�l z Piotrem Adamowiczem zwyciężył także w specjalnym, 20-milowym wyścigu otwartym ze startem wspólnym. Za ten wyczyn odebrał nagrodę specjalną ufundowaną przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.
– Marzy mi się wygrać mistrzostwa w przyszłym roku
– przyznał Piotr Adamowicz. – Jeśli sił wystarczy i zdrowie pozwoli, za rok podejmę wyzwanie. Ale lekko nie będzie. Dziś jestem bardzo zmęczony. Jednak czternaście godzin na nogach, praca na jachcie podczas wyścigu, to dla
mnie spory wysiłek. Z drugiej strony, po pięćdziesięciu latach uprawiania żeglarstwa regatowego, drugie miejsce to
byłaby dla mnie porażka.
W uroczystości zakończenia regat i rozdania medali,
poza uczestnikami zmagań, wzięli udział Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz Bogusław
Witkowski, prezes PoZŻ i wiceprezes PZŻ ds. morskich.
Cykl Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski stanowił część obchodów 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego. Honorowy patronat nad regatami objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Mistrzostwa organizowane były we współpracy z Pomorskim Związkiem
Żeglarskim: w Gdyni przez JKM Roda Gdynia, w Sopocie przez START-UP Paweł Wilkowski i w Gdańsku przez
Gdański Ośrodek Sportu. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował portal Żeglarski.info.
Jędrzej Szerle, Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
Zawodnicy MŻMP ORC załóg wieloosobowych.
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Puchar Bałtyku Południowego 2019

Integracja
do poprawki?
Przygotowanie rywalizacji w Pucharze
Bałtyku Południowego 2019 zakończone
zostało tradycyjnie z końcem marca,
spotkaniem przedstawicieli członków
Konferencji PBP. Zatwierdzono Regulamin
oraz Kalendarz PBP 2019. Dostępnego
limitu sześciu regat nie wykorzystał region
kaliningradzki, deklarując przeprowadzenie
pięciu imprez.
Po raz kolejny Puchar Bałtyku Południowego zainaugurowały regaty o Żeglarski Puchar Trójmiasta, w których
rywalizowały 54 załogi, w tym 12 spoza Zatoki Gdańskiej.
Na dobry początek zwyciężyli: w klasie ORC Piotr Adamowicz (Neopro�l), KWR Marian Drabiński (Litwinka
2) i Open Witold Karałow (Scamp 27), późniejszy brązowy medalista ME.
Po rozegraniu do końca czerwca I fazy zmagań, prowadzenie w klasie ORC objął Tomasz Konnak (Czarodziejka), w KWR utrzymał je Marian Drabiński (Litwinka 2), a w Open na czoło wysunął się Jerzy Matuszak
(Dancing Queen). Wszyscy wymienieni nie utracili swoich lokat zarówno w końcu II fazy, przypadającej w okresie przed Morskimi Żeglarskimi Mistrzostwami Polski,
jak również w klasy�kacji końcowej PBP 2019.
Przebiegająca pod dyktando ww. załóg klasy�kacja generalna wydawała się nieco monotonna. WrażeZmagania na Zatoce Gdańskiej.
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nie to pogłębiał regionalny rozdział klasowy, polegający
na utrwalonej przewadze regionu pomorskiego w klasie
ORC, zaś w KWR regionów elbląskiego i kaliningradzkiego. Jedynie region zachodniopomorski, na tym etapie rywalizacji, nie był w stanie osiągnąć znaczniejszego sukcesu w żadnej z klas. Spowodowane to zostało późnym włączeniem się załóg zachodniopomorskich do rywalizacji. Dni Morza w Świnoujściu rozegrane zostały dopiero
22-23 czerwca.
Sytuacja uległa zmianie w II fazie zmagań, gdy na
ósmym miejscu klasy ORC znalazł się Marcin Mrówczyński (Venandi), w KWR na siódmej pozycji plasował
się Adam Lisiecki (Lisica), zaś w Open na drugie miejsce
wysunął się Tomasz Ogórski (Vis 6).
O ile I faza sezonu nie emocjonowała rywalizacją
w kategorii regat morskich, o tyle w II fazie zmagania
w tej kategorii przybrały na sile, choć nie dotyczyło to
klasy ORC, którą całkowicie zdominował Tomasz Konnak (Czarodziejka). Na tym etapie w KWR, w kategorii
regat morskich, całość klasy�kacji opanowały załogi regionu zachodniopomorskiego, z Adamem Lisieckim (Lisica) na czele. Tę przewagę należy przypisać głównie niewielkiej liczbie regat morskich rozegranych do tego terminu w rejonie Zatoki Gdańskiej, a te które się odbyły,
nie zgromadziły na starcie załóg w klasie KWR. Dodatkowo regaty o Puchar Rektorów, przełożone z terminu lipcowego na sierpień, nie zostały ostatecznie sklasy�kowane,
z powodu niespełnienia warunków regulaminowych. Jedynymi regatami morskimi rozegranymi poza
regionem zachodniopomorskim, w których sklasy�kowano
klasę KWR, były regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia. O prezentowanej dominacji
regionu zachodniopomorskiego w KWR zadecydowało rozgrywanie regat wyłącznie na
akwenach morskich.
W Open za sprawą 55 Etapowych Regat Turystycznych, największy udział 71 za-
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Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg wieloosobowych zostały rozegrane w sierpniu w Gdańsku.
łóg odnotowano w regionie zachodniopomorskim, zaś
najmniejszy w elbląskim, gdzie sklasy�kowano jeden
jacht. W kategorii regat morskich w Open rozegranych
zostało sześć regat, z tego dwa w regionie pomorskim.
W tej kategorii w regionach kaliningradzkim i elbląskim
nie odbyły się żadne regaty.
Podając powyższą, bardzo skondensowaną analizę
przebiegu rywalizacji w sezonie 2019, można zauważyć,
iż w środowisku żeglarskim aktywnym regatowo da się
wyróżnić grupy żeglarzy zainteresowanych różnymi kategoriami regat, których charakter wynika głównie z wcześniejszej, regionalnej tradycji.
Największą aktywność w regatach poza macierzystym regionem przejawiają żeglarze kaliningradzcy. Środowisko regatowe z akwenu Zatoki Gdańskiej nakierowało się na rywalizację w klasie ORC. Obowiązują w niej
skomplikowane i wymagające dyscypliny przepisy pomiarowe, co najprawdopodobniej jest powodem braku szerszego zainteresowania załóg z pozostałych regionów. Jedynie Marcin Mrówczyński (Venandi) czynił wysiłki, aby
rywalizować w krajowej czołówce regat morskich ORC,
jednak z uwagi na brak lokalnego wsparcia, w tym ze strony zachodniopomorskich rywali, uplasował się ostatecznie tuż poza czołową trójką.
Wobec trudnego do zrozumienia dążenia żeglarstwa
zachodniopomorskiego do wypromowania odrębności
regatowej za wszelką cenę, zaczynamy mieć do czynienia
z niepokojącym zjawiskiem wypaczania naczelnej idei Pucharu Bałtyku Południowego, którym jest inicjowanie integracji środowiskowej. Nie ułatwiają też realizacji tej idei
trwające od kilku lat utrudnienia związane z utrzymywaniem kontaktów z żeglarzami kaliningradzkimi, powodowane ograniczoną dostępnością wiz rosyjskich.
Trudności te zostały formalnie usunięte przez udostępnienie z dniem 1 lipca „rosyjskich wiz elektronicznych”, jednak o przywróceniu poziomu wcześniejszych

kontaktów transgranicznych może zadecydować dopiero
sezon 2020 roku.
W stosunkowo komfortowej sytuacji znajdują się żeglarze znad Zalewu Wiślanego, którzy nie utracili całkowicie kontaktów z Kaliningradem, jako że eksploatują
wspólną, zalewową wodę, a swój brak aktywności na pozostałych akwenach racjonalnie tłumaczą brakiem szybkiej możliwości przedostania się na morze, powodowane m.in. oczekiwaniem na przekopanie Mierzei Wiślanej.
Należy rozumieć, że gdy przekop stanie się faktem, żeglarze z Zalewu Wiślanego zakasują wszystkie inne regiony,
oczywiście za pośrednictwem rozpowszechnienia stosowania formuły KWR. Przybierając ton poważniejszy należy stwierdzić, że pragmatyzm zachowań żeglarzy zalewowych jest godny podziwu, a wyraża się prostą tezą: „Nie
mając warunków do szerokiej, skutecznej rywalizacji, będziemy ścigać się we własnym gronie, ciesząc się z każdych odwiedzin kolegów spoza naszego Zalewu”.
Przedstawiona powyżej ogólna ocena oraz wiele wydarzeń tego sezonu, w tym świadczących o konieczności
podjęcia krytycznego stosunku do przyjętych przed siedmioma laty założeń, wymaga głębokiej analizy ich słuszności, w oparciu o doświadczenia minionych sezonów.
Analizę syntetyczną minionego sezonu, odnoszącą się
do różnic pomiędzy sezonami 2018/2019, znajdziecie na
stronie https://zeglarski.info. Są tam również ostateczne
klasy�kacje sezonu 2019.
Dyskusja o koniecznym zakresie mody�kacji zasad
rozgrywania PBP została zapoczątkowana spotkaniem
przedstawicieli członków Konferencji PBP 5 października w Gdyni. Przed nami prawie pół roku na dyskusje i wymianę poglądów, mających przynieść mody�kację Regulaminu i skonstruowanie Kalendarza PBP 2020.
Andrzej Szrubkowski
Fot. Tadeusz Lademann
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V edycja ŻPK

Żeglarski potencjał
W Sali Widowiskowej Kartuskiego Centrum
Kultury odbyła się 28 września uroczystość
zakończenia V Żeglarskiego Pucharu
Kaszub. Wzięli w niej udział uczestnicy
pucharowych zmagań, trenerzy, działacze
klubowi oraz przedstawiciele lokalnych
władz.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wiceburmistrza Kartuz Wojciecha Jaworowskiego, reprezentującego Akademię Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku Dariusza Skalskiego, dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej Seweryna
Szlachetki oraz Dariusza Lasa, naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Obecny był
także Mirosław Plichta, prezes UKŻ Lamelka Kartuzy.
Całość wydarzenia koordynowała Hanna Kajeta z Centrum Sportów
Wodnych i Promocji Regionu w Złotej Górze, a poprowadził Filip Lipski,
reprezentujący Pomorski Związek Żeglarski.
– Poznaliśmy już wyniki tegorocznej edycji Żeglarskiego Pucharu Kaszub, a teraz chcę bardzo podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia i rozwoju tej imprezy – powiedział do zgromadzonych wiceburmistrz
Wojciech Jaworowski. – Kaszuby są tą
częścią kraju, która w sferze żeglarstwa
ma ogromny potencjał. Rozgrywki pucharowe odbywały się nie tylko na je-
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Przedstawiciele
zwycięskich klubów.

ziorach, zawodnicy i zawodniczki mieli także okazję ścigać się w Mechelinkach, na Zatoce Gdańskiej. O tym, że
ten potencjał jest dobrze wykorzystywany, świadczą nie
tylko wyniki zmagań, ale i państwa liczna obecność tutaj.
Żeglarstwo uczy pokory i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtuje charakter. Poza tym uczy podejmowania szybkich, trafnych decyzji. Dziękuję tym, któ-

Laureatki grupy Optimist 0 dziewcząt.

rzy poświęcają swój czas dla propagowania tej nauki i żeglarskiej idei – trenerom, rodzicom, sponsorom oraz działaczom.
Tegoroczny Żeglarski Puchar Kaszub miał pięć regatowych odsłon. 8 i 9 czerwca na Zatoce Gdańskiej rozegrano Puchar Mechelinek, w którym ścigało się ponad 160 żeglarzy i żeglarek. Kolejną pucharową imprezą
był – 13 i 14 lipca – Puchar Jezior Chmieleńskich. 10-11
sierpnia odbyły się Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, a 24-25 tegoż miesiąca Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego, na którego starcie stanęło niemal 70 jachtów.
Ostatnią imprezą tegorocznego pucharowego cyklu były
Mistrzostwa Kartuz, z udziałem ponad 130 zawodników
i zawodniczek. Ogółem w V edycji ŻPK sklasy�kowano
200 uczestników w kategoriach młodzieżowych oraz 96
w klasach ogólnodostępnych.
– Wygrałyśmy w Cadetach – cieszyła się ze zwycięstwa Wiktoria Krauza, która startowała z Agnieszką Kąkol. – To dla Agnieszki pierwszy, zapoznawczy sezon w żeglarstwie, a dla mnie już drugi. Żeglarstwo bardzo mi się
spodobało i na pewno będę kontynuować treningi. A za
rok znowu wystartujemy w Żeglarskim Pucharze Kaszub.
Poza indywidualnymi i załogowymi trofeami, odrębne nagrody przyznano w klubowej klasy�kacji V ŻPK.
W tej kategorii punkty przyznawano nie za poszczególne
miejsca w klasach żeglarskich, ale za udział zawodników
w każdej kolejnej imprezie. Pierwsze miejsce zajął klub
UKZ Lamelka Kartuzy, drugą lokatę wywalczyło Stowarzyszenie Port Mechelinki, a na trzeciej pozycji uplasował się UKS Wodniacy Garczyn. To szczególnie ważna
klasy�kacja, ponieważ wśród przyznanych nagród znalazły się także te praktyczne, które z pewnością przydadzą
się wszystkim żeglarzom i trenerom – żagle do Optimistów i boje regatowe.
Regaty V Żeglarskiego Pucharu Kaszub do�nansowane były przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wsparcie merytoryczne zapewnił Pomorski
Związek Żeglarski. Patronat medialny sprawował portal Żeglarski.info.

Cadet dziewcząt
1. Agnieszka Kąkol, Wiktoria Krauza (Urszula
Mieczkowska) – UKŻ Lamelka Kartuzy
2. Weronika Marszalik, Lidia Górowska (Urszula
Mieczkowska) – UKŻ Lamelka Kartuzy
3. Katarzyna Wolska, Paulina Shutz – UKS Wodniacy
Garczyn
Nagroda specjalna za wsparcie poszczególnych załóg:
Urszula Mieczkowska – UKŻ Lamelka Kartuzy
Cadet chłopców
1. Paweł Kajeta, Tymoteusz Roszkowski – UKŻ
Lamelka Kartuzy
2. Marcel Kuriańczyk, Filip Nowak – UKŻ Lamelka
Kartuzy
3. Maciej Bicki, Paweł Skrzypkowski – UKŻ Lamelka
Kartuzy
Omega Standard
1. Grzegorz Musielak z załogą – Jacht Klub Portowiec
2. Jacek Karolczak z załogą – UKŻ Lamelka Kartuzy
3. Dariusz Pobrucki z załogą – Stowarzyszenie
Młodzież, Muzyka, Morze
Open
1. Hubert Kuriańczyk z załogą – UKŻ Lamelka Kartuzy
2. Michał Pobrucki z załogą – Stowarzyszenie Młodzież,
Muzyka, Morze
3. Michał Damps – UKS Wiking Kamienica Królewska
Zwycięzca grupy Open uzyskał prawo startu w Ogólnopolskich Regatach o Puchar Prezesa Polskiego Związku
Żeglarskiego.
Tekst i zdjęcia Dariusz Olejniczak
Zwycięzcy w klasie Cadet.

Miejsca na podium klasy�kacji generalnej
w poszczególnych klasach

Laureaci grupy Optimist 0 chłopców.
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Gr. 0 dziewcząt
1. Daniela Wejher – KS Zatoka Puck
2. Gabriela Friedrich – KS Zatoka Puck
3. Małgorzata Wolszon – KS Zatoka Puck
Gr. 0 chłopców
1. Tomasz Tracz – Stowarzyszenie Port Mechelinki
2. Remigiusz Kużel – KS Zatoka Puck
3. Stanisław Robak – KS Zatoka Puck
Optimist UKS dziewcząt
1. Hanna Wasilewska – UKŻ Lamelka Kartuzy
2. Anna Godlewska – UKS Tolkmicko
3. Anna Pawelczyk – Stowarzyszenie Port Mechelinki
Optimist UKS chłopców
1. Patryk Ulaczyk – UKŻ Lamelka Kartuzy
2. Igor Saj – Stowarzyszenie Port Mechelinki
3. Sebastian Wawrzyniak – Stowarzyszenie
Port Mechelinki

Zawodnicy grupy Omega Standard.
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Uczestnicy Memoriału
Juliusza Sieradzkiego.
Zwycięstwo we �ocie Sport przypadło załodze jachtu Superkoszyk.pl - Danielowi Sokołowskiemu, Mieszkowi Mórawskiemu i Piotrowi Inglotowi. Wygrali pięć wyścigów.
Rodzina Knasieckich na Omedze
Anetka podczas wyścigu.

Najlepsze załogi floty Sport.

Konstruktor Omegi uhonorowany

Memoriał po raz szósty
17 i 18 sierpnia w dziewięciu
emocjonujących wyścigach Memoriału
Juliusza Sieradzkiego w Pucku rywalizowały
42 załogi klasy Omega.
Od 2014 roku Pomorski Związek Żeglarski pielęgnuje pamięć o Juliuszu Sieradzkim – olimpijczyku i konstruktorze, który stworzył polską narodową klasę Omega
– organizując memoriał jego imienia. Pierwsza edycja odbyła się w Gdyni w ramach Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, druga w Sopocie, a od 2016 roku gospodarzem zmagań jest Puck.
Przygotowania do imprezy rozpoczęły się 16 sierpnia. Załogi trenowały i słuchały wykładów prowadzonych przez Jerzego Sukowa. Natomiast prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski oraz prezes
Polskiego Związku Klasy Omega Daniel Sokołowski złożyli wiązanki na grobie Juliusza Sieradzkiego na cmentarzu katolickim w Sopocie.
Dzień później Memoriał Juliusza Sieradzkiego został otwarty. W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, dyrektor Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

Żeglarze przeszli ulicami Pucka w paradzie.
twa Pomorskiego Maciej Kowalczuk, prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, prezes Polskiego Związku Klasy Omega
Daniel Sokołowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Janusz Klimczuk oraz ponad 120 żeglarzy.
Dzięki dobrej pogodzie i sprawnej pracy sędziów
udało się przeprowadzić dziewięć zaplanowanych wyścigów. Pozytywnym emocjom na wodzie dorównywały te
na lądzie – w sobotni wieczór zawodnicy przeszli ulicami
Pucka w wesołej, kolorowej paradzie.

– Choć wyniki tego nie pokazują, było bardzo ciężko, wiatr strasznie kręcił i trzeba było mocno kombinować
– tłumaczy Daniel Sokołowski. – Stawka była wyrównana,
ale nam poszło znakomicie i mamy wielką satysfakcję.
Drugie miejsce zajęła załoga Vector Sails, czyli Kamil
Ortyl, Marek Gozłowski i Robert Zawadowicz, a trzecie
Nemo – Andrzej Szynkiewicz, Marek Chruściel i Karol
Świąć (KŻ Sztorm Barlinek).
W klasie Standard kolejne zwycięstwo w tym sezonie zapisała na koncie załoga Anetki – Romuald, Sebastian i Martyna Knasieccy (FutureNet – MT. T. SW Międzychód). Druga lokata przypadła Michałowi Gajdzie,
Mariuszowi Kołakowskiemu i Bartoszowi Machowi (YC
Rewa) na Pol 175, a trzecia Aleksanderowi Michalskiemu, Stanisławowi Wawakowi i Oli Jędryce (Politechnika
Gdańska) na PG Racing I.
– Organizacja tego Memoriału jest najlepszym upamiętnieniem Juliusza Sieradzkiego, który wywarł tak wielki wpływ na polskie żeglarstwo – mówi Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ. – Tym bardziej, że stoi on na dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym, a wystartowali w nim zawodnicy z całego kraju. Po raz kolejny też
potwierdziło się, że Puck nadaje się do organizacji takich

Najlepsze załogi floty Standard.
regat, zarówno jeżeli chodzi o warunki na morzu, jak i na
lądzie.
Organizatorem Memoriału Juliusza Sieradzkiego był
Pomorski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Klasy
Omega. Sponsorami głównymi byli Mine Master i Rooto System, a partnerami Porta Drzwi, Orvaldi, Sailing
Machine, Fundacja Aktywnie i Zdrowo, Jutrzenka Dobre Miasto, miasto Puck i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Patronat medialny sprawowały zagle.com.pl, sail24.pl, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej oraz portal Żeglarski.info.
Regaty wchodziły w skład obchodów 95-lecia PZŻ,
były też częścią cyklu Pucharu Polski 2019 Polskiego
Związku Klasy Omega.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Otwarcie Memoriału Juliusza Sieradzkiego.
Od lewej: dyrektor Janusz Klimczuk, dyrektor
Maciej Kowalczuk, prezes Bogusław Witkowski,
prezes Daniel Sokołowski, członek sztabu
organizacyjnego Jerzy Jałoszewski i burmistrz
Hanna Pruchniewska.
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Kalicki. – Czuję się wspaniale. Trochę wypadało wygrać,
bo jestem absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej i reprezentuję najbardziej morski kraj Unii Europejskiej, który
jednocześnie jest największą banderą w UE.
Pozostałe załogi zostały sklasy�kowane ex aequo na drugim miejscu. Sprawiedliwie, bo regaty były
zacięte i wszystkie teamy dopływały
do mety w podobnym czasie.
– Bardzo się cieszymy, że taka
inicjatywa powstała i jestem przekonany, że za rok liczba konsulów,
którzy wezmą w niej udział będzie
większa – mówi Jan Zacharewicz.
– Została kapitalnie przygotowana.
Organizatorem Morskich Regat Konsulów był Pomorski Związek
Żeglarski i Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce, a głównym partnerem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
Partnerami byli: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasto GdyZwycięzca regat Sławomir Kalicki (z prawej) z prezesem
Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusławem Witkowskim.
nia, �rma VBW Engineering, �rma
Łączpol i Fundacja Aktywnie i Zdrowy Malty i Magdalena Pramfelt, konsul honorowa Szwe- wo. Partnerami medialnymi wydarzenia byli: portal Żecji.
glarski.info, miesięcznik „Żagle”, magazyn „W Ślizgu” oraz
Uczestnicy regat ścigali się na jachtach Balt 23 Olim- Radio Gdańsk.
pia o długości 6,76 metra, które dostarczył partner impreJędrzej Szerle
zy – Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii WychowaFot.
Tadeusz
Lademann
nia Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Każdy z konsulów
honorowych pływał z doświadczonym sternikiem. Bazą zmagań była
Regatowa rywalizacja.
gdyńska Marina Yacht Park.
– Postanowiłem wziąć udział
w regatach, bo to doskonała promocja Gdyni i konsulatu – mówi Józef Poltrok. – Chcę oczywiście wygrać, ale przede wszystkim liczę na
dobrą zabawę. Konsulowie spotykają się regularnie, ale udział w zawodach będzie nowością. To bardzo
dobry pomysł!
Sześć załóg popłynęło w jednym wyścigu, którego trasa rozpoczynała się i kończyła na wysokości wyjścia z gdyńskiego portu,
a do opłynięcia była boja na wysokości redłowskiego klifu. Jej pokonanie
zajęło żeglarzom dwie godziny.
Jako pierwszy na metę przypłynął Sławomir Kalicki, konsul honorowy Malty.
– Pogoda była pełna wyzwań,
raz wiało, raz nie i trzeba było szukać wiatru – relacjonował Sławomir
nusz Jarosiński, konsul honorowy Belgii, Józef Poltrok,
konsul honorowy Litwy, Tomasz Kopoczyński, konsul honorowy Luksemburga, Sławomir Kalicki, konsul honoro-

Pierwszy raz pod żaglami

Morskie Regaty Konsulów
odbyły się w Gdyni
Takiej imprezy jeszcze w Trójmieście nie
było. W niedzielę 9 czerwca konsulowie
honorowi państw z całego świata zmierzyli
się w Gdyni w Morskich Regatach Konsulów.
Regaty Konsulów to nowa inicjatywa Pomorskiego
Związku Żeglarskiego i Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce.

– Chcemy pokazać konsulom honorowym piękno żeglarstwa – tłumaczy Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. – Zarówno możliwość zobaczenia Gdyni od strony morza, jak i zaznania sportowej rywalizacji, na pewno dostarczy im wielu pozytywnych emocji.
Na zaproszenie PoZŻ odpowiedziało sześciu konsulów: Jan Zacharewicz, konsul honorowy Bangladeszu, Ja-

Uroczyste otwarcie
Morskich Regat Konsulów.
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Pomorze na morze 2019

Przygoda i edukacja
Ponad 800 osób uczestniczyło w dwóch
tegorocznych edycjach akcji Pomorze na
morze. W czerwcu żaglowcem Baltic Star
po Zatoce Gdańskiej pływało 260 osób,
a we wrześniu ok. 600 uczniów pomorskich
szkół wzięło udział w rejsach na pokładzie
Zawiszy Czarnego.
Latem bezpłatne rejsy na jachcie Baltic Star odbywały
się od 21 do 23 czerwca, w czasie obchodów Święta Morza.
W tym roku pogoda dopisała i nie brakowało ani słońca, ani wiatru. W rejsach uczestniczyli m.in. mieszkańcy
Gdyni, Gdańska, Sopotu, Redy, Wejherowa, Warszawy,
Tychów, Przemyśla, Myszkowa. Byli wśród nich przedstawiciele wszystkich pokoleń, od seniorów, po najmłodsze pociechy, które w rejs popłynęły ze swoimi rodzicami.
Najmłodszy uczestnik nie miał nawet roku.
– Było wspaniale, mam zamiar zapisać się na kurs żeglarski, a to był świetny wstęp do nauki pływania na jachcie – mówił po rejsie gdynianin pan Siergiej. – Cieszę się,
że namówiłem żonę na tę wyprawę i mogliśmy spędzić
niedzielne przedpołudnie na wodzie.
Baltic Star wypływał z Gdyni w rejsy po Zatoce Gdańskiej cztery razy dziennie, zabierając każdorazowo 22 osoby. Dwugodzinne wycieczki podobały się wszystkim

uczestnikom. Mieli okazję zobaczyć wybrzeże od strony
morza, brali też czynny udział w obsłudze żaglowca.
– Było super – zapewnia Anna Zając z Przemyśla.
– Pierwszy raz płynęłam takim żaglowcem i chciałabym
w przyszłości znowu popłynąć w rejs, może nawet trochę dłuższy.
Korzystając ze sprzyjającego wiatru załoga jednostki,
Justyna Szawelska i Robert Smagoń, podnosiła żagle i wtedy morska przygoda zaczynała się na dobre.
– Z moich rozmów z uczestnikami rejsów wynika, że
zainteresowanie żeglarstwem i morzem jest bardzo duże
– mówi kpt. Robert Smagoń. – Ludzie chcą dowiedzieć się
jak najwięcej. Pytają o obsługę jachtu i jego wyposażenie,
o zasady żeglugi na morzu. Chętnie też słuchają naszych
morskich opowieści.
W niedzielny poranek 23 czerwca z uczestnikami akcji spotkała się na nabrzeżu Mariny Yacht Park kpt. Joanna Pajkowska, która zakończyła właśnie samotny rejs non
stop dookoła świata. Żeglarkę powitały oklaski, a później
była okazja do wspólnych zdjęć i rozmów.
A jak było we wrześniu? Dwugodzinny rejs po Zatoce
Gdańskiej na pokładzie Zawiszy Czarnego i lekcja samorządności – tak wyglądał program tegorocznej, wrześniowej odsłony akcji Pomorze na morze. Wzięło w niej udział
niemal 600 uczniów pomorskich szkół.

Grupa uczestników bezpłatnego rejsu na pokładzie Baltic Star.

Fot. Dariusz Olejniczak
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Młodzież podczas zajęć na pokładzie Zawiszy Czarnego.
Fot. Tadeusz Lademann

Organizatorem przedsięwzięcia był – podobnie, jak
w przypadku czerwcowych rejsów – Pomorski Związek
Żeglarski. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego był partnerem głównym akcji, a marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk objął ją patronatem honorowym.
Rejsów było 20 – po cztery od poniedziałku 16 września, do piątku 20 września. Każdy z nich trwał ok. dwie
godziny. Zawiszą dowodził kpt. Wiktor Wróblewski, a pomagała mu załoga i wolontariusze. Uczestnicy rejsów nie
byli jedynie gośćmi na pokładzie. Samodzielnie wykonywali prace pokładowe, zwijali żagle, poznawali historię żaglowca i elementy jego wyposażenia.
– Było spoko – mówi Magdalena Jankowska, uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni. – Mieliśmy okazję poznać z bliska statek i przekonać się, jak to
jest na morzu w czasie rejsu. Na pokładzie trochę wiało,
ale mogliśmy się schować przed chłodem pod pokładem,
w kubryku.
Niektórzy uczniowie pływali już wcześniej po morzu,
jak szkolny kolega Magdy, Szymon Grela.
– Udało mi się popłynąć na okręcie – mówi Szymon.
– Ale na żaglowcu jest dużo ciekawiej.
Po każdym rejsie, w siedzibie PoZŻ, młodzież spotykała się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Poznawali zasady funkcjonowania samorządu wojewódzkiego, podziału administracyjnego województwa, role poszczególnych instytucji i urzędów oraz zadania, jakie realizuje marszałek województwa.
Wśród prelegentów był Sławomir Lucewicz, zastępca
dyrektora ds. promocji Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego.
– Edukacja morska jest czymś, co leży u podstaw naszego działania, bo morze to znakomity atrybut województwa pomorskiego – mówi dyrektor Lucewicz. – Stąd
nasze zainteresowanie programem skierowanym do po-

morskiej młodzieży, realizowanym przez PoZŻ. Naszym
głównym zadaniem jest praca na rzecz społeczności w województwie. Także na rzecz młodego pokolenia. Dlatego
uznaliśmy, że warto połączyć edukację na morzu z edukacją obywatelską. Chcemy, żeby młodzi ludzie poznali nie
tylko to, co jest najbliższe społecznościom lokalnym – zadania i działalność wójta czy burmistrza lub prezydenta
miasta, ale także to, co dzieje się nieco dalej od ich rodzinnych miejscowości. Temu służy nasz udział w akcji Pomorze na morze i spotkania z młodzieżą. Za chwilę osiągną
wiek dojrzały. Być może niektórzy będą chcieli aktywnie
wpływać na rzeczywistość, może zechcą pracować w samorządzie wojewódzkim lub lokalnym. Warto, by wiedzieli na czym ta praca polega.
Dariusz Olejniczak
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Przy cumach.
Fot. Tadeusz Lademann
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Sportowe żeglowanie 2019

Pomorskie sukcesy
Były powody do dumy – miejsca na podium
po rywalizacji w zawodach w Polsce,
Europie i poza nią. Zaowocowała ciężka
praca w dążeniu do sportowej doskonałości.
Wyniki międzynarodowe
W dniach 23-25 stycznia na jeziorze Śniardwy odbyły się mistrzostwa Europy w klasie DN. Na starcie stanęło 119 zawodników z 17 krajów. Mistrzynią Europy w kategorii kobiet została Zuzanna Rybicka z ChKŻ. Tym razem wywalczyła cenne trofeum konkurując z seniorami,
ale nie był to jej jedyny sukces w 2019 r. Kolejne to złoty
medal mistrzostw świata juniorów w kategorii kobiet i srebro w kategorii Open oraz złoty medal mistrzostw Europy
juniorów w kategorii kobiet w zawodach na Zalewie Siemianówka na początku lutego.
W dniach 22-24 lutego na zamarzniętej ta�i jeziora Vortsjarv w Estonii odbyły się mistrzostwa Europy
w windsur�ngu lodowym. Reprezentanci Polski ścigali się
w kategorii Sled Course Racingu. Bardzo dobrze radził sobie świeżo upieczony mistrz Polski Jan Suliński (SKŻ Ergo
Hestia Sopot), który ostatecznie wywalczył brązowy medal. Srebro w kategorii kobiet zdobyła jego klubowa koleżanka Natalia Kalinowska (Wójcik). Natomiast wśród juniorów Polacy zajęli całe podium w kategoriach U20 i U17
chłopców, a także dwie pierwsze pozycje w U17 dziewcząt,
a wśród nich Pomorzanie: Leon Sroczyński – brąz w U20
i srebro w U17, Igor Lewiński – brąz w U17 i Linda Falkiewicz – srebro w U17. Na starcie stanęło blisko 100 zawodników z sześciu krajów.
Pierwszą z międzynarodowych imprez głównych na
wodzie, gdzie Pomorzanie walczyli o medale były mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RS:X w Palma de Mallorca (9-13 kwietnia). W regatach tych Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot) zajęła czwarte, a Piotr Myszka (KS AZS AWFiS Gdańsk) siódme miejsce.
Kolejne regaty to otwarte mistrzostwa Europy klas
49er, 49erFX i Nacra 17, w dniach 13-19 maja w Weymouth w Wielkiej Brytanii. Najlepszym rezultatem była szósta pozycja w klasie
49er Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego.
Dużym wydarzeniem żeglarskim minionego sezonu był �nał żeglarskiego Pucharu Świata – w Marsylii, 4-9 czerwca. Startujące w klasie 49erFX

Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda (YKP
Gdynia/AZS AWFiS Gdańsk) w końcowej klasy�kacji uplasowały się na drugiej pozycji.
Czwarty w klasie RS:X był Piotr Myszka.
W końcu czerwca w mistrzostwach Starego Kontynentu w klasie Optimist, u wybrzeży Francji w Crozon-Morgat, wystartowało 293 zawodników (117 dziewcząt i 176 chłopców) z 49 krajów, w tym siedmioro reprezentantów Polski. Kilka bardzo dobrych wyścigów w gronie najlepszych żeglarzy, czyli w złotej grupie zanotował
Jacek Kalinowski (ChKŻ) i ostatecznie zakończył występ
na wysokiej, szóstej pozycji. Na miejscu dziesiątym znalazł się jego klubowy kolega Jeremi Szczukowski. Z kolei 27 był Filip Jarosiewicz, a 43 Maciej Iliński (obaj YKP
Gdynia). Polacy zajęli drugie miejsce drużynowo.
W Pucku, w dniach 30 czerwca - 6 lipca odbyły się
Rehasport Mistrzostwa Świata w Formule Windsur�ng
Foil. Na czwartej pozycji zatrzymał się brązowy medalista igrzysk w Londynie w klasie RS:X, a obecnie trener kadry narodowej, Przemysław Miarczyński. Dziewiąty był
Paweł Tarnowski, a pierwszą dziesiątkę zamknął Piotr
Myszka. Trzecie miejsce w kategorii kobiet zajęła Maja
Dziarnowska.
Od 29 czerwca do 6 lipca u wybrzeży Grecji w Kalamaki, odbywały się mistrzostwa Europy juniorów w klasie
Laser Radial. W zawodach wystartowało 368 zawodników
z 34 krajów, w tym 20 reprezentantów Polski. Szósty w regatach był Tytus Butowski (AZS AWFiS Gdańsk).
W planach na igrzyska olimpijskie w 2024 r. jest rozegranie w żeglarstwie nowej konkurencji: 470 w formule mix. Nadzieją na olimpijskie zmagania napawa dobry
wynik załogi Seweryn Wysokiński i Hanna Dzik (CSW
Opty Ustka/YKP Gdynia), która zajęła trzecie miejsce
w rywalizacji załóg mieszanych podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Świata klasy 470 w Portorož na Słowenii (30
czerwca - 7 lipca). Ta sama załoga zajęła dobre, szóste
miejsce w kategorii mix w Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy kl. 470, pod koniec lipca w Hiszpanii.
Mikołaj Staniul z Jakubem Sztorchem (YKP Gdynia) wywalczyli czwarte miejsce w klasy�kacji Open
i pierwsze w kategorii U21 podczas mistrzostw świata juniorów w klasie 49er w norweskim Risor (3-7 lipca). To
najlepszy wyniki w historii występów naszych zawodników w tej kategorii wiekowej.
Do największych sukcesów minionego sezonu należy
zaliczyć zdobycie brązowego medalu przez Tytusa Butowskiego (AZS AWFiS Gdańsk) na Mistrzostwach Świata Juniorów World Sailing, w Gdyni, w połowie lipca. Pomorzanie wywalczyli jeszcze dwie lokaty w czołowej dziesiątce. Ich autorami byli deskarze Karina Filip (GKŻ) i Kamil

Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS AWFiS Gdańsk)
były drugie w klasie 49erFX podczas żeglarskiego Pucharu Świata.

Podczas mistrzostw świata katamaranów
klasy A Jacek Noetzel (UKS Navigo)
był pierwszy w kategorii masters.
Fot. Rafał Czepułkowski/ FotoSurf

Manowiecki (SKŻ Ergo Hestia Sopot), którzy zajęli odpowiednio ósmą i szóstą pozycję.
Niezłym wynikiem była również czwarta lokata Zuzanny Szadziul i Szymona Cierzana (UKS Navigo Sopot)
w zakończonych 21 lipca we francuskim La Rochelle mistrzostwach Europy juniorów w klasie Hobie 16.
Pod koniec lipca, w ramach Travemünder Woche
2019, 87 zawodników klasy O’pen Skiff rywalizowało o tytuł mistrzów Europy. W grupie U17 na szóstym miejscu
w klasy�kacji generalnej, a drugim wśród dziewcząt, uplasowała się Zuzanna Rodzeń (MKŻ Arka Gdynia). W grupie U13 na miejscu szóstym znalazł się Maksymilian Betlejewski, 12 był Jan Suchocki, 14 Natasza Tarnawska
(wszyscy MKŻ Arka Gdynia), a 19 Wiktor Sebastiański
(SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Na przełomie lipca i sierpnia odbyło się w Krynicy
Morskiej trwające 11 dni święto Cadetów. Najpierw, od 25
do 27 lipca, zawodnicy rywalizowali w mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet. Wśród polskich załóg
najlepiej wypadli Paweł Kajeta i Tymoteusz Roszkowski (UKŻ Lamelka Kartuzy). Bezpośrednio po tych regatach odbyły się mistrzostwa kl. Cadet. Paweł Kajeta i Tymoteusz Roszkowski potwierdzili dobre przygotowanie
i 4 sierpnia cieszyli się z wywalczenia brązowego medalu.
W drugiej połowie sierpnia nasza seniorska reprezentacja przeniosła się na arenę przyszłorocznych zmagań
igrzysk olimpijskich – regaty Test Event w Enoshimie. Polacy zdobyli dwa brązowe medale: Piotr Myszka w RS:X
oraz Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w 49er.
Pod koniec sierpnia w Michmoret w Izraelu odbyły się mistrzostwa Europy w klasie Techno 293. Startowało 168 zawodników. Najlepszy wynik wśród pomorskich
windsurferów odnotowała ósma Aleksandra Wasiewicz.
W rozpoczętych 21 sierpnia na włoskim Lago di Ledro drużynowych mistrzostwach Europy wystartowało 64
Optimiściarzy z 16 krajów. Ewa Lewandowska (KS AZS
AWFiS Gdańsk), Paulina Rutkowska (YKP Gdynia), Jacek Kalinowski i Jeremi Szczukowski (obaj ChKŻ) to
nowi drużynowi wicemistrzowie Europy klasy Optimist. Podopieczni trenera Karola Jączkowskiego poprawili tym samym ubiegłoroczny wynik, kiedy zdobyli brązowy medal.
Mistrzostwa świata katamaranów klasy A, w których
Polacy są niekwestionowanymi liderami, odbywały się od
25 do 30 sierpnia w Weymouth w Wielkiej Brytanii. W regatach wzięło udział 88 zawodników – 64 we �ocie Foiling
(katamarany latające) i 24 we �ocie Classic (nielatające).
Polscy zawodnicy zajęli bardzo dobre miejsca. Tymoteusz

Zuzanna Rodzeń (MKŻ Arka Gdynia) - druga z lewej - druga
wśród dziewcząt w O’pen Skiff w Travemünder Woche 2019.
Na zdjęciu z dyplomem w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci
w Żeglarstwie – pierwsza w klasyfikacji klasy O’pen Skiff.
Fot. Tadeusz Lademann

Bendyk trzecie, Jakub Surowiec piąte, Maciej Żarnowski
siódme. Jacek Noetzel był pierwszy w kategorii masters,
a Andrzej Senkus zdobył złoty medal w kategorii juniorów. Wszyscy reprezentują UKS Navigo Sopot.
Ostatnim ważnym wydarzeniem przed oddaniem
tego wydania „Halsu” do druku, były zakończone 28 września mistrzostwa świata klasy RS:X. Regaty odbyły się we
włoskim Torbole. Zawodnik KS AZS AWFiS Gdańsk,
Piotr Myszka zajął w nich wysokie, piąte miejsce.
Do końca 2019 roku czekają nas jeszcze: mistrzostwa
świata juniorów kl. Nacra 15, mistrzostwa świata kl. LAS
(U21), mistrzostwa świata kl. TEC 7,8 oraz bardzo ważny
start naszych reprezentantów w mistrzostwach świata kl.
49er, 49er FX w Nowej Zelandii, gdzie liczymy na kolejne
kwali�kacje olimpijskie.

Wyniki krajowe
Pierwszą z krajowych imprez głównych były zakończone 9 lipca Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
w klasie Cadet. Do tej pory juniorzy młodsi rywalizowali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, jednakże
w tym roku na wniosek Polskiego Stowarzyszenia kl. Cadet Polski Związek Żeglarski postanowił rozegrać te zawody jako oddzielną imprezę. Podobne decyzje zapadły
w klasach Laser Radial i 420 w kategorii juniorów młodszych. W zawodach Cadeta wystartowało 47 załóg, z czego 10 z Pomorza. W grupie Open dwa miejsca medalowe przypadły członkom pomorskiej wojewódzkiej kadry
juniorów młodszych: Pawłowi Kajecie i Tymoteuszowi
Roszkowskiemu (UKŻ Lamelka Kartuzy) – srebro oraz
Marcinowi Jarczewskiemu i Julii Czapiewskiej (ŻUKS
Stężyca) – brąz. Ponadto w punktacji klubów drugie miejsce zajął pomorski klub – UKŻ Lamelka Kartuzy. Bezpośrednio po tych regatach odbyły się w Pucku mistrzostwa
Polski kl. Cadet w formacie „sprint”. Brązowy medal zdobyli Marcin Jaczewski i Julia Czapiewska (ŻUKS Stężyca), czwarta lokata przypadła zaś ubiegłorocznym mistrzom Polski w sprincie – Pawłowi Kajecie i Tymoteuszowi Roszkowskiemu (UKŻ Lamelka Kartuzy).
W ramach regat Volvo Gdynia Sailing Days przeprowadzono mistrzostwa Polski w sprincie w klasach 29er,
L’Equipe i Optimist. W klasie 29er triumfowali Marceli
Mierzwicki i Franciszek Borys (YKP Gdynia), a trzecie
miejsce przypadło Sławomirowi Kapałce (YKP Gdynia)

Fot. Tadeusz Lademann
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i Jakubowi Gołębiowskiemu (MOS SSW Iława). W klasie
Optimist wśród dziewcząt najlepsza okazała się Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk). Tuż za nią uplasowała
się Paulina Rutkowska (YKP Gdynia). Na drugim i trzecim stopniu podium wśród chłopców stanęli Jacek Kalinowski (ChKŻ) i Filip Jarosiewicz (YKP Gdynia).
W regatach Volvo Gdynia Sailing Days poznaliśmy
też medalistów mistrzostw Polski juniorów w sprincie
w klasach RS:X oraz Bic Techno. W RS:X zwyciężył Kamil
Manowiecki (SKŻ Ergo Hestia Sopot), drugie miejsce zajął Jan Goralski, który wyprzedził swojego klubowego kolegę z GKŻ Dominika Lewińskiego. W klasie Bic Techno
całe podium zajęli Pomorzanie. Pierwszy był Kacper Guzowski z GKŻ, drugi Julian Wardaszko i trzeci Konrad
Machura (obaj SKŻ Ergo Hestia Sopot). W Techno dziewcząt najwyższą lokatę dla Pomorza – czwartą – zdobyła
Linda Falkiewicz z SKŻ Ergo Hestia Sopot.
10 sierpnia dobiegła końca pierwsza część OOM
Na Jeziorze Sławskim rywalizowali zawodnicy w klasach
Optimist i Bic Techno 293. W klasie Optimist mistrzem
Polski został, drugi rok z rzędu, Jacek Kalinowski z ChKŻ.
O srebro do ostatniego wyścigu walczyli Filip Jarosiewicz
z YKP Gdynia i Jeremi Szczukowski z ChKŻ. Ostatecznie
wygrał Szczukowski. Złoto zdobyła również Paulina Rutkowska (YKP Gdynia), a trzecie miejsce Ewa Lewandowska (KS AZS AWFiS Gdańsk). Wśród deskarzy złoto wywalczył zeszłoroczny brązowy medalista Konrad Machura (SKŻ Ergo Hestia Sopot), srebro Filip Dmochowski
(GKŻ), a brąz Olaf Grodzicki (SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Złotego medalu nie obroniła Aleksandra Wasiewicz (SKŻ
Ergo Hestia Sopot). Tym razem musiała uznać wyższość
zawodniczki KS Baza Mrągowo Nadii Kulik. O brąz stoczył się bój pomiędzy Anną Igielską (GKŻ), a Nell Ryan
(SKŻ Ergo Hestia Sopot). Rywalizacja zakończyła się na
korzyść zawodniczki z Gdańska.
W drugiej części OOM 2019 poznaliśmy mistrzów
Polski w klasach Laser 4,7 i L’Equipe. W L’Equipe ubiegłoroczna brązowa medalistka Anna Żynda, startująca
w tym roku razem z Błażejem Bortnowskim (KS AZS
AWFiS Gdańsk), zakończyła regaty na czwartym miejscu. W klasie Laser 4,7 dziewcząt srebro wywalczyła Laura Szulc (ChKŻ), która w ubiegłym roku była ósma. Tuż
za podium uplasowała się Klara Sobczak z ChKŻ. Wśród
chłopców nie zawiódł czwarty zawodnik sprzed roku, Jan
Krawczyk (ChKŻ). Rywalizację wygrał dość pewnie, bo
ośmioma punktami przewagi nad drugim w klasy�kacji końcowej. Brązowym medalistą mistrzostw Polski zo-

stał Maciej Panaś (ChKŻ), ósmy zawodnik zeszłorocznych zmagań.
W tegorocznej OOM Chojnicki Klub Żeglarski wygrał klasy�kację generalną klubów. Drugie miejsce zajął
SKŻ Ergo Hestia Sopot, a trzecie KS Spójnia Warszawa.
W klasy�kacji województw ponownie triumfowało pomorskie. Na drugim miejscu znalazło się województwo
warmińsko-mazurskie, a na trzecim mazowieckie.
Organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski Młodzików w klasie Techno było Centrum Żeglarskie Szczecin. 92 deskarzy ścigało się na jeziorze Dąbie. Mistrzynią
Polski do lat 14 w klasie Bic Techno 293 6,8 m2 została
Anna Igielska (GKŻ). Srebrny medal zdobyła Linda Falkiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot). W męskiej �ocie zwyciężył Olaf Grodzicki (SKŻ Ergo Hestia Sopot). Na drugim miejscu był Piotr Szkolnicki (GKŻ). Po raz pierwszy przeprowadzono mistrzostwa Polski do lat 12 w klasie Techno. Pomorzanie zdobyli dwa medale brązowe:
Maja Pomierska (SKŻ Ergo Hestia Sopot) i Ryszard Zem�er (GKŻ).
Kolejne krajowe zmagania to zakończone 28 sierpnia w Górkach Zachodnich mistrzostwa Polski w sprincie
w klasie Laser Radial U17. Startowało 9 zawodniczek i 10
zawodników. Srebro wywalczył Michał Krasodomski (KS
AZS AWFiS Gdańsk). W stawce dziewczat natomiast złotym medalem mogła cieszyć się Laura Szulc (ChKŻ).
Na mistrzostwach Polski klas nieolimpijskich (29-31
sierpnia w Gdańsku) klasę Hobie Cat 16 zdominowała załoga UKS Navigo Sopot Zuzanna Szadziul/Szymon Cierzan, RS:X Karina Filip (GKŻ) i Kamil Manowiecki (SKŻ
Ergo Hestia Sopot), a Nakrę 15 zawodnicy z UKS Navigo:
Maja Niemira/Oskar Niemira. W klasie 420 złoto zdobyli Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski (ChKŻ/
Fundacja YK Junga). W klasie 29er najlepsza wśród mężczyzn była załoga YKP Gdynia Marceli Mierzwicki/Franciszek Borys. W pierwszej części mistrzostw Polski zawodnicy z pomorskich klubów zdobyli 18 medali. Cieszy
również to, że w juniorach młodszych w klasie 420 brązowy medal zdobyła załoga Agnieszka Pawłowska i Dominika Ołowiak (YKP Gdynia/ChKŻ).
W Mistrzostwach Polski Gdańsk 2019 w klasach
olimpijskich zawodnicy z Pomorza zdobyli 18 medali. Te
najcenniejsze, bo złote wywalczyli: w klasie Finn Łukasz
Lesiński (YK Stal Gdynia), a w klasie 49er Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim (KS AZS AWFiS Gdańsk/
AZS Poznań). Dobrze w klasie 470 spisała się załoga Seweryn Wysokiński/Hanna Dzik (CSW Opty Ustka/YKP
Gdynia), która zdobyła brązowy medal w kategorii młodzieżowców. Zgodnie z oczekiwaniami w klasie Laser zaprezentował się Kacper Stanisławski (YKP Gdynia), zdobywając dwa medale: brązowy w młodzieżowcach i srebrny w juniorach. Aż cztery medale w klasie Laser Radial
zdobyły zawodniczki ChKŻ. Magdalena Kwaśna skończyła trzecia w seniorkach i druga w młodzieży, a Laura
Szulc zdobyła brąz w kategorii juniorek i srebro w juniorkach młodszych.
Zebrał i opracował Filip Lipski
Tymoteusz Bendyk (UKS Navigo) był trzeci
w mistrzostwach świata katamaranów klasy A.

Daniel Krokosz tłumaczył, jak radzić sobie
ze stresem regatowym.

Spotkania w Gdyni

Fot. Jędrzej Szerle

Szkolenia
Akademii Regatowej
Teoria żeglowania, meteorologia
i taktyka regatowa – to tylko niektóre
zagadnienia omówione w 2019 roku
w Akademii Regatowej Pomorskiego
Związku Żeglarskiego.

Zajęcia odbywały się od 16 stycznia do 17 kwietnia,
były więc świetnym przygotowaniem do sezonu żeglarskiego. Co ważne, podobnie jak w 2018 roku, wszystkie
spotkania były nagrywane i zostały udostępnione na portalu Żeglarski.info.
Akademia Regatowa organizowana była we współpracy z Komisją Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.
Jędrzej Szerle

Była to już trzecia edycja zajęć dla żeglarzy regatowych, organizowanych przez PoZŻ. Poprzednie odbyły
się w 2015 i 2018 roku, i zgromadziły kilkadziesiąt osób
pragnących podnieść swoje umiejętności. W tym roku było podobnie – nieKażde spotkanie przyciągało kilkudziesięciu regatowców
mal na każdym z ośmiu spotkań sala
pragnących poszerzyć wiedzę i lepiej przygotować się do sezonu.
wykładowa w Szkole Morskiej w GdyFot. Tadeusz Lademann
ni była pełna. A tematyka jak zawsze
atrakcyjna.
Doświadczony regatowiec i inżynier Piotr Adamowicz opowiedział
słuchaczom o teorii żeglowania. Psycholog Daniel Krokosz mówił o stresie regatowym, a żeglarka Ada Osińska
o doborze żagli. Pracownik Instytutu
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Marek Zwierz wyjaśniał tajniki meteorologii. Regatowiec Paweł Wilkowski
i Janusz Maziarz z SAR zajęli się bezpieczeństwem żeglugi, trener Adam
Jankowski przepisami i taktyką regatową, zaś Tomasz Jankowski z �rmy Eljacht elektroniką pokładową.

Fot. Rafał Czepułkowski/ FotoSurf

22

zeglarski.info

zeglarski.info

23

2019

2019
Matematyczny rejs po jeziorze Brodno
Wielkie

Szkoła żeglarstwa i edukacji
Uczniowie SP nr 51 w Gdyni w PSŻiEM.

Kurs na morze
Miniony rok w Pomorskiej Szkole
Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego
Związku Żeglarskiego obfitował w ciekawe
wydarzenia i nowe projekty. Były rejsy
morskie, zajęcia edukacyjne, seminaria
czy profesjonalne szkolenia…
Novum w programie Szkoły był udział gimnazjalistów w profesjonalnym szkoleniu członków załóg statków
morskich, prowadzonym w Szkole Morskiej w Gdyni. Na
zajęcia tra�ła młodzież klasy gimnazjalnej III A Szkoły
Podstawowej nr 51 w Gdyni. Została włączona do międzynarodowej grupy zawodowych marynarzy. Komunikacja, zgodnie z wykładnią IMO, prowadzona była w języku angielskim.
Poznali zasady dowodzenia statkiem, obserwacji,
określania zagrożeń i obsługi radiowych środków komunikacyjnych wzywania pomocy. W dalszej części uczestnicy kursu zostali przewiezieni na nabrzeże Basenu Prezydenta, gdzie odbyła się „mokra” część zajęć. Ćwiczyli podstawy rzucania kołem ratowniczym do rozbitka w wodzie,
sprawdzenie szczelności skafandra i kombinezonu, prawidłowe założenie pasa ratunkowego, wreszcie skok z wysokiego nabrzeża do wody.

Pomorscy nauczyciele poznają nawigację
Z inicjatywy PSŻiEM oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w listopadzie 2018 roku odbyło się
w siedzibie PoZŻ seminarium „Jak pracować z przyszłymi mistrzami nawigacji?”. Uczestnikami byli nauczyciele
z pomorskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy
mogli poznać lub przypomnieć sobie podstawowe informacje o nawigacji. Wszystko po to, aby lepiej przekazywać
wiedzę uczniom przed kolejnymi warsztatami pn. „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”, kończącymi się eliminacjami do IV Pomorskiego Konkursu
o Tytuł Mistrza Nawigacji 2019.

Spotkanie animatorów PPEM
Animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej z kilkudziesięciu placówek edukacyjnych z wo-
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jewództwa pomorskiego, spotkali się po raz pierwszy
w siedzibie PoZŻ w listopadzie 2018 r. Celem sesji, zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku i PSŻiEM PoZŻ, było przedstawienie nauczycielom założeń programu oraz sposobów jego realizacji.
Do programu skierowanego do dzieci z dowolnego typu
ośrodków (przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych), przystąpiło 49 placówek z 12 powiatów
województwa.

Pomorski Program Edukacji Morskiej
7-8 czerwca odbyła się w Łebie II Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szkolni
animatorzy PPEM, nauczyciele, przedstawiciele klubów
żeglarskich i instytucji zainteresowanych realizacją edukacji morskiej.
Celem konferencji było określenie roli i zadań szkolnych animatorów edukacji morskiej oraz prezentacja
systemu certy�kacji szkół i placówek uczestniczących
w PPEM.

Nauczanie żeglarstwa i edukacja morska
Zajęcia w PSŻiEM w minionym roku realizowane
były w ramach porozumienia pomiędzy dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr 51 a Szkołą – dla klasy III gimnazjalnej,
z programem rozszerzonym o fakultet żeglarski oraz umowy na prowadzenie zajęć sportowych w klasie V (obecnie
VI) sportowej, o pro�lu żeglarskim tej samej szkoły, zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a PoZŻ.
Uczniowie VI klasy, prowadzeni przez nauczycieli Małgorzatę Frącek i Pawła Wołosewicza, biorą udział
w projekcie już trzeci rok. Młodzież gimnazjalna z klasy
III A, prowadzona przez wychowawczynię Bożenę Meller,
kończąc naukę w gimnazjum, zakończyła również edukację żeglarską.
Uwieńczeniem ich edukacji żeglarskiej w roku szkolnym 2018-2019, był dwudniowy pobyt w czerwcu w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku i żeglowanie na jachtach Allie i Por Favor.

zeglarski.info

17 uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie uczestniczyło w czerwcu w zajęciach Błękitnej
Szkoły. To kolejna edycja projektu realizowanego przez
PSŻiEM. Uczniowie żeglowali po Zatoce Gdańskiej, uczyli sie węzłów żeglarskich, poznawali budowę Optimista,
nawiązywali łączność radiową na morskich symulatorach
komunikacyjnych, zgłębiali tajniki podstaw nawigacji.
Odbyli też lekcję historii w Muzeum Marynarki Wojennej,
spotkali się z ratownikami WOPR, którzy zaprezentowali podstawowe techniki ratownicze stosowane na wodzie
i na lądzie. „Błękitna Szkoła – szkoła morskiego klimatu”
oferuje jedno-, dwu- i trzydniowe zajęcia dla uczniów powyżej piątej klasy szkoły podstawowej z całej Polski.

W subregionie słupskim w warsztatach wzięło udział 35
uczniów z 11 nauczycielami ze szkół w Zagórzycy, Marszewie Lęborskim, Główczycach, Głobinie, Ustce, Łebie
i Słupsku.
Do testu po warsztatach przystąpiło 107 uczniów
z klas VII i VIII, z 26 szkół podstawowych województwa
pomorskiego. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test
wiedzy nawigacyjnej składający się z 20 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Maksymalną liczbę punktów zdobyli Daria Lewicz
(20 pkt.), Kacper Bokacz (20 pkt.), Radosław Bieniek (20
pkt.) ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich. Z Trójmiasta
najlepszymi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 39 im. kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza – Karol Pietrzyński (19 pkt.) i Amelia Szweda (19 pkt.).
Do �nałowego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji,
który odbywał się pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, przystąpiło 57
uczniów. I miejsce i tytuł Mistrza Nawigacji zdobyła Joanna Lisiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce (opiekun
– Beata Zduniak). Druga była Julia Nakoneczna ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (opiekun – Joanna Ploch),
a trzecia Aleksandra Ossowska ze Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy (opiekun – Ewa Matczak).
Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie
laureatów odbyło się 8 maja w Słupsku. Nagrodą był rejs
na jachcie Por Favor, ufundowany przez Pomorski Związek Żeglarski, przy współpracy z Fundacją Aktywnie
i Zdrowo oraz Fundacją Rozwoju Polskiego Żeglarstwa
Regatowego.

Żeglarska współpraca

Popularyzacja żeglarstwa

W sezonie żeglarskim 2019 zainicjowana została
współpraca Szkoły z Fundacją Aktywnie i Zdrowo z Gdyni oraz Fundacją Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego „Regaty Morskie”. Porozumienie zaowocowało opracowaniem oferty żeglarskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza ośrodków wielkomiejskich. Od maja do połowy października, w 30 rejsach morskich s�nansowanych
przez fundację „Regaty Morskie”, wzięło udział ponad 200
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, wraz z nauczycielami i opiekunami, z Rumi, Mechelinek, Żukowa,
Małkowa, Kartuz, Damnicy, Zaleskich, Kobylnicy, Władysławowa, Ustki, Słupska, Łeby, Kwidzyna, Kowal, Szemudu, Głobina, Maszewa Lęborskiego.

PSŻiEM uczestniczyła w wielu imprezach, m.in.
w Rodzinnym Pikniku Żeglarskim Gdyńskiego Centrum
Sportu na basenie jachtowym im. Mariusza Zaruskiego
w Gdyni, eksponując sprzęt żeglarski i symulator. Osobnym wydarzeniem był udział we Free Time Festiwal 2019
w Gdańsku na terenach wystawowych Amberexpo, gdzie
prezentowany był symulator żeglarski.

To już piąta edycja zajęć żeglarskich i matematycznych dla młodzieży powiatu kartuskiego. Ponad 200
uczniów z jedenastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Banina, Kamienicy Królewskiej, Przodkowa,
Kolonii, Mojusza, Łapalic, Kartuz i Sierakowic, uczestniczyło w corocznym, czerwcowym projekcie „Matematyka pod żaglami”. Uczyli się nawigacji, poznawali sekrety przyrody, brali udział w regatach na jeziorze Brodno
Wielkie.
Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub
Żeglarski Lamelka Kartuzy, we współpracy z Kartuskim
Centrum Kultury, PSŻiEM i Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.

Zajęcia Błękitnej Szkoły

Nawigacyjne zabawy na mapie morskiej
Kolejna edycja warsztatów nawigacyjnych, do której przystąpili nauczyciele i uczniowie z województwa pomorskiego, w tym roku odbywała się pod hasłem „Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”.
W warsztatach, zorganizowanych przez PSŻiEM oraz
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 112 uczniów
z klas VII i VIII, wraz ze swoimi nauczycielami, przez dwa
tygodnie uczyło się posługiwania przyborami nawigacyjnymi, określania pozycji geogra�cznej, wykreślania kursu
na mapie morskiej i tworzenia zapisów w dzienniku jachtowym.
Reprezentowali szkoły z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Szemudu, Rumi, Strzebielina, Częstkowa i Malborka.

Publicystyka, udział w konferencjach
i seminariach
Instruktorzy żeglarstwa Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego publikują artykuły w branżowych periodykach, aktywnie działają w Polskim Związku Żeglarskim. Występowali z wykładami i prezentacjami, m.in. na konferencji
„100 lat Wychowania Morskiego w Polsce”, II Konferencji
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w Łebie, konferencji historycznej „Historia żeglarstwa w Polsce – 95 lat
Polskiego Związku Żeglarskiego”.
Leopold Naskręt
Fot. Tadeusz Lademann
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Witold Kuczorski, sędzia
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
w stanie spoczynku.
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V Konferencja Bezpieczeństwa

Studia przypadków
Konferencja Bezpieczeństwa 2019,
zorganizowana przez Pomorski Związek
Żeglarski, przyciągnęła wyjątkową liczbę
słuchaczy. W sali koncertowej Portu Gdynia,
partnera tegorocznego spotkania, zasiadło
blisko 250 osób z całej Polski.
– Dziękuję za to co do tej pory razem zrobiliśmy
i mam nadzieję, że będziemy działać razem dalej – mówił na powitanie Bogusław Witkowski, prezes Pomorskie-

go Związku Żeglarskiego, przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezes ds. morskich PZŻ. – Zarówno na Pomorzu, jak
i w całym obszarze działania Polskiego Związku Żeglarskiego, który w tym roku obchodzi 95 rocznicę powstania.
Chciałbym uświadomić Państwu, że nie byłoby dzisiejszej, piątej konferencji, gdyby nie nasi poprzednicy, którzy
przed laty takie spotkania organizowali. Ich dorobek jest
nie do przecenienia i to dzięki nim bezpieczeństwo jest
wciąż na pierwszym miejscu.
Uczestnicy przyjechali do Gdyni z najdalszych zakątków naszego kraju. Z Giżycka, ze Szczecina, z Warszawy, Słupska, Łodzi, Elbląga, Wrocławia, Szemudu, Łowicza, Mierzyna, Bydgoszczy, Chojnic, Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Gdyni, Redy, Helu, Wejherowa, Lubonia k. Poznania, Koszalina, Torunia, Kościerzyny, Olsztyna, Poznania, Ustki, Ostródy, Sopotu, Suchego Dworu, Słupów k. Olsztyna, Kruszwicy, Darłowa,
Lublina, Pruszkowa, Bielska-Białej, Rotmanki k. Pruszcza Gdańskiego, Tuchomia, Brodnicy Górnej, Włocławka, Lublińca, Piaseczna, Międzyrzecza Podlaskiego, Tychów, Grudziądza, Piły, Malborka, Inowrocławia, Płocka, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Olsztynka, Sierakowic, Dywit k. Olsztyna, Kołobrzegu, Gliwic, Konina,
Swarzędza, Straszyna.
Jarosław Marszałł odbiera medal z rąk
Bogusława Witkowskiego, prezesa PoZŻ.
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Przed o�cjalnym rozpoczęciem prelekcji odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego, przyznanych przez Zarząd PoZŻ, Antoniemu Komorowskiemu i Jarosławowi Marszałłowi.
Studia przypadków – takie było hasło tegorocznej konferencji. Prowadził ją kpt. Leopold Naskręt, sekretarz PoZŻ.
Rozpoczął Ryszard Leszczyński, starszy o�cer mechanik okrętowy,
marynista, publicysta morski, wieloletni pracownik Polskich Linii Oceanicznych. Podsumował m.in. wypadki i katastrofy statków �oty rybackiej, transportowej i pomocniczej PMH.
Aleksander Gosk, wicedyrektor gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej, publicysta morski, propagator tradycji i edukacji morskiej,
opowiedział o tragicznych rejsach w dziejach biało-czerwonej żeglarskiej
bandery. O tragedii Pośwista, Cefeusza, Janosika i Bieszczad.
O dramatach w historii żeglarstwa na kilku konkretnych przykładach mówił także Witold Kuczorski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wszystkie łączy wspólny mianownik określany
jako „czynnik ludzki”. Prelegent zakończył cytatem z Karola Olgierda Borchardta: Morze nie jest ani wrogie ani przyjacielskie, nie jest też okrutne, tylko bezwzględne. Wymaga od człowieka wiedzy i umiejętności, ciągłego napięcia uwagi.
Ekspert z dziedziny ratownictwa lotniczego i morskiego, o�cer Marynarki Wojennej RP, kpt. mar. rez. Mirosław Orzeszek wskazywał na główne zadania przydzielone załogom wojskowych statków powietrznych w ramach przeprowadzania operacji ratowniczych SAR. Mówił o dominującym w operacji poszukiwania czasie, a także o jednostkach jakimi dysponuje Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Roman Paszke, kapitan jachtowy, regatowiec, budowniczy jachtów,
wykładowca i instruktor, opowiadał m.in. o dramatycznych regatach Fastnet 79 i przeprowadzonej wówczas największej akcji ratowniczej na świecie. Na przykładzie własnych doświadczeń wskazywał najczęściej popełniane błędy w przygotowaniach do regat. Skupił się także na konkretnych
uwagach dotyczących m.in. ustawienia masztu, sztormowania, narzędzi
na jachcie, sprzętu ratowniczego.
Radosław Kowalczyk, kapitan jachtowy i motorowodny, wyjaśniał
dlaczego żeglarz we Francji ma więcej szans na przeżycie. Mówił o kompleksowym systemie zabezpieczenia żeglarza w regatach. Opowiadał
o jachtach Mini oraz o swoich doświadczeniach podczas regat Mini Transat z 2011 i 2015 roku.
Teresa Dembowska-Siedlecka, starszy o�cer portu w Kapitanacie
Portu Gdańsk, mówiła m.in. o zasadach i doświadczeniach w ruchu jednostek pod kładką na Motławie, o instrukcji bezpieczeństwa jachtu, o tym
co jest zabronione w żegludze na wodach morskich, o planowaniu podróży na jachcie oraz o powiadamianiu i alarmowaniu w przypadku zagrożenia, a także o karach administracyjnych i grzywnach nakładanych na kapitanów jachtów i armatorów.
Szymon Kuczyński, żeglarz, głównie samotnik, ma na koncie dwukrotne samotne opłynięcie świata, w tym jedno non stop, barwnie opowiadał o wadach, ale przede wszystkim zaletach małych jachtów na przykładzie własnego Atlantic Puffina (6,36 m długości).
Organizatorem konferencji był Pomorski Związek Żeglarski. Partnerem Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA oraz Komisja Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego. Honorowy patronat sprawował
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Spotkanie odbywało się w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia PZŻ. Patronatem medialnym objęły konferencję Radio Gdańsk, „Żagle”, Trójmiasto.pl, O�cyna Morska, Żeglarski.info.
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Roman Paszke, kapitan jachtowy,
regatowiec, budowniczy jachtów…

Szymon Kuczyński, żeglarz, który dwukrotnie
samotnie opłynął świat…

Kapitan jachtowy i motorowodny
Radosław Kowalczyk.

Ilona Miluszewska
Fot. Tadeusz Lademann
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Czy potrzebujemy nowej łódki?

Jacht marzeń
Omegę skonstruował w 1942 roku Juliusz Sieradzki, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1936 roku.
Fot. Tadeusz Lademann

Jachty, na których żeglarze zdobywają
umiejętności i wiedzę o żeglarstwie,
później zaś odbywają długie rejsy,
pozostają na zawsze tymi, które darzą
szczególnym sentymentem. Z pewnością
należy do nich kultowa Omega czy nieco
młodszy Puck. Ale mijają lata…
Uczucia i emocje, w miarę upływu czasu, potęgują się
odwrotnie proporcjonalnie do procesu starzenia się jachtów… Zmieniają się rozwiązania techniczne i technologiczne, inne są wymagania rynku. Mechanizm ten zachodzi niezależnie od naszych intencji i starań.
Liing Omegi i pojawiające się na rynku nowe konstrukcje (np. Sigma 600, Sigma Activa, Mariner 19, Delphia 16), od dawna wywołują w środowisku nauczycieli,
instruktorów i trenerów żeglarstwa dyskusje nad rozszerzeniem możliwości nauki żeglowania i potrzebą wprowadzenia do użytkowania nowego typu łodzi żaglowej.
Nie wykluczałoby to nauki żeglarstwa na Omegach,
Puckach czy Optimistach, aktualnie najpopularniejszej
klasie, a przeciwnie, wzbogacało ofertę skierowaną do
szkół, klubów i stowarzyszeń zajmujących się promocją żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. Temat był szeroko omawiany na tegorocznej II Konferencji Pomorskiego
Programu Edukacji Morskiej w Łebie.
Musimy zdawać sobie sprawę, że wychowywanie
przez żeglarstwo to bardzo ważne „narzędzie” w ręku nauczyciela (nauczyciela wychowania �zycznego, instruktora i trenera żeglarstwa), kierunek edukacyjny i znaczący
element kultury �zycznej, obejmujący kształtowanie nawyków zdrowotnych, wydolności �zycznej, sprawności
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i odporności na trudy. To świadome oddziaływanie na
młodzież w celach wychowawczych i poznawczych. Nauka pracy w zespole na jachcie żaglowym, w warunkach
wymagającego środowiska wodnego, to również kształtowanie charakterów.
Nowa konstrukcja powinna zapewnić dostęp do powszechnego nauczania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży, ułatwiać podnoszenie kwali�kacji żeglarskich, udział
w regatach czy uprawianie rekreacji. A zatem przede
wszystkim – powszechny dostęp. Nie wyczyn na wstępie
i szkoła mistrzów, lecz nauka żeglowania, pierwsze kroki
na wodzie prowadzone w gminnych przystaniach, w szkołach podczas lekcji wychowania �zycznego i zajęć fakultatywnych, w klubach uczniowskich i innych.
Prowadzenie początkującego, młodego żeglarza na
łódce jednoosobowej, do granic możliwości limitowanej
wiekiem, wagą i wzrostem, jest często, bez określenia jego
zawodniczej przyszłości, powielanym nieporozumieniem
i nadużyciem pedagogicznym.
Wprowadzenie nowego typu jachtu, jako uzupełnienie dotychczasowej oferty dla dzieci i młodzieży, tworzy alternatywę żeglowania na jachcie wieloosobowym,
umożliwia zetknięcie się z nowymi technikami żeglowania, zapewnia zawodnikowi rozwój. Perspektywicznie,
unikamy w ten sposób odejścia od uprawiania żeglarstwa
(w najbardziej optymistycznym wariancie do innego klubu) wielu żeglarzy doskonale radzących sobie w pojedynkę na jachcie, bezradnych jednak, z powodu braku odpowiedniego sprzętu, w kontynuowaniu żeglarskiej kariery
zawodniczej czy rekreacji pod żaglami.
Powszechna edukacja żeglarska, dla wszystkich grup
wiekowych dzieci i młodzieży, powinna być prowadzo-

zeglarski.info

na na jachtach umożliwiających żeglowanie bez wymienionych ograniczeń, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, bez konieczności
posiadania uprawnień żeglarskich,
zapewniających realizację zadań wychowawczych w zespołach 4-6 osobowych.
Nauka żeglowania na hipotetycznym jachcie powinna łagodzić u początkującego żeglarza jego stany emocjonalne, jak lęk, strach i niepewność, wywołane nowym otoczeniem
i środowiskiem naturalnym. Ma zapobiegać i wykluczać negatywne skutki
pływania „w pojedynkę”, które mogą
generować u zawodnika w przyszłości
problemy osobowościowe, np. przy
tworzeniu teamów dwu- i wieloosobowych, tworząc jednocześnie znaPuck, skonstruowany w 1996 roku przez szkutnika i żeglarza Franciszka
Lewińskiego, przeznaczony do nauki żeglowania i turystyki, na wodach
komite, alternatywne rozwiązanie dla
śródlądowych i morskich wodach wewnętrznych.
żeglarzy, którzy musieli przerwać lub
Fot. Tadeusz Lademann
zakończyć uprawianie wyczynu po
osiągnięciu limitu wieku, wagi czy wzrostu.
wój umiejętności żeglarza, np. przez dodawanie opcjonalKonstrukcja jednostki powinna spełniać szerokie nych technik balastowania (przy użyciu pasów balastokryterium funkcjonalności, np. odpływowy kokpit, ła- wych, trapezów), żagli, drzewc, hydroskrzydeł. Będzie na
twość i prostota obsługi, bezpieczeństwo (niezatapialny nim można poznawać i uprawiać różne techniki żeglowakadłub z systemem komór wypornościowych, systemem nia, np. na słabym wietrze, w warunkach silnego wiatru,
balastowania), mobilność (łatwość slipowania i załadun- dużego zafalowania, w półślizgu i w ślizgu, na śródlądziu
ku na przyczepę podłodziową). Powinna również umoż- i na wodach morskich, w pasie 2 Mm od linii brzegowej.
liwiać ekonomizację procesu praktycznego nauczania żePrzyjęcie zuni�kowanego typu jachtu do powszechglowania.
nej edukacji żeglarskiej zapewni: wyrównany poziom naNa jednym jachcie wieloosobowym z instruktorem uczania, rozgrywanie żeglarskich imprez sportowych (rena pokładzie mogłoby uczyć się żeglowania, w począt- gat) dzieci i młodzieży, tworzenie w szkołach klas sporkowej fazie nauki, cztery do sześciu osób. Po osiągnię- towych, a także realizację Pomorskiego Programu Edukaciu przez żeglarzy określonej kryteriami bezpieczeństwa cji Morskiej.
samodzielności, instruktor z łodzi (pontonu asekuracyjObecnie sprzęt używany do nauki żeglowania, np.
nego), może prowadzić zajęcia z żeglarzami na pięciu ło- Optimisty, Omegi czy Pucki, nie spełnia częściowo lub
dziach jednocześnie. W przypadku zajęć na jachtach jed- całkowicie wymienionych kryteriów i oczekiwań nauczynoosobowych, instruktor z łodzi asekuracyjnej zarządza cieli, instruktorów i trenerów żeglarstwa oraz żeglujących
zajęciami dla dziesięciu żeglarzy na dziecięciu jachtach.
uczniów – załogantów.
Koncepcja jachtu powinna umożliwić stopniowanie trudności jego obsługi, a tym samym zapewnić rozJan Morisson
Optimist, jeden z najmniejszych jachtów żaglowych, aktualnie najpopularniejsza klasa
wśród dzieci i młodzieży.
Fot. Jędrzej Szerle
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Święto Morza 2019

Różne oblicza morza
III Żeglarska Parada Świętojańska

Żeglarskie atrakcje
rozświetliły Gdynię
Ponad 60 jachtów i około 350 żeglarzy
wzięło udział w sobotę 22 czerwca
w III Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej
w Gdyni.

Otwarcie wystawy Jerzego Józefa Tyszki.

Żeglarska Parada Świętojańska, bezpłatne
rejsy żaglowcem Baltic Star, odsłonięcie
tablicy Aleksandra Bereśniewicza w Alei
Żeglarstwa Polskiego, regaty i wystawa
malarstwa Jerzego Józefa Tyszki, a nawet
wodowanie książki – to były atrakcje, które
Pomorski Związek Żeglarski przygotował na
gdyńskie Święto Morza.
Święto Morza to impreza reaktywowana w 2013 r.,
m.in. przy udziale PoZŻ. Nawiązuje do podobnych uroczystości organizowanych w Gdyni przed drugą wojną
światową. Co roku, w pierwszy weekend wakacji, miasto
Gdynia, instytucje i organizacje morskie, jak również Marynarka Wojenna RP, pokazują co mają najlepszego.
Święto Morza 2019 było wyjątkowo długie, trwało od
21 do 30 czerwca. W dniach 21-23 czerwca PoZŻ przeprowadził kolejną odsłonę akcji Pomorze na morze, czyli
bezpłatne rejsy gdańskim żaglowcem Baltic Star. To jedna

z najbardziej obleganych atrakcji gdyńskiego świętowania
(więcej o tym przeczytać można na str. 18-19).
22 czerwca, późnym wieczorem, wzdłuż Bulwaru
Nadmorskiego przepłynęła Żeglarska Parada Świętojańska. Trzecia edycja tej cieszącej się dużym zainteresowaniem widzów imprezy, okazała się równie udana co poprzednie (szczegóły na str. 31).
29 czerwca natomiast, w Alei Żeglarstwa Polskiego
odsłonięta została tablica poświęcona Aleksandrowi Bereśniewiczowi, słynnemu żeglarzowi, zwanemu z racji
jego upodobań do zimowego żeglowania Kapitanem Mrozem (przeczytać o tym można na str. 34-35).
Oczywiście do Święta Morza dołączyły się również
gdyńskie kluby (Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica i YKP Gdynia) z organizowanymi w tym okresie regatami. PoZŻ dołożył wystawę 50 akwarel marynistycznych
autorstwa Jerzego Józefa Tyszki, którą można było oglądać w siedzibie organizacji.
Natomiast 26 czerwca, na pokładzie statku-muzeum
Dar Pomorza, odbyło się uroczyste wodowanie najnowszej książki adm. Antoniego Komorowskiego „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX i XX wieku (od Świnoujścia do Piasków)” (relacja z tego wydarzenia znajduje się na str. 33).
Całość Święta Morza objęła kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń o tematyce morskiej. Kolejna edycja imprezy odbędzie się 27-28 czerwca 2020 r.
Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
Konferencja zapowiadająca Święto Morza.
Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni i Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ.
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Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na spędzenie
Nocy Świętojańskiej, niż popłynięcie w rozświetlonej kawalkadzie jachtów. W tym roku ponad 60 jednostek zdecydowało się w ten sposób uczcić najkrótszą noc w roku
– aż o 20 więcej niż w poprzedniej edycji. To najlepszy dowód na to, że żeglarze polubili Żeglarską Paradę Świętojańską.
– Jeżeli chodzi o odczucia żeglarzy i ludzi na brzegu, parada zdecydowanie się udała – zapewnia Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. – Duża frekwencja
świadczy o tym, że taka impreza jest potrzebna, żeby żeglarze mogli się efektownie pokazać. A dla mieszkańców obserwowanie takiej
liczby oświetlonych jachtów jest dużą frajdą.
Gościem honorowym III Żeglarskiej Parady Świętojańskiej była Joanna Pajkowska,
która w kwietniu zakończyła wokółziemski
rejs solo non stop. I tak jak gdynianie mieli szansę pożegnać żeglarkę przed wypłynięciem do Plymouth – miejsca startu wyprawy, tak w sobotę powitali ją gorąco na gdyńskiej plaży. O godzinie 19 na scenie koncertu Cudawianki Joanna Pajkowska przyjęła
z rąk przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej medal „Civitas e Mari
– tym, którzy odważnie realizują marzenia”.
Grzegorz
Żeglarka otrzymała również – jak nakazuje
świętojańska tradycja – wianek z rąk Bogusława Witkowskiego, prezesa PoZŻ oraz kwiaty od młodych zawodników MKŻ Arka Gdynia.
Około 21.30 ponad 60 jachtów zgromadzonych
na wysokości Orłowa uformowało paradę i popłynęło

w stronę śródmieścia Gdyni. Rozświetloną kawalkadę obserwowały tysiące mieszkańców i turystów, którzy w tym
czasie bawili się na koncercie na miejskiej plaży. Kulminacyjny moment wypadł około 22.15, kiedy na wszystkich jednostkach załogi odpaliły race, tworząc niesamowite widowisko.
Po paradzie odbyło się spotkanie integracyjne dla
wszystkich załóg, na falochronie wschodnim gdyńskiej
mariny. Była to okazja do przyznania nagrody dla najpiękniej oświetlonego jachtu z najweselszą załogą, którą otrzymał sternik Jagódki 2 Grzegorz Niemczyk-Szyszka.
Organizatorem imprezy był Pomorski Związek Żeglarski. III Żeglarska Parada Świętojańska odbywała się

Grzegorz Niemczyk-Szyszka z młodą, wesołą załogą.

Niemczyk-Szyszka z młodą załogą.
w ramach Święta Morza w Gdyni oraz obchodów 95-lecia
Polskiego Związku Żeglarskiego.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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Tegoroczna odsłona Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm
przyciągnęła tłumy do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Fot. Tadeusz Lademann

Wodowanie razy cztery

Literackie rejsy PoZŻ
Przypominają wspaniałe wyprawy, opisują udział
w regatach, pokazują historyczne fotografie
i dokumentują dzieje żeglarstwa. W 2019 roku
Pomorski Związek Żeglarski zaangażowany był
w wydanie i promocję czterech książek poświęconych
tematyce morskiej.

Melpomena i X muza

Związek z kulturą
Pomorski Związek Żeglarski w 2019
roku był zaangażowany w dwa ważne
wydarzenia kulturalne: Festiwal Filmów
Żeglarskich JachtFilm oraz sztukę
„Tango - na pełnym morzu” Teatru
Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni.

i sympatyków żeglarstwa, którzy mogli obejrzeć nowoczesną interpretację twórczości Sławomira Mrożka. Co istotne, spektakl został wystawiony na międzypokładzie statku-muzeum Dar Pomorza.
– Dar Pomorza zdecydowanie sprawdza się jako scena teatralna – przyznaje Kajetan Kilanowski z Yacht Klubu
Stal Gdynia. – Widać było, że aktorzy też dobrze czuli się
w jego wnętrzu. A sztuka była przesympatyczna.
Partnerami spektaklu „Tango - na pełnym morzu”
były Pomorski Związek Żeglarski i portal Żeglarski.info.

Osiem żeglarskich �lmów z całego świata pokazano w sobotę 2 lutego w Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni na Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm. Widzowie, którzy szczelnie zapełnili salę audytoryjną, obejJędrzej Szerle
rzeli produkcje: „Jerzy i Jerzy na jeziorach”, „Przylądek Horn”, „Żeglarze
z bloków”, „Wokół Hornu na pokładzie Wander Bird”, „Architekt”, „Żeglujące głowy”, „Pośród fal” i „Bezwzględny”.
Gdyńska edycja �lmowego festiwalu, współorganizowana przez Pomorski Związek Żeglarski i pod patronatem medialnym portalu Żeglarski.info, jest kontynuacją Przeglądu
Filmów Żeglarskich, zainicjowanego przez PoZŻ, JachtFilm i Muzeum
Marynarki Wojennej w 2016 roku na
90-lecie Gdyni.
Z kolei pierwszym akcentem
otwarcia pomorskiego sezonu żeglarskiego była sztuka „Tango - na pełnym morzu”. Na jej premierę galoPrezes PoZŻ Bogusław Witkowski (drugi z prawej) z ekipą Teatru Miejskiego.
wą 11 maja PoZŻ zaprosił 70 żeglarzy
Fot. Cezary Spigarski
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W poniedziałek 4 marca na Darze Pomorza uroczyście wodowano
trzecie wydanie książki Teresy Remiszewskiej „Z goryczy soli moja radość”, jednej z najważniejszych pozycji polskiej literatury marynistycznej. Autorka opisała w niej start w samotnych, transatlantyckich regatach
OSTAR na jachcie Komodor w 1972 roku. Rodzicami chrzestnymi trzeciej edycji zostali przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska
i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, którzy
wsparli jej wydanie.
– To przywilej, zaszczyt i obowiązek dla Pomorskiego Związku Żeglarskiego być partnerem wydania tej bardzo ważnej pozycji w historii literatury żeglarskiej – mówi Bogusław Witkowski. – Oby ta książka była
jak najszerzej kolportowana między tych, którzy byli świadkami tego rejsu, słyszeli o nim albo powinni teraz usłyszeć.
W sobotę 18 maja na pokładzie Zawiszy Czarnego zwodowano książkę Miry Urbaniak „Za sterem. Od krawcowej do kaphornowca”. Jest to
szalona podróż po 45 latach dziennikarskiej i żeglarskiej przygody. Autorka wybrała najciekawsze i najlepsze teksty, których wspólnym mianownikiem jest po prostu morze. Znaleźć tam można zarówno relacje z rejsów
Darem Młodzieży – pionierskich, bo z kobietami w załodze, poważne analizy dotyczące przyszłości gdyńskiego portu, czy historyczne i biogra�czne
artykuły poświęcone legendom Polski morskiej – m.in. żaglowcowi Lwów
i polarnikowi Stanisławowi Siedleckiemu.
„Polskie latarnie morskie na pocztówkach” – to kolejna książka
Apoloniusza Łysejko, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego oraz miłośnika latarni morskich. W piątek 31
maja album został zwodowany w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
W publikacji i na załączonej do niej płycie CD znalazł się zbiór 3000 zdjęć
pocztówek przedstawiających latarnie morskie, które wydrukowano w latach 1888-2017. Oprócz ilustracji, gra�k i zdjęć w publikacji znalazło się
też dużo informacji technicznych.
Również na międzypokładziu Daru Pomorza odbyła się promocja
książki Antoniego F. Komorowskiego, kontradmirała Marynarki Wojennej i kapitana jachtowego, a zarazem jednego z najbardziej znanych badaczy tematyki morskiej. W środę 26 czerwca zwodowano „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX
i XX wieku (od Świnoujścia do Piasków)”. Jest to historyczne opracowanie dziejów Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Rozbitków oraz stacji
ratownictwa brzegowego. Wydanie książki wsparł PoZŻ.
– Podstawową zasadą przy nauczaniu żeglowania jest bezpieczeństwo
– mówi Leopold Naskręt, sekretarz PoZŻ. – Wiąże się to z poznawaniem
technik ratowniczych. Podczas kursów nie zawsze jest możliwość pokazania historii ratownictwa morskiego. Dlatego cieszę się, że taka publikacja się ukazała.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
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Rodzicami chrzestnymi trzeciego wydania
książki Teresy Remiszewskiej byli przewodnicząca Rady
Miasta Gdyni Joanna Zielińska (pierwsza z lewej)
i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.
Książkę Miry Urbaniak (pierwsza z prawej) zwodowano
na pokładzie żaglowca Zawisza Czarny.

Antoni F. Komorowski (z lewej)
ze swoim najnowszym dziełem.
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Aleja Żeglarstwa Polskiego

Pamięci legend
Już 18 tablic legendarnych żeglarzy
znajduje się w Alei Żeglarstwa Polskiego na
falochronie południowym gdyńskiej mariny.
W 2019 roku przybyły trzy nowe: Bolesława
Mazurkiewicza, Aleksandra Bereśniewicza
i Czesława Marchaja.
Otwarcie pomorskiego sezonu żeglarskiego, zorganizowane 12 maja, połączone zostało z odsłonięciem tablicy
Bolesława Mazurkiewicza (1931-2017). Nieprzypadkowo
– był on świetnym żeglarzem, wybitnym organizatorem
i wieloletnim prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (obecnie Pomorski Związek Żeglarski),
który w 1992 roku w uznaniu 24-letniej pracy społecz-

większych wyczynów było samotne przepłynięcie 600 Mm
zimą po Bałtyku w 1971 roku, za co otrzymał przydomek
„Kapitan Mróz”.
– Znak rozpoznawczy mojego taty to uśmiech
– wspomina Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, córka kapitana. – Obojętnie co by się działo, czy wichura, czy niepowodzenia, czy niesprawiedliwość. I nigdy nie przynosił
swoich trosk do domu. Pomimo że był tak owładnięty morzem i ciągle tam wracał, nigdy nie zapominał o rodzinie.
Pamiętał o dzieciach, potem o wnukach. Jedyną rzeczą,
jaką przywiózł z rejsu do Portugalii i Maroka były mandarynki dla wnuków. Do dzisiaj pamiętamy ich zapach.
W piątek 19 lipca tłumy przyjaciół i współpracowników, żeglarzy i mieszkańców Trójmiasta uczestniczyło

Tablica Bolesława Mazurkiewicza odsłonięta została
podczas uroczystego otwarcia pomorskiego sezonu
żeglarskiego 2019.

nia. Czesław Marchaj był również zasłużonym żeglarzem klasy Finn oraz działaczem związanym
z Polskim Związkiem Żeglarskim i International
Yacht Racing Union.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Tablicę Bolesława Mazurkiewicza odsłonili prezes PoZŻ
Bogusław Witkowski, Krystyna Mazurkiewicz i marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
nej i zasług dla żeglarstwa regionu gdańskiego otrzymał przez aklamację tytuł Honorowego Prezesa.
– Profesor oprócz tego, że pływał z rodziną i członkami macierzystego Yacht Klubu
Polski Gdynia, był tym, który na brzegu organizował możliwości – tłumaczy Bogusław
Witkowski, prezes PoZŻ. – Różne wyprawy
i dokonania, jak wokółziemski rejs Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz, nie byłyby możliwe
bez takich osób jak Bolesław Mazurkiewicz.
W sobotę 29 czerwca do grona żeglarzy,
którzy zostali uhonorowani tablicą w Alei Żeglarstwa Polskiego, dołączył Aleksander Bereśniewicz (1908-2007). Żeglował przez 58
lat, startując z sukcesami w regatach i prowadząc dalekomorskie rejsy. Jednym z jego naj-
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Przy tablicy Aleksandra Bereśniewicza: od lewej – prezes PoZŻ
Bogusław Witkowski, córka żeglarza Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
oraz radny Gdyni Grzegorz Taraszkiewicz.

Tablicę Czesława Marchaja odsłonili jego syn Marcin
Marchaj (pierwszy z lewej), prezes PoZŻ Bogusław
Witkowski i prezes PZŻ Tomasz Chamera.
w odsłonięciu tablicy Czesława Marchaja (1918-2015). Na
książkach i artykułach tego wybitnego naukowca z dziedziny aero- i hydrodynamiki wychowały się całe pokole-

Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała w 2012
roku z inicjatywy Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego,
Ligi Morskiej i Rzecznej, miasta Gdyni oraz
Urzędu Morskiego w Gdyni. Umieszczone są
w niej tablice Władysława Wagnera, Leonida Teligi, Teresy Remiszewskiej, Juliusza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Michała Sumińskiego, Witolda Bublewskiego, Zdzisława
Pieńkawy, Bolesława K. Kowalskiego, Ludomira Mączki, Kazimierza „Kuby” Jaworskiego,
Dariusza Boguckiego, Zygfryda „Zygi” Perlickiego, Zbigniewa Puchalskiego, Tadeusza Siwca, Bolesława Mazurkiewicza, Aleksandra Bereśniewicza i Czesława Marchaja.

Czesław

Bolesław Mazurkiew
icz.

Marchaj.

wicz.
Aleksander Bereśnie
Rodzina Aleksandra Bereśniewicza.
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Fot. z archiwów rodzinnych
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Nasi zmarli

Odeszli na wieczną
wachtę
Rok 2019 nie był łaskawy dla pomorskiego
środowiska żeglarskiego. Odeszli znani
i lubiani żeglarze.

Pamiętamy o legendach

W uroczystości wzięło udział ponad sto osób
- żeglarze, harcerze oraz przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych.

Władysław Wagner
odznaczony!
Pierwszy Polak, który opłynął jachtem
świat, harcerz i pisarz – Władysław
Wagner – został pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponad sto osób, na czele z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Gdyni Andrzejem Bieniem, prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego Tomaszem Chamerą, prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusławem Witkowskim
i wicedyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego Marcinem Westphalem, zebrało się w piątek 29 marca na statku-muzeum Dar Pomorza, żeby oddać hołd jednemu
z najsłynniejszych polskich żeglarzy. W 1932 roku nie-

spełna 20-letni Władysław Wagner rozpoczął rejs dookoła świata, a siedem lat później został pierwszym Polakiem,
który na jachcie zamknął pętlę wokółziemską.
O uczczenie słynnego żeglarza przez lata zabiegali
członkowie Bractwa Wybrzeża - Mesy Kaprów Polskich,
a z o�cjalnym wnioskiem do prezydenta RP wystąpił obchodzący w 2019 roku 95-lecie Polski Związek Żeglarski.
– Władysław Wagner został po wojnie całkowicie zapomniany i gdyby nie żeglarze, to w świadomości społecznej by nie istniał – mówi Jerzy Knabe, kapitan Bractwa Wybrzeża - Mesy Kaprów Polski. – Postanowiliśmy
odkryć go na nowo i utrwalić w pamięci. Bo trzeba dbać
o historię naszego żeglarstwa.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Mazurka
Dąbrowskiego, a najważniejszym punktem było wręczenie
przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha Krzyża
Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Olimpii Dębskiej, przedstawicielki rodziny
Władysława Wagnera.
– Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się dzisiaj, żeby
uhonorować mojego stryjecznego dziadka – zapewniła Olimpia Dębska. – Myślę, że Władysław Wagner byłby szczęśliwy.
Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann
Olimpia Dębska, wnuczka stryjeczna Władysława
Wagnera, odbiera Krzyż Komandorski Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Dariusza
Drelicha, wojewody pomorskiego.
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1 stycznia zmarł Jan Ludwig, harcmistrz i jachtowy
kapitan żeglugi wielkiej, który poprowadził Zawiszę Czarnego w rejsie dookoła świata.
Urodził się 15 października 1945 r. Był synem Stanisława Ludwiga (1915-2008) – wychowanka gen. Mariusza Zaruskiego, współzałożyciela Państwowego Centrum
Wychowania Morskiego w Gdyni i Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku.
Jan był mocno związany z harcerskim żaglowcem Zawisza Czarny, na którym pływał od 1961 r. Od 1963 r. był
na nim o�cerem wachtowym, a od 1975 r. starszym o�cerem i kapitanem. W latach 1989-1990 Jan Ludwig zorganizował i poprowadził etapowy rejs dookoła świata, za który otrzymał Nagrodę Honorową Rejs Roku - Srebrny Sekstant. Dowodził Zawiszą do 1997 r.
Z wykształcenia był okrętowcem. Pracował w Stoczni
Komuny Paryskiej i w Polskim Rejestrze Statków.
20 lipca zmarła nagle Joanna Dobrowolska, żeglarka
regatowa pływająca na jachtach Aquarella i Quanta. Miała
44 lata. Należała do Yacht Clubu Rewa. Od kilku lat startowała w regatach morskich. Wraz z Andrzejem Zielińskim
w czerwcu tego roku zwyciężyli w GDYNIA 400 DOUBLE
2019, a w lipcu zajęli dziesiąte miejsce w klasy�kacji załóg
dwuosobowych w Gotland Runt - AF Offshore Race.
16 sierpnia odszedł Andrzej Rościszewski, działacz
Polskiego Związku Żeglarskiego, świetny żeglarz, opozycjonista w czasach PRL i wybitny prawnik.
Urodził się 2 sierpnia 1930 r. W 1948 r. ukończył
Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni,
a w 1963 roku zdobył patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Był uczestnikiem i organizatorem pionierskich
wypraw dalekomorskich. W 1968 roku dotarł Opalem do
Islandii, a dwa lata później na Śmiałym opłynął tę wyspę,
za co otrzymał pierwszą w historii Nagrodę Rejs Roku Srebrny Sekstant. Później pływał m.in. na Spitsbergen na
Generale Zaruskim. Wyprawy opisał w książce „Północne
rejsy”. W latach 80. aranżował w Trzebieży żeglarskie konferencje bezpieczeństwa.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat działał m.in. w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego bronił opozycjonistów z ramienia Komitetu Prymasowskiego. W 2015 r. został wybrany na członka Trybunału Stanu.

22 sierpnia zmarł Piotr Bigaj, komandor Marynarki
Wojennej, doskonały żeglarz i regatowiec oraz współzałożyciel Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica.
Urodził się 26 stycznia 1929 r. w Libiążu w Małopolsce. Ukończył ekonomię transportu morskiego w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Sopocie oraz nawigację w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.
W listopadzie 1950 r. został powołany do służby
w Marynarce Wojennej, z którą związał się na całe życie.
Do rezerwy odszedł w 1980 r. w stopniu komandora porucznika. Później, w latach 1981-1991, pływał na statkach handlowych, a od 1994 do 2010 r., kiedy przeszedł
na emeryturę, był kapitanem statku naukowo-badawczego Oceanograf 2.
Pasją Piotra Bigaja było żeglarstwo – posiadał patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej oraz instruktora żeglarstwa. Przez wiele lat pływał regatowo po Bałtyku,
zdobywając m.in. wicemistrzostwo Polski na Kapitanie
w 1974 r. W 1978 r. przepłynął 2000 Mm po Atlantyku
jachtem Kapitan II, który miał uszkodzony ster – otrzymał
za to wyróżnienie w konkursie Rejs Roku.
Piotr Bigaj był przedostatnim dowódcą pierwszej
Iskry oraz pierwszym kapitanem Pogorii. Łącznie odbył 35
rejsów pełnomorskich, w których przepłynął 65 875 Mm.
12 września na wieczną wachtę odszedł Andrzej
Trzaska. Przez wiele lat był związany z AKM Gdańsk,
uczestniczył m.in. w wyprawie na Spitsbergen w 1967 r. na
jachcie Swarożyc III. Był to pierwszy w historii rejs jachtu
żaglowego do Spitsbergenu.
Był nie tylko żeglarzem, ale także artystą – malarzem, rysownikiem i ceramikiem. Był również ojcem muzyka Mikołaja Trzaski. W stanie wojennym internowany
w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Narysował tam ok. 400 portretów współwięźniów.
W nocy z 15 na 16 października zmarł Tadeusz Jabłoński, pisarz, dziennikarz, żeglarz. Urodził się 23 października 1919 roku w Poznaniu. We wrześniu 1968 r.
przyjechał do Gdańska do redakcji „Głosu Wybrzeża”.
Autor tysięcy artykułów i blisko 30 książek. Laureat
Nagrody im. Conrada za publicystykę morską. Był pomysłodawcą (wraz z Kazimierzem Kołodziejem i Zenonem
Gralakiem) ustanowienia nagród żeglarskich: Rejs Roku
i Srebrny Sekstant, a także budowy pomnika Josepha Conrada w Gdyni. Założyciel Bractwa Kaphornowców. Odznaczony złotymi odznakami „Zasłużony Pracownik Morza” i „Zasłużony Działacz Żeglarstwa”.
Zebrał i opracował Tomasz Falba
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morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX i XX (od
Świnoujścia do Piasków)”.

Najważniejsze wydarzenia roku z udziałem PoZŻ

Kronika 2018/2019
21 listopada 2018 r. – W Gdyni odbyło się spotkanie
środowiska morskich żeglarzy regatowych.
27 listopada – W Pomorskiej Szkole Edukacji i Żeglarstwa
Morskiego PoZŻ w Gdyni odbyło się seminarium
„Jak pracować z przyszłymi mistrzami nawigacji?”.
28 listopada – W siedzibie PoZŻ w Gdyni miało miejsce
pierwsze spotkanie sieci szkolnych animatorów
Pomorskiej Szkoły Edukacji i Żeglarstwa Morskiego PoZŻ.
30 listopada – W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła
się X Pomorska Gala Żeglarska, zakończony został tym
samym pomorski sezon żeglarski 2018.

29 czerwca – W gdyńskiej Alei Żeglarstwa Polskiego
odsłonięta została tablica Aleksandra Bereśniewicza.
19 lipca – W gdyńskiej Alei Żeglarstwa Polskiego
odsłonięta została tablica Czesława Marchaja.
18-21 lipca – W Gdyni odbyły się PRO-AIR Cup
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg
jednoosobowych (samotników).

6 marca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
spotkanie animatorów Pomorskiego Programu Edukacji
Morskiej.

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

16 marca – W Sali Koncertowej Portu Gdynia odbyła się
V Żeglarska Konferencja Bezpieczeństwa.

7-11 sierpnia – W Sopocie odbyły się Morskie Żeglarskie
Mistrzostwa Polski ORC załóg dwuosobowych.

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

17-18 sierpnia – W Pucku odbył się Memoriał Juliusza
Sieradzkiego w klasie Omega.

29 marca – Na pokładzie statku-muzeum Dar Pomorza
w Gdyni odbyła się uroczystość pośmiertnego
uhonorowania Władysława Wagnera Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi RP.

22-25 sierpnia – W Gdańsku odbyły się Morskie
Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg
wieloosobowych.
16-20 września – W Gdyni, na pokładzie żaglowca
Zawisza Czarny, odbyło się Pomorze na morze dla
pomorskich szkół, połączone z lekcjami o samorządzie
wojewódzkim.

31 marca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył się
zwyczajny Sejmik Sprawozdawczy PoZŻ. Delegaci udzielili
absolutorium Zarządowi.
27 kwietnia – W Centrum Sportów Wodnych w Złotej
Górze koło Kartuz odbyła się konferencja inaugurująca
V Żeglarski Puchar Kaszub.

18 maja – W Pucku odbyło się uroczyste powitanie
Joanny Pajkowskiej, po jej powrocie z samotnego rejsu
dookoła świata solo non stop.

29 kwietnia – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.

18 maja – Na pokładzie Zawiszy Czarnego w Gdyni
odbyło się wodowanie książki Miry Urbaniak „Za sterem.
Od krawcowej do kaphornowca”.

28 września – W Kartuzach odbyła się gala
V Żeglarskiego Pucharu Kaszub.

23 maja – W Sopockim Klubie Żeglarskim odbyła się
konferencja prasowa regat Ergo Hes�a EuroChallenge
w klasie O’pen Skiff.
24-26 maja – Odbył się Żeglarski Puchar Trójmiasta.
31 maja – W Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni odbyło się rozdanie nagród w czwartej
edycji Wojewódzkiego Konkursu Form Modelarskich
„Latarnie Morskie Bałtyckiego Wybrzeża”. Uroczystości
towarzyszyło wodowanie książki „Polskie latarnie
morskie na pocztówkach” Apoloniusza Łysejki.
4 czerwca – W Centrum Sportów Wodnych i Promocji
Regionu w Złotej Górze pod Kartuzami odbyła się
kolejna edycja projektu „Matematyka pod żaglami”.
9 czerwca – W Gdyni odbyły się Morskie Regaty
Konsulów.
13 czerwca – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
posiedzenie Komisji Kultury, Historii i Odznaczeń
Polskiego Związku Żeglarskiego.

1 grudnia – W Elblągu odbyła się gala Pucharu Bałtyku
Południowego.
18 grudnia – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbyło się
świąteczne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.

17 czerwca – W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
odbyła się konferencja prasowa poświęcona Świętu
Morza.

16 stycznia 2019 r. – W Gdyni rozpoczęła działalność
Akademia Regatowa PoZŻ. W jej ramach odbyły się
szkolenia regatowe: 16 i 23 stycznia, 6 i 20 lutego,
13 i 20 marca, 3 i 17 kwietnia.
2 lutego – W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
odbył się JachtFilm.
18 lutego – Żeglarski.info otrzymał nową stronę główną.
23 lutego – W Gdyni odbył się Konwent Komandorów
PoZŻ.
4 marca – Na pokładzie Daru Pomorza w Gdyni
odbyło się wodowanie wznowionej książki Teresy
Remiszewskiej „Z goryczy soli moja radość”.
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21 czerwca – W siedzibie PoZŻ, w ramach Święta Morza,
udostępniono wystawę akwarel marynistycznych
autorstwa Jerzego Józefa Tyszki.
11 maja – Na pokładzie statku-muzeum Dar Pomorza
w Gdyni odbyła się premiera galowa „Tanga - na pełnym
morzu” Sławomira Mrożka, w wykonaniu Teatru
Miejskiego w Gdyni, z licznym udziałem pomorskiego
środowiska żeglarskiego.
12 maja – W Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odbyło
się odsłonięcie tablicy Bolesława Mazurkiewicza,
połączone z otwarciem pomorskiego sezonu
żeglarskiego 2019.
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21-23 czerwca – W Gdyni, w ramach Święta Morza,
odbyła się akcja Pomorze na morze na żaglowcu Bal�c
Star.
22 czerwca - W Gdyni, w ramach Święta Morza, odbyła
się III Żeglarska Parada Świętojańska.
26 czerwca – W Gdyni na pokładzie Daru Pomorza
odbyło się wodowanie książki Antoniego Franciszka
Komorowskiego „Bezpieczeństwo i ratownictwo

5 października – W Gdyni odbyła się Błękitna Wstęga
Zatoki Gdańskiej.
16 października – w Gdańsku odbyło się posiedzenie
Kapituły Kryształowego Żagla.
10-13 października – W Helu i Gdyni odbył się Zlot
Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”.
1 listopada – W Gdyni odbyły się zaduszki żeglarskie.
11 listopada – Delegacja gdyńskich żeglarzy wzięła
udział w Paradzie Niepodległości w Gdyni.
Opracował Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

zeglarski.info
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POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Chojnicki Klub Żeglarski

Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Klub Żeglarski POLPHARMA

Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Stowarzyszenie Port Mechelinki

al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
www.zeglarski.info/kategorie/
pomorski-zwiazek-zeglarski

ul. Rybacka 1
89-606 Charzykowy
tel. (52) 398-81-20
e-mail: biuro@chkz.pl
www.chkz.pl

ul. Przełom 9
80-643 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. (58) 307-31-15
e-mail: jsg@nsm.pl
www.jachtklub.nsm.pl

ul. Pelplińska 19

ul. Żeglarzy 1

ul. Nadmorska 2

Gdański Klub Morski LOK

Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA

Klub Żeglarski VI-KING

ul. Tamka 19A
80-627 Gdańsk Stogi
tel. 696-329-911
e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl
www.gkm.gda.pl

ul. Złota Karczma 13B/9
80-297 Gdańsk
tel. 501-047-626
e-mail: pbucz6@wp.pl
www.klub.bliza.w.interia.pl

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

Gdański Klub Żeglarski

Klub Sportowy DAMROKA

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

ul. Czesława Miłosza 51/94
80-126 Gdańsk
tel. 502-261-861
e-mail: grzegorz.mankucki@wp.pl
www.gkz.gda.pl

ul. Gryfa Pomorskiego 20
83-333 Chmielno
tel. (58) 685-68-49
e-mail: damroka.chmielno@wp.pl
www.damroka.info

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

Biuro
kierownik biura: Leszek Batko
tel. 606-496-040
tel/fax: (58) 621-09-12
e-mail: biuro@pozz.org.pl
sprawy dot. szkolenia żeglarskiego
egzaminów oraz patentów:
e-mail: leszek.batko@pozz.org.pl
godziny otwarcia:
pon. 11.00-19.00
wt. 8.00-14.00
śr. 11.00-19.00
pt. 8.00-16.00
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

e-mail: media@pozz.org.pl
kierownik biura: Tomasz Falba,
tel. 605-553-414
Żeglarski.info:
Ilona Miluszewska, tel. 605-553-413
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego:
Jędrzej Szerle, tel. 506-859-345

Kluby zrzeszone w PoZŻ:

ul. Za Murami 2-10

81-198 Mechelinki

tel. (58) 673-21-50
e-mail: hom@hompuck.org

tel. 600-192-252

andrzej.dziuban@polpharma.com

www.klasapuck.org

Klub Sportowy ISKRA AMW

Miejski Klub Żeglarski ARKA Gdynia

ul. Śmidowicza 69

al. Jana Pawła II 13D
81-345 Gdynia
tel. 605-659-348
e-mail: andrzej@mkzarka.pl
www.mkzarka.pl

81-103 Gdynia
tel. 502-355-991

80-823 Gdańsk
tel. 502-504-980

e-mail: i.kaminski@amw.gdynia.pl
www.khaos.nazwa.pl/iskra

Harcerski Krąg Morski BRYZG

Klub Sportowy POWER ZONE

ul. Żeglarzy 1

ul. Gdańska 55
82-120 Krynica Morska
tel. 785-400-302
e-mail: artur.milarski@gmail.com
www.powerzone.com.pl

84-100 Puck
tel. 504-498-460

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

JKM GRYF

ul. Stara Twierdza 2-4
80-551 Gdańsk
tel. 509-409-309
e-mail: piotr@77racing.pl
www.77racing.pl

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

Akademicki Klub Morski
w Gdańsku

Jachtklub PORTOWIEC Gdańsk

e-mail: akm@akm.gda.pl
www.akm.gda.pl
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Harcerski Jacht Klub WODNIK
Gdańsk

77 RACING CLUB

ul. Stogi 18
80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. 601-162-442

84-100 Puck

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

e-mail: marek.kunc@fortaxa.eu

Tczewski Klub Morski

e-mail: woda@gdanska.zhp.pl
Biuro Prasowe
godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-16.00

83-200 Starogard Gdański

ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk
tel. 511-225-893
e-mail: poczta@portowiec.com
www.portowiec.com
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SŻ Gdański Klub Płetwonurków
NEPTUN
ul. Wita Stwosza 73/11
80-308 Gdańsk
tel. 602-632-267
e-mail: neptun@gkpneptun.pl
www.gkpneptun.pl

SŻ Klub Sportowy AZS AWFiS
Gdańsk
ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
tel. 601-981-867
e-mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
www.azsawfis.pl

SŻ Pałacu Młodzieży Gdańsk
ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk
tel. (58) 301-60-07
e-mail: palacmlo@wp.pl

Morskie Stowarzyszenie Regatowe
Gdynia

SŻ KU AZS Politechniki Gdańskiej

skr. pocztowa 1
84-100 Puck
tel. 501-490-448
e-mail: maciejpolanski@interia.pl
www.regatymorskie.pl

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

Narodowy Związek Klasy VAURIEN
w Polsce

Sopocki Klub Żeglarski
Ergo Hes�a Sopot

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

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

Polski Klub Morski Gdańsk

Stowarzyszenie Gdański Klub
Morski Cedrus

Klub Sportowy Zatoka Puck
ul. Lipowa 3A
84-100 Puck
tel. 504-230-720
e-mail: eugeniusz_bernat@wp.pl
www.zatokapuck.pl

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

Klub Wodny LOK
ul. Piłsudskiego 7/8
83-200 Starogard Gdański
tel. 601-150-682
e-mail: gamm2@wp.pl

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

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

Polskie Stowarzyszenie
klasy O'pen Bic

Stowarzyszenie Jachtklub Morski
RODA

84-120 Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, lok. 308
tel. (58) 674-04-80
e-mail: kontakt@openbic.pl

ul. Chwaszczyńska 172
81-571 Gdynia
tel. 572-527-464
e-mail: nital@poczta.onet.pl
www.jkm-roda.pl
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ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 609-578-304
e-mail: tczewskiklubmorski@gmail.com
www.klubmorski.tczew.pl

UKS CEDRAKI
ul. Żuławska 58
83-020 Cedry Małe
tel. 601-231-855
e-mail: joatroj@wp.pl

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa
ul. Komandorska 29
81-232 Gdynia
tel. 502-582-450
e-mail: gaz@list.pl
www.akademiazeglarstwa.com.pl

UKS HALS
ul. Hes�i 3
81-731 Sopot
tel. (58) 555-72-00
e-mail: uks-hals.sopot@wp.pl
www.ukshals.pl

ważne adresy

ważne adresy

Zapraszamy!

UKS Jastarnia
ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. 601-644-090
e-mail: biuro@ukswjastarni.pl
www.ukswjastarni.pl

UKS KAŁĘBIE Osiek
ul. Wyzwolenia 9
83-221 Osiek
tel. 606-446-165
e-mail: a.uzdowski@wp.pl
www.uksosiek.pl

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

Yacht Klub Człuchów

ul. Bitwy pod Płowcami 67A

ul. Wojska Polskiego 62

Centralny Ośrodek Sportu
Akademickiego Gdańsk

81-731 Sopot

77-300 Człuchów

ul. Stogi 20

tel. 503-114-384

tel. 534-386-070
e-mail: ykcz@op.pl

80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)

e-mail: katamaran@sopot.pl
www.katamaran.sopot.pl

www.klubzeglarskiczluchow.com

UKS WIKING

Yacht Klub Północny Gdańsk

tel. (58) 324-81-00
e-mail: marke�ng@hotelgalion.pl

ważne adresy

www.hotelgalion.pl
ul. Szkolna 19

ul. Tamka 5

83-342 Kamienica Królewska

80-609 Gdańsk

EMPATIA - Fundacja Na Rzecz
Integracji Społecznej

tel. (58) 305-05-07

ul. Mikołajecka 12

tel. 601-084-011
e-mail: ukswiking@agrofil.biz.pl
www.ukswiking.pl

e-mail: yk_polnocny@wp.pl
www.ykpolnocny.pl

UKS Wodniacy Garczyn

Yacht Klub STAL

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

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

www.fundacjaempa�a.pl

UKŻ LAMELKA

YKP GDYNIA

ul. Żeglarska 4
83-324 Brodnica Górna
tel. 509-980-780
e-mail: hanna.kajeta@gmail.com
www.lamelka.pl

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

UKŻ OPTI CWM

ŻUKS STĘŻYCA

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

ul. Parkowa 1
83-322 Stężyca
tel. 668-694-107
e-mail: mkielinski@gminastezyca.pl

Członkowie wspierający PoZŻ:
Yacht Club Gdańsk
ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk
tel. 501-497-366
e-mail: info@ycg.org.pl
www.ycg.org.pl

Yacht Club Rewa
ul. Morska 56
81-198 Rewa
tel. 501-498-422
e-mail: biuro@ycrewa.pl
www.ycrewa.pl

60-461 Poznań
tel. 605-042-006
e-mail: awiwa13@gmail.com

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

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP
Gdynia
ul. Bolesława Prusa 9
81-431 Gdynia
tel. (58) 620-90-37
e-mail: cwm@zhp.pl
www.cwm.edu.pl

Fundacja Aktywnie i Zdrowo
al. Jana Pawła II 11A
81-345 Gdynia
tel. 506-725-638
e-mail: fundacja@aktywniezdrowo.pl
www.aktywniezdrowo.pl

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

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

Usługi Rekreacyjne Andrzej Mizgier

ul. Wyzwolenia 8
83-221 Osiek
tel. 513-418-709
e-mail: afiryn@wp.pl
www.firyn.com

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

stan na 2.11.2019 r.

Opracował Leszek Batko
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