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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
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OD 31.03.2019 r. DO 15.03.2020 r. 

 

 

 

1. Działalność organizacyjna 

Zarząd PoZŻ działał w następującym składzie: 

 Bogusław Witkowski                - Prezes Zarządu  

 Edward Kinas                          - Wiceprezes ds. organizacyjnych - zm. 17.12.2019r 

 Sebastian Wójcikowski                  - Wiceprezes ds. sportu 

 Łukasz Trzciński              - Wiceprezes ds. morskich  

 Marek Wójcik                          - Skarbnik 

 Leopold Naskręt                      - Sekretarz, Członek Zarządu ds. PSŻiEM 

 Eugeniusz Ginter              - Członek Zarządu ds. sportu 

 Jakub Pankowski          - Członek Zarządu ds. żeglarstwa śródlądowego  

 Maciej Polański                       - Członek Zarządu ds. sportu 

 

 

                     Zarząd Pomorskiego Związku Żeglarskiego realizował swoje zadania statutowe poprzez 

działalność własną, pracę biura, Pomorską Szkołę Żeglarstwa i Edukacji Morskiej, współpracę z Polskim 

Związkiem Żeglarskim, współpracę z klubami i stowarzyszeniami żeglarskimi, redakcją portalu 

żeglarski.info oraz indywidualne kontakty z żeglarkami i żeglarzami. 

    Podkreślić należy współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych zarówno na szczeblu 

wojewódzkim jak też poszczególnych miast i gmin. Ważną role odgrywały również kontakty i współpraca z 

instytucjami gospodarki morskiej, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu i innych społeczności 

lokalnych.  

   Celem naszym było nadanie właściwej rangi i popularyzacja żeglarstwa w tych środowiskach jako 

dziedziny życia ważnej i niezbędnej, poprzez którą można realizować inne istotne cele dla tych społeczności. 

Efektem tej współpracy było podnoszenie na coraz wyższy poziom wydarzeń które realizuje Pomorski 

Związek Żeglarski.   

Imprezy i wydarzenia które organizowaliśmy miały właściwą oprawę i sprawną organizację a udział 

przedstawicieli władz lokalnych i państwowych oraz innych środowisk uświetniał starty naszej młodzieży 

żeglarskiej i seniorów. Istotnym elementem była również dbałość o ceremoniał żeglarski podczas imprez i 

regat które organizowaliśmy. 

   Młodzież żeglarska z Pomorza odnosiła liczne sukcesy w regatach na szczeblu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym a działalność szkoleniowa w klubach prowadzona jest na najwyższym poziomie . 

   Salka konferencyjna przy biurze PoZŻ przez cały rok tętniła życiem wykorzystywana zarówno przez 

PoZŻ, kluby żeglarskie oraz inne instytucje do organizacji spotkań oraz w celach szkoleniowych. 

     Zarząd pragnie serdecznie podziękować dla wszystkich środowisk i osób zaangażowanych  w realizację 

celów żeglarskich  programu Pomorskiego Związku Żeglarskiego. 

  

Szczegóły sprawozdania zostały zawarte w załącznikach . 
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                        Na dzień 31.12.2019 roku PoZŻ skupiał 53 kluby i Stowarzyszenia Żeglarskie - członków 

zwyczajnych oraz 6 członków wspierających. Łączna ilość osób zrzeszonych w klubach 

wyniosła 3 084.                                                                                                                                                

Wykaz klubów - członków PoZŻ.  w okresie 2016  – 2019  w Załączniku nr 1. 

2. Realizacja uchwał Sejmiku sprawozdawczego z dnia 31.03.2019 r. 

 Na Sejmiku podjęto siedem uchwał proceduralnych oraz jedną uchwalę w sprawie 

zgłaszanych wniosków do realizacji przez Zarząd PoZŻ.  Realizację wniosków przyjętych 

przez sejmik PoZŻ z dn. 31.03.2019r. przedstawiono w Załączniku nr 2. 

3. Działalność sportowa zawodników reprezentujących barwy klubów zrzeszonych w   

PoZŻ 

Sprawozdanie z działalności sportowej zostało przedstawione w Załączniku nr 3. 

                       4. Działalność szkoleniowa i egzaminy na stopnie żeglarskie. 

Sprawozdanie z działalności szkoleniowej za sezon 2019 zostało przedstawione w 

Załączniku nr 4. 

                       5. Podsumowanie działalności bezpośredniej PoZŻ 

W roku 2019 Pomorski Związek Żeglarski realizował liczne projekty o charakterze 

sportowym , żeglarskim i edukacyjnym, których celem była promocja żeglarstwa. Część z 

nich jest kontynuowana w roku 2020. Najważniejsze z nich opisane w Załączniku nr 5 

Sala konferencyjna PoZŻ w swoim założeniu ma służyć w sposób nieodpłatny dla wszelkich 

inicjatyw wywodzących się ze środowiska żeglarskiego skupionego w PoZŻ.  Aktualizowany 

harmonogram korzystania z Sali konferencyjnej dostępny na stronie internetowej PoZŻ.  

Działania Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej przedstawia Załącznik nr 6 

 

 

    W okresie ostatniej kadencji odeszło na wieczną wachtę wiele zasłużonych dla naszego związku 

żeglarek i żeglarzy. Cześć ich pamięci ! 

 

Załącznik nr 7  Lista zasłużonych dla środowiska żeglarskiego żeglarzy zmarłych w okresie 

                          2016 - 2020 

 

 

 

Opracował; Jerzy Jałoszewski 
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          Wykaz klubów członkowskich PoZŻ w latach 2016/2019 w trakcie kadencji 
 

Lp Nazwa klubu/sekcji/stowarzyszenia Ilość członków w  roku 

2016 2017  2018 2019 

1.  Akademicki Klub Morski  Gdańsk 57 55 51 57 

2.  Chojnicki Klub Żeglarski  Charzykowy 151 165 173 178 

3.  Gdański Klub Morski LOK  Gdańsk 52 49 55 53 

4.  Gdański Klub Żeglarski  Gdańsk 65 59 77 53 

5.  Harcerski Jacht Klub „Wodnik”  Gdańsk 102 98 96 93 

6.  Harcerski Krąg Morski „Bryzg”  Puck 20 20 16 9 

7.  Jacht Klub „Portowiec”  Gdańsk 49 48 48 46 

8.  Jacht Klub Morski „Gryf”  Gdynia 214 212 203 182 

9.  Jacht Klub OPTY  Ustka  48 98 rezygnacja - 

10.  Jacht Klub Stoczni Gdańskiej 84 84 90 91 

11.  Jachtklub Morski „RODA” Gdynia 20 20 20 20 

12.  JKMW „Kotwica” Gdynia 207 235 266 265 

13.  Klub Motorowo-Żeglarski „BLIZA” 
Gdańsk 

34 33 35 35 

14.  Klub Płetwonurków„Neptun” SŻ Gdańsk 15 15 15 15 

15.  Klub Sportowy  „ISKRA ”  AMW Gdynia 30 10 20 22 

16.  Klub Sportowy „Zatoka”  Puck 26 17 17 15 

17.  Klub Wodny LOK  Starogard Gdański 16 16 16 16 

18.  Klub Żeglarski  „VI-KING” Człuchów 25 29 32 26 

19.  Klub Sportowy „DAMROKA” - - 16 16 

20.  KTŻ   „Elemir”  Gdańsk 15 10 10 10 

21.  KŻ „Polpharma”  Starogard Gdański 31 31 29 26 

22.  Ludowy klub Sportowy  Charzykowy - 88 37 55 

23.  MKŻ  „Arka”  Gdynia 72 72 72 72 

24.  Morski Klub Żeglarski AZS  Gdańsk 19 18 rezygnacja - 

25.  Morskie Stowarzyszenie Regatowe 
Gdynia 

15 15 15 15 

26.  Narodowy Związek Klasy VAURIEN w 
Polsce 

- 35 25 20 

27.  Polski Klub Morski  Gdańsk 78 58 63 74 

28.  Polskie Stowarzyszenie Klasy „PUCK” 21 22 26 26 

29.  Polskie Stowarzyszenie klasy OPEN BIC - 25 49 69 

30.  Sopocki Klub Żeglarski  Sopot 148 155 153 166 

31.  Stowarzyszenie GKM CEDRUS Gdańsk 33 33 33 25 

32.  Stowarzyszenie PORT Mechelinki 
Kosakowo 

33 67 48 68 

33.  SŻ  Pałacu Młodzieży  Gdańsk 20 10 20 20 

34.  SŻ KS AZS AWFiS  Gdańsk – Oliwa 47 46 45 32 

35.  SŻ KU AZS Politechniki Gdańskiej   27 25 29 28 

36.  Tczewski Klub Morski Tczew 22 22 21 19 

37.  UKS   „Hals” Sopot 65 59 59 57 

38.  UKS  „Kałębie”  Osiek 34 34 41 32 

39.  UKS  „NAVIGO”  Sopot 115 116 116 106 

40.  UKS  Jastarnia 50 47 44 51 

41.  UKS  KOTWICA  Gdynia 19 41 13 11 
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42.  UKS „Wiking” Kamienica Królewska 45 31 34 31 

43.  UKS CEDRAKI   Cedry Małe 15 15 15 10 

44.  UKS Gdyńska Akademia Żeglarska   15 15 15 15 

45.  UKS WODNIACY  Garczyn  127 127 127 127 

46.  UKŻ  „LAMELKA”  Kartuzy 51 72 109 102 

47.  UKŻ  „OPTI” CWM Gdynia 100 55 70 60 

48.  Żeglarski UKS „STĘŻYCA” - - 15 20 

49.  Yacht  Klub  Człuchów 39 48 48 50 

50.  Yacht Club   Rewa 73 53 104 102 

51.  Yacht Klub „Stal”  Gdynia 210 214 204 199 

52.  Yacht Klub Polski Gdynia 111 131 126 126 

53.  Yacht Klub Północny  Gdańsk 62 61 61 60 

54.  Yacht Club Gdańsk - - - 8 

55.  77 RACING CLUB      

                                               RAZEM 2 927 3 114 3 170 3 084 
 

 

 

 

 

            Zestawienie podmiotów - członków wspierających PoZŻ na 31.12.2019 r. 
 
 

1. Fundacja Harcerstwa CWM ZHP Gdynia 
2. Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Gdańsk 
3. SEKSTANT Szkoła Żeglarstwa Maciej Sodkiewicz Tczew 
4. NZOZ Centrum Rehabilitacyjne Mira – Med. Gdynia 
5. Fundacja Aktywnie i Zdrowo Gdynia 
6. Empatia Fundacja na rzecz integracji społecznej Poznań 

 
 

 

 

 

 

Opracował; Leszek Batko, Jerzy Jałoszewski 
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DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I EGZAMINY NA STOPNIE ŻEGLARSKIE  

 

W sezonie 2019 w Pomorskim Związku Żeglarskim przeprowadzono 11 egzaminów na patent 

żeglarza jachtowego. Do egzaminu przystąpiło 92 osoby z których 86 osób zaliczyło 

pozytywnie egzamin uzyskując patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Nie udało nam się 

zorganizować egzaminu na jachtowego sternika morskiego z powodu braku chętnych. 

Zainteresowanie tym patentem spada z roku na rok. Oprócz egzaminów na patenty 

żeglarskie zorganizowano w sezonie 2018/2019 kurs zimowo-wiosenny na Młodszego 

Instruktora Żeglarstwa PZŻ w którym wzięło udział 10 osób. Egzamin odbył się w maju 2019, 

w którym wszyscy uczestnicy kursu uzyskali uprawnienia MŁODSZEGO INSTRUKTORA 

ŻEGLARSTWA  PZŻ był to ostatni w Polsce egzamin na ten stopień ponieważ ten stopień znika 

w 2020 roku z regulaminu stopni instruktorskich PZŻ. W zamian wprowadzono do kadry 

szkoleniowej PZŻ nowy stopień NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ ale nie jest to stopień  

instruktorski, upoważnia jedynie do prowadzenia szkolenia bez możliwości egzaminowania. 

Po siedmiu latach obowiązywania nowego rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie 

egzaminów sytuacja w szkoleniu i egzaminowaniu nie zmieniła się z roku na rok spada liczba 

chętnych do szkolenia i egzaminów na stopnie żeglarskie. Powodem takiej sytuacji jest 

przejęcie obszarów szkoleniowych przez prywatne szkoły i podmioty egzaminacyjne które 

zdecydowanie opanowały rynek szkoleniowy w Polsce po uwolnieniu go od obowiązkowego 

szkolenia  przed przystąpieniem do egzaminu na patent żeglarski. Szkolenie i egzaminowanie 

przez prywatne szkoły żeglarskie budzi dzisiaj wiele zastrzeżeń z powodu szeregu 

niekorzystnych dla Polskiego Związku Żeglarskiego zapisów w rozporządzeniu MS w sprawie 

egzaminów. W wyniku tego rozporządzenia prywatne szkoły mogły stać się podmiotami 

egzaminacyjnymi na równi z Polskim Związkiem Żeglarskim. Bardzo duże zastrzeżenie budzi 

brak nadzoru  ze strony ministerstwa nad egzaminami żeglarskim  przeprowadzanymi  przez 

te podmioty ,  które szkolą i egzaminują.  Na początku marca br na wniosek Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w sprawie uwag i nowelizacji obecnego  rozporządzenia dotyczącego 

szkolenia i egzaminowania została zorganizowana Narada Szkoleniowa PZŻ w Toruniu.  która 

była poświęcona w większości nowelizacji tego rozporządzenia. Wszystkie zastrzeżenia, 

uwagi i propozycje zmian zostaną przekazane Ministerstwu. Kadra szkoleniowa i 

egzaminacyjna PZŻ w naszych klubach żeglarskich  bardzo liczy na konkretne zmiany w 

rozporządzeniu, bez których sytuacja w szkoleniu i egzaminowaniu na patenty żeglarskie nie 

ulegnie poprawie. 
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Nazwa kursu 

Ilość 

egzaminów 

żeglarskich za 

lata 2016-

2019 

Ilość 

przystąpiło/zdało 

egzamin 

w 2016 roku 

Ilość 

przystąpiło/zdało 

egzamin 

w 2017 roku 

Ilość 

przystąpiło/zdało 

egzamin 

w 2018 roku 

Ilość 

przystąpiło/zdało 

egzamin 

W 2019 roku 

Żeglarz 

jachtowy 
 

23+15+18+11 241/199 178/158 232/210 92/86 

Jachtowy sternik 

morski 

 

1+1+0+-0 4/3 6/2 - - 

Młodszy 

Instruktor  

Żeglarstwa PZŻ 

1+0+0+1 9/9 - - 10/10 

 

Obecnie w naszym województwie jest 12   podmiotów egzaminacyjnych posiadających 

uprawnienia, co stanowi bardzo dużą konkurencje w stosunku do egzaminów 

przeprowadzanych przez kluby współpracujące z Pomorskim Związkiem Żeglarskim.   

Kluby, które prowadzą w naszym okręgu szkolenie  żeglarskie na patenty i korzystają z naszej 

komisji egzaminacyjnej  to: 

1. Sekcja Żeglarska Politechniki Gdańskiej  

2. Harcerski Jacht Klub WODNIK Gdańsk 

3. Jacht Klub PORTOWIOEC Gdańsk 

4. Agroturystyczna Stanica Żeglarska w Osieku -  członek wspierający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował;  Leszek Batko 
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Podsumowanie działań PoZŻ.                                       
Informacja o realizacji w 2019 r. projektów o charakterze 
żeglarskim i edukacyjnym, których celem była promocja 

żeglarstwa 
 

Pomorska Gala Żeglarska 
Piotr Adamowicz pomorskim żeglarzem roku 2019, Zuzanna Rybicka żeglarką a Paweł Solecki 
trenerem. 9 grudnia 2019 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się XI Pomorska 
Gala Żeglarska. 
Co roku podczas gali wręczane są Nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) 
„Kryształowy Żagiel” dla najlepszych żeglarzy, żeglarek, trenerów, klubów i wydarzeń 
mijającego sezonu żeglarskiego na Pomorzu. 
Nie inaczej było tym razem. Najlepszym żeglarzem roku 2019 okazał się Piotr Adamowicz 
(AKM Gdańsk), najlepszą żeglarką, Zuzanna Rybicka (ChKŻ)  a najlepszym trenerem Paweł 
Solecki (UKS Navigo Sopot). 
W kategorii „Pomorski Edukator Żeglarstwa Roku 2019” triumfowali: Sławomir Wierzchowski 
(Yacht Klub Stal Gdynia) za wychowywanie najmłodszych żeglarzy w Yacht Klubie Stal Gdynia, 
Jolanta Gołuńska i Bogdan Gliniecki (GKM LOK Gdańsk) za prowadzenie zajęć żeglarskich w 
Pałacu Młodzieży w Gdańsku oraz Program Edukacji Morskiej w Gdańsku. 
Za najbardziej utalentowanych najmłodszych żeglarzy na Pomorzu w roku 2019 uznano: Julię 
Damasiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot), Kamila Manowieckiego (SKŻ Ergo Hestia Sopot) oraz 
Michała Krasodomskiego (KS AZS AWFiS Gdańsk). Poza statuetką otrzymali oni po tysiąc 
złotych. 
Tytuł pomorskiego żeglarskiego wydarzenia roku 2019 otrzymały: międzynarodowe regaty 
O’pen Skiffów – Ergo Hestia EuroChallenge, cykl dwuosobowych regat Off-Short Racing oraz 
cykl Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski – samotników (regaty zorganizował Jachtklub 
Morski Roda), załóg dwuosobowych (Start-Up Paweł Wilkowski) oraz załóg wieloosobowych 
(Gdański Ośrodek Sportu). 
Pomorskim żeglarskim rejsem roku 2019 okazały się: polarna wyprawa jachtem „Lady Dana 
44” „Lodowe Krainy – Rosyjska Arktyka 2019” oraz rejsy dla niepełnosprawnych prowadzone 
przez Fundację Empatia. 
Pomorskim żeglarskim klubem roku 2019, za żeglarską robotę klubową na najwyższym 
poziomie, zostały: YKP Gdynia, KS AZS AWFiS Gdańsk – Sekcja Żeglarska i Stowarzyszenie 
Port Mechelinki. 
Zaś Kryształowym Żaglem w kategorii „Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2019”, za 
wspieranie pomorskiego żeglarstwa, uhonorowano Fundację Rozwoju Polskiego Żeglarstwa 
Regatowego, Gdański Ośrodek Sportu, Sopockie WOPR, Dalmor Property Management Sp. z 
o.o. i Szkołę Morską w Gdyni. 
Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski przyznał specjalne nagrody dla wspierających pomorskie 
żeglarstwo dziennikarzy: Krzysztofa Szczypiora (TVP 3 Gdańsk), Anny Rębas (Radio Gdańsk), 
Włodzimierza Machnikowskiego (Radio Gdańsk), Marka Zwierza („Żagle”) i Cezarego 
Spigarskiego (oficynamorska.pl). Taką samą nagrodą wyróżniony został dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. 
Pomorska Gala Żeglarska stała się również pretekstem do wręczenia wielu innych wyróżnień 
i medali. Swoje wręczył prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, redaktor 
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naczelny „Żagli” Waldemar Heflich, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski i 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Natomiast prezes Gdańskiej 
Federacji Żeglarskiej Andrzej Załucki zwycięzcom tegorocznej klasyfikacji Pucharu Bałtyku 
Południowego. 
Gala zakończyła oficjalnie pomorski sezon żeglarski 2019, ale rozpoczęła żeglarskie obchody 
stulecia zaślubin Polski z morzem, które wypadają w przyszłym roku. Z tego powodu 
uczestnicy wydarzenia mieli okazją zobaczyć trzy poświęcone temu filmy specjalnie 
zrealizowane na zlecenie PoZŻ. 
Organizatorem wydarzenia był PoZŻ, patronem honorowym marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wsparł też 
finansowo imprezę), partnerem Liga Morska i Rzeczna. Sponsorami: VBW Engineering, 
Fundacja Aktywnie i Zdrowo oraz Rooto System. Patronami medialnymi: TVP 3 Gdańsk, 
Radio Gdańsk, „Dziennik Bałtycki”, trójmiasto.pl, „Żagle”, Fundacja Promocji Przemysłu 
Okrętowego i Gospodarki Morskiej oraz zeglarski.info. 
 

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
W 2019 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. PoZŻ był w nie wszystkie 
aktywnie zaangażowany.  
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 (B – CDL ≤ 8,00) 
niekwestionowanym zwycięzcą z czterema wygranymi wyścigami został Piotr Adamowicz 
(AKM Gdańsk) na „Neoprofilu”. Drugie miejsce – podobnie jak w zeszłym roku – zajął Kuba 
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. 
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”. 
Po raz pierwszy mieli także okazję płynąć wspólnie zwycięzcy wyścigu długiego, Michał Śliwa i 
Artur Skrzyszowski startujący na jachcie „Barakam”. 
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. 
Prezes PoZŻ wręczył puchar załodze jachtu „Opole” – Andrzejowi Kopytce i Annie Majewskiej 
(Ocean 17) – która zwyciężyła w wyścigu krótkim. Zwycięzcy wyścigu 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.  

https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/klasyfikacja-generalna-2018/
https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/klasyfikacja-generalna-2018/
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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. 
„PGO Good Speed” dominował podczas całych, trwających trzy dni regat. Załoga Trzcińskiego 
wygrała cztery z pięciu rozegranych wyścigów w grupie A (CDL > 8,00 m). Podobnie zresztą, 
jak załoga Piotra Adamowicza (AKM Gdańsk), która triumfowała w grupie B (CDL ≤ do 8 m). 
„Neoprofil” 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. 
W uroczystości zakończenia regat i rozdania medali, poza uczestnikami wyścigów, wzięli 
udział Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz Bogusław Witkowski, 
prezes PoZŻ i wiceprezes PZŻ ds. morskich. 
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.  
 

Puchar Bałtyku Południowego 

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 którym rywalizowały 54 załogi, w tym 12 spoza Zatoki Gdańskiej. Na dobry 
początek zwyciężyli: w klasie ORC Piotr Adamowicz („Neoprofil”), KWR Marian Drabiński 
(„Litwinka 2”) i Open Witold Karałow, późniejszy brązowy medalista ME, („Scamp 27”). 
Po rozegraniu do końca czerwca I fazy zmagań, prowadzenie w klasie ORC objął Tomasz 
Konnak („Czarodziejka”), w KWR prowadzenie utrzymał 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 klasyfikacji końcowej PBP 2019. 
Przebiegająca pod dyktando ww. załóg klasyfikacja generalna wydawała się nieco 
monotonna. Wrażenie 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 klasyfikacji 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, 
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przełożone z terminu lipcowego na sierpień, nie zostały ostatecznie sklasyfikowane, z 
powodu niespełnienia warunków regulaminowych. Jedynymi regatami morskimi 
rozegranymi poza regionem zachodniopomorskim, w których sklasyfikowano 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 załóg 
odnotowano w regionie zachodniopomorskim, zaś najmniejszy w elbląskim, gdzie 
sklasyfikowano 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. 
Poddając 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 
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2018/2019, znaleźć można na stronie www.zeglarski.info. Są tam również ostateczne 
klasyfikacje sezonu 2019. 
Dyskusja o koniecznym zakresie modyfikacji 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 modyfikację 
Regulaminu i skonstruowanie Kalendarza PBP 2020.  
 

Żeglarski Puchar Kaszub 
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. 
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 rozegrany 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 sklasyfikowano 200 uczestników w 
kategoriach młodzieżowych oraz 96 w klasach ogólnodostępnych. 
Poza indywidualnymi i załogowymi trofeami, odrębne nagrody przyznano w klubowej 
klasyfikacji 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 klasyfikacja, 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 dofinansowane były przez Pomorską Federację Sportu 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wsparcie merytoryczne 
zapewnił Pomorski Związek Żeglarski. Patronat medialny sprawował portal Żeglarski.info. 
 
Miejsca na podium klasyfikacji generalnej w poszczególnych klasach 
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 – Port Mechelinki 
2. Remigiusz Kużel – KS Zatoka Puck 
3. Stanisław Robak – KS Zatoka Puck 
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Optimist UKS dziewcząt 
1. Hanna Wasilewska – UKŻ Lamelka Kartuzy 
2. Anna Godlewska – UKS Tolkmicko 
3. Anna Pawelczyk – Port Mechelinki 
Optimist UKS chłopców 
1. Patryk Ulaczyk – UKŻ Lamelka Kartuzy 
2. Igor Saj – Port Mechelinki 
3. Sebastian Wawrzyniak – Port Mechelinki 
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 – Stow. Młodzież, Muzyka, Morze 
Open 
1. Hubert Kuriańczyk z załogą – UKŻ Lamelka Kartuzy 
2. Michał Pobrucki z załogą – Stow. 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. 
 

  VI Memoriał Sieradzkiego 
17 i 18 sierpnia w dziewięciu emocjonujących wyścigach rywalizowały 42 załogi klasy Omega 
w Memoriale Juliusza Sieradzkiego w Pucku. Triumfowały załogi ze sternikami: Danielem 
Sokołowskim (Sueprkoszyk.pl) we flocie Sport i Romualdem Knasieckim (FutureNet - MT.T.SW 
Międzychód) w Standardzie. 
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 już 16 sierpnia. Załogi trenowały i słuchały 
wykładów prowadzonych przez Jerzego Sukowa, a 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 Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Maciej Kowalczuk, prezes PoZŻ Bogusław 
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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. 
Zwycięstwo we flocie Sport przypadło załodze jachtu „Superkoszyk.pl” - Danielowi 
Sokołowskiemu, Mieszkowi Mórawskiemu i Piotrowi Inglotowi. Wygrali pięć wyścigów. 
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 Wawakowii Oli Jędryce 
(Politechnika Gdańska) na „PG Racing I”. 
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. 
 

Morskie Regaty Konsulów 

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.  
Na zaproszenie PoZŻ odpowiedziało sześciu konsulów - Jan Zacharewicz, konsul honorowy 
Bangladeszu, Janusz Jarosiński, konsul honorowy Belgii, Józef Poltrok, konsul honorowy 
Litwy, Tomasz Kopoczyński, konsul honorowy Luksemburga, Sławomir Kalicki, konsul 
honorowy Malty i Magdalena Pramfelt, konsul honorowa Szwecji.  
Uczestnicy regat ścigali się na jachtach Balt 23 Olimpia o długości 6,76 metra, które 
dostarczył partner imprezy - Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Każdy z konsulów honorowych pływał z doświadczonym 
sternikiem. Bazą zmagań była gdyńska Marina Yacht Park. 
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. Pozostałe załogi 
zostały sklasyfikowane ex equo na drugim miejscu. Sprawiedliwie, bo regaty były zacięte i 
wszystkie teamy dopływały do mety w podobnym czasie. 
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 
Gdynia, firma VBW Engineering, firma Łączpol i Fundacja Aktywnie i Zdrowo. Partnerami 
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medialnymi wydarzenia byli: portal Żeglarski.info, miesięcznik Żagle, magazyn W Ślizgu oraz 
Radio Gdańsk. 
 

Pomorze na Morze 
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. 
800 uczniów pomorskich szkół wzięło udział w rejsach na pokładzie „Zawiszy Czarnego”. 
Latem bezpłatne rejsy na jachcie „Baltic Star”, prowadzonym przez armatora jednostki 
Roberta Smagonia, 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, 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. 
„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. 
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. 
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. 
Po zejściu na ląd uczniowie wzięli również udział w lekcji o samorządzie województwa 
pomorskiego. Wśród prelegentów był Sławomir Lucewicz, zastępca dyrektora ds. promocji 
Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Placówki uczestniczące w akcji Pomorze na Morze 2019: Zespół Szkół Ekologiczno-
Transportowych w Gdyni, Liceum Salezjańskie w Rumi, ZSZiO w Żukowie, Technikum 
Weterynaryjne w Bolesławowie, Technikum Mechaniczne w Gdyni, Szkoła Podstawowa w 
Skrzeszewie Żukowskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce, Zespół Szkół Chłodniczych i 
Elektronicznych w Gdyni, Klub Sportowy Damroka Chmielno, SP nr 9 Słupsk, SP 39 w Gdyni, 
Bursa Gdańska, Zesp. Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, I LO w Kartuzach, 
SP w Kobylnicy. 
Organizatorem akcji jest Pomorski Związek Żeglarski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, który jest jej głównym partnerem. Patronat honorowy nad akcją 
objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W projekcie bierze udział 
również Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. Patronat medialny nad akcją 
sprawuje portal Żeglarski.info. 
 

http://www.polsail.org/pl/balticstar.php
https://pomorskie.eu/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego
https://pomorskie.eu/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego
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Współpraca z Polonią 
Pomorski Związek Żeglarski kontynuował 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. 
Przykładem aktywnej współpracy PoZŻ z żeglarskimi Polonusami było m.in. spotkanie prezesa 
Związku Bogusława Witkowskiego z przedstawicielami Polish Yacht Club Chicago. W 
spotkaniu uczestniczył też Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.  
Goście ze Stanów Zjednoczonych odwiedzili siedzibę Pomorskiego Związku Żeglarskiego na 
początku sierpnia. Spotkanie miało charakter roboczy i było zapowiedzią dalszej współpracy. 
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 Pomorski 
Związek Żeglarski. 
W 2019 r. Pomorski Związek Żeglarski 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 firmy Yachts and Yachting. 
 

Konferencja Bezpieczeństwa 
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. 
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. 
Przed oficjalnym 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 oficer mechanik okrętowy, marynista, publicysta 
morski, wieloletni pracownik Polskich Linii Oceanicznych. Podsumował m.in. wypadki i 
katastrofy statków floty rybackiej, transportowej i pomocniczej PMH. 
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Aleksander Gosk, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 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, oficer 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, o swoich doświadczeniach podczas regat Mini Transat 
z 2011 i 2015 roku. 
Teresa Dembowska-Siedlecka, starszy oficer 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, na małych jachcie. 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, Oficyna 
Morska, Żeglarski.info. 
 

Akademia Regatowa 
Teoria żeglowania, meteorologia i taktyka regatowa – to tylko niektóre zagadnienia 
omówione w 2019 roku w Akademii Regatowej Pomorskiego Związku Żeglarskiego. 
Była to już trzecia edycja zajęć dla żeglarzy regatowych, organizowanych przez Pomorski 
Związek Żeglarski. Poprzednie odbyły się w 2015 i 2018 roku i zgromadziły kilkadziesiąt osób 
pragnących podnieść swoje umiejętności. W tym roku było podobnie – niemal na każdym z 
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ośmiu spotkań sala wykładowa w Szkole Morskiej w Gdyni, która była partnerem Akademii, 
była pełna. 
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 w firmy Eljacht elektroniką pokładową. 
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.  
 

Święto Morza 
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 imprez 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.  
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. 
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”.    
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)”.  
Całość Święta Morza objęła kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń o tematyce morskiej.  
 

Żeglarska Parada Świętojańska 
Ponad 60 jachtów i około 350 żeglarzy wzięło udział 22 czerwca w III Żeglarskiej Paradzie 
Świętojańskiej w Gdyni. 
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 
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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. 
Gościem honorowym III Żeglarskiej Parady Świętojańskiej był 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”. 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 na 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. 
 

Aleja Żeglarstwa Polskiego 
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 Pomorskiego Związku Żeglarskiego), który w 
1992 roku w uznaniu 24-letniej pracy społecznej i zasług dla żeglarstwa regionu gdańskiego 
otrzymał przez aklamację tytuł Honorowego Prezesa. 
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 największych 
wyczynów było samotne przepłynięcie 600 Mm zimą po Bałtyku w 1971 roku, za co otrzymał 
przydomek „Kapitan Mróz”. 
19 lipca tłumy przyjaciół i współpracowników, żeglarzy i mieszkańców Trójmiasta 
uczestniczyło w odsłonięciu tablicy Czesława Marchaja (1918-2015). Na książkach i 
artykułach tego wybitnego naukowca z dziedziny aero- i hydrodynamiki wychowały się całe 
pokolenia. Czesław Marchaj był również zasłużonym żeglarzem klasy Finn oraz działaczem 
związanym z Polskim Związkiem Żeglarskim i International Yacht Racing Union. 
 

Władysław Wagner 
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 
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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 niespełna 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 oficjalnym wnioskiem do prezydenta RP wystąpił obchodzący w 2019 
roku 95-lecie Polski Związek Żeglarski. 
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. 
 

Film, teatr i książki 
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. 
Osiem żeglarskich filmów 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, obejrzeli 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 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 galową 11 maja PoZŻ zaprosił 70 żeglarzy i sympatyków 
żeglarstwa, którzy mogli obejrzeć nowoczesną interpretację twórczości Sławomira Mrożka. 
Co istotne, spektakl został wystawiony na międzypokładzie statku-muzeum „Dar Pomorza”. 
W 2019 roku Pomorski Związek Żeglarski zaangażowany był w wydanie i promocję czterech 
książek poświęconych tematyce morskiej. 
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. 
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 biograficzne 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 
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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, grafik 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 Pomorski Związek Żeglarski. 
 

Wystawy 
W sali konferencyjnej PoZŻ przez cały rok pokazywane były różnego rodzaju wystawy. W 
czerwcu zaprezentowana została ekspozycja 49 marynistycznych obrazów i grafik Jerzego 
Józefa Tyszki, która uświetniła obchody Święta Morza.  
Jerzy J. Tyszka to artysta-malarz, rzeźbiarz i grafik. Zarazem marynarz, doświadczony żeglarz i 
wieloletni komandor Morskiego Klubu LOK w Węgorzewie. Jego twórczość można znaleźć w 
książkach o tematyce morskiej, m.in. w komiksie-podręczniku żeglarskim „Szkolne przypadki 
poczciwej DZ-ty”. 
W siedzibie PoZŻ zaprezentowana została wystawa pod tytułem „Uskrzydlone marzenia” W 
jej skład wchodziło 49 prac, których głównym motywem były żaglowce i jachty. 20 z nich to 
akwarele przedstawiające polskie żaglowce – m.in. „Lwów”, „Zawiszę Czarnego” i „Zew 
Morza”. Na uwagę zasługiwało także 14 obrazów poświęconych historycznym statkom, w 
tym „Piotrowi z Gdańska”, HMS „Bounty” i „Mayflower”. Ekspozycję uzupełniało 15 grafik 
jednostek pływających od XV do XX wieku. 
We wrześniu z kolei w siedzibie PoZŻ zainstalowanych zostało 15 obrazów związanych z 
tematyką morską, których autorką jest Anna Jarzyna.  
Artystka, związana z gdyńskimi klubami żeglarskimi, wykorzystuje w swojej twórczości różne 
techniki i materiały, zarówno przy tworzeniu tekstury dzieła, jak i podłoża, na którym obraz 
powstaje. Mogą to być stare żagle, sklejka czy przedmioty wyrzucone przez morze na brzeg. 
Warto przypomnieć, że w sali konferencyjnej PoZŻ – poza wyżej wymienionymi - regularnie 
goszczą m.in. prace Olimpii Dębskiej i Jerzego Springera. Ponadto można tam oglądać 
wystawy historyczne poświęcone Dariuszowi Boguckiemu, Zdzisławowi Pieńkawie oraz Jacht 
Klubowi Morskiemu „Gryf” Gdynia. 
 

Inne 
W 2019 r. – tradycyjnie – PoZŻ zorganizował też zaduszki żeglarskie w Gdyni w dniu 1 
listopada. Zaś 11 listopada wziął udział w gdyńskiej Paradzie Niepodległości.  
W okresie sprawozdawczym kontynuowana była działalność Żeglarskiego.info Portalu 
Informacyjnego (www.zeglarski.info), który jest oficjalną stroną internetową PoZŻ. W 
ramach portalu zrealizowane zostały filmy o znanych pomorskich żeglarzach: Bogdanie 
Olszewskim, Bronisławie Kuśnierzu, Andrzeju Lutomskim, Franciszku Lewińskim, Bolesławie 
Mazurkiewiczu, Czesławie Perlickim, Piotrze Adamowiczu, Aleksandrze Bereśniewiczu, 
Czesławie Marchaju, Macieju Dowhyluku, Marku Brągoszewskim, Janie Pinkiewiczu, Piotrze 
Bigaju, Macieju Sodkiewiczu, Ryszardzie Wojnowskim i Krzysztofie Paulu. Oddzielnie 
powstały filmy o najsłynniejszych żeglujących Polkach, o słynnych polskich jachtach oraz 

http://www.zeglarski.info/
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podsumowanie 95 lat działalności YKP Gdynia. Została również zrealizowana trylogia filmowa 
o polskich związkach z morzem na Pomorską Galę Żeglarską.  
Na początku grudnia ukazał się kolejny, siódmy już numer, rocznika PoZŻ „Hals”.  
 
 
 
 
 
Opracował; Tomasz Falba 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 

Realizacja Uchwały nr 8  Zwyczajnego Sejmiku Sprawozdawczego PoZŻ z dnia 31.03.2019 r. 

w sprawie: wniosków zgłoszonych w czasie obrad Zwyczajnego Sejmiku Sprawozdawczego 

Pomorskiego Związku Żeglarskiego: 

1. W kwestii wprowadzenia wolontariatu podczas imprez żeglarskich Pomorski Związek 

Żeglarski zaleca stosowanie Systemu Wolontariatu wprowadzonego przez Polski Związek 

Żeglarski. Opracowane schematy w pełni pozwalają organizatorom imprez na 

skorzystanie z pracy wolontarystycznej chętnych osób, co znacząco może obniżyć koszty 

organizowanych wydarzeń. System wolontariatu Polskiego Związku Żeglarskiego  

wprowadzony został uchwałą nr 506/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 05.12.2019r.- 

dostępny na stronach  PZŻ w zakładce „wolontariat”. 

2. W kwestii złożonego wniosku o dopuszczenie do pracy sędziów nie posiadających 

aktualnych licencji informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Kolegium 

Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego nie ma takiej możliwości. O posiadaniu 

aktualnych uprawnień sędziowskich decyduje aktualna licencja sędziego sportowego. 

Brak takiego dokumentu jest równoznaczny z wykreśleniem z listy sędziów i skutkuje 

brakiem możliwości sędziowania imprez żeglarskich.  

3. W sprawie wniosku/ apelu o dofinansowanie - pomoc dla jachtu „ Joseph Conrad”;    

- na portalu żeglarski.info w artykule z dnia 25 kwietnia 2019 r przedstawiającym historię 

jednostki zwrócono się z apelem o dobrowolne wpłaty - darowizny na konto Polskiego 

Związku Katolicko – Społecznego, który opiekuje się jachtem.  

 

 

 

 

 

Opracował; Sebastian Wójcikowski 
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Działalność sportowa w 2019 r 

I. Współzawodnictwo krajowe pomorskiej młodzieży 

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 czterdzieści 
siedem załóg, z czego dziesięć 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 Czapiewska 
(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) a czwarta lokata 
przypadła 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) i Jakubowi Gołębiowskiemu 
(MOS SSW Iława). W klasie Optimist wśród dziewcząt najlepsza okazała się Ewa Lewandowska (AZS 
AWFiS Gdańsk) a tuż za nią uplasowała się Paulina Rutkowska (YKP Gdynia). Na drugim i trzecim 
stopniu podium wśród chłopców stanęli Jacek Kalinowski (ChKŻ Chojnice) 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 klasie RS:X zwyciężył Kamil Manowiecki (SKŻ Ergo Hestia 
Sopot), drugie miejsce zajął Jan Goralski, który wyprzedził swojego klubowego kolegę z GKŻ Gdańsk 
Dominika Lewińskiego. W klasie Bic Techno całe podium zajęli pomorzanie. Pierwszy był Kacper 
Guzowski z GKŻ, drugi Julian Wardaszko z SKŻ i trzeci Konrad Machura z SKŻ. W Techno dziewcząt 
najwyższą lokatę dla pomorza zdobyła Linda Falkiewicz z SKŻ, która była czwarta.  

10 sierpnia dobiegła końca pierwsza część Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na Jeziorze Sławskim 
rywalizowali zawodnicy w klasach Optimist i Bic Techno 293. W klasie Optimist chłopców mistrz 
Polski znany był już przed ostatnim wyścigiem. Został nim, drugi rok z rzędu Jacek Kalinowski z ChKŻ 
Chojnice. O srebro do ostatniego wyścigu walczyli Filip Jarosiewicz z YKP Gdynia i Jeremi Szczukowski 
z ChKŻ Chojnice. Ostatecznie to Szczukowski wyprzedził Jarosiewicza. Również z zapewnionym złotym 
medalem do ostatniego wyścigu przystąpiła Paulina Rutkowska (YKP Gdynia) a trzecie miejsce 
zdobyła Ewa Lewandowska (KS AZS AWFiS Gdańsk). Wśród deskarzy złoto wywalczył, zeszłoroczny 
brązowy medalista, Konrad Machura (SKŻ Ergo Hestia Sopot), srebro zdobył Filip Dmochowski (GKŻ 
Gdańsk) 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 Gdańsk), a Nell Ryan (SKŻ 
Ergo Hestia Sopot). Rywalizacja zakończyła się na korzyść zawodniczki z Gdańska.  

W drugiej części Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019 poznaliśmy mistrzów Polski w klasach 
Laser 4.7 i L’Equipe. Podobnie jak pierwsza część żeglarskich zmagań w Sławie, tak i druga przebiegała 
pod znakiem bardzo zmiennych warunków wietrznych. W L’Equipe ubiegłoroczna brązowa 
medalistka Anna Żynda startująca w tym roku razem z Błażejem Bortnowskim (KS AZS AWFiS 
Gdańsk), zakończyła regaty na 4 miejscu. W klasie Laser 4.7 dziewcząt srebro wywalczyła Laura Szulc 
(ChKŻ Chojnice), 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 Chojnice). 
Rywalizację wygrał dość pewnie, bo ośmioma punktami przewagi nad drugim w klasyfikacji końcowej. 
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Brązowym medalistą mistrzostw Polski został Maciej Panaś (ChKŻ Chojnice), ósmy zawodnik 
zeszłorocznych zmagań. Na medalowe miejsce Panaś wysunął się dopiero ostatniego dnia. 

W tegorocznej OOM ChKŻ Chojnice wygrał klasyfikację generalną klubów. Drugie miejsce zajął SKŻ 
Ergo Hestia Sopot, a trzecie KS Spójnia Warszawa. W klasyfikacji 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 (Gdański Klub Żeglarski). Srebrny medal zdobyła Linda Falkiewicz (SKŻ 
Ergo Hestia Sopot). W męskiej flocie zwyciężył Olaf Grodzicki (SKŻ Ergo Hestia Sopot). Na drugim 
miejscu uplasował się Piotr Szkolnicki (GKŻ Gdańsk). Po raz pierwszy przeprowadzono Mistrzostwa 
Polski Młodzików do lat 12 w klasie Techno. Tutaj pomorzanie zdobyli dwa medale brązowe: 
zawodniczka SKŻ Ergo Hestia Sopot Maja Pomierska i Ryszard Zemfler (GKŻ Gdańsk).  

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 dziewcząt zacięty bój o zwycięstwo stoczyły 
Dominika Raszka (MKS Dwójka Warszawa) i Laura Szulc (ChKŻ Chojnice). Dominika wygrała 4, a Laura 
5 z 9 wyścigów, co ostatecznie sprawiło, że to Chojniczanka mogła cieszyć się złotym medalem 
Mistrzostw Polski w Sprincie.  

Na Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich w dniach 29-31 sierpnia w Gdańsku świeciło piękne słońce, 
ale wiatr wiał mocno w kratkę. Nie przeszkodziło to jednak w rozegraniu większości wyścigów. W 
większości klas rywalizacja była bardzo zacięta, tylko w niektórych byli absolutni dominatorzy, którzy 
rywalom pozostawiali walkę o miejsca za ich plecami. Tak było chociażby w klasie Hobie Cat 16, którą 
zdominowała załoga UKS Navigo Sopot Zuzanna Szadziul/Szymon Cierzan, czy w klasie RS:X, w której 
klasą dla siebie byli Karina Filip (Gdański Klub Żeglarski) i Kamil Manowiecki (SKŻ Sopot). W Nacra 15 
najlepsi byli zawodnicy z UKS Navigo:  Maja Niemira/Oskar Niemira. W klasie 420 złoto zdobyli Patryk 
Kosmalski i Tomasz Lewandowski (CHKŻ Chojnice/Fundacja YK Junga). W 29erze 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 Chojnice)  

W Mistrzostwach Polski Gdańsk 2019 w klasach olimpijskich 18 medali zdobyli zawodnicy z Pomorza.  
Te najcenniejsze bo złote wywalczyli: w klasie Finn Łukasz Lesiński (YK Stal Gdynia), a także w klasie 
49er Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim (KS AZS AWFiS Gdańsk/AZS Poznań). Żeglarze z 
pomorskich klubów mogą uznać start w Mistrzostwach Polski klas olimpijskich za udany. Dobrze w 
klasie 470, spisała się załoga Seweryn Wysokiński/Hanna Dzik (CSW Opty Ustka/YKP Gdynia), która 
zdobyła brązowy medal w kategorii młodzieżowców. To dobrze rokuje patrząc pod kątem igrzysk w 
Paryżu w 2024 roku, gdzie załogi w klasie 470 mają być mieszane. Aż 6 takich załóg startowało w 
tegorocznych mistrzostwach. Zgodnie z oczekiwaniami, w klasie Laser, zaprezentował się Kacper 
Stanisławski (YKP Gdynia) zdobywając 2 medale, brązowy w młodzieżowcach i srebrny w juniorach. 
Aż cztery medale w klasie Laser Radial zdobyły zawodniczki ChKŻ Chojnice. Magdalena Kwaśna 
skończyła trzecia w seniorkach i druga w młodzieży, a Laura Szulc zdobyła brąz w kategorii juniorek i 
srebro w juniorkach młodszych.  

Wszystkim trenerom, którzy przyczynili się do zdobycia laurów dla pomorza serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy za ciężką pracę w dążeniu do sportowej doskonałości. Gratulacje należą się również 
rodzicom, działaczom klubowym, bez których to wszystko nie było by możliwe.   
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II. Wyniki międzynarodowe pomorskich żeglarzy  

Już początek roku 2019 przyniósł żeglarskie emocje. Zimowe miesiące są areną zmagań żeglarzy na 
lodzie. w dniach 23-25 stycznia na jeziorze Śniardwy odbyły się Mistrzostwach Europy w klasie DN.  
Bazą regat były Mikołajki, a na starcie stanęło 119 zawodników z 17 krajów. W kategorii kobiet 
mistrzynią Europy została Zuzanna Rybicka (ChKŻ Chojnice). Przez minione lata zawodniczka 
przyzwyczaiła nas do medalowych zdobyczy w kategorii juniorów. Tym razem zdobyła cenne trofeum 
konkurując z seniorkami. 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 zdobyte w zawodach, które odbyły się na Zalewie Siemianówka na 
początku lutego. Był to ostatni rok startów Zuzanny w kategorii juniorów ale wyniki pokazują, że w 
następnych latach możemy liczyć na sukcesy w seniorskim gronie.  

W dniach 22-24 lutego na zamarzniętej tafli jeziora Vortsjarv w Estonii odbyły się mistrzostwa Europy 
w windsurfingu lodowym. Reprezentanci Polski ścigali się w kategorii sled course racingu. Od 
początku 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. 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, które odbyły się w Palma de Mallorca w dniach 9-13 
kwietnia. W regatach tych Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot) zajęła czwarte a Piotr Myszka 
(KS AZS AWFiS Gdańsk) siódme.  

Kolejne regaty to otwarte mistrzostwach Europy klas 49er, 49erFX i Nacra 17, które w dniach 13-19 
maja odbyły się w Weymouth w Wielkiej Brytanii. Z tej imprezy Polacy również wrócili bez medali a 
najlepszym rezultatem było szóste miejsce w klasie 49er Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego. 

Dużym wydarzeniem żeglarskim minionego sezony był finał żeglarskiego Pucharu Świata. Zawody 
odbyły się w Masylii w dniach 4-9 czerwca. Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS 
AWFiS Gdańsk) od początku regat kończyły wyścigi w klasie 49erFX na wysokich pozycjach. Łącznie 
wygrały trzy z jedenastu wyścigów. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji uplasowały się drugiej 
pozycji. To na razie największy sukces młodych żeglarek, które po raz kolejny pokazały, że drzemie w 
nich ogromny potencjał. Czwarty w tych samych regatach 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. Impreza miała charakter otwarty więc mogli w niej startować także 
zawodnicy spoza Europy. Kilka bardzo dobrych wyścigów w gronie najlepszych zawodników, czyli w 
złotej grupie zanotował Jacek Kalinowski (ChKŻ Chojnice) i ostatecznie zakończył swój występ na 
wysokiej, szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej. W pierwszej dziesiątce znalazł się także jego 
klubowy kolega Jeremi Szczukowski, zatrzymując się na miejscu dziesiątym. Z kolei dwudzieste 
siódme miejsce zajął Filip Jarosiewicz, a czterdziesty trzeci był Maciej Iliński (obaj YKP Gdynia). Polacy 
zajęli drugie miejsce drużynowo. Do tej klasyfikacji liczone były punkty dwóch najlepszych chłopców 
oraz dwóch najlepszych dziewcząt z każdej reprezentacji. 

W Pucku,  w dniach 30 czerwca – 6 lipca odbyły się Rehasport Mistrzostwa Świata w Formule 
Windsurfing Foil. Tuż za podium, 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.  
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Od 29 czerwca do 6 lipca u wybrzeży Grecji w Kalamaki, odbyły 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 reprezentant Pomorza Tytus Butowski (AZS AWFiS 
Gdańsk).  

W planach na Igrzyska Olimpijskie w 2024 r jest rozegranie w żeglarstwie nowej konkurencji: 470 w 
formule mixt. Jako przygotowanie do tego wydarzenia w bieżącym roku na międzynarodowych 
regatach w tej klasie wprowadzono klasyfikację w tej konkurencji. Nadzieją na olimpijskie zmagania 
napawa dobry wynik załogi Seweryn Wysokiński i Hanna Dzik (CSW Opty Ustka/YKP Gdynia), która 
zajęła 3 miejsce w rywalizacji załóg mieszanych podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata klasy 470, 
przeprowadzonych w dniach 30 czerwca-7 lipca w Portorož na Słowenii.  Ta sama załoga zajęła dobre 
6 miejsce w kategorii mixt w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy kl. 470 przeprowadzonych pod 
koniec lipca w Hiszpanii.  

Mikołaj Staniul z Jakubem Sztorchem (YKP Gdynia) wywalczyli czwarte miejsce w klasyfikacji open i 
pierwsze w kategorii U21 podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata w klasie 49er. Zawody 
odbywały się w norweskim Risor od 3 do 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, które 
odbyły się w Gdyni  w połowie lipca. Pomorzanie wywalczyli jeszcze dwie lokaty w czołowej 
dziesiątce. Ich autorami byli deskarze Karina Filip (GKŻ Gdańsk) i Kamil Manowiecki (SKŻ Ergo Hestia 
Sopot), którzy zajęli odpowiednio ósmą i szóstą pozycję.  

Do wysokich rezultatów minionego sezonu należy zaliczyć czwartą lokatę Zuzanny Szadziul i Szymona 
Cierzana (UKS Navigo Sopot) w zakończonych 21 lipca mistrzostwach Europy Juniorów w klasie Hobie 
16, które odbyły się we francuskim La Rochelle.  

Pod koniec lipca w ramach Travemünder Woche 2019, 87 zawodników klasy O’pen Skiff rywalizowało 
o tytuł mistrzów Europy. Świetnie spisali się tu młodzi żeglarze z Polski. W grupie U17 na szóstym 
miejscu w klasyfikacji generalnej, a drugim wśród dziewcząt, uplasowała się Zuzanna Rodzeń (MKŻ 
Arka Gdynia). W grupie U13 na miejscu szóstym znalazł się Maks Betlejewski, dwunasty był Jan 
Suchocki, czternasta Natasza Tarnawska (wszyscy MKŻ Arka Gdynia), a dziewiętnasty był 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 tej klasy rywalizowali w Mistrzostwach Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Cadet. Wśród polskich załóg najlepiej wypadli w nich Paweł Kajeta i Tymoteusz 
Roszkowski (UKŻ Lamelka Kartuzy). Bezpośrednio po tych regatach odbyły się Mistrzostwa Świata kl. 
Cadet. Paweł Kajeta i Tymoteusz Roszkowski potwierdzili swoje dobre przygotowanie i niedzielę 4 
sierpnia cieszyli się z wywalczenia brązowego medalu.  

W drugiej połowie sierpnia nasza seniorska reprezentacja przeniosła się na arenę przyszłorocznych 
zmagań w Igrzyskach Olimpijskich gdzie odbyły się regaty Test Event w Enoshimie. Polacy zdobyli tam 
dwa brązowe medale: Piotr Myszka w klasie RS:X oraz załoga Łakasz Przybytek i Paweł Kołodziński w 
klasie 49er. To ważny sprawdzian przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Japonii.  

Również pod koniec sierpnia w Michmoret w Izraelu odbyły się Mistrzostwa Europy w klasie Techno 
293. Na starcie stanęło 168 zawodników. Najlepszy wynik wśród pomorskich windsurferów 
odnotowała Aleksandra Wasiewicz, która była ósma.  

W rozpoczętych 21 sierpnia na włoskim jeziorze Lago di Ledro drużynowych mistrzostwach Europy 
wystartowało 64 Optimiściarzy z 16 krajów. Nasi reprezentanci spisywali się dobrze od początku 
imprezy wygrywając zdecydowaną większość wyścigów. Ewa Lewandowska (KS AZS AWFiS Gdańsk), 
Paulina Rutkowska (YKP Gdynia), Jacek Kalinowski i Jeremi Szczukowski (obaj z Chojnickiego Klubu 
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Żeglarskiego) 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 w tym roku od 25 do 30 sierpnia w Weymouth w Wielkiej Brytanii. W regatach wzięło 
udział 88 zawodników – 64 zawodników we flocie foiling (katamarany latające) i 24 w flocie classic 
(nielatające). Polscy zawodnicy zajęli bardzo dobre miejsca. Tymoteusz Bendyk wywalczył 3 miejsce, 
Jakub Surowiec – 5, Maciej Żarnowski – 7.  Jacek Noetzel był pierwszy w kategorii masters a Andrzej 
Senkus zdobył złoty medal w kategorii juniorów. Wszyscy reprezentują UKS Navigo Sopot a cały team 
wspiera sprzętowo tczewski producent najlepszych A-Catów na świecie firma Exploder Jakuba 
Kopyłowicza.   

Mistrzostwa Świata klasy RS:X odbyły się w Torbole we Włoszech. Zawodnik KS AZS AWFiS Gdańsk, 
Piotr Myszka zajął w nich wysokie piąte miejsce.  

Do Mistrzostw Świata Techno 293 w El Puerto de Santa Maria zgłosiło się aż 32 reprezentantów 
Polski. Deskarze walczyli w czterech kategoriach – dziewcząt i chłopców do 15 roku życia oraz 
dziewcząt i chłopców do 17 roku życia. Anna Igielska (U15) z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, została 
brązową medalistką Mistrzostw Świata Techno 293 rozgrywanych w Hiszpanii. Drugą najwyżej 
klasyfikowaną w grupie U15 Polką była Linda Falkiewicz. Zawodniczka SKŻ Ergo Hestia Sopot 
wywalczyła 7 lokatę w klasyfikacji generalnej.  

Regaty we Francji były trzecią, ostatnią imprezą tegorocznego cyklu O’pen Skiff Eurochallange. 
Wcześniej, w kwietniu i maju, wyścigi przeprowadzono w Palermo i Sopocie. W Mandelieu od 1 do 3 
listopada rywalizowało 101 zawodników z całej Europy. Wśród nich było 22 Polaków. W grupie U13 
najlepiej spisał się Maksymilian Betlejewski (MKŻ Arka Gdynia). W grupie U17 trzecie miejsce zajął 
Max Berliński (MKŻ Arka Gdynia) a dziewiąta była Zuzanna Rodzeń z tego samego klubu. W całym 
cyklu O’pen Skiff Eurochallange w grupie U13 zwyciężył Maksymilian Betlejewski, piąty był Jan 
Suchocki. Natomiast w grupie U17 czwarte miejsce zajął Igor Rudek – wszyscy MKŻ Arka Gdynia.  

W zakończonych 8 grudnia, Mistrzostwach Świata klas 49er i 49er FX w Auckland w Nowej Zelandii, 
Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński oraz Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda wywalczyli dla Polski 
prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. W klasie 49er FX, historię tworzą Aleksandra 
Melzacka i Kinga Łoboda (YKP Gdynia), które zdobyły pierwszą kwalifikację olimpijską w tej klasie dla 
Polski. Dziewczyny żeglowały ze zmiennym szczęściem, przeplatając bardzo dobre wyścigi z dużo 
gorszymi. Przewaga tych lepszych (8 wyścigów w pierwszej dziesiątce) pozwoliła im na zajęcie 12 
pozycji i 4 wśród państw jeszcze nie zakwalifikowanych do igrzysk. Łukasz Przybytek z Pawłem 
Kołodzińskim (KS AZS AWFiS Gdańsk) zajęli 10 miejsce w klasyfikacji końcowej, cel został osiągnięty – 
wywalczyli kwalifikację olimpijską. Nasza druga załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (KS AZS 
AWFiS Gdańsk/AZS Poznań) zakończyła mistrzostwa na 25 miejscu. Zawodnicy zaliczyli piękny 
początek regat i całkiem niezłą końcówkę. Pierwsze 4 wyścigi to miejsca 7, 1, 3 i 3. W końcu regat 
metę mijali na miejscu 6 i 11. Niestety kilka wpadek w środkowej części regat wyeliminowało ich z 
walki w czołówce.  

Miłym akcentem na zakończenie roku 2019 były wyniki młodzieżowców w klasie 49er. Załoga YKP 
Gdynia, Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, w zakończonych 19 grudnia Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy klasy 49er, zajęła 3 miejsce w kategorii open, 2 miejsce w kategorii (U23) i pierwsze w U21. 
Regaty odbyły się w portugalskiej Vilamourze. 
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III. Wyniki Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) 2019 
 

 
 

Tab.1    Punktacja SSM 2012-2019  - województwo pomorskie 

Rok Młodzicy Juniorzy mł. Juniorzy Młodzieżowcy Ogółem 

2012 52 207,5 261,75 484,5 1005,75 

2013 58 235 303,75 445 1041,75 

2014 58 233 234,5 499 1024,5 

2015 58 246 234,75 410,25 949 

2016 66 247 280 310 903 

2017 103 300 379,5 66 848,5 

2018 110 467,5 355,5 126 1059 

2019 122 443 344,5 140,5 1050 

 

Tab.2 Województwo pomorskie w klasyfikacji SSM 2019 

województwo Młodzicy Juniorzy mł. Juniorzy Młodzieżowcy Suma  

POM 122 443 344,5 140,5 1050 
WM 52 347,5 213,5 109,75 722,75 

MAZ 53 233 185 61 532 

WLP 63 91 162 87,5 403,5 

ZPM 27 62 55 43 187 

ŚL 45 16 39 28,5 128,5 

KPM 9 6 24 62,75 101,75 

MŁP 44 28 13   85 

PDL 2 7 36 24 69 

DŚL 23 21,5     44,5 

PKR 18 25     43 

ŚWI 10 7 8   25 

OPO 14 4     18 

LUB 8   8   16 

Suma  490 1291 1088 557 3426 
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Tab.3 Klasyfikacja pomorskich klubów w SSM 2019 

L.p. Klub Młodzicy Juniorzy mł. Juniorzy Młodzieżowcy Suma  

1 SKŻ Sopot 30 73 76 35,5 214,5 

2 CHKŻ Chojnice   102,5 52 42 196,5 

3 Gdański KŻ Gdańsk 21 48 106 10,5 185,5 

4 YKP Gdynia 18 94,5 57 13,5 183 

5 MKŻ Arka Gdynia 18 41 23 14 96 

6 KS AZS-AWFiS Gdańsk   42 30,5   72,5 

7 YK Stal Gdynia 16 9     25 

8 UKŻ Lamelka Kartuzy   18     18 

9 Opti CWM Gdynia 13 3     16 

10 Yacht Klub Rewa       16 16 

11 ŻUKS Stężyca   12     12 

12 CSW Opty Ustka       9 9 

13 Port Mechelniki 4       4 

14 UKS Navigo Sopot 2       2 

Suma  122 443 344,5 140,5 1050 

 

Tab.4 Klasyfikacja pomorskich klubów w SSM. Lata 2016 - 2019 

L.p. Klub 2016 2017 2018 2019 

1 SKŻ Sopot 300 227,5 262 214,5 

2 YKP Gdynia 139 151 147 183 

3 Gdański KŻ Gdańsk 127 113 151 185,5 

4 CHKŻ Chojnice 79 104 164 196,5 

5 MKŻ Arka Gdynia 125 79,5 89,5 96 

6 KS AZS-AWFiS Gdańsk 41 48 77 72,5 

7 Opti CWM Gdynia 17 29,5 29,5 16 

8 Yacht Klub Rewa 26 23 21 16 

9 UKŻ Lamelka Kartuzy 18 13 35 18 

10 YK Stal Gdynia 14 15 22 25 

11 UKS GAŻ Gdynia     37   

12 ŻUKS Stężyca     17 12 

13 CSW Opty Ustka 9 8   9 

14 UKS Hals Sopot   22     

15 KS Zatoka Puck 4 4 4   

16 UKS Navigo Sopot   9   2 

17 Port Mechelniki     3 4 

18 LKS Charzykowy 3 2     

19 ŁKŻ Łeba 1       

Suma  903 848,5 1056 1050 

 

 



  Załącznik nr 3 
 

8 
 

 

IV. Wyniki sportowe 2019  - Medale 

1. Mistrzostwa świata i Europy – seniorzy - 6 medali 

 1 złoty 

 1 srebrny 

 4 brązowe 
2. Mistrzostwa świata i Europy – kat. młodzieżowe - 24 medale 

 7 złotych 

 10 srebrnych 

 7 brązowych 
3. Mistrzostwa Polski – kat. młodzieżowe - 100 medali  

 Mistrzostwa Polski Młodzików – 5 (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) 

 OOM i MPJmł – 38 (8 złotych, 15 srebrnych, 15 brązowych) 

 MPJ – 44 (18 złotych, 13 srebrnych, 13 brązowych) 

 MłMP – 13 (3 złotych, 4 srebrne, 6 brązowe) 
 

V. Programy dofinansowań sportu dzieci i młodzieży realizowane w Pomorskiej 
Federacji Sportu 

1. Kadry wojewódzkie (Finansowanie Ministerstwo Sportu - MS, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego - UMWP, środki własne) 

W żeglarstwie decyzją Polskiego Związku Żeglarskiego w roku 2019 szkolono w dwóch kategoriach 
wiekowych na poziomie wojewódzkim: młodzika (KWM) i juniora młodszego (KWJm). Limity ilości 
szkolonych przydziela PFS decyzją Zarządu PFS. Wysokość przydzielonych środków reguluje 
Ministerstwo Sportu. W przypadku KWM gdzie budżety musza być uzupełnione środkami Urzędu 
Marszałkowskiego i środkami własnymi, o udziale poszczególnych środków decyduje PFS.  

2. Programy finansowania w ramach budżetów UMWP  
Szkolenie i współzawodnictwo (SiW) 

Budżet bezpośrednio zależny od punktacji SSM przydzielany przez PFS. Zgodnie wytycznymi  w 
ramach tego budżetu dofinansowane są: organizacja mistrzostw Pomorza, starty zawodników w 
imprezach głównych wszystkich kategorii wiekowych i jeżeli wystarcza środków zgrupowania.  

Pomorska Kadra Młodzieżowa (PKM) 
Dofinansowani są juniorzy i młodzieżowcy – medaliści imprez głównych w roku poprzednim. 
Wysokość dofinansowań reguluje PFS decyzją swojego zarządu.  
Wynosiła ona w poprzednich latach 800-900 zł na osobę. Środki są przypisane do zawodnika.  

Program Rozwoju Sportu (PRS) 
Środki w tym budżecie otrzymuje 8 najlepszych dyscyplin sportowych w województwie na zasadzie 
konkursowej. Program dedykowany dla grup naborowych. O wysokości dofinansowań dla 
poszczególnych dyscyplin decyduje Zarząd PFS. W ramach tych środków w latach poprzednich 
dofinansowany był Żeglarski Puchar Kaszub ale również regaty windsurfingowe w Osieku i w Pucku. 
Wysokość przyznawanych środków w poprzednich latach była różna, od 11 tys. do 21 tys.  

Zespół Wsparcia Szkolenia (ZWS) 
Wysokość środków przydzielana przez Zarząd PFS na podstawie wniosku okręgowego związku dla 
wiodących dyscyplin sportowych. Z tego budżetu można finansować badania wydolnościowe, 
dietetyków, psychologów innych specjalistów. Środki przyznawane dla żeglarstwa to 6-8 tys. zł/rok. 
W poprzednich latach dla trenerów i zawodników pomorskiego finansowane były konsultacje: 
psychologiczne, dietetyczne, szkolenie z Przepisów Regatowych Żeglarstwa. Każdorazowo trenerzy są 
informowani o planowanych szkoleniach.  

Pomorski trener (PT) 
Wynagrodzenia dla trenerów klubowych za punkty SSM w kat. młodzieżowca. Wysokość środków 
przeznaczanych na ten program każdorazowo ustala PFS.  
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3. Dofinansowania pomorskich klubów w ramach środków UMWP i MS przez 

Pomorską Federację Sportu  

Tab.5 Dofinansowania z PFS w ramach poszczególnych budżetów w roku 2019 

Klub KWM KWJm SiW PKM PRS ZWS PT RAZEM zł 

Gdański KŻ Gdańsk 8 777,00 2 494,00 30 572,81 2 100,00 1 500,00     45 443,- 

SKŻ Ergo Hestia Sopot 2 881,00 2 666,00 29 824,48 4 900,00   2 800,00 1 171,50 44 242,- 

YKP Gdynia 12 328,00   19 545,53 6 300,00   400,00 2 545,50 41 119,- 

CHKŻ Chojnice 2 345,00 9 460,00 20 552,92 6 300,00     1 386,00 40 043,- 

KS AZS-AWFiS Gdańsk 1 541,00 4 042,00 5 171,78 2 100,00   2 000,00   14 854,- 

UKŻ Lamelka Kartuzy   2 924,00 4 150,00   3 100,28     10 174,- 

ŻUKS Stężyca   2 494,00 1 200,00   3 100,28     6 794,- 

UKS Navigo Sopot       4 165,32   1 800,00   5 965,- 

MKŻ Arka Gdynia 938,00   3 679,25       462,00 5 079,- 

UKS Opti CWM Gdynia 3 953,00   724,35         4 677,- 

Port Mechelniki     1 450,00   3 100,28     4 550,- 

UKS Wodniacy Garczyn     1 450,00   3 100,28     4 550,- 

KS Damroka Chmielno         3 100,28     3 100,- 

YK Stal Gdynia 2 613,00             2 613,- 

AŻ Prestige Sopot     2 000,00         2 000,- 

UKS Kałębie Osiek         1 500,00     1 500,= 

Pucki Klub Żeglarski         1 500,00     1 500,- 

Yacht Klub Rewa       700,00     528,00 1 228,- 

UKS GAŻ Gdynia     960,00         960,- 

CSW Opty Ustka     480,00         480,- 

Razem 35 376,00 24 080,00 121 761,12 26 565,32 20 001,40 7 000,00 6 093,00 240 876,- 

 

Tab.6 Dofinansowania z PFS w ramach poszczególnych budżetów w roku 2018 

Klub KWM KWJm SiW PKM BRS ZWS PT RAZEM zł 

SKŻ Sopot 6 393,50 1 290,00 15 536,23 4 000,00   2 600,00 717,00     30 536,-  

CHKŻ Chojnice 2 153,60 2 236,00 17 114,33 1 600,00     1 233,24     24 337,-  

Gdański KŻ Gdańsk 7 335,70 1 548,00 8 407,25 2 400,00     2 100,00     21 790,-  

YKP Gdynia 10 768,00 8 084,00 22 050,84 2 830,00   500,00       44 232,-  

MKŻ Arka Gdynia   7 310,00 9 598,00 880,00   500,00       18 288,-  

KS AZS-AWFiS Gdańsk   2 838,00 8 226,50 1 600,00   1 800,00       14 464,-  

UKS GAŻ Gdynia     3 840,00       1 061,16       4 901,-  

UKŻ Lamelka Kartuzy   3 096,00 7 656,50   1 930,00         12 682,-  

UKS Opti CWM Gdynia 3 230,40   1 045,50     500,00         4 775,-  

YK Stal Gdynia 2 826,60   2 895,50     500,00         6 222,-  

Yacht Klub Rewa     440,00 800,00     602,28       1 842,-  

ŻUKS Stężyca     2 108,00   1 850,00           3 958,-  

Port Mechelniki     2 340,50   1 850,00 600,00         4 790,-  

UKS Navigo Sopot 403,80   2 165,91 3 999,35   1 000,00         7 569,-  

UKS Wodniacy Garczyn     1 525,00   1 850,00           3 375,-  

GKS Kilwater Gowidlino     1 199,50               1 199,-  

KS Damroka Chmielno         1 850,00           1 850,-  

Razem  33 111,60 26 402,00 106 149,56 18 109,35 9 330,00 8 000,00 5 713,68   206 816,-  

 

 

Gdynia 10.03.2020 

Opracował Filip Lipski 



                                                                                                                                                       Załącznik nr  6 

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej -sprawozdanie za rok 2019 

 

Miniony rok dla Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej(PSŻiEM) obfitował w ciekawe 

wydarzenia  i nowe projekty.  Z pewnością należał do nich cykl rejsów morskich, Błękitna Szkoła, 

udział w seminariach, czy w II Konferencji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Całkowitym 

novum  w programie PSŻiEM, był udział gimnazjalistów w  profesjonalnym szkoleniu członków 

załóg statków morskich, obejmującym indywidualne techniki ratunkowe na morzu (ITR), 

prowadzonym    w Szkole Morskiej w Gdyni.  

 

Szkoła Morska w Gdyni, profesjonalny program kursu, 

który obejmuje nauczenie skutecznego posługiwania się indywidualnymi   i zbiorowymi środkami 

ratunkowymi, rozróżnianie rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowanie             

i używanie środków ratunkowych tamże, posługiwanie się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, 

obsługiwanie radiowych środków wzywania pomocy, zachowanie się  w sytuacjach, takich jak 

opuszczanie statku czy przebywanie w wodzie, w tratwie i łodzi ratunkowej, specjalnie dla grupy 

uczniów, odpowiednio został  zmodyfikowany. 

Uczniowie klasy gimnazjalnej III A Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni, w ramach realizowanego 

programu PSŻiEM, włączeni do międzynarodowej grupy zawodowych marynarzy, musieli na 

starcie pokonać barierę językową. Komunikacja, zgodnie z wykładnią IMO, prowadzona była           

w języku angielskim, zarówno ze strony wykładowców i instruktorów, jak i pomiędzy marynarzami. 

Zaczęli od wizyty w symulatorze mostka kapitańskiego, gdzie poznali zasady dowodzenia 

statkiem, obserwacji, określania zagrożeń i obsługi radiowych środków komunikacyjnych wzywania 

pomocy. 

Kolejny punkt to szatnia i sala treningowa.  Każdy uczestnik, pod okiem instruktorów, otrzymał do 

założenia skafander piankowy i piankowy kombinezon ratowniczy.  W niewygodnych (na lądzie) 

ubraniach, w kilkuosobowych zespołach, kursanci przećwiczyli procedury zachowań –  łączenie się 

grupy, opieka nad słabszymi, lokowanie się w tratwie ratunkowej, których głównym celem była 

integracja zespołu, partnerska współpraca pomiędzy członkami w warunkach niebezpieczeństwa, 

komunikacja słowna  i niewerbalna. 

Następnie uczestnicy kursu zostali przewiezieni na nabrzeże Basenu Prezydenta, gdzie odbyła się 

„mokra” część zajęć. 

Podstawy rzucania kołem ratowniczym do rozbitka w wodzie, sprawdzenie szczelności skafandra     

i kombinezonu, prawidłowe założenie pasa ratunkowego. Wreszcie skok z wysokiego nabrzeża  do 

wody. Niełatwe zadanie poprzedzone zostało dokładnym instruktażem i procedurami, do których 

należało staranne, pionowe pozycjonowanie ciała, zwarcie nóg, ułożenie rąk i utrzymanie pasa 

ratunkowego, osłonięcie twarzy. 

Prowadzący trening instruktorzy, zwracali szczególną uwagę na relacje w grupie. Skok do wody 

rozpoczyna zawsze najsłabszy z zespołu. Po nim skaczą w odstępach kolejni. Ostatni wykonuje 
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skok dowodzący. Dalsze ćwiczenia to grupowanie się rozbitków w wodzie, przemieszczanie się, 

zajęcia ze zwodowaną tratwą, wychodzenie  z wody na lonży i wylewanie wody ze skafandra 

ratowniczego. 

Przeżycia i emocje, których doświadczyli uczniowie i które pewnie  towarzyszą rozbitkom, 

pozwalają spojrzeć na sprawy bezpieczeństwa i zagrożeń na wodzie,  z dystansem  i wyobraźnią. 

 

Pomorscy nauczyciele poznawali nawigację 

Z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji 

Morskiej PoZŻ, w listopadzie 2018 odbyło sie w siedzibie PoZŻ seminarium „Jak pracować                  

z przyszłymi mistrzami nawigacji?”, którego celem było  przypomnienie podstawowych pojęć           

z dziedziny nawigacji, techniki używania trójkątów nawigacyjnych i wyznaczanie pozycji na mapie 

dla pomorskich nauczycieli. 

Uczestnikami byli nauczyciele z pomorskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mogli poznać 

lub przypomnieć sobie podstawowe informacje o nawigacji. Wszystko po to, żeby mogli lepiej 

przekazywać wiedzę swoim uczniom przed kolejnymi warsztatami  pn.: „Matematyczne zabawy 

nawigacyjne na mapie morskiej” , kończące się eliminacjami do IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł 

Mistrza Nawigacji 2019. 

 

Ważne spotkanie animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej 

Animatorzy PPEM z kilkudziesięciu placówek edukacyjnych z terenu całego województwa 

pomorskiego, spotkali się po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego  roku,  w siedzibie Pomorskiego 

Związku Żeglarskiego. 

Celem spotkania, zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we 

współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Pomorską Szkołą Żeglarstwa i Edukacji 

Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego, było przedstawienie nauczycielom założeń 

programu, sposobów jego realizacji oraz korzyści wynikających z udziału w nim, jakie mogą 

czerpać uczniowie i same placówki 

Do programu przystąpiło 49 placówek z 12 powiatów całego województwa. Program ma formułę 

otwartą i jest skierowany do dzieci z dowolnego typu placówek. Mogą w nim uczestniczyć zarówno 

przedszkola, jak i szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Głównym założeniem przy 

opracowywaniu zasad przedsięwzięcia było połączenie podstaw programowych różnych 

przedmiotów z tematyką morską i żeglarską, przez  nawiązywanie podczas zajęć do historii 

naszego regionu, jego tradycji, położenia geograficznego i wiedzy z zakresu gospodarki oraz 

innych przedmiotów szkolnych. Przy okazji kształtując  u młodych Pomorzan umiejętności 

kluczowe. Chodzi m.in. o kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywę i przedsiębiorczość, preorientację zawodową,         

a także wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przedwczesnemu 

kończeniu edukacji. Żeglarstwo okazuje się doskonałym narzędziem do zapobieganiu wielu 
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negatywnym czynnikom, na jakie narażeni są młodzi ludzie. Jest też w dosłownym tego słowa 

znaczeniu szkołą życia, kształtując w uczniach cechy niezbędne w codzienności. 

 

Nauczanie żeglarstwa i edukacja morska 

Zajęcia w PSŻiEM w minionym roku były prowadzone w V klasie, aktualnie VI, sportowej, o profilu 

żeglarskim i w III klasie gimnazjalnej z programem rozszerzonym o fakultet żeglarski. Projekty 

realizowane w ramach porozumienia pomiędzy dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 51 a PSŻiEM – 

dla klasy III oraz umowy na prowadzenie zajęć sportowych w klasie V 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 trzeci rok. 

Jednym  z tegorocznych zadań uczniów klasy V A, było wykonanie planszy typy i rodzajów 

ożaglowań jachtów, na wykonanych przez siebie modelach. Nauczyciele i instruktorzy oceniali 

stronę techniczną modelu, wierność odtworzenia, staranność wykonania  i mocowania do planszy, 

precyzję cięcia i estetykę opisu. 

Uwieńczeniem ich edukacji żeglarskiej w roku szkolnym 2018-2019, był dwudniowy pobyt              

w czerwcu, w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku,  rejs po Zatoce Puckiej na Drużynach             

i żeglowanie na jachtach ALLIE i Por Favor. W obecnym roku szkolnym, plan edukacji żeglarskiej 

PSŻiEM zakłada naukę zespołowego żeglowania na jachtach mieczowych.  

Młodzież gimnazjalna z klasy III A, prowadzona przez wychowawczynię Bożenę Meller, kończąc 

naukę w gimnazjum, zakończyła również edukację żeglarską. 

Poziom swojej wiedzy i umiejętności żeglarskich uczniowie mogli sprawdzić podczas rejsów po 

Zatoce Gdańskiej na jachtach Allie i Por Favor, jak i dwudniowego pobytu w maju,  w Harcerskim 

Ośrodku Morskim w Pucku. 

 

Matematyczny rejs po jeziorze Brodno Wielkie 

to już piąta edycja zajęć żeglarskich i matematycznych dla młodzieży powiatu kartuskiego. W tym 

roku, uczniowie z jedenastu szkół łączyli naukę z aktywnością na świeżym powietrzu, w Centrum 

Sportów Wodnych i Promocji Regionu, na Złotej Górze, w Brodnicy Górnej. 

Ponad 200 uczniów szkół z powiatu kartuskiego uczestniczyło w corocznym, czerwcowym 

projekcie „Matematyka pod żaglami”. Dzieci i młodzież, uczyły się nawigacji,  poznawały sekrety 

przyrody i brały udział w regatach na jeziorze Brodno Wielkie. 

Według organizatorów, program ma pokazywać, że matematyka i inne nauki przyrodnicze ściśle 

powiązane są z żeglowaniem. Znajomość matematyki przydaje się w nawigacji, geografii               

w meteorologii a fizyki w teorii żeglowania i manewrowania jachtem.  Stąd też pomysł na 

połączenie wszystkich elementów. 
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Na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kartuskiego czekały również 

stoiska edukacyjne, które przygotowało Nadleśnictwo Kartuzy, Kampania Ekologiczna, Kaszubski 

Park Krajobrazowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 

W zajęciach i grach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych             

w Baninie, Kamienicy Królewskiej, Przodkowie, Kolonii, Mojuszu, Łapalic, Przodkowa, Kartuz             

i Sierakowic. 

Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy, we współpracy             

z Kartuskim Centrum Kultury, Pomorską Szkołą Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego 

Związku Żeglarskiego  i Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.  

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM), 

w którym Pomorska Szkoła Żeglarstwa  i Edukacji Morskiej PoZŻ uczestniczy od trzech lat, jest 

zbiorem działań, w formie oferty edukacyjnej, skierowanej do szkół oraz placówek oświatowych 

wszystkich etapów kształcenia w województwie pomorskim. 

W dniach 7-8 czerwca br. w Łebie, odbyła się 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 certyfikacji szkół i placówek uczestniczących w PPEM. 

Podczas spotkania, pomorscy animatorzy PPEM zaprezentowali inspirujące przykłady, dobrych 

praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i dziećmi. Ilustrowali swoją pracę edukacyjną 

konkretnymi przykładami w kształtowaniu kluczowych kompetencji i świadomości motywacyjnej 

wśród uczniów, np. przy wyborze formy spędzania wolnego czasu (czytanie książek o tematyce 

morskiej, uprawianie żeglarstwa), czy zawodu. Jednym z podstawowych zadań realizacji PPEM, 

jest łączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z tematyką morską i żeglarską.   

Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Małgorzatę Bukowską-Ulatowską, konsultanta 

z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mocno wybrzmiał głos dyrektora Szkoły Morskiej        

w Gdyni Krzysztof Michnala w sprawie organizacji szkolnictwa zawodowego, kadr dla gospodarki      

i służb morskich. 

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Adam Krawiec,    

w podsumowaniu pierwszego dnia konferencji zaznaczył, że  osiągnięcia PPEM były możliwe 

dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli – pasjonatów. Dostrzegł, że dotychczasowe działania 

programowe należy wesprzeć działaniami praktycznymi. Istotne jest wyposażenie ośrodków             

i przystani gminnych w sprzęt (jachty, łodzie asekuracyjne), do nauki żeglowania i uprawiania 

rekreacji. Dlatego, tak ważne jest dokończenie inwentaryzacji przystani i infrastruktury 

umożliwiającej uprawianie sportów wodnych w regionie. Ale także zadbanie o przygotowanie 
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żeglarskie i instruktorskie nauczycieli – animatorów do prowadzenia zajęć na wodzie, 

wypracowanie zasad współpracy ze środowiskiem, począwszy od najważniejszego ogniwa – 

rodziców, poprzez szkołę, kluby żeglarskie, struktury samorządowe. 

W toku dyskusji podkreślano, że konieczne jest przeniesienie środka ciężkości w zakresie 

kształcenia zawodowego na upowszechnienie i popularyzowanie zawodów związanych z morzem. 

Zajęcia Błękitnej Szkoły w gdyńskiej marinie 

17 uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie uczestniczyło w czerwcu,  w zajęciach 

Błękitnej Szkoły. To kolejna edycja projektu realizowanego przez Pomorską Szkołę Żeglarstwa         

i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego. 

W dwudniowym cyklu, uczniowie żeglowali po Zatoce Gdańskiej, uczyli sie węzłów żeglarskich, 

poznawali budowę Optymista, nawiązywali łączność radiową na morskich symulatorach 

komunikacyjnych, zgłębiali tajniki podstaw nawigacji. Odbyli lekcję historii w Muzeum Marynarki 

Wojennej, spotkali się z ratownikami WOPR , którzy zaprezentowali podstawowe techniki 

ratownicze stosowane na wodzie i na lądzie. Czas wolny od programowych zajęć, uczniowie 

spędzali na plaży poznając bliżej i utrwalając nabytą wiedzę podczas gier i zabaw żeglarskich. 

„Błękitna Szkoła – szkoła morskiego klimatu” oferuje jedno-, dwu- i trzydniowe zajęcia dla uczniów 

powyżej piątej klasy szkoły podstawowej z całej Polski. 

 

Żeglarska współpraca 

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej PoZŻ opiera swoje działania na systematycznej 

współpracy z jednostkami samorządowymi, klubami żeglarskimi, szkołami, fundacjami, 

podmiotami.  W sezonie żeglarskim 2019, została zainicjowana 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  z poza ośrodków wielkomiejskich. Od maja do połowy października, w 30 rejsach 

morskich, sfinansowanych 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. 

 

Nawigacyjne zabawy na mapie morskiej  

To już kolejna edycja, do której przystąpili nauczyciele i uczniowie  z województwa pomorskiego, 

warsztatów nawigacyjnych. W tym roku pod nazwą "Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na 

mapie morskiej”.  W warsztatach, zorganizowanych przez PSŻiEM oraz Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Gdańsku, uczniowie klas siódmych i ósmych wraz ze swoimi nauczycielami , przez 

dwa tygodnie uczyli się posługiwania przyborami nawigacyjnymi, określania pozycji geograficznej, 

wykreślania kursu na mapie morskiej i zapisów w dzienniku jachtowym. 
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Zadaniem warsztatów jest doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie 

nauczania elementów nawigacji, w połączeniu z treściami z zakresu matematyki i nauk 

przyrodniczych. 

W warsztatach uczestniczyło 112 uczniów z klas VII i VIII, wraz z opiekunami. Pracowali                

w czteroosobowych zespołach (troje uczniów i opiekun). Reprezentowali szkoły z Gdańska, Gdyni, 

Wejherowa, Szemudu, Rumi, Strzebielina, Częstkowa i Malborka. W subregionie słupskim wzięło 

udział  35 uczniów z 11 nauczycielami  ze szkół w  Zagórzycy, Marszewie Lęborskim, Główczyc, 

Głobina, Ustki, Łeby i Słupska. 

Zgłoszeni przez opiekunów, do pierwszej części konkursu uczniowie, mieli za zadanie rozwiązać 

test wiedzy nawigacyjnej składający się z 20 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

Do testu przystąpiło 107 uczniów z klas siódmych i ósmych, z 26 szkół podstawowych 

województwa pomorskiego: z Gdańska, Gdyni, Rumi, Władysławowa, Słupska, Korzeniewa, 

Kobylnicy, Ustki, Zagórzycy, Głobina, Kwidzyna, Łeby, Szemudu, Marszewa Lęborskiego, Kowali     

i Zaleskich. 

Sprawdzian obejmował tematy, z którymi uczniowie zapoznawali się podczas warsztatów.  

Prace, ocenione przez nauczycieli, zgodnie z dostarczonym wzorem odpowiedzi, zostały przesłane 

organizatorowi. 

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 finałowego konkursu przystąpiło 57 uczniów. Finaliści, podzieleni na trzy grupy, w czasie 90 

minut, od godziny 0930 do 1500 rozwiązywali zadanie konkursowe z nawigacji terrestrycznej, 

polegające na określeniu pozycji na mapie, wyznaczeniu kursu, odłożeniu przebytej drogi, 

wykonaniu koniecznych obliczeń nawigacyjnych  i nakresów na morskiej mapie nawigacyjnej. 

Pomimo podniesienia poprzeczki w tej edycji, poziom oddanych prac, będący wynikiem 

systematycznej i konsekwentnej  pracy nauczycieli z uczniami,  prowadzących zespoły 

konkursowe, był wysoki i wyrównany. Stanowił też poważne wyzwanie dla Komisji Konkursowej. 

Ocenie podlegała precyzja wykonania części graficznej zadania na mapie, wraz z opisem, i 

poprawność obliczeń w części matematycznej. 

 

Każdy z uczestników i opiekunów uczniów biorących udział w IV Pomorskim Konkursie o Tytuł 

Mistrza Nawigacji, który odbywał się pod patronatem marszałka województwa pomorskiego 

Mieczysława Struka, otrzymał pamiątkowy dyplom.  

Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie  laureatów odbyło  się 8 maja w Słupsku. 

Każdy finalista i prowadzący nauczyciel - opiekun, otrzymał w nagrodę, w postaci  "Rejsu 

niespodzianki" na jachcie Por Favor,  ufundowanego przez Pomorski Związek Żeglarski przy 
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współpracy z Fundacją Aktywnie i Zdrowo oraz Fundacją Rozwoju Polskiego Żeglarstwa 

Regatowego. 

 

Popularyzacja żeglarstwa 

PSŻiEM PoZŻ uczestniczyła w wielu imprezach przygotowanych dla mieszkańców Sopotu, Gdyni   

i Gdańska, m.in. w Mikołajkach w Sopocie i Gdyni, Rodzinnym Pikniku Żeglarskim Gdyńskiego 

Centrum Sportu na basenie jachtowym im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni, eksponując sprzęt 

żeglarski   i symulator. Osobnym wydarzeniem był udział w Free Time Festiwal 2019 w Gdańsku 

na terenach wystawowych Amberexpo, gdzie prezentowany był symulator żeglarski. 

Publicystyka, udział w konferencjach i seminariach 

Instruktorzy żeglarstwa  PSŻiEM publikują artykuły w branżowych periodykach pedagogicznych 

(Edukacja Pomorska, Informator Oświatowy), udzielają się w mediach elektronicznych 

(zeglarski.info, pya.org.pl), aktywnie działają w pracach zespołu PZŻ w Instytucie Badań 

Edukacyjnych nad Polską Ramą Kwalifikacji w zakresie opracowywania założeń stopni 

instruktorskich i trenerskich, są czynni w komisjach Polskiego Związku Żeglarskiego.  Występowali 

z wykładami i prezentacjami na konferencji   "100 lat Wychowania Morskiego w Polsce", 

zorganizowanej przez  Wydział Wychowania Wodnego Głównej Kwatery ZHP i Centrum 

Wychowania Morskiego ZHP, gdzie  partnerem był Pomorski Związek Żeglarski, konferencji 

Gdyńskiego Centrum Sportu, poświęconej gdyńskiemu sportowi, II Konferencji Pomorskiego 

Programu Edukacji Morskiej w Łebie,  konferencji historycznej „Historia żeglarstwa w Polsce – 95 

lat Polskiego Związku Żeglarskiego”, przygotowanej przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 

Żeglarski w Bydgoszczy. 
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Lista zasłużonych dla środowiska żeglarskiego  żeglarzy 
zmarłych w okresie 2016-2020 

 
 12 stycznia 2016 r. Jan Ramczyk, żeglarz, były wicekomandor Gdańskiego Klubu 

Żeglarskiego LOK im. Mariusza Zaruskiego i współzałożyciel Pomorskiego 
Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.  

 4 lutego Edmund Bąk, żeglarz, członek Jacht Klubu Passat w Szczecinie i wieloletni 
dyrektor Szczecińskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi.  

 7 lipca Hans-Peter Klages. Ten, urodzony w 1945 roku w Niemczech, żeglarz 
przyjechał do Polski w połowie lat 90. i osiadł w Gdyni. Na jachcie „Knudel”, 
przebudowanym ze starej łodzi rybackiej, przez lata żeglował, organizował na nim 
także morskie pogrzeby. 

 1 sierpnia Jacek Forembski, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor żeglarstwa, 
były kierownik wyszkolenia żeglarskiego Centrum Wychowania Morskiego ZHP, były 
wicekomandor Bractwa Żelaznej Szekli.  

 2 sierpnia Witold Ciecholewski. Wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej, członek 
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, nagrodzony medalem 35-lecia Sportu i Turystyki 
Województwa Gdańskiego. Na jachcie „Otago” jako zastępca kapitana wziął udział w 
wokółziemskich regatach Whitbread Round the World Race.  

 22 sierpnia Junusz Kurbiel – polski geolog i żeglarz arktyczny, mieszkający we Francji, 
pracownik Instytutu Mórz Polarnych, organizator i uczestnik licznych wypraw 
polarnych i projektów żeglarsko-badawczych.  

 5 września Kazimierz Ignacy Wójcik – „Karol” P-41. Wicekomandor Honorowy Yacht 
Klubu Polski, żeglarz od 1946 roku, wieloletni zawodnik CWKS Legia Warszawa w 
Klasie Finn.  

 11 września Jerzy Wieczorek były gdyński radny, jeden z pomysłodawców Gdynia 
Sailing Days, współzałożyciel Stowarzyszenia Żeglarstwa Regatowego. 

 28 grudnia Tadeusz Olechnowicz, ostatni komendant „Daru Pomorza” i pierwszy 
„Daru Młodzieży”. 

 4 stycznia 2017 r. Tadeusz Siwiec, wybitny regatowiec, związany z wojskowymi 
klubami żeglarskimi. 

 25 stycznia Bogdan Behr, kapitan, instruktor i wychowawca kilku pokoleń 
pomorskich żeglarzy i motorowodniaków. 

 1 lutego Jacek Czajewski, profesor Politechnik Warszawskiej, autor wielu cenionych 
podręczników żeglarskich. 

 2 marca Jan Krzeczkowski, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”, 
były prezydent Gdyni. 

 11 czerwca Czesław Cześnik, współtwórca Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej w Gdyni i Jacht Klubu MW Kotwica. 

 9 lipca Ryszard Ułamek, ostatni dowódca pierwszej „Iskry”. 

 11 lipca Aleksander Kaszowski, współzałożyciel Bractwa Kaphornowców. 

 16 lipca Andrzej Drapella, kapitan żeglugi wielkiej, nestor polskich kapitanów, 
dowódca kilku żaglowców. 

 10 sierpnia Zygfryd „Zyga” Perlicki, najsłynniejszy polski regatowiec. 

 16 października Bohdan Berggrün, uczestnik pierwszych załogowych regat dookoła 
świata w załodze „Otago”. 
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 22 października prof. Bolesław Mazurkiewicz, były rektor Politechniki Gdańskiej, 
współzałożyciel, wieloletni prezes i prezes honorowy PoZŻ.  

 4 listopada Wojciech Górski, wieloletni i niezwykle zasłużony działacz żeglarski, 
znakomity instruktor żeglarstwa, wychowawca wielu pokoleń żeglarzy, członek 
honorowy Polskiego Związku Żeglarskiego. 

 13 listopada Jerzy Maćkowiak, żeglarz, inżynier budowy okrętów oraz aktywny 
członek społeczności żeglarskiej. Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie Gdańskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego i PZŻ. 

 14 listopada Jerzy Tarasiewicz, żeglarz i fizyk, który wraz z kolegą z rocznika 
Januszem Misiewiczem, przeszli do historii polskiego żeglarstwa jako bohaterowie 
głośnej, pionierskiej wyprawy przez Atlantyk z 1959 roku, starą szalupą z 
transatlantyku „Batory”, którą nazwali „Chatką Puchatków”. 

 28 stycznia 2018 r. Jan Piasecki, kapitan żeglugi wielkiej, instruktor, działacz żeglarski. 
Prowadził wiele rejsów oraz kursów manewrowych i instruktorskich organizowanych 
przez CWM ZHP i Harcerski Jachtklub Wodnik Gdańsk. 

 1 maja Jerzy Sroka, kapitan, wielki pasjonat żeglarstwa morskiego i oceanicznego, 
przez ponad 18 lat współpracujący z Ośrodkiem Żeglarstwa Morskiego w Trzebieży. 
Dwukrotnie przepłynął Atlantyk, Ocean Indyjski i Morze Czerwone. 

 22 maja Janusz Misiewicz, drugi obok Jerzego Tarasiewicza, bohater słynnego rejsu 
„Chatki Puchatków” przez Atlantyk. 

 11 sierpnia Henryk Kujawa, konstruktor i współtwórca m.in. jachtów J-140 i J-80 oraz 
zasłużony członek Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Pływał na skonstruowanych przez 
siebie jachtach, m.in. na „Otago”, „Freyi” i „Mestwinie”. 

 1 stycznia 2019 r. Jan Ludwig, harcmistrz i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, który 
poprowadził „Zawiszę Czarnego” w rejsie dookoła świata. 

 20 lipca Joanna Dobrowolska, żeglarka regatowa pływająca na jachtach „Aquarella” i 
„Quanta”. Miała 44 lata. 

 16 sierpnia Andrzej Rościszewski, działacz Polskiego Związku Żeglarskiego, świetny 
żeglarz, opozycjonista w czasach PRL i wybitny prawnik. 

 22 sierpnia Piotr Bigaj, komandor Marynarki Wojennej, doskonały żeglarz i 
regatowiec oraz współzałożyciel Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica. 

 12 września Andrzej Trzaska. Przez wiele lat był związany z AKM Gdańsk, uczestniczył 
wielu klubowych rejsach, w tym w wyprawie na Spitsbergen w 1967 r. na 
jachcie „Swarożyc III”. Był to pierwszy w historii rejs jachtu żaglowego do 
Spitsbergenu. 

 W nocy z 15 na 16 października Tadeusz Jabłoński, pisarz, dziennikarz, żeglarz. 

 13 grudnia Włodzimierz Kuchta, żeglarz z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i zasłużony 
konstruktor, który współtworzył m.in. jachty serii J-140 i J-80. 

 17 grudnia Edward Kinas, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy pomorskiego 
żeglarstwa. Był doskonałym żeglarzem, wieloletnim komandorem Jacht Klubu 
Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni , po. prezesa i wiceprezesem Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego oraz wieloletnim członkiem zarządu PZŻ 

 9 stycznia 2020 r. Zenon Gralak, dziennikarz, jeden z pomysłodawców nagród Rejs 
Roku.  

 17 lutego Danuta Zuch, wieloletni honorowy członek JKM Gryf w Gdyni. 
 
 
Opracował; Tomasz Falba 


