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Na okładce:
Marina Jacht Park
w Gdyni, marzec 2020. 
Fot. Tadeusz Lademann
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 Za nami 2020

Rok w cieniu 
koronawirusa

2020 okazał się wyjątkowym 
rokiem. Przejdzie do historii jako 
ten, w którym świat został sparaliżo-
wany pandemią koronawirusa. 

Dotknął on również żeglar-
stwo na Pomorzu. Od połowy mar-
ca do połowy czerwca praktycznie 
nic się nie działo, ani w klubach, ani 
na wodzie. 

Wszystkie wydarzenia żeglar-
skie zostały w tym czasie odwołane. 
Pomorski sezon żeglarski został o�-
cjalnie otwarty dopiero 20 czerwca. 
Wtedy i przez kolejne miesiące, pod-
czas imprez i regat, trzeba było sto-
sować się do obostrzeń sanitarnych. 

Kiedy piszę te słowa (październik 2020) pandemia – po letnim spowol-
nieniu – znowu nabiera tempa. Co będzie dalej? Tego nikt nie wie.

A jednak – pomimo zarazy – coś udało się nam w tym roku zrobić. Na 
tyle, na ile to było możliwe pomorscy żeglarze starali się funkcjonować. Od-
bywały się niektóre regaty, mistrzostwa Polski czy Puchar Bałtyku Południo-
wego. Trwało szkolenie.

I dlatego – w pierwszej kolejności – chcę podziękować tym wszystkim 
pomorskim żeglarzom, którzy nie dali się pandemii, którzy pomimo trudno-
ści starali się trzymać żeglarski fason. Wielu z nich może stanowić najlepszy 
przykład tego, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia.

Także Pomorski Związek Żeglarski, który w 2020 r. obchodził 55 uro-
dziny, starał się robić co tylko było możliwe w tej sytuacji. A nawet więcej! 
Poza wydarzeniami cyklicznymi (odsłanianie tablic w Alei Żeglarstwa Pol-
skiego, Żeglarski Puchar Kaszub, Morskie Regaty Konsulów) udało nam się 
w tym roku przeprowadzić choćby tak spektakularne wydarzenia, jak I Świa-
towe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni czy paradę żeglarską na wo-
dach Zatoki Gdańskiej.

O wszystkim tym informował nasz o�cjalny portal żeglarski www.ze-
glarski.info, który po zamknięciu magazynu „Żagle” wyrósł w tym roku na 
lidera wśród żeglarskich stron internetowych w Polsce.

Muszę przyznać, że ten rok był ważny również dla mnie osobiście. Po 
raz trzeci bowiem zostałem, na Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym, wy-
brany prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego. I to jest kolejna rzecz, 
za którą chciałbym podziękować. To dla mnie zaszczyt, że ponownie zosta-
łem obdarzony zaufaniem przez tak zacne grono ludzi.

Wyboru tego nie traktuję jednak wyłącznie w kategorii własnego sukce-
su, bo nie byłby on możliwy bez wsparcia szeregu współpracowników. Także 
im jestem ogromnie wdzięczny. Liczę na to, że dalej będziemy wspólnie re-
alizować założone cele. Niezależnie od tego czy w przyszłym roku też będzie-
my musieli się zmagać z pandemią.

Bogusław Witkowski
prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
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Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski 
wręcza nagrody w Grand Prix Klasy 
2020, które odbyło się w dniach 
29-30 sierpnia 2020 r., w ramach 
Pucharu Volvo Gdynia Sailing Days.
Fot. Tadeusz Lademann
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W niedzielę 13 września 2020 r. wybrano 
władze Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
na kadencję 2020-2024. Prezesem 
ponownie został Bogusław Witkowski.
 

Dopiero w trzecim terminie udało się przeprowa-
dzić w tym roku Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Po-
morskiego Związku Żeglarskiego (Konwent Komando-
rów klubów zrzeszonych w PoZŻ zdążył się odbyć 15 lu-
tego). Wcześniej na przeszkodzie stanęła epidemia wirusa 
Covid-19, przez którą pomorskim żeglarzom nie udało się 
zebrać ani w pierwotnym terminie 15 marca, ani w kolej-
nym 14 czerwca. 

Wreszcie w niedzielę 13 września przedstawiciele po-
nad 3000 żeglarzy zrzeszonych w pomorskich klubach 
spotkali się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Gdyni, żeby wybrać nowe władze PoZŻ na ka-
dencję 2020-2024.

W Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym wzię-
ło udział 34 delegatów. Obrady poprowadził Krzysz-
tof Pestka, komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. 
W pierwszej części prezes PoZŻ Bogusław Witkowski 
podsumował działalność Związku w 2019 roku, a także 
w całej kadencji 2016-2019. Delegaci bez głosu sprzeci-
wu udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Za-
twierdzili sprawozdania: �nansowe, z działalności Zarzą-
du, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W drugiej części przedstawiciele klubów żeglarskich 
z całego Pomorza wybrali nowe władze Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego. Jednogłośnie, przy głosie wstrzy-
mującym się kandydata, prezesem po raz trzeci, na ka-
dencję 2020-2024, wybrany został Bogusław Witkowski.

– Bardzo się cieszę z otrzymanego zaufania – mówił 
Bogusław Witkowski. – Na pewno czekająca nas kaden-

cja będzie bardzo ciekawa. Jestem pewien, że z pomorski-
mi klubami będziemy się dalej rozwijać, nie tylko w za-
kresie regat i sportu, ale też wychowania morskiego. To 
ważne, żeby na całym Pomorzu ludzie pamiętali, że leży-
my nad Bałtykiem, Zatoką Gdańską i pięknymi kaszub-
skimi jeziorami.

Wybrano również członków Zarządu, Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Do Zarządu weszli: Leopold Naskręt (wiceprezes ds. 
organizacyjnych), Łukasz Trzciński (wiceprezes ds. mor-
skich), Sebastian Wójcikowski (wiceprezes ds. sportu), Ja-
rosław Kukliński (skarbnik), Hanna Kajeta (sekretarz), 
Eugeniusz Ginter (członek zarządu ds. śródlądowych 
i technicznych), Jakub Pankowski (członek zarządu ds. 
sportu akademickiego) i Maciej Polański (członek zarzą-
du ds. bezpieczeństwa i ratownictwa morskiego). Do Ko-
misji Rewizyjnej: Zbigniew Tarała (przewodniczący), Ja-
nusz Opioła (zastępca przewodniczącego) i Ryszard Włu-

dzik (sekretarz). A do Sądu Koleżeńskiego: Andrzej Lu-
tomski (przewodniczący), Marek Stawiszyński (zastępca 
przewodniczącego), Leszek Batko (sekretarz), Piotr Mro-
czek (członek) i Ireneusz Góreczny (członek).

Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy był też okazją do 
uhonorowania zasłużonych żeglarzy. Medalem Za Szcze-
gólne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego zostali wyróż-
nieni: Bogusław Witkowski, Jan Jakubowski, Piotr Mro-
czek, Piotr Hlavaty, Krzysztof Pestka, Tadeusz Żurek, 
Władysław Cebula, Roman Paszke, Maciej Sodkiewicz 
i Janusz Frąckowiak. Honorową odznaką Zasłużony dla 
Żeglarstwa Pomorskiego wyróżniono Katarzynę Wroch-
nę, Lechosława Borkowskiego i Ryszarda Włudzika.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

  Nowy Zarząd 

Sejmik wyborczy
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Głosowanie.

 

Kronika 2019/2020
 Z udziałem PoZŻ 

11 listopada 2019 r. – Rafał Moszczyński rozpoczął 
w Gdyni samotny rejs dookoła świata non stop.

9 grudnia – W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 
odbyła się Pomorska Gala Żeglarska. Ukazał się nowy 
numer „Halsa”.

18 grudnia – W siedzibie PoZŻ odbyło się świąteczne 
spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.

1 lutego 2020 r. – W Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni odbył się JachtFilm.

6 lutego – W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego oficjalnie wystartował projekt „100 łodzi 
na 100-lecie zaślubin Polski z morzem”. 

10 lutego – W Pucku odbyły się uroczystości 100-lecia 
zaślubin Polski z morzem.

15 lutego – W siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył się 
Konwent Komandorów PoZŻ. W jego trakcie 
zaprezentowano wystawę o polskich latarniach 
morskich.

6 marca – W Europejskim Centrum Solidarności odbyła 
się gala wręczenia nagród Rejs Roku. 

16 marca – PoZŻ rozpoczął pracę w trybie pandemii 
koronawirusa. Wszystkie wydarzenia od tej daty 
do 1 czerwca zostały odwołane.

17 maja – Z okazji 55-lecia PoZŻ powstało hasło 
Związku w Wikipedii.

20 czerwca – W Alei Żeglarstwa Polskiego 
w Gdyni odbyło się odsłonięcie tablic Bolesława 
Romanowskiego i Henryka Fronczaka, połączone 
z otwarciem pomorskiego sezonu żeglarskiego 2020 
i jubileuszem 55-lecia PoZŻ.

20 czerwca – Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyła się 
IV Żeglarska Parada Świętojańska.

20 czerwca – W Gdyni wystartowały długodystansowe 
regaty morskie Bałtycki Śledź – Oiler Cup.

27 czerwca – W Gdyni odbyło się wodowanie książki 
Krzysztofa Romańskiego „Pogoria. Legenda żaglowca”.

10-12 lipca – W Gdyni odbyły się Morskie Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski ORC załóg jednoosobowych.

28 lipca – 2 sierpnia – W Gdyni odbyły się Morskie 
Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg dwuosobowych.

31 lipca – 1 sierpnia – W Gdyni odbył się 35. Bałtycki 
Fes�wal Piosenki Morskiej.

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

15-16 sierpnia – W Pucku odbył się Memoriał Juliusza 
Sieradzkiego w klasie Omega.

20-23 sierpnia – W Gdańsku odbyły się Morskie 
Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg 
wieloosobowych.

5-6 września – W Gdyni odbyły się II Morskie Regaty 
Konsulów.

12-13 września – W Gdyni odbyły się I Światowe 
Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie. 

13 września – W Gdyni odbył się Sejmik Sprawozdawczo
-Wyborczy PoZŻ. Zostały wybrane nowe władze Związku 
na kadencję 2020-2024.

3 października – W Gdyni odbyła się Błękitna Wstęga 
Zatoki Gdańskiej.

8-11 października – W Helu i Gdyni odbył się Zlot 
Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”.

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

1 listopada – Zaduszki żeglarskie.

Opracował Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann



bas (Radio Gdańsk), Włodzimierza 
Machnikowskiego (Radio Gdańsk), 
Marka Zwierza („Żagle”) i Cezare-
go Spigarskiego (o�cynamorska.pl). 
Taką samą nagrodą wyróżniony zo-
stał dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Pomorska Gala Żeglarska sta-
ła się również pretekstem do prze-
kazania wielu innych wyróżnień 
i medali. Wręczali je prezes Polskie-
go Związku Żeglarskiego Tomasz 
Chamera, redaktor naczelny „Ża-
gli” Waldemar He�ich, prezes Ligi 
Morskiej i Rzecznej Andrzej Kró-
likowski i marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk. Na-
tomiast prezes Gdańskiej Federacji 
Żeglarskiej Andrzej Załucki nagra-
dzał zwycięzców tegorocznej klasy-
�kacji Pucharu Bałtyku Południo-
wego.

Gala zakończyła o�cjalnie po-
morski sezon żeglarski 2019 i rozpo-
częła żeglarskie obchody stulecia za-
ślubin Polski z morzem. Z tego po-
wodu uczestnicy wydarzenia mie-
li okazją zobaczyć trzy poświęcone 
temu �lmy, zrealizowane specjalnie 
na zlecenie PoZŻ.

Organizatorem wydarzenia był 
Pomorski Związek Żeglarski, patro-
nem honorowym marszałek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk (Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego wsparł też �nansowo imprezę), part-
nerem Liga Morska i Rzeczna. Sponsorzy: VBW Engine-
ering, Fundacja Aktywnie i Zdrowo oraz Rooto System. 
Patroni medialni: TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk, „Dzien-

nik Bałtycki”, trójmiasto.pl, „Żagle”, Fundacja Promocji 
Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej oraz ze-
glarski.info.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Piotr Adamowicz pomorskim żeglarzem 
roku 2019, Zuzanna Rybicka żeglarką, 
a Paweł Solecki trenerem. W poniedziałek 
9 grudnia 2019 r. w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim odbyła się XI Pomorska Gala 
Żeglarska.
 

Co roku podczas gali wręczane są Nagrody Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) „Kryształowy Ża-
giel” 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 (Chojnicki Klub Że-
glarski), a najlepszym trenerem Paweł Solecki (UKS Na-
vigo 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 że-
glarskich w Pałacu Młodzieży w Gdańsku oraz Program 
Edukacji Morskiej w Gdańsku.

Za najbardziej utalentowanych najmłodszych żegla-
rzy 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 ty-
siąc 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 Mi-
strzostw Polski – samotników (regaty zorganizował Jacht-
klub 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 Kra-
iny – Rosyjska Arktyka 2019” oraz rejsy dla niepełno-
sprawnych prowadzone przez Fundację Empatia.

Pomorskim żeglarskim klubem roku 2019, za żeglar-
ską 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 po-
morskiego żeglarstwa, uhonorowano Fundację Rozwo-
ju Polskiego Żeglarstwa Regatowego, Gdański Ośrodek 
Sportu, Sopockie WOPR, Dalmor Property Manage-
ment sp. z o.o. i Szkołę Morską w Gdyni.

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski przyznał specjalne 
nagrody dla wspierających pomorskie żeglarstwo dzienni-
karzy: Krzysztofa Szczypiora (TVP 3 Gdańsk), Anny Rę-
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XI Pomorska Gala Żeglarska odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

 Pomorska Gala Żeglarska 2019
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2020

Najlepsi u Szekspira

Mieczysław Struk (z prawej), marszałek województwa pomorskiego wręczył statuetkę 
Kryształowego Żagla pomorskiemu żeglarzowi roku 2019 Piotrowi Adamowiczowi.



dnie przewidywała 8 stopni w skali Beauforta na Bałtyku 
Południowym. Kolejna, na noc z piątku na sobotę - �au-
tę. To byłoby krzywdzące dla uczestników regat, gdyby 
część załóg wpłynęła na metę, a pozostali staliby na wo-
dzie jak spławiki, czekając na wiatr. Dlatego skróciłem tra-
sę do 145 Mm.

Z przebiegu regat zadowolony był Paweł Wilkowski, 
organizator tegorocznej edycji MŻMP załóg dwuosobo-
wych i regat SummerHeat Double.

– Sędzia główny podjął, moim zdaniem słuszną, de-
cyzję o skróceniu trasy – mówił Paweł Wilkowski. – Udało 
się uniknąć niebezpiecznych, sztormowych sytuacji. Mo-
rze było i tak rozhuśtane, więc nikt się nie nudził. Najważ-
niejsze, że wszyscy uczestnicy wrócili bezpiecznie do por-
tu. To był bardzo fajny, trudny wyścig. Warto dodać, że ta-
kie jednostki, jak startująca po raz pierwszy w mistrzo-
stwach załóg dwuosobowych Hedaa, płynęła rewelacyjnie. 
Także Barakam świetnie sobie poradził. 

Organizatorem imprezy był START-UP Paweł Wil-
kowski, we współpracy z Pomorskim Związkiem Że-
glarskim, a patronat medialny sprawował portal Żeglar-
ski.info. Regaty były częścią cyklu regat dwuosobowych 
Off-Short Racing i Morskiego Żeglarskiego Pucharu Pol-
ski.

Załoga Jerzego Brezdenia (JKMW Kotwica) na jach-
cie Hadar w grupie A i żeglarze ścigający się na jachcie 
PGO GoodSpeed ze skiperem Łukaszem Trzcińskim (Ma-
rina Urody Gdynia) w grupie B – oto tegoroczni triumfa-
torzy Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski ORC Inter-
national załóg wieloosobowych. Impreza rozgrywana na 
Zatoce Gdańskiej od 21 sierpnia, zakończyła się w nie-
dzielę 23 sierpnia w Gdańsku.

– Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo na starcie regat 
stanęliśmy 40-letnim jachtem, który przez ostatnich kil-
ka lat remontowaliśmy – podsumował skiper Jerzy Brez-
deń. – Udało się nam wokół Hadara zgromadzić załogę, 
która teraz startuje w bałtyckich regatach i czasem od-
nosi w nich sukcesy. Ja sam jestem bardziej turystą, ale 
wiem, że współzawodnictwo jest ważne, przyciąga młod-
szych i starszych, i daje ludziom poczucie wartości. Mi-
strzostwa przebiegały w różnych warunkach, od �auty, 
przez deszcz, po silny wiatr. Konkurencja była silna, mu-
sieliśmy od startu do ostatnich metrów walczyć o jak naj-
lepszą lokatę.

O tym, że nie były to łatwe regaty mówił 
również zdobywca mistrzowskiego pucharu 
w grupie B, Łukasz Trzciński. – W tym roku 
było znacznie trudniej niż przed rokiem 
– przyznawał skiper PGO GoodSpeed. – Szcze-
cinianie chcieli nam wyrwać zwycięstwo z rąk, 
ale się nie daliśmy. Obroniliśmy puchar piąty 
raz z rzędu. 

Rywale ze Szczecina rzeczywiście ścigali 
się dzielnie i stanowili mocną konkurencję dla 
faworytów regat. Świadczyć może o tym fakt, 
że to właśnie szczecińska załoga Artura Po-
morskiego, płynąca na jachcie Trochus II, wy-
walczyła Nagrodę Specjalną ufundowaną przez 
marszałka województwa pomorskiego Mieczy-
sława Struka, za najszybszy czas przeliczenio-

wy w wyścigu długim. Warto dodać, że w mistrzostwach 
wzięły udział dwie szczecińskie załogi i obie znalazły się 
w pierwszej piątce.

Regaty MŻMP ORC International 2020 załóg wielo-
osobowych wchodzą w skład Morskiego Żeglarskiego Pu-
charu Polski. Organizatorem był Gdański Ośrodek Spor-
tu, a współorganizował je Pomorski Związek Żeglarski. 
Bazą regat była Marina Gdańsk.

Jędrzej Szerle, Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann

Od lewej: Dawid Sosnowski z załogi jachtu Hedaa, mierniczy 
Piotr Adamowicz, organizator regat Piotr Wilkowski i skiper 
Rafał Sosnowski.

Tegoroczny cykl Morskich Żeglarskich 
Mistrzostw Polski ORC składał się z trzech 
regat. Soliści ścigali się w ramach XXX 
Regat Samotników - Memoriału Leonida 
Teligi. Duety walczyły w MŻMP załóg 
dwuosobowych, a załogi starły się 
w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski 
ORC International załóg wieloosobowych. 

Niekwestionowanym zwycięzcą regat samotników, 
organizowanych przez Jacht Klub Morski „Gryf ” Gdy-

nia (11-12 lipca 2020 r.), został Kuba Marjański, ścigający 
się na jachcie Busy Lizzy. Żeglarz Akademickiego Klubu 
Morskiego w Gdańsku wygrał wszystkie cztery przepro-
wadzone wyścigi i pewnie sięgnął po mistrzostwo.

– Pływało mi się bardzo dobrze, lubię wietrzne wa-
runki – mówił Kuba Marjański. – Było dużo zmian kie-
runków wiatru, dużo pracy i zwrotów, co na krótkich tra-
sach jest trochę uciążliwe. Ale łódkę znam już pięć lat, co 
procentuje. Czekałem na ten medal, bo samotne pływanie 
jest celem, który realizuję od dawna i staram się uczestni-
czyć w najważniejszych regatach.

Z kolei team w składzie Rafał i Dawid Sosnowscy 
(Yacht Club Sopot) płynący na jachcie Hedaa, zdobył ty-
tuły tegorocznych morskich żeglarskich mistrzów Polski 
ORC w kategorii załóg dwuosobowych.

O miano mistrzów Polski żeglarze ścigali się w roz-
grywanych w dniach 28 lipca – 2 sierpnia 2020 r. trzech 
wyścigach – krótkim, na średnim dystansie i długim. Ten 
ostatni miał liczyć ok. 400 Mm, jednak aura wpłynęła na 
korektę trasy.

– Wyścig wystartował zgodnie z czasem, ale pojawi-
ły się dwa problemy – relacjonuje Bartosz Gruszka, sę-
dzia główny mistrzostw. – Prognoza na czwartkowe połu-

 Sezon 2020 MŻMP ORC

Rok żeglarskich
mistrzów

2020 2020

Kuba Marjański na jachcie Busy Lizzy.
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Od lewej: Jacek Roszyk, Kuba Marjański i Tomasz 
Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Załoga jachtu Hedaa.

Załoga Łukasza Trzcińskiego.
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Podejmując z końcem 2019 roku 
przygotowania do następnego sezonu 
i kontynuując je w dwóch pierwszych 
miesiącach 2020 roku, trudno było 
przewidzieć co stanie się w następstwie 
pojawienia się koronawirusa. 
Z początkiem kalendarzowej wiosny nie 
mieliśmy jeszcze wyobrażenia następstw 
pandemii, z wolna jednak docierało do nas, 
że może ona zagrozić naszym sezonowym 
planom.

Inauguracja przyjętego z początkiem kwietnia kalen-
darza Pucharu Bałtyku Południowego 2020 nastąpiła do-
piero w końcu czerwca, w dniu startu Nord Cup B8 Race. 
Po tym sukcesie sezon ruszył. Nie wszędzie jednak. Nasi 
wschodni partnerzy w Kaliningradzie próbowali ominąć 
zakaz organizacji regat, zastępując je treningami. Niestety 
po pierwszej próbie przestały z Zalewu Kaliningradzkiego 
płynąć jakiekolwiek wieści. 

W regionie zachodniopomorskim pierwsze były Re-
gaty Gryfa Pomorskiego o Puchar Marszałka Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, zorganizowane przez MKŻ 
Bryza z Goleniowa na Zatoce Pomorskiej.

Długo zwlekano z rozpoczęciem sezonu na Zalewie 
Wiślanym. A gdy już się rozpoczął, 24 lipca w Nowej Pa-
słęce Regatami im. Jarka Rąbalskiego, z rozpędu posta-
nowiono dodatkowo, po terminie, rozegrać w sobotę 26 
września Grand Prix Krynicy Morskiej, w miejsce nie-
odbytego na początku czerwca Pucharu Mariny Elbląg.

Epidemia równie skutecznie zrujnowała plany PBP 
na Zatoce Gdańskiej. Po udanym starcie Nord Cup B8 
Race odbyły się, zgodnie z planem, regaty Eljacht Cup. 
Z końcem sierpnia rozegrano też 42 Puchar Obrońców 
Westerplatte i w następnym tygodniu kończące sezon 
w Pomorskiem regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia. 

Mimo nietypowych okoliczności, w których przyszło 
wszystkim realizować zmagania PBP, można wskazać na 
pewne tendencje regionalne. Region pomorski pogłębił 
swą specjalizację ukierunkowaną na rozwój klasy ORC, 
a zachodniopomorski swoje upodobanie klasy KWR. Na 
ile powyższe trendy są spowodowane zamiłowaniem do 
dokumentowania odrębności regionalnej, a w jakiej mie-
rze świadomym działaniem, nie sposób ocenić. 

Z punktu widzenia organizatorów PBP, najwłaściw-
szym byłoby zachowanie równowagi obu klas, szczególnie 
po rezygnacji z klasy�kowania jachtów nieposiadających 
jakichkolwiek pomiarów (grupa Open). Z ostatecznymi 
decyzjami należy poczekać do czasu, gdy zostaną przy-
wrócone normalne warunki rozgrywania regat.

Powyższe oceny znajdują oparcie w wynikach klasy-
�kacji końcowej. Zwycięzca klasy ORC Łukasz Trzciński, 
startujący na PGO GoodSpeed, wziął udział w czterech re-
gatach, zdobywając ponad dwukrotnie więcej punktów od 
zajmującego drugą pozycję Jacka Roszyka na Smoke, któ-
ry startował tylko dwa razy. Trzecie miejsce zajął debiutu-

jący w PBP i również startujący dwukrotnie, Rafał 
Sosnowski na Hedaa. 

Łacznie w klasie ORC sklasy�kowano 44 zało-
gi. Ponieważ na sześć rozegranych regat, wyłącznie 
56 Etapowe Regaty Turystyczne nie spełniły wymo-
gów kwali�kacji do regat morskich, klasy�kacja ge-
neralna i morska w tej klasie są identyczne w odnie-
sieniu do czołowych lokat.

W sposób bardziej zróżnicowany zaprezento-
wała się klasa KWR, w której 57 załóg rywalizowało 
na akwenach zalewowych, a 21 na morskich. Klasy-
�kację generalną klasy KWR wygrał Krzysztof Dą-
browski na Trzecim (4 regaty), drugie miejsce zdo-
był Grzegorz Dobies na Sea Dog (4 regaty), a trze-
cie Marian Drabiński na Litwince 2 (3 regaty). 

W klasy�kacji regat morskich pierwszy był Je-
rzy Brezdeń na Hadarze (3 regaty), a drugi Kajetan 
Kilanowski na Purdze (2 regaty). Trzeci zaś Marek 
Krzysztoszek startujący na Res Navalis w jedynych 
regatach morskich regionu zachodniopomorskiego 
– Regatach Gryfa Pomorskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Pomorskiego. 

Nie umniejszając sukcesu załogi Res Nava-
lis, ten przykład jest w stanie najlepiej scharakte-
ryzować przebieg tegorocznego sezonu rywaliza-
cji regat jachtów morskich cyklu PBP. Gdyby na 
jego podstawie ocenić zasadność kontynuowa-
nia klasy�kacji PBP, należałoby dokonać gruntow-
nej rewizji zasad jego rozgrywania. Ponieważ jed-

nak przez siedem lat klasy�kacja cieszyła się popularno-
ścią wśród uczestników regat, z decyzją w sprawie zasad-
niczych zmian lub zaniechania jej prowadzenia należy po-
czekać do końca sezonu 2021. 

Tymczasem warto zastanowić się co było i jest dobre-
go w projekcie PBP, co chcielibyśmy poprawić, co zmienić, 
czego oczekujemy. Pomysły i oczekiwania można formu-
łować pisząc na adres: pbp@pozz.org.pl, w takim czasie, 
aby Konferencja PBP mogła je wykorzystać na rzecz mo-
dy�kacji regulaminu.

Andrzej Szrubkowski
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Trudny sezon 2020
 Puchar Bałtyku Południowego
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XI regaty Eljacht Cup rozegrane zostały w dniach 15-16 sierpnia.
Fot. Anna Komosińska

II Regaty Gryfa o Puchar Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego odbyły się w dniach 2-5 lipca 
na wodach Zatoki Pomorskiej.
Fot. MKŻ Bryza

W Błękitnej Wstędze Zalewu Wiślanego – Pucharze 
Burmistrza Krynicy Morskiej do rywalizacji 
przystąpiło 50 żeglarzy na 12 jachtach.
Fot. mat. prasowe



Niewiele mniej niż w Chmielnie, bo 99 żeglarzy, sta-
nęło do rywalizacji w rozegranych 8 i 9 sierpnia na Jezio-
rze Wdzydzkim X Regatach o Puchar Wójta Gminy Ko-
ścierzyna. Mimo słabego wiatru odbyło się siedem bie-
gów w klasie Omega (były to równocześnie I Mistrzostwa 
Kaszub w Narodowej Klasie Omega) i po pięć w pozosta-
łych klasach.

Organizatorem kościerskich regat był Uczniow-
ski Klub Sportowy Wodniacy Garczyn, we współpracy 
z Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Baza znajdowała się 
w Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach.

Imprezą towarzyszącą tegorocznemu ŻPK była III 
edycja Old Boys Regatta (29-30 sierpnia), która podzielo-
na została na dwie konkurencje 18-45 lat i 45+. W pierw-
szej zwycięzcą został Paweł Kajeta z UKŻ Lamelka. Na 
drugim miejscu uplasował się Leszek Dubiela z Portowca 
Gołuń, a na trzecim Hubert Kurjańczyk z Gdyńskiej Aka-
demii Żeglarstwa.

W niedzielę zwycięzcą kategorii 45+ został Leszek 
Dubiela z Portowca Gołuń, a drugie miejsce zajął 90-letni 
Teo�l Kaczmarek, wieloletni trener w Jachtklubie Stocz-
ni Gdańskiej i współtwórca UKŻ Lamelka Kartuzy. Trzeci 
był Piotr Kropidłowski z Portowca Gołuń.

W ostatnich pucharowych regatach – XIV Mistrzo-
stwach Kartuz – żeglarze ścigali się na jeziorze Brod-
no Wielkie w klasach Optimist, Cadet, 2020, Omega 
i w grupie Open. Bazą regat było Centrum Sportów Wod-
nych i Promocji Regionu na Złotej Górze, a do rywaliza-
cji na wodzie przystąpiło ok. 180 żeglarzy i żeglarek. Po-
goda dopisała, choć wiatr nie rozpieszczał uczestników 
i niektórym klasom uniemożliwił rozegranie kompletu 
wyścigów.

– Dopisało zarówno słońce, jak i załogi – zapewniała 
Hanna Kajeta z UKŻ Lamelka Kartuzy. – Niestety, zawiódł 
wiatr, bo momentami był bardzo słaby. Mimo to regaty się 
udały, a emocje nie opuszczały ani zawodników, ani ki-
biców obserwujących z pomostu zmagania na wodzie. 
Z siedmiu zaplanowanych dla każdej grupy wyścigów ro-
zegraliśmy po trzy, z wyjątkiem grupy „0”, która ścigała się 
na odrębnej trasie i w sobotę rozegrała cztery.

A jak wygląda klasy�kacja końcowa tegorocznego VI 
ŻPK? W grupie Optimist „0” zwyciężyła Zo�a Hucińska 
z UKŻ OPTI CWM Gdynia. W klasy�kacji Optimist UKS 
najlepszy był Karol Stachowski z Gdańskiego Klubu Że-
glarskiego, a w klasie Cadet Marcel Kuriańczyk i Filip No-
wak z UKŻ Lamelka Kartuzy. Hubert Kurjańczyk i Mak-

symilian Pelowski, zawodnicy Gdyńskiej Akademii Że-
glarstwa, zajęli pierwsze miejsce w klasy�kacji Open U24. 
W klasy�kacji klubowej najlepszy okazał się UKS Wod-
niacy Garczyn.

Organizatorami tegorocznego Żeglarskiego Pucharu 
Kaszub były: UKS Lamelka Kartuzy, przy współpracy klu-
bów biorących udział w pucharowych regatach oraz gmi-
na Kościerzyna i Pomorski Związek Żeglarski.

Pełną klasy�kację VI ŻPK można znaleźć na porta-
lu Żeglarski.info. Pucharowe zmagania odbywały się przy 
wsparciu Pomorskiej Federacji Sportu ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego.

Dariusz Olejniczak

2020

Cztery pucharowe regaty rozegrano 
w Mechelinkach, Chmielnie, Wdzydzach 
i Kartuzach. Inaugurować tegoroczny 
VI ŻPK miały regaty w Mechelinkach, ale 
przed nimi nastąpiło pucharowe preludium. 
W dniach 29-31 maja odbyły się tzw. 
wyścigi rozgrzewkowe.

Zasady wyścigów rozgrzewkowych, zorganizowa-
nych z powodu panujących wówczas obostrzeń związa-
nych z pandemią koronawirusa, były proste – skoro nie 
można organizować otwartych, dużych regat, zaaranżowa-
no kilka odrębnych wyścigów w klubach żeglarskich. Mię-
dzy innymi w UKŻ Lamelka Kartuzy – w klasach Cadet 
i Optimist, w UKS Garczyn – w Cadetach i grupie OPP, 
a w GKSW Kilwater z Gowidlina – w klasie Optimist 0.

6 i 7 czerwca VI ŻPK rozpoczął się na dobre. W Me-
chelinkach rywalizowało 101 zawodników z dziewięciu 
pomorskich klubów.

– W tym roku po raz pierwszy w Pucharze Meche-
linek uczestniczyły kluby z Gdańska i Gdyni – mówiła 

Magdalena Radzka z zarządu Stowarzyszenia Port Me-
chelinki. – Nasi goście byli bardzo zadowoleni z przebiegu 
i organizacji zawodów. Nie nudzili się nawet podczas 
oczekiwania na sprzyjające warunki pogodowe. Wykorzy-
stali ten czas na zwiedzanie naszej pięknej okolicy.

Także druga pucharowa impreza, rozegrany 18 
i 19 lipca Puchar Jezior Chmieleńskich, udała się znako-
micie. Pojawiły się 102 jachty. Rywalizowały przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie i przyjemnym wietrze. Na jezio-
rze Kłodno, jak co roku, ścigały się klasy Optimist gru-
pa 0, Optimist UKS, Cadet oraz jachty w grupie Open. 
W tym samym czasie na Jeziorze Raduńskim Dolnym, po 
raz pierwszy do wyścigu stanęły jachty kabinowe.

Nie była to jedyna atrakcja weekendu w Chmielnie. 
Przed regatami w Lokalnej Grupie Rybackiej odbyło się 
spotkanie z Szymonem Kuczyńskim. Żeglarz, który dwu-
krotnie samotnie opłynął świat pod żaglami, opowiedział 
o tych rejsach, pokazał też zdjęcia i �lmy z morskich wę-
drówek. Ponadto dzieci, młodzież i dorośli mieli niepo-
wtarzalną okazję pożeglować z nim po jeziorze Kłodno 
nowym jachtem 2020 i zdobyć zdjęcie z autografem.

Klub z Garczyna wygrywa
 VI Żeglarski Puchar Kaszub 
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Na starcie pierwszych regat VI Żeglarskiego Pucharu Kaszub 
stawiło się 101 zawodników z 9 pomorskich klubów.
Fot. Tadeusz Lademann

2020

Mistrzostwa Kartuz były ostatnimi regatami tegorocznego ŻPK. 
Fot. mat. prasowe

Cykl VI ŻPK otwierał Puchar Mechelinek.
Fot. Tadeusz Lademann

W tym roku po raz pierwszy w Pucharze Mechelinek 
uczestniczyły kluby z Gdańska i Gdyni.
Fot. Tadeusz Lademann

Zawody rozgrywane były 
przy zmiennej aurze.
Fot. Tadeusz Lademann

Dumni zwycięzcy XIV Mistrzostw Kartuz. 
Fot. mat. prasowe



Wśród obecnych na zakończeniu Memoriału byli 
m.in. dyrektor MOKSiR w Pucku Jerzy Klimczuk, prezes 
�rmy Orvaldi Power Protection Piotr Orwaldi i członek 
zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego Jakub Pan-
kowski, odpowiedzialny w PoZŻ m.in. za klasę Omega.

– Dziękuję za wspaniałą atmosferę, liczny udział 
w imprezie i za dobre ściganie – mówił Jakub Pankowski. 
– Zapraszamy do Pucka za rok. Na pewno będziemy orga-
nizowali kolejną edycję tych regat.

Organizatorem Memoriału był Pomorski Związek 
Żeglarski oraz Polski Związek Klasy Omega.

Główny sponsor to �rma Orvaldi Power Protection. 
Wśród sponsorów były też �rmy Rooto System, VBW En-
gineering, APS Group. Partnerem imprezy zaś MOKSiR 
Puck, a patronowała jej burmistrz Pucka Hanna Pruch-
niewska.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann
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Omegi walczyły
o wiatr

 Memoriał Juliusza Sieradzkiego
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Załoga Romualda Knasieckiego 
(MT.T.SW Międzychód) triumfowała w klasie 
Omega Standard, a w klasie Omega Sport 
najlepszy był team Marcina Styborskiego 
(PG Racing Politechnika Gdańska). Obie 
załogi były najlepsze w rozegranym 
w Pucku Memoriale Juliusza Sieradzkiego.

W dniach 15-16 sierpnia, w ramach Porta Pucharu 
Polski w klasie Omega 2020, 40 załóg ścigało się w dzie-
więciu wyścigach. Poza rywalizacją sportową, zawodnicy 
doświadczyli także walki ze słabym wiatrem.

– Mimo kłopotów z wiatrem, regaty udały się kon-
certowo – zapewniał Daniel Sokołowski, prezes Polskie-
go Związku Klasy Omega. – Wiało ze wschodu, była 
duża fala, ale wiatru było mało. Łatwo nie było, ale jeste-
śmy bardzo zadowoleni. Duże brawa dla komisji sędziow-
skiej, bo naprawdę znakomicie sobie poradzili. Rozegrano 
dziewięć wyścigów i nie ma żadnych wątpliwości, kto był 
w tych regatach najlepszy. Jestem pewny, że wszyscy wyja-
dą z Pucka z uśmiechem na twarzach.

O tym, że łatwo nie było, mówił też zdobywca pierw-
szej lokaty w klasie Standard Romuald Knasiecki.

– Byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby było więcej 
wiatru – przekonywał żeglarz. – Z drugiej strony, wszy-
scy mieli takie same warunki. Na wodzie działo się bardzo 

dużo. Raz byliśmy na osiemnastej lokacie, innym razem 
na pierwszej. Najważniejsze, że wygraliśmy.

Ze zwycięstwa w klasie Sport cieszył się Marcin Sty-
borski:

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, zwłaszcza, że na to 
zwycięstwo czekałem trzy lata – mówił sternik. – Startuję 
na Omegach od 2017 roku i do tej pory nie udawało mi się 

wygrać w Memoriale. Aż do teraz. Organizacja regat była 
świetna, akwen wspaniały, konkurencja dopisała. W czo-
łówce było bardzo ciasno. Wiatru było za mało, ale to nic.

Na starcie regat stanęło 40 załóg.

W klasie Sport triumfowała załoga Marcina Styborskiego 
z PG Racing Politechnika Gdańska.

Załoga jachtu POL 334: Jakub Pankiewicz, 
Andrzej Osuch i Paweł Mika.

Daniel Sokołowski, prezes Polskiego Związku 
Klasy Omega.

Załoga Fabiana Mackiewicza z MKS Marina Niesulice (POL 338)
w starciu z załogą Pawła Kaloty z YKP Warszawa (POL 1924).

Załoga Krzysztofa Turzy, Huberta 
Radzimowskiego i Marcina Nowaka.



Druga reprezentacja Czech zwyciężyła 
w I Światowych Polonijnych Mistrzostwach 
Żeglarskich, które 12 i 13 września 
rozgrywane były w Gdyni. Na drugim 
stopniu podium stanęli Polonusi z Austrii. 
Trzecią lokatę wywalczyli nasi rodacy 
z załogi Czechy 1.

Na dalszych miejscach znaleźli się kolejno polonijni 
żeglarze ze Szwecji, Niemiec, Kazachstanu i załoga Austria 
1. Warunki na wodzie nie były łatwe. Wiał porywisty wiatr 
o sile dochodzącej nawet do 6°B.

– Wrażenia z regat mamy niesamowite – mówił Emil 
Dyrcz z Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii 
UPSA, startujący w drugiej reprezentacji Austrii. – Udało 
nam się ukończyć wszystkie biegi! Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że zajęliśmy tak dobrą lokatę.

Załoga Austrii 1, zamykająca stawkę uczestników te-
gorocznych mistrzostw, nie składa broni.

– Było fantastycznie – deklarował Kamil Ludwiczak 
z Wiednia. – Tym razem nam nie poszło, ale za rok przy-
jedziemy tu po zwycięstwo!

Zadowoleni z udziału w mistrzostwach byli tak-
że nasi rodacy z Kazachstanu. Dla części z nich były to 
pierwsze regaty sportowe.

– Nie przypłynęliśmy ostatni i to się liczy – mówił 
Aleksander Nieczajew. – Choć w sobotę zaliczyliśmy wy-
wrotkę, jesteśmy przekonani, że żeglarstwo to fantastycz-
ny sport.

Zwycięzcy, druga reprezentacja Czech, również od-
czuli trudy żeglugi regatowej na morzu.

– Sobota była bardzo trudna – mówił Henryk Cieślar 
z Zaolzia. – Udało się nam jednak ukończyć wszystkie bie-
gi i to na pierwszym miejscu. W niedzielę mogliśmy po-

płynąć bardziej ase-
kuracyjnie. 

Załogi ścigały 
się na jachtach klasy 
2020. Obsługę tech-
niczną łódek zapew-
niał Jan Springer, dy-
rektor Zakładu Bu-
dowy Jachtów w �rmie PRO-AIR, a prywatnie mistrz 
świata w radiojachtingu. Niektóre załogi wspierali ster-
nicy m.in. z YKP Gdynia, Stowarzyszenia Port Mechelin-
ki i MKŻ Arka Gdynia, a także słynny samotnik Szymon 
Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda. Opiekę na wo-
dzie sprawował m.in. żeglarz polarny Ireneusz Kamiński 
na jachcie Admirał Dickman.

W uroczystości zakończenia regat poza zawodnika-
mi wzięli udział m.in.: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Bonisławski, prezes Dalmor Property Ma-
nagement Aleksandra Mietlicka, kontradmirał Piotr Stoc-
ki z Akademii Marynarki Wojennej i prezes Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Polonijne mistrzostwa to efekt współpracy trzech 
organizatorów: PoZŻ, Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. I Świa-
towe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie s�nansowane zo-
stały ze środków Ministerstwa Sportu. Patronatem ob-
jął wydarzenie Polski Komitet Olimpijski. Patronat ho-
norowy sprawowali: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Bonisławski, rektor AMW kontradmirał 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz prezes PoZŻ Bogu-
sław Witkowski.

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann

W weekend 5-6 września załogi ośmiu 
konsulów honorowych rywalizowały 
w drugiej edycji Morskich Regat Konsulów.

Przeprowadzone po raz pierwszy 9 czerwca 2019 
roku Morskie Regaty Konsulów są imprezą organizo-
waną wspólnie przez Pomorski Związek Żeglarski i Sto-
warzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce. W ubie-
głym roku w zawodach ścigało się sześć załóg, a najlep-
szy okazał się Sławomir Kalicki, konsul honorowy Repu-
bliki Malty. 

Druga edycja została zorganizowana z większym roz-
machem – trwała dwa dni i wzięło w niej udział ośmiu 
konsulów: Janusz Jarosiński (konsul honorowy Królestwa 
Belgii), Magdalena Pramfelt (konsul honorowa Królestwa 
Szwecji), Tomasz Kopoczyński (konsul honorowy Wiel-
kiego Księstwa Luksemburga), Sławomir Kalicki (konsul 
honorowy Republiki Malty), Józef Poltrok (konsul hono-
rowy Republiki Litewskiej), Alain Mompert (konsul ho-
norowy Republiki Francuskiej), Jan Zacharewicz (konsul 
honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu) i Jan Strawiń-
ski (konsul honorowy Republiki Bułgarii).

W sobotę 5 września pod �agami państw uczest-
niczących w II Morskich Regatach Konsulów na jach-

tach 2020 ścigały 
się młode załogi. 
Najlepsza w klasy-
�kacji generalnej 
i w grupie Sport 
okazała się zało-
ga jachtu 105 ze 
sternikiem Paw-
łem Trellą, płyną-
ca pod �agą Kró-

lestwa Szwecji. Kolejne dwa miejsca – zarówno w grupie 
Sport, jak i klasy�kacji generalnej – zajął jacht 113, płyną-
cy pod �agą Republiki Litewskiej, ze sterniczką Antoni-
ną Marciniak oraz jacht 111, płynący pod �agą Republiki 
Malty, ze sternikiem Filipem Ciszkiewiczem.

W grupie Regular pierwsze miejsce, a w klasy�kacji 
generalnej czwarte, zajęła łódka 102, płynąca pod �agą Re-
publiki Bułgarii, ze sternikiem Dominikiem Śliwińskim. 
Kolejne dwie lokaty w tej grupie zajęły płynąca pod �agą 
Królestwa Belgii, ze sternikiem Tymonem Gajdzińskim, 
łódka 101 oraz startująca pod �agą Republiki Francuskiej 
łódka 112, ze sternikiem Jakubem Pietrzakiem.

W niedzielę 6 września do rywalizacji, również na 
jachtach 2020, włączyły się załogi konsulów honorowych. 
Rywalizacja była zacięta, a trzy wyścigi pozwoliły wyłonić 
zwycięzcę, którym został team konsula honorowego Re-
publiki Malty Sławomira Kalickiego.

– Wygrałem, bo miałem świetną załogę - mówi Sła-
womir Kalicki. – Regaty wymagały od nas sporego wysił-
ku, sprawności i zaangażowania wszystkich. Takie zawody 
to jest coś, co cieszy i co się potem miło wspomina.

Dzięki niezwykle wyrównanej rywalizacji, podob-
nie jak w ubiegłym roku, pozostałe załogi zajęły ex aequo 
drugie miejsca.

Organizatorami II Morskich Regat Konsulów byli 
Pomorski Związek Żeglarski, Polski Związek Żeglarski 
i Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce. 

Partnerami – Dalmor Property Managment, Łącz-
pol sp. z o.o., Marina Yacht Park, Rooto System i Orval-
di Power Protection, a patronem medialnym portal Że-
glarski.info.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann 
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 II Morskie Regaty Konsulów 

Malta najlepsza!
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Załoga drugiej reprezentacji Czech.

Drugi z lewej Sławomir Kalicki, konsul honorowy Malty.

  Polonijne mistrzostwa

Załogi z Czech 
na podium
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Puchar Małych Żagli to impreza, której 
celem jest popularyzacja żeglarstwa 
deskowego wśród najmłodszych dzieci 
w województwie pomorskim. Inicjatywę 
wsparły Pomorska Federacja Sportu, 
Pomorski Związek Żeglarski i Polskie 
Stowarzyszenie Windsurfingu. 

Pierwsza edycja PMŻ to cykl czterech regat, rozgry-
wanych kolejno – od lipca do września – w Górkach Za-
chodnich (Gdański Klub Żeglarski), Pucku (Pucki Klub 
Żeglarski), Łebie (Łebski Klub Żeglarski) i Osieku (UKS 
Kałębie).

Najważniejszym celem Pucharu jest stworzenie naj-
młodszym zawodnikom i zawodniczkom szansy na spor-
tową rywalizację.

– W tym roku wystartowaliśmy z Pucharem Małych 
Żagli po raz pierwszy, ale inicjatywa kiełkowała od co naj-
mniej dwóch lat – mówi Filip Lipski, trener koordynator 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego. – W jej realizację za-
angażowany był Grzegorz Mańkucki z Gdańskiego Klu-
bu Żeglarskiego oraz inni trenerzy z pomorskich klubów 
szkolących windsurferów. Ich przedstawiciele uznali, że 
aby osiągać wyniki, należy zadbać nie tylko o nabór klu-
bowej kadry, ale także stworzyć warunki motywujące do 
treningów i uzyskiwania jak najlepszych rezultatów.

Dwie pucharowe klasy�kacje na deskach Bic Techno 
293 One Design z żaglami 4,0 i 5,8, objęły najmłodszych 

deskarzy, młodzików do lat 14. Stąd zresztą nazwa impre-
zy – Puchar Małych Żagli. Wymyślili ją sami deskarze, za-
inspirowani wielkością żagli, na których szkolą się naj-
młodsi windsurferzy.

– Z mojego doświadczenia, nabytego przy okazji or-
ganizacji Żeglarskiego Pucharu Kaszub, wynikało, że cykl 
pucharowy jest dobrym rozwiązaniem dla takiej inicjaty-
wy – zapewnia Filip Lipski. – W tym roku opracowaliśmy 
regulamin i ruszyliśmy z regatami. Ocena cyklu należy do 
uczestników, ale wiem, że odbiór jest bardzo pozytywny 
i mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy konty-
nuować Puchar Małych Żagli pod auspicjami PoZŻ i Po-
morskiej Federacji Sportu.

Zwycięzcami I PMŻ zostali – w klasy�kacji Żagle 5,8: 
Ryszard Zem�er z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego i jego 
klubowa koleżanka Marta Miedzierska. W klasy�kacji 
Żagle 4,0 najlepsi byli Olaf Podbielski z Sopockiego Klu-
bu Żeglarskiego i Kalina Szostek z Gdańskiego Klubu Że-
glarskiego. Trzy najlepsze kluby to: Sopocki Klub Żeglar-
ski, Gdański Klub Żeglarski i Łebski Klub Żeglarski. Na 
dalszych miejscach znalazły się UKS Kałębie i Pucki Klub 
Żeglarski.

Impreza zorganizowana została w ramach Pomor-
skiego Programu Rozwoju Sportu i do�nansowana z fun-
duszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego.

Dariusz Olejniczak
Fot. Marcin Ciachorowski
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Tak wyglądała rywalizacja podczas 
pucharowych regat na jeziorze Osiek.

2020

Dobry pomysł 
na trudne czasy

 Puchar Małych Żagli 2020 

  Rok w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa 

Zdalne nauczanie
Ubiegły rok w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa 
i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego miał obfitować w ciekawe 
wydarzenia i nowe projekty. Stało się 
jednak inaczej i plan został zrealizowany 
w pomniejszonym zakresie.
 

Kontynuowany był projekt z zakresu nauczania że-
glarstwa i edukacji morskiej, realizowany już czwarty 
rok w ramach umowy pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni 
a PoZŻ. Od września 1919 do marca 2020 roku, w cotygo-
dniowych spotkaniach, uczniowie z klasy Va Szkoły Pod-
stawowej nr 51 w Gdyni, poznawali żeglarstwo w pracow-
niach, na stanowiskach modelowych i symulatorach. Za-
jęcia uzupełniały ćwiczenia w terenie, na sali gimnastycz-
nej i basenie. Jesienią i zimą uczestniczyli w warsztatach: 
ratownictwa i pomocy przedmedycznej, prac bosmań-
skich, budowy jachtu i elementów prawa drogi.

Z chwilą ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, ogra-
niczenia funkcjonowania szkół wymusiły wprowadzenie 
zdalnego przekazywania wiedzy. Materiały opracowy-
wali na bieżąco nauczyciele SP nr 51, Małgorzata Frącek 
i Paweł Wołosewicz oraz instruktorzy PSŻiEM. Ponad-
to, zbiory zabawowych, żeglarskich testów edukacyjnych 
udostępniła Iwona Poźniak, konsultant ds. edukacji mor-
skiej oraz projektów edukacyjnych, ze współpracującego 
z PoZŻ Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Po wakacjach, już jako szóstoklasiści, uczniowie roz-
poczęli systematyczną naukę żeglowania na odkrytopo-
kładowych, mieczowych jachtach 2020, charterowanych 
z �rmy PRO-AIR sp. z o.o. w Gdyni.

– Wcześniej dzieci pływały na jachtach balastowych, 
DZ-tach i Optimistach, teraz mają okazję spróbowania 
swoich sił na jachtach 2020, z możliwością systematyczne-
go zwiększania umiejętności – mówi Paweł Wołosewicz.

Odbyła się także, na przełomie roku 2019-2020, 
V edycja warsztatów nawigacyjnych, zorganizowanych 
przez PSŻiEM PoZŻ oraz Centrum Edukacji Nauczycie-
li w Gdańsku. Uczniowie klas VI, VII i VIII, z Gdańska, 
Gdyni, Szemudu, Rumi, Częstkowa, Leźna i Sopotu, wraz 
ze swoimi nauczycielami, przez dwa tygodnie uczyli się 
posługiwania przyborami nawigacyjnymi, określania po-

zycji geogra�cznej, wykreślania kursu na mapie morskiej 
i tworzenia zapisów w dzienniku jachtowym. 

W subregionie słupskim w warsztatach zorganizowa-
nych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Funda-
cję Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ven-
tum” w Słupsku, wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze 
szkół w Słupsku, Kobylnicy, Ustce, Zagórzycy, Łebie, Ma-
szewie Lęborskim, Bierkowie i Zaleskich.

W pierwszym, szkolnym etapie konkursu, 12 lute-
go 2020, uczestniczyło 74 uczniów z 18 szkół podstawo-
wych województwa pomorskiego. Do pół�nału zakwali-
�kowało się 15 uczniów z rejonu gdyńskiego i 36 z rejonu 
słupskiego. W związku ze stanem epidemii uniemożliwia-
jącym dalsze poprowadzenie eliminacji konkursowych, 
Jury V Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawiga-
cji w składzie: kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski, 
Fundacja Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” 
– przewodniczący; Leopold Naskręt, Pomorski Związek 
Żeglarski – członek; Iwona Poźniak, Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Słupsku – sekretarz, wyłoniło 25 �-
nalistów, a spośród nich Mistrza Nawigacji Województwa 
Pomorskiego 2020. Tytuł przyznano Paulinie Wojtaszek 
ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (opiekun: Joanna 
Ploch). Drugie miejsce zajął Michał Orłowski z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku, (opiekun: Anna Wo-
likowska), a trzecie Julia Nakoneczna ze Szkoły Podsta-
wowej w Kobylnicy (opiekun: Joanna Ploch).

Zdalna sesja z laureatami odbyła się 10 czerwca br. 
W spotkaniu, które prowadziła Bożena Żuk, dyrektor 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, uczest-
niczył Józef Sarnowski – członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Adam Krawiec – dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego, Aleksandra Bąkowska – przewodniczą-
ca Zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświa-
towej, kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski i kpt. Le-
opold Naskręt z PoZŻ. Wszyscy zgodnie podkreślali wy-
jątkowy charakter Konkursu nawigacyjnego i jego inter-
dyscyplinarność.

Leopold Naskręt 
Fot. Tadeusz Lademann



kie medale. Wśród chłopców najlepszy 
był Filip Nosol z ChKŻ, a wśród dziew-
cząt Ewa Lewandowska z KS AZS AW-
FiS Gdańsk. Dla Ewy to był już trzeci me-
dal mistrzostw Polski, w tym drugi zło-
ty. W RS:X wszystkie medale również zo-
stają na Pomorzu. Wygrał Kamil Mano-
wiecki z SKŻ, a drugie i trzecie miejsca 
zajęli Dominik Lewiński i Michał Polak 
z GKŻ. Klasa Techno ścigała się w sprin-
cie w kategoriach dziewcząt i chłopców. 
Z sześciu medali trzy wywalczyli żeglarze 
z Trójmiasta. Złoto przypadło Aleksandrze 
Wasiewicz z SKŻ, srebro Annie Igielskiej 
z GKŻ, a w kategorii chłopców po złoto 
sięgnął Konrad Machura z SKŻ.

W drugiej połowie września walka o medale przenio-
sła się do Górek Zachodnich, gdzie rozegrano mistrzo-
stwa Polski w sprincie w klasach Laser 4,7, Laser Radial 
i Laser oraz mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich. Me-
dale Lasera Radiala w sprincie wywalczyli: brąz – Maciej 
Panaś, złoto – Laura Szulc, brąz – Klara Sobczak – wszy-
scy z ChKŻ. W LAR U19 brąz zdobyła Kinga Brzóska 
z MKŻ Arka Gdynia, a w Laserze mężczyzn najlepszy był 
Michał Krasodomski z KS AZS AWFiS Gdańsk. 

W Laserze 4,7 dziewcząt srebro i brąz wywalczyły ko-
lejno Maria Suchocka i Janka Dmochowska z MKŻ Arka 
Gdynia, a w kategorii chłopców brąz Miłosz Michalak 
z YKP Gdynia. 

Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich przynio-
sły rozstrzygnięcia w klasach 29er, 420, Laser Radial ju-
niorów, HC16 i Nacra 15. Klasa 29er to dwa złote medale 
dla YKP Gdynia, obydwa dla Gustawa Micińskiego i Ma-
teusza Gwoździa, pierwszy w kategorii juniorów młod-
szych, drugi w kategorii juniorów. W 420 wśród mężczyzn 
złoto wywalczył Patryk Kosmalski z ChKŻ, a jego klubo-
wa koleżanka Agnieszka Pawłowska była druga wśród ju-
niorek. W kategorii juniorów młodszych ze srebrnego me-
dalu cieszyły się Paulina Rutkowska z Igą Wielczyk z YKP 
Gdynia, a brąz przypadł Janowi Zamojskiemu z Zo�ą Ku-
charską z tego samego klubu. Trochę martwi brak medali 
w klasach juniorskich Lasera Radiala mężczyzn. 

W klasach katamaranów juniorzy z UKS Navigo So-
pot potwierdzili hegemonię i zgarnęli wszystkie medale, 
a złoto wywalczyli Zuzanna Tomaszewska i Kacper Bła-
szczyk w HC16 i Mikołaj Zmitrowicz z Rodionem Mush-
chininem w Nacra 15. 

Zmagania o medale mistrzostw Polski zakończyły 
konkurencje juniorów młodszych w klasie Laser 4,7, które 
odbyły się w Giżycku w dniach 1-4 października, dokłada-
jąc do pomorskiej puli tylko jeden brązowy medal Janiny 
Dmochowskiej z MKŻ Arka Gdynia.

Polacy na arenach międzynarodowych
Polacy sezon rozpoczęli na antypodach. W lutym 

przeprowadzono MŚ w klasie 49er w Geelong w Austra-
lii, gdzie nasi reprezentanci startowali przygotowując się 
do udziału w igrzyskach olimpijskich w Japonii. Najwyżej 
sklasy�kowaną polską załogą byli Łukasz Przybytek i Pa-
weł Kołodziński z KS AZS AWFiS Gdańsk, którzy ukoń-

czyli regaty na 17 miejscu. W 49er FX załoga Aleksan-
dra Melzacka i Kinga Łoboda były 29. Również w lutym 
w Melbourne w Australii odbyły się MŚ Seniorów w kla-
sie Laser, a Magdalena Kwaśna z ChKŻ zajęła 5 miejsce. 
W dniach 23-29 lutego w australijskim Sorrento przepro-
wadzono mistrzostwa świata w klasie RS:X. Piąty był tam 
Paweł Tarnowski z SKŻ Ergo Hestia Sopot, a ósma Maja 
Dziarnowska z tego samego klubu.

W marcu pandemia pokrzyżowała wszystkie plany 
startów za granicami kraju. Większość imprez między-
narodowych zastała przeniesiona lub anulowana. Igrzy-
ska olimpijskie przeniesiono na 2021 rok. W klasach 420 
i 470 nie odbyła się żadna główna impreza międzynarodo-
wa. Poza lutowymi regatami Lasera w Melbourne, odwo-
łano wszystkie inne rangi mistrzostw świata w tej klasie. 
Z europejskich mistrzostw przeprowadzono w Laserze je-
dynie sierpniowe ME w Laserze 4,7 oraz w Polsce w Gór-
kach Zachodnich, w dniach 6-13 października, seniorskie 
ME, na których Filip Ciszkiewicz z MKŻ Arka Gdynia 
zdobył srebrny medal w Radialu.

Na przełomie września i października przeprowa-
dzono ME w klasie 49er. Odbyły się na jeziorze Attersee 
w Austrii, bez spektakularnych sukcesów Polaków. Zało-
ga Melzacka/Łoboda zajęła tam 7 miejsce, a nasi najlepsi 
49erowcy Przbytek/Kołodziński nie startowali ze wzglę-
du na kontuzję. 

Rok 2020 miał być ostatnim rokiem klasy RS:X jako 
klasy olimpijskiej. Zawodnicy zaczęli się przesiadać na 
„latające” deski: iQFoil – nową olimpijską klasę oraz na 
klasę Formula Foil. 

W dniach 17-22 sierpnia w szwajcarskiej miejsco-
wości Silvaplana odbyły się MŚ Formula Foil. Nie zabra-
kło tam naszych deskarzy. Srebrne medale zdobyli Maja 
Dziarnowska i Przemysław Miarczyński z SKŻ, piąta 
była ich klubowa koleżanka Karolina Lipińska. W tych 
samych regatach w kategorii młodzieżowej bardzo dobrze 
zaprezentował się zawodnik GKŻ Michał Polak, zdoby-
wając brązowy medal. 

Bezpośrednio po mistrzostwach świata, w tym sa-
mym miejscu odbyły się ME w iQFoil. W tych zawodach 
Przemysław Miarczyński zajął 12 miejsce, a wśród Po-
lek najlepsza była Karolina Lipińska, kończąc regaty na 
8 miejscu. 

Filip Lipski
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Magdalena Kwaśna, piąta zawodniczka mistrzostw świata klasy Laser Radial.
Fot. Jon West Photography

Pomorskie z medalami
 Żeglarskie współzawodnictwo 2020

Miniony sezon był wyjątkowy dla 
żeglarzy i całego sportu. Pandemia 
spowodowała odwołanie wielu imprez 
międzynarodowych, w tym najważniejszego 
sportowego wydarzenia na świecie: igrzysk 
olimpijskich. Pomorscy zawodnicy walczyli 
jednak, gdzie tylko mogli…

Dzieci i młodzież na krajowych akwenach
Pierwszą krajową imprezą główną były mistrzostwa 

Polski klasy Cadet, które odbyły się w Pucku w dniach 
8-10 lipca. Wśród dziewcząt srebro zdobyły reprezentant-
ki Pomorza Malwina Walter i Anna Łyczko z ŻUKS Stę-
życa, a tuż za podium znalazły się Weronika Marszalik 
i Pola Kostuch z UKŻ Lamelka Kartuzy. Wśród chłopców 
ze srebrnego medalu cieszyli się Marcel Kuriańczyk i Fi-
lip Nowak z UKŻ Lamelka Kartuzy. 

Podczas regat o Puchar Prezydenta Sopotu, w dniach 
18-21 lipca, przeprowadzono mistrzostwa Polski w klasie 
RS:X. W pierwszej części rywalizowali zawodnicy pływa-
jący na żaglach 8,5 – seniorki kobiety, młodzież, juniorzy 
i juniorki. Najlepsza w kategorii młodzież była Lidia Su-
likowska z SKŻ Ego Hestia Sopot. Juniorskie złoto (oraz 
brąz w kategorii młodzież) zdobyła Anna Igielska z GKŻ 
Gdańsk. Najlepszym juniorem został Kamil Manowiecki 
z SKŻ Ergo Hestia Sopot. W drugiej części regat żeglowali 
zawodnicy na żaglach 9,5 – seniorzy i młodzieżowcy. Wy-
niki młodzieżowców to również całe podium Pomorzan, 
z Kamilem Manowieckim z SKŻ ze złotem na czele. 

Tegoroczna Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ro-
zegrana została w Pucku, w dniach 6-9 sierpnia, jako Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych. Żeglarze współza-
wodniczyli w trzech klasach: Optimist, L’Equipe i Tech-
no. W L’Equipe nie odnieśliśmy jako województwo suk-
cesów. Pomorzanie zdominowali klasę Optimist, zajmu-
jąc całe podium. Złote medale zawisły na szyjach Pauli-
ny Rutkowskiej i Jana Zamojskiego z YKP Gdynia, za-
wodników trenera Przemysława Strusia. Srebro wśród 
chłopców wywalczył Szymon Kolka, a wśród dziewcząt 
brąz Alicja Tutkowska – również zawodnicy Przemka. Do 

kompletu medali należy dołożyć jeszcze srebrny Ewy Le-
wandowskiej z KS AZS AWFiS Gdańsk. 

W klasie Techno reprezentanci Pomorza zdobyli 4 
medale. Wśród dziewcząt srebro Anna Igielska z GKŻ 
Gdańsk, a brąz Aleksandra Wasiewicz z SKŻ Ergo Hestia 
Sopot. Wśród chłopców najlepszy był Konrad Machura 
z SKŻ, a trzeci Filip Dmochowski z GKŻ. 

Kolejne regaty rangi mistrzowskiej to mistrzostwa 
Polski w sprincie klasy 420 przeprowadzone w Giżycku, 
w dniach 15-16 sierpnia. Jedynym, ale bardzo cennym ak-
centem medalowym było zdobycie pierwszego miejsca 
w kategorii U17 przez Ewę Lewandowską z KS AZS AW-
FiS Gdańsk. Ewa startowała z Marią Konarzewską z Gi-
życkiej Grupy Regatowej. 

W drugiej połowie sierpnia w Gdyni rozpoczęły się 
Volvo Gdynia Sailing Days. Młodzicy i juniorzy młodsi 
w klasie O’pen Skiff rywalizowali w dniach 20-22 sierpnia. 
Spośród pomorskich młodzików najlepiej żeglował Piotr 
Trella z MKŻ Arka Gdynia, a spośród juniorów młod-
szych Jakub Rozwadowski z Akademii Żeglarskiej Pre-
stige z Sopotu. Obydwaj zdobyli srebrne medale w swo-
ich kategoriach. Brąz w kategorii młodzików wywalczyła 
Aniela Frąckowiak z MKŻ Arka Gdynia. W tym samym 
terminie rywalizowali w Gdyni żeglarze i żeglarki olimpij-
skich klas 49er i 49er FX. Najlepszymi młodzieżowcami 
w 49erze zostali reprezentanci YKP Gdynia – Mikołaj Sta-
niul i Jakub Sztorch. 

W ramach GVSD, w dniach 24-26 sierpnia, odby-
ły się także, kilkakrotnie przekładane, mistrzostwa Polski 
w klasie 470. Na najwyższym podium stanęli reprezentan-
ci Pomorskiego Seweryn Wysokiński z CSW Opty Ust-
ka i Hanna Dzik z YKP Gdynia. Odebrali dwa komplety 
złotych medali za zwycięstwo w kategorii seniorów i mło-
dzieży mix.

W dniach 28-30 sierpnia rozegrano mistrzostwa Pol-
ski w klasie Laser Radial i Laser. W pierwszym sezonie 
seniorskich startów bezkonkurencyjna była Magdale-
na Kwaśna z ChKŻ. Jej klubowa koleżanka Klara Sob-
czak zdobyła brąz w kategorii juniorek młodszych, a tuż 
za nią uplasowała się Laura Szulc, też z ChKŻ. W Laserze 

najlepszy młodzieżowy wynik dla Pomorza to czwarte 
miejsce Kacpra Stanisławskiego z YKP Gdynia. 

Ostatnimi mistrzowskimi regatami żeglarskiego fe-
stiwalu VGSD były mistrzostwa Polski w sprincie w kla-
sach Optimist, L’Equipe, 29erTechno i RS:X. W 29erze 
złote medale wywalczyli zawodnicy YKP Gdynia – Gu-
staw Miciński i Mateusz Gwóźdź. W klasie Optimist, 
podobnie jak podczas mistrzostw w Pucku, domina-
cję w klasie potwierdzili Pomorzanie, zgarniając wszyst-

Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie 470.
Fot. Robert Hajduk/Shu�erSail.com



zeglarski.info22 zeglarski.info 23

glarstwo jest bodaj jedyną dyscypliną, w której dozwolo-
ne zostały właściwie wszystkie formy aktywności. Liczę, 
że ten sezon będzie bardzo udany, a my możemy skorzy-
stać z okazji i docenić to, co mamy w Polsce.

Wielu żeglarzy podkreślało, że to była wyjątkowa pa-
rada, nie tylko dlatego, że jej trasa i godzina startu różni-
ły się od parad w poprzednich latach. Nieprzewidzianym 
skutkiem ograniczeń wynikających z pandemii było to, 
że udało się zgromadzić w jednym miejscu duże żaglow-
ce, które zwykle o tej porze pływają już w odległych rejo-
nach Europy i świata.

Na pokładzie Pogorii płynącej z Gdańska do Gdyni 
obecny był też Marek Taber, sekretarz generalny PZŻ.

– Dla mnie parada jest ważnym wydarzeniem, po-
nieważ mamy okazję pokazać naszą piękną �otę, a to 
istotny element tegorocznego Święta Morza - mówił.

A Kazimierz Iwaszko, prezes Sail Training Associa-
tion Poland, armatora Pogorii dodał: – Atmosfera na po-
kładzie jest świetna, a my realizujemy ideę Zaruskiego 
i wyprowadzamy Polaków na morze.

Kawalkada żagli wyruszyła z wysokości mola 
w Brzeźnie o godz. 16.30, a ostatnie jednostki dotarły na 
metę tuż po 19. Wtedy komandor IV Żeglarskiej Parady 
Świętojańskiej, kpt. Artur Pierzyński, ogłosił jej zakoń-
czenie i podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu.

IV Żeglarska Parada Świętojańska zorganizowana 
została przez Pomorski Związek Żeglarski, przy współ-
pracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu i JMKW Kotwica 
w Gdyni, w ramach Święta Morza. Partnerem głównym 
był Port Gdynia.

– Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do peł-
nienia roli głównego partnera tak podniosłego i ważne-
go dla naszego regionu wydarzenia, w szczególnym roku 
stulecia zaślubin Polski z morzem – mówił Adam Meller, 
prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Jako Port 
Gdynia jesteśmy dumni, będąc portem macierzystym 
wielu wspaniałych żaglowców, które możemy podziwiać 
w trakcie parady.

Port Gdynia wyprodukował również �agi okoliczno-
ściowe, które otrzymały załogi jachtów.

Partnerami parady były także miasto Gdynia i Mari-
na Yacht Park. Patronat honorowy objęli: marszałek wo-
jewództwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydenci 
Gdańska, Sopotu i Gdyni. 

Dariusz Olejniczak
Fot. Tadeusz Lademann

Kilka tysięcy osób podziwiało 
z brzegu flotyllę żaglowców, jachtów 
i towarzyszących im motorówek, które 
20 czerwca przepłynęły w IV Żeglarskiej 
Paradzie Świętojańskiej z Gdańska-Brzeźna 
do Gdyni.
 

Wśród ponad setki jednostek nie zabrakło najsłyn-
niejszych żaglowców, jak Dar Młodzieży, Pogoria, Generał 
Zaruski i Zawisza Czarny. Były oldtimery i nowoczesne 
jachty, były jednostki regatowe i turystyczne – wszystkie 
płynęły w szyku paradnym dość blisko brzegu, dzięki cze-
mu publiczność zgromadzona na plażach i molach mogła 
dokładnie im się przyjrzeć.

– Świetnie, że udało się zgromadzić tyle łódek, mimo 
że nie są to regaty – mówiła Joanna Pajkowska, pierw-
sza Polka, która samotnie opłynęła ziemię jachtem w rej-
sie non stop. – Pomysł jest znakomity, ludzie mogą wyjść 
z domów i zobaczyć coś naprawdę pięknego. Cieszę się, 
że ja także mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu płynąc 
na Pogorii.

Z pokładu Pogorii obserwował paradę także Tomasz 
Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

– To święto polskiego żeglarstwa – podkreślał prezes 
Chamera. – Cieszę się, że po okresie zawieszenia większo-
ści działań, udało się wrócić do normalności, choć oczy-
wiście należy pamiętać, że zagrożenie jeszcze nie minęło 
i nadal należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Że-

Dziesiątki żagli na wodzie

2020

 IV Żeglarska Parada Świętojańska

2020

Parada rejowa 
na Darze Młodzieży.

W tegorocznej Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej 
mogliśmy podziwiać zarówno duże żaglowce, 
jak i mniejsze jachty.
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Na wodzie czarował Farurej - polski Opal wybudowany 
w 1980 r. w Stoczni Jachtowej im. J. Conrada Korzeniowskiego.

Pod pomarańczowym żaglem płynęła słynna 
Antica kapitana Jerzego Wąsowicza.

W paradzie nie zabrakło Pogorii.

Flotylla robiła imponujące wrażenie.



Warta honorowa przy tablicy komandora Bolesława Romanowskiego.

Janusz Marek Taber (z lewej), komandor Yacht Klubu Polski i sekretarz 
generalny Polskiego Związku Żeglarskiego wręczył Bogusławowi 
Witkowskiemu pamiątkową tabliczkę, upamiętniającą 55. rocznicę 
powstania Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

24 25
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Odsłonięcie tablic dwóch bohaterów 
w Alei Żeglarstwa Polskiego i uroczyste 
podniesienie bandery - tak wyglądało 
w sobotę 20 czerwca otwarcie pomorskiego 
sezonu żeglarskiego. 

W samo południe w Alei Żeglarstwa Polskiego, na 
południowym falochronie gdyńskiej mariny, odbyła się 
niezwykła uroczystość zorganizowana przez Pomorski 
Związek Żeglarski – odsłonięcie tablic dwóch wielkich że-

glarzy i bohaterów wojennych oraz otwarcie pomorskiego 
sezonu żeglarskiego.

Pierwszy uhonorowany żeglarz to komandor Bole-
sław Romanowski, legendarny dowódca okrętów pod-
wodnych podczas II wojny światowej, o�ara stalinowskich 
represji. Był też kapitanem Zawiszy Czarnego, drugiego 
żaglowca tego imienia oraz pierwszym przewodniczącym 
Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Żeglarskiego – or-
ganizacyjnego poprzednika Pomorskiego Związku Żeglar-
skiego, który w 2020 roku obchodzi 55-lecie powstania.

Drugi to Henryk Fronczak – uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej, września 1939 roku i Powstania War-
szawskiego. W czasach pokoju jako wioślarz reprezento-
wał Polskę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 1924 
roku, a jako żeglarz pływał z gen. Mariuszem Zaruskim 
i odbudowywał żeglarstwo po II wojnie światowej.

– Miałem przyjemność poznać kapitana Henryka 
Fronczaka, którego nazywaliśmy Wujo – wspominał Ja-
nusz Marek Taber, komandor Yacht Klubu Polski i sekre-
tarz generalny Polskiego Związku Żeglarskiego. – Żeglował 
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z nami, młodymi żeglarzami, na jachcie Mariusz. 
Był wspaniałym instruktorem i wychowawcą. W na-
szym klubie pamięć o nim nie ginie.

Wartę honorową przy tablicy komandora pełniła 
7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska „Keja” 
im. Bolesława Romanowskiego oraz reprezentacja 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad 
Notecią, także nosząca imię Bolesława Romanow-
skiego. W pobliżu pływał również żaglowiec Zawi-
sza Czarny, a wydarzeniu towarzyszył występ Mę-
skiego Chóru Szantowego „Zawisza Czarny”.

– Wspominając te dwie legendy, które symboli-
zują walkę o żeglarską Polskę, trzeba też wspomnieć 
o postaci szczególnej – mówił Bogusław Witkow-
ski, prezes PoZŻ. – Drogą wytyczoną przez koman-
dora Romanowskiego podążył bowiem komandor 
Edward Kinas, który odszedł w 2019 roku. Także był 
podwodniakiem, a później zajął się szkoleniem że-
glarzy oraz działalnością organizacyjną, m.in. jako 
komandor Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Ko-
twica”. Był także moim poprzednikiem na stanowi-
sku prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Następnie pomorscy żeglarze dokonali uro-
czystego otwarcia pomorskiego sezonu żeglarskie-
go 2020. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, 
reprezentacja Yacht Klubu Polski Gdynia podniosła 
banderę Polskiego Związku Żeglarskiego na jach-
cie Allie (Jachtklub Morski Roda). Przy wydarzeniu 
asystował i galę banderową podniósł jacht Hetman 
z Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wo-
jennej w Gdyni.

Drugą częścią sobotnich obchodów pomor-
skiego otwarcia sezonu była IV Żeglarska Parada 
Świętojańska, która zgromadziła około setki jedno-
stek oraz rozpoczęte tuż po niej regaty Bałtycki Śledź 
- Oiler Cup 2020.

Organizatorem wydarzenia był Pomorski Związek 
Żeglarski, a partnerami miasto Gdynia, Polski Związek 
Żeglarski oraz Liga Morska i Rzeczna. Patronat honorowy 
sprawował marszałek województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk, a medialny portal Żeglarski.info.

Nie tylko otwarcie sezonu i odsłonięcie tablic w Alei 
Żeglarstwa Polskiego upamiętniało 55-lecie założenia Po-

morskiego Związku Żeglarskiego. Z tej okazji o PoZŻ po-
wstało również hasło na Wikipedii. Znaleźć tam można 
informacje o jego historii, działalności, członkach i naj-
ważniejszych sukcesach.

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Historyczne 
otwarcie sezonu

 Obchody i jubileusz

Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała w 2012 roku 
z inicjatywy Polskiego Związku Żeglarskiego, Po-
morskiego Związku Żeglarskiego, Ligi Morskiej 
i Rzecznej, miasta Gdyni oraz Urzędu Morskiego 
w Gdyni. Umieszczone są w niej tablice Władysława 
Wagnera, Leonida Teligi, Teresy Remiszewskiej, Juliu-
sza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Michała Su-
mińskiego, Witolda Bublewskiego, Zdzisława Pieńka-
wy, Bolesława K. Kowalskiego, Ludomira Mączki, Ka-
zimierza „Kuby” Jaworskiego, Dariusza Boguckiego, 
Zygfryda „Zygi” Perlickiego, Zbigniewa Puchalskie-
go, Tadeusza Siwca, Bolesława Mazurkiewicza, Alek-
sandra Bereśniewicza, Czesława Marchaja, Henryka 
Fronczaka i Bolesława Romanowskiego.

Uroczystość zgromadziła ponad sto osób.

Podczas uroczystego otwarcia sezonu 
podniesiono banderę na jachcie Allie.

Bolesław Romanowski
Fot. arch. rodziny/Sławomir Łaniecki

Henryk Fronczak
Fot. arch. Andrzeja Michela
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Kultura i sztuka
 Piórem, pędzlem, kamerą
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Pomorski Związek Żeglarski w 2020 roku 
włączył się w organizację wydarzeń 
kulturalnych - Festiwalu Filmów Żeglarskich 
JachtFilm i wodowania książki „Pogoria. 
Legenda żaglowca”. Udostępnił też swoją 
siedzibę na dwie wystawy. 

W tym roku po raz piąty w sali audytoryjnej Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się festiwal �lmów 
żeglarskich JachtFilm, którego współorganizatorem jest 
Pomorski Związek Żeglarski.

– Zaczęliśmy od �lmu „Pod gwiazdami północy” 
– opowiada Andrzej Minkiewicz, organizator JachtFil-
mu. – To przepiękna, a czasami wręcz baśniowa opowieść 
o francuskim małżeństwie, które znalazło idealne miej-
sce do życia na pokładzie stalowego jachtu skutego lodem 
u wybrzeży Spitsbergenu. Potem był australijski �lm „Za-
gubieni” z 2002 roku. Bohaterem jest Jesse Martin, naj-
młodszy żeglarz, który opłynął jachtem żaglowym świat 
solo non stop i bez asysty, a kilka lat później zorganizował 
wyprawę, która miała być żeglarskim Big Brotherem. Rejs 
zaplanowany na trzy lata, skończył się jednak po trzech 
miesiącach. „Kapitan”, zrealizowany przez gdyńskiego re-
żysera Kryspina Plutę, to obraz kapitana Baranowskie-
go, jakiego nie znamy. W drugim bloku pokazano „Ma-
iden”, czyli świetną i z rozmachem zrealizowaną produk-
cję o pierwszym udziale żeńskiej załogi w regatach Whit-
bread Round the World w 1989 roku. Festiwal zakończy-
ła polska produkcja „Normalni kolesie”, o regatach Setką 
przez Atlantyk.

W festiwalu uczestniczyło ponad 250 osób. Równie 
dużym zainteresowaniem co produkcje cieszyły się spo-
tkania z ich reżyserami. O �lmie „Kapitan” opowiedział 
publiczności Kryspin Pluta, a o „Normalnych kolesiach” 
Łukasz Kamiński. Nad całością czuwał Andrzej Minkie-
wicz, który zapowiadał �lmy, opowiadał o dalszych lo-
sach bohaterów oraz przeprowadzał mini-quizy z drob-
nymi upominkami.

PoZŻ był także organizatorem wodowania książki 
„Pogoria. Legenda żaglowca” Krzysztofa Romańskiego. 

27 czerwca na pirsie nr 1 w Marinie Yacht Park w Gdyni, 
obok zacumowanej Pogorii zgromadziło się kilkudziesię-
ciu gości, m.in. Zygmunt Choreń, najbardziej znany pol-
ski konstruktor i autor projektu Pogorii oraz Krzysztof Ba-
ranowski, jej wieloletni kapitan i twórca „Szkoły pod ża-
glami”.

Krzysztof Romański, trójmiejski dziennikarz i pa-
sjonat żaglowców, zebrał w „Pogorii. Legendzie żaglow-
ca” szesnaście wywiadów z osobami, które miały najwięk-
szy wpływ na dzieje tej jednostki, m.in. z Adamem Jasse-
rem z Bractwa Żelaznej Szekli i Markiem Klebanem, dy-
rektorem Biura Armatorskiego Sail Training Association 
Poland, współwłaściciela i armatora żaglowca.

 Matką chrzestną książki została Marta Szeluga-Ro-
mańska, żona autora. Nie zabrakło oczywiście uroczystej 
formuły – „Nadaję ci imię „Pogoria. Legenda żaglowca”. 
Dawaj radość Czytelnikom i sław imię Pogorii.

Sala konferencyjna Pomorskiego Związku Żeglar-
skiego w 2020 roku gościła dwie wystawy. 15 lutego otwar-
ta została ekspozycja poświęcona polskim latarniom mor-
skim. Jej właścicielem jest Towarzystwo Przyjaciół Naro-
dowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a autorem Jerzy 
Słabuszewski, członek Towarzystwa, emerytowany mary-
narz z Rumi Janowa, który fascynuje się tematem od naj-
młodszych lat.

Z kolei od 22 czerwca w PoZŻ prezentowana jest wy-
stawa obrazów malowanych na żaglach. Ich twórczynią 
jest Anna Jarzyna, artystka i żeglarka z Jacht Klubu Mor-
skiego „Gryf ”. 

Jędrzej Szerle
Fot. Tadeusz Lademann

Krzysztof Romański (w środku) z Joanną Zielińską, 
przewodniczącą Rady Miasta Gdyni.

JachtFilm otworzyli (od lewej) sekretarz PoZŻ 
Leopold Naskręt, przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni Joanna Zielińska i organizator festiwalu 
Andrzej Minkiewicz.
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 Odeszli

Znani i kochani
Rok 2019 nie był łaskawy dla pomorskiego 
środowiska żeglarskiego. Odeszli znani 
i lubiani żeglarze. 

13 grudnia 2019 r. zmarł Włodzimierz Kuchta, że-
glarz z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i zasłużony konstruk-
tor, który współtworzył m.in. jachty serii J-140 i J-80. 

Żeglował od 1948 roku – początkowo w Harcerskim 
Ośrodku Morskim w Gdańsku i Yacht Klubie Polski Gdy-
nia, a następnie w sekcji żeglarskiej „Stal” przy Stoczni 
Gdańskiej, późniejszym Jachtklubie Stoczni Gdańskiej. 

17 grudnia 2019 r. zmarł Edward Kinas, jeden 
z najbardziej zasłużonych działaczy pomorskiego żeglar-
stwa. Był doskonałym żeglarzem, wieloletnim komando-
rem Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdy-
ni, p.o. prezesa i wiceprezesem Pomorskiego Związku Że-
glarskiego oraz wieloletnim członkiem zarządu Polskiego 
Związku Żeglarskiego. 

Życie związał z Marynarką Wojenną – ukończył 
szkołę o�cerską, pływał na Iskrze, okrętach podwodnych 
oraz pracował w Dowództwie Marynarki Wojennej i Aka-
demii Marynarki Wojennej w Gdyni, dochodząc do stop-
nia komandora.

Żeglarstwo zaczął uprawiać w 1950 r. w Lidze Mor-
skiej i Rzecznej w Gry�cach, a kontynuował w Gdyni, 
w Jacht Klubie Marynarki Wojennej „Kotwica”. Był świet-
nym regatowcem, z sukcesami startującym w najważniej-
szych polskich regatach morskich. 

9 stycznia 2020 r. zmarł Zenon Gralak, dzienni-
karz, jeden z pomysłodawców nagród Rejs Roku – Srebr-
ny Sekstant. Zawodowo związany był z „Głosem Wybrze-
ża”. W 1974 r. został szefem prasowym Tall Ships’ Races 
w Gdyni. 

Zaangażowany był w powstanie Bractwa Kaphor-
nowców, Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz 
Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży”.

Był też aktywnym działaczem Gdańskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego – obecnie Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego. W latach 1964-1966 przewodni-
czył Komisji Propagandy Okręgu Gdańskiego PZŻ (od 

1965 r. Komisji Propagandy GOZŻ), a od 1966 r. do 1992 
r. był członkiem zarządu Związku.

W 2016 r., na VII Pomorskiej Gali Żeglarskiej, otrzy-
mał tytuł Pomorskiego Popularyzatora Żeglarstwa 50-le-
cia PoZŻ, a w 2018 r. przyznano mu Medal za Szczególne 
Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego.

17 lutego 2020 r. zmarła Danuta Zuch, wieloletni ho-
norowy członek Jacht Klubu Morskiego „Gryf ”w Gdyni. 

Żeglarstwo uprawiała od 1953 r. W latach 70. i 90. 
pełniła funkcję sekretarza zarządu JKM „Gryf ”, a w roku 
2007 została uhonorowana tytułem Zasłużony Działacz 
Polskiego Związku Żeglarskiego. 

W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła w działa-
niach Koła Seniorów Żeglarstwa PoZŻ – zawsze uśmiech-
nięta i życzliwa, do końca oddana żeglarskim sprawom.

17 kwietnia 2020 r. zmarł Zbigniew Stosio, har-
cerz, żeglarz i wieloletni działacz Polskiego Związku Że-
glarskiego.

W 1991 r. wszedł do prezydium PZŻ i został sekre-
tarzem generalnym. Funkcję tę pełnił przez 29 lat, aż do 
śmierci, uczestnicząc i współtworząc w tym okresie naj-
ważniejsze wydarzenia związane z polskim żeglarstwem.

Zbigniew Stosio był również zastępcą przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, jak również sekretarzem jury nagrody Rejs Roku 
– Srebrny Sekstant.

W 2017 roku przyznano mu godność Członka Ho-
norowego PZŻ.

14 maja 2020 r. zmarł Henryk Jaskuła, żeglarska le-
genda i pierwszy Polak, a trzeci człowiek na świecie, któ-
ry opłynął świat w rejsie solo non stop. Dokonał tego na 
trasie Gdynia-Gdynia Darem Przemyśla. Rejs zajął mu 
344 dni.

Do 1946 r. mieszkał w Argentynie. Wrócił do Pol-
ski na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Po nich 
na stałe związał się z Przemyślem, gdzie mieszkał do koń-
ca życia. 

Zebrał i opracował Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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Edwarda Kinasa pożegnało liczne grono 
przyjaciół i znajomych.
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Klub Żeglarski POLPHARMA 
ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański 

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

e-mail: 

andrzej.dziuban@polpharma.com

Klub Żeglarski VI-KING 
ul. Sienkiewicza 1P 

77-300 Człuchów 

tel. 601-677-217

e-mail: kontakt@vi-king.org

www.vi-king.org

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 
ul. Rybacka 8 

89-606 Charzykowy 

tel. 502-638-068 

e-mail: chojnice@post.pl

www.lks.charzykowy.pl 

Miejski Klub Żeglarski ARKA Gdynia 
al. Jana Pawła II 13D 

81-345 Gdynia 

tel. 605-659-348 

e-mail: andrzej@mkzarka.pl 

www.mkzarka.pl 

Morskie Stowarzyszenie Regatowe 
Gdynia 
ul. Księży Dambków 23

84-100 Gnieżdżewo 

tel. 501-490-448 

e-mail: maciejpolanski@interia.pl 

www.regatymorskie.pl 

Narodowy Związek Klasy VAURIEN 
w Polsce
83-342 Kamienica Królewska

ul. Wrzosowa 9

tel. 601-084-011

e-mail: vaurien@agrofil.biz.pl

www.vaurien.pl

Polski Klub Morski Gdańsk 
Targ Rybny 6/7 (Baszta Łabędź) 

80-838 Gdańsk 

tel. 602-249-490 

e-mail: biuro@pkm.gda.pl 

www.pkm.gda.pl 

Polskie Stowarzyszenie Klasy 2020
ul. Polska 13A

81-339 Gdynia

tel. 725-040-132

e-mail: kontakt@jacht2020.pl

www.jacht2020.pl

Polskie Stowarzyszenie 
klasy O’pen Skiff
ul. Gen. J. Hallera 19, lok. 308

84-120 Władysławowo

tel. 888-570-535

e-mail: kontakt@openskiff.pl

Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck 
ul. Żeglarzy 1 

84-100 Puck 

tel. (58) 673-21-50 

e-mail: hom@hompuck.org 

www.klasapuck.org

SŻ Gdański Klub Płetwonurków
NEPTUN 
ul. Wita Stwosza 73/11 

80-308 Gdańsk 

tel. 602-632-267 

e-mail: neptun@gkpneptun.pl 

www.gkpneptun.pl

SŻ Klub Sportowy AZS AWFiS 
Gdańsk 
ul. Czyżewskiego 29 

80-336 Gdańsk 

tel. 509-386-073

e-mail: ksazs.gdansk@gmail.com

www.azsawfis.pl 

SŻ KU AZS Politechniki Gdańskiej 
al. Zwycięstwa 12 

80-219 Gdańsk 

tel. 609-176-750 

e-mail: jakpanko@pg.gda.pl

www.zagle.pg.gda.pl 

Sopocki Klub Żeglarski 
Ergo Hes�a Sopot
ul. Hes�i 3 

81-731 Sopot 

tel. (58) 555-72-00 

e-mail: skz_sopot@wp.pl 

www.skz.sopot.pl 

Stowarzyszenie Gdański Klub 
Morski Cedrus 
Błotnik, ul. Nadwiślańska 2 

83-020 Cedry Wielkie 

tel. 697-557-306 

e-mail: gkmcedrus@wp.pl

Stowarzyszenie Jachtklub Morski 
RODA
ul. Chwaszczyńska 172

81-571 Gdynia

tel. 503-008-271 

e-mail: nital@poczta.onet.pl 

www.jkm-roda.pl

Stowarzyszenie Port Mechelinki 
ul. Nadmorska 34A 

81-198 Mechelinki 

tel. 600-192-252

e-mail: biuro@portmechelinki.pl

 Tczewski Klub Morski
ul. 30 Stycznia 4

83-110 Tczew

tel. 609-578-304 

e-mail: tczewskiklubmorski@gmail.com

www.klubmorski.tczew.pl 

UKS CEDRAKI 
ul. Żuławska 58 

83-020 Cedry Małe 

tel. 601-231-855 

e-mail: joatroj@wp.pl 

UKS Centrum Sportów Wodnych 
OPTY USTKA
ul. Nadmorska 1

76-270 Ustka

tel. 668-270-873

e-mail: kontakt@optyustka.pl

www.optyustka.pl

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa 
ul. Komandorska 29 

81-326 Gdynia 

tel. 502-582-450, 600-313-690 

e-mail: gaz@list.pl 

www.akademiazeglarstwa.com.pl 

UKS HALS 
ul. Hes�i 3 

81-731 Sopot 

tel. (58) 555-72-00 

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

www.ukshals.pl 

UKS Jastarnia 
ul. Stelmaszczyka 4 

84-140 Jastarnia 

tel. 601-644-090 

e-mail: biuro@herrmann.org.pl

www.ukswjastarni.pl 
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 Zapraszamy!
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POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
al. Jana Pawła II 11 

81-345 Gdynia 

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

Biuro 

kierownik biura: Leszek Batko

tel. 606-496-040

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

e-mail: biuro@pozz.org.pl

sprawy dot. szkolenia żeglarskiego

egzaminów oraz patentów:

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

godziny otwarcia:

poniedziałek: 11.00-19.00

wtorek: 8.00-14.00

środa: 11.00-19.00

czwartek: nieczynne

piątek: 8.00-16.00

Filip Lipski, trener koordynator 

tel. 690-635-566

e-mail: filip.lipski@pozz.org.pl

konto bankowe Raiffeisen Polbank EFG 

nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 

NIP 586-010-40-03

Biuro Prasowe 

godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-16.00

e-mail: media@pozz.org.pl 

kierownik biura: Tomasz Falba, 

tel. 605-553-414 

Żeglarski.info:

Ilona Miluszewska, tel. 605-553-413 

Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego: 

Jędrzej Szerle, tel. 506-859-345 

Kluby zrzeszone w PoZŻ:

77 RACING CLUB
ul. Stara Twierdza 2-4

80-551 Gdańsk

tel. 509-409-309

e-mail: piotr@77racing.pl

www.77racing.pl

Akademicki Klub Morski 
w Gdańsku 
ul. Stogi 18 

80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. 698-442-218 

e-mail: akm@akm.gda.pl 

www.akm.gda.pl 

Chojnicki Klub Żeglarski 
ul. Rybacka 1 

89-606 Charzykowy 

tel. (52) 398-81-20 

e-mail: biuro@chkz.pl 

www.chkz.pl 

Gdański Klub Morski LOK 
ul. Tamka 19A 

80-627 Gdańsk Stogi

tel. 696-329-911

e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl 

www.gkm.gda.pl 

Gdański Klub Żeglarski
ul. Czesława Miłosza 51/94 

80-126 Gdańsk 

tel. 502-261-861 

e-mail: grzegorz.mankucki@wp.pl 

www.gkz.gda.pl 

Gminny Klub Sportów Wodnych 
KILWATER
ul. Podgórna 54

83-341 Gowidlino

tel. 509-098-443

e-mail: magda.thiede@gmail.com

Harcerski Jacht Klub WODNIK 
Gdańsk 
ul. Za Murami 2-10 

80-823 Gdańsk 

tel. 502-504-980 

e-mail: woda@gdanska.zhp.pl 

Harcerski Krąg Morski BRYZG 
ul. Żeglarzy 1 

84-100 Puck 

tel. 504-498-460

e-mail: andrzej.zmijewski@zhp.net.pl

JKMW KOTWICA 
al. Jana Pawła II 13B 

81-345 Gdynia 

tel. 690-067-000, 600-151-244 

e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl 

www.jkmw-kotwica.pl 

JKM GRYF 
al. Jana Pawła II 11A 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-23-61 

e-mail: klub@jkmgryf.pl 

www.jkmgryf.pl 

Jachtklub PORTOWIEC Gdańsk 
ul. Śnieżna 1 

80-554 Gdańsk 

tel. 511-225-893 

e-mail: poczta@portowiec.com

www.portowiec.com 

Jachtklub Stoczni Gdańskiej 
ul. Przełom 9 

80-643 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. (58) 307-31-15 

e-mail: jsg@nsm.pl 

www.jachtklub.nsm.pl 

Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA 
ul. Legionów 106B/3

81-472 Gdynia

tel. 508-128-258

e-mail: bliza.gdansk@gmail.com 

www.bliza-gdansk.pl 

Klub Sportowy DAMROKA 
ul. Gryfa Pomorskiego 20 

83-333 Chmielno 

tel. (58) 685-68-49

e-mail: damroka.chmielno@wp.pl

www.damroka.info

Klub Sportowy ISKRA AMW 
ul. Śmidowicza 69 

81-103 Gdynia 

tel. 502-355-991 

e-mail: i.kaminski@amw.gdynia.pl

www.khaos.nazwa.pl/iskra 

Klub Sportowy Zatoka Puck 
ul. Lipowa 3A 

84-100 Puck 

tel. 504-230-720

e-mail: eugeniusz_bernat@wp.pl 

www.zatokapuck.pl 

Klub Turystyki Żeglarskiej ELEMIR 
ul. Rajska 2 

80-850 Gdańsk 

tel. 609-548-814

e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl 

Klub Wodny LOK 
ul. Hallera 19C

83-200 Starogard Gdański 

tel. 601-150-682 

e-mail: gamm2@wp.pl 



 

UKS KAŁĘBIE Osiek 
ul. Wyzwolenia 9 

83-221 Osiek 

tel. 606-446-165 

e-mail: a.uzdowski@wp.pl

www.uksosiek.pl 

UKS KOTWICA Gdynia 
ul. Miętowa 103 

81-589 Gdynia 

tel. 511-721-133

e-mail: komandor@ukskotwica.pl

www.ukskg.webd.pl

UKS NAVIGO 
ul. Bitwy pod Płowcami 67A 

81-731 Sopot 

tel. 503-114-384 

e-mail: katamaran@sopot.pl 

www.katamaran.sopot.pl

UKS Op� Osiek
ul. Wyzwolenia 8

83-221 Osiek

tel. 513-418-709

e-mail: afiryn@wp.pl

UKS WIKING 
ul. Szkolna 19 

83-342 Kamienica Królewska 

tel. 601-084-011, 586-819-242 

e-mail: ukswiking@agrofil.biz.pl 

www.ukswiking.pl

UKS Wodniacy Garczyn 
Garczyn 1, skr. poczt. 50 

83-400 Kościerzyna 

tel. 601-598-811 

e-mail: wodniacygarczyn@gmail.com 

www.wodniacygarczyn.pl 

UKŻ LAMELKA
ul. Chmieleńska 1

83-324 Brodnica Górna 

tel. 509-980-780

e-mail: hanna.kajeta@gmail.com 

UKŻ OPTI CWM 
ul. Jana Pawła II 5

81-345 Gdynia 

tel. 502-267-029 

e-mail: op�@artnet.com.pl 

www.op�cwm.pl 

Yacht Club Gdańsk
ul. Gradowa 11

80-802 Gdańsk

tel. (58) 352-37-13

e-mail: info@ycg.org.pl

www.ycg.org.pl

Yacht Club Rewa 
ul. Morska 56 

81-198 Rewa 

tel. 501-498-422 

e-mail: biuro@ycrewa.pl 

www.ycrewa.pl

Yacht Klub Człuchów 
ul. Wojska Polskiego 62

77-300 Człuchów

tel. 534-386-070 

e-mail: ykcz@op.pl

www.klubzeglarskiczluchow.com

Yacht Klub Północny Gdańsk 
ul. Tamka 5 

80-609 Gdańsk 

tel. (58) 305-05-07 

e-mail: yk_polnocny@wp.pl 

www.ykpolnocny.pl

 Yacht Klub STAL 
al. Jana Pawła II 9 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-16-62 

e-mail: info@ykstal.org.pl 

www.ykstal.org.pl

YKP GDYNIA 
al. Jana Pawła II 11 

81-345 Gdynia 

tel. (58) 620-17-01 

e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl 

www.ykp.gdynia.pl 

ŻUKS STĘŻYCA 
ul. Parkowa 1 

83-322 Stężyca 

tel. 668-694-107 

e-mail: mkielinski@gminastezyca.pl

Członkowie wspierający PoZŻ:

Centralny Ośrodek Sportu 
Akademickiego Gdańsk
ul. Stogi 20 

80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie) 

tel. (58) 324-81-00 

e-mail: marke�ng@hotelgalion.pl 

www.hotelgalion.pl 

EMPATIA - Fundacja Na Rzecz 
Integracji Społecznej 
ul. Mikołajecka 12 

60-461 Poznań 

tel. 605-042-006 

e-mail: awiwa13@gmail.com 

www.fundacjaempa�a.pl

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP 
Gdynia 
ul. Bolesława Prusa 9 

81-431 Gdynia 

tel. (58) 620-90-37 

e-mail: cwm@zhp.pl 

www.cwm.edu.pl 

Fundacja Aktywnie i Zdrowo 
al. Jana Pawła II 11A 

81-345 Gdynia 

tel. 506-725-638 

e-mail: fundacja@aktywniezdrowo.pl 

www.aktywniezdrowo.pl 

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

81-317 Gdynia 

tel. 607-807-777

PRO AIR spółka z o.o.
Zbigniew Kamiński

ul. Chwaszczyńska 172

tel. 725-040-132

e-mail: kontakt@jacht2020.pl

www.proair.pl

SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa 
Maciej Sodkiewicz 
ul. Żwirki 60 

83-110 Tczew 

tel. 791-167-981 

e-mail: biuro@sekstant.pl 

www.sekstant.pl 

START-UP Paweł Wilkowski
ul. F. Sokoła 23/6

81-603 Gdynia

tel. 609-099-457

e-mail: wilkowskipawel@wp.pl

stan na 31.10.2020 r.

Opracował Leszek Batko

zeglarski.info
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