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Żeglarstwo
po nowemu
„Nie doszło również do skutku powołanie 

do życia Gdańskiego Rocznika Żeglarskie-
go, wydawnictwa, które by dokumentowa-
ło aktualne osiągnięcia gdańskich żeglarzy. 
Roczniki te mogłyby przypominać często zu-
pełnie w pamięci zatarte jego świetne trady-
cje. Sprawa ta odżyła w związku z gdyńskim 
Kongresem Kultury Morskiej, trzeba jednak 
poczekać na wynik realizacji uchwał tego 
kongresu, aby ją podjąć na nowo w pomyśl-
niejszych być może okolicznościach.” 

To cytat ze sprawozdania z działalności Gdańskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego (poprzednika Pomorskiego Okręgowego Związku Że-
glarskiego) za lata 1975/1976. 

Na wspomniane w nim „pomyślniejsze okoliczności” trzeba było cze-
kać niemal czterdzieści lat, do teraz. „Hals” - pismo POZŻ, które oddajemy 
do Państwa rąk jest bowiem niczym innym, jak spełnieniem tamtych postu-
latów – w nowoczesnej formie obrazuje działalność naszego Związku w mi-
jającym, 2013 roku. 

To był niezwykły czas dla skupiającego pół setki klubów i ponad 3 ty-
siące pomorskich żeglarzy POZŻ. Śmiem nawet twierdzić, bez fałszywej 
skromności, jeden z najbardziej ob� tych w różnego rodzaju akcje i wydarze-
nia, których organizatorem był Związek w jego ostatniej historii. 

„Pomorze na morze”, „OSTAR for Dydek”, „Święto Morza”, „Rok Teligi”, 
„Kino pod żaglami”..., to tylko niektóre z projektów zrealizowanych w tym 
roku przez POZŻ, te najgłośniejsze. Do tego odbyły się żeglarskie wyprawy 
na dalekie morza, regaty, spotkania, Puchar Bałtyku Południowego. A prze-
cież, poza tym prowadziliśmy także działalność sportową (i to z sukcesami!), 
egzaminowaliśmy żeglarzy, wspieraliśmy imprezy organizowane w klubach 
członkowskich. Było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. 

Nie byłoby możliwości przeprowadzenia tego, gdyby nie pasja grona 
ludzi skupionych, pod kierownictwem Tomasza Falby, w Biurze Prasowym 
POZŻ. Na tym polu także okazaliśmy się pionierami. Żaden z OZŻ-etów 
w  Polsce nie posiada takiej struktury. 

W minionym roku, realizując zadania statutowe, jako Zarząd POZŻ 
postawiliśmy sobie jeden cel: stworzenie nowego wizerunku POZŻ. Chcie-
liśmy, aby zaczął on być postrzegany jako organizacja sprawnie zarządza-
na, otwarta na nowe pomysły, zaangażowana w edukację dzieci i młodzie-
ży, promująca żeglarstwo w nowatorski sposób, ukazująca jego różnoimien-
ność i atrakcyjność, czerpiąca z przeszłości, ale nie zamykająca się na wy-
zwania przyszłości. 

Chociaż proces ten dopiero się zaczął, myślę że już teraz możemy mówić 
o sukcesie. Dlatego tym, którzy doceniają nasze wysiłki i do nich się przyłą-
czyli, pragnę w tym miejscu podziękować. Zaś nieprzekonanych mamy na-
dzieję przekonać dalszą, równie owocną pracą. Zapraszam do lektury „Hal-
su”. Nie musi być bezkrytyczna. Wystarczy, że będzie życzliwa. 

Bogusław Witkowski
prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
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„Polskie żagle na igrzyskach olimpijskich” – 
to nazwa cyklu ośmiu spotkań z żeglarskimi 
olimpijczykami, zorganizowanego przez nas 
w kwietniu i maju. 

Rozpoczęliśmy 2 kwietnia mocnym akcentem. Pierw-
szym gościem był Maciej Grabowski, trzykrotny olimpij-
czyk w klasie Laser. 

Tydzień później, 9 kwietnia, podejmowaliśmy kolej-
ną znakomitość. Zaszczycił nas Zdzisław Staniul, dwu-
krotny olimpijczyk w klasie 470, obecnie trener kadry na-
rodowej w tej klasie. 

- Jestem szczęściarzem, bo byłem świadkiem zdoby-
cia przez polskich żeglarzy aż trzech medali na igrzyskach 

olimpijskich - wspominał. - Towarzyszyła temu niezapo-
mniana i niecodzienna atmosfera dumy i świętowania. 
Będąc uczestnikiem olimpiady w Barcelonie sam sobie za-
zdrościłem, że mogłem tam być. 

Po zawodniku i trenerze, 16 kwietnia przyszła ko-
lej na spotkanie z działaczem, Tomaszem Chamerą, dy-
rektorem sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego, 
opiekunem polskich reprezentacji żeglarskich na trzech 
olimpiadach. Kolejnym olimpijczykiem, który pojawił się 
w naszych progach, 23 kwietnia, był Marcin Czajkowski, 
uczestnik dwóch olimpiad w klasie 49er. 

Z kolei ostatniego dnia kwietnia zawitał do nas słyn-
ny deskarz, świeżo upieczony, brązowy medalista olimpij-
ski z Londynu, Przemysław Miarczyński. Towarzyszył mu 
trener kadry olimpijskiej w klasie RS:X Paweł Kowalski. 

Miarczyński opowiedział o wydarzeniu, jakie miało 
miejsce w początkach jego kariery sportowej, podczas wy-
jazdu na Mistrzostwa Świata w 1995 roku. 

- Pewnego ranka nie miałem ochoty iść na poranny 
rozruch, więc trener zmotywował mnie słowami, że jak 
nie wstanę, nigdy nie zostanę mistrzem świata - opowia-
dał. - Zostałem nim jeszcze na tych samych regatach. 

14 maja odwiedziła nas Monika Bronicka, dwukrotna 
olimpijka w klasie Europa. Tydzień później, 21 maja, na-
szym gościem był legendarny „Zyga”, Zygfryd Perlicki, je-
den z najbardziej utytułowanych i szanowanych polskich 
żeglarzy, olimpijczyk sprzed 40 lat w klasie Soling. 

Jako ostatni, 28 maja, zawitali do nas Łukasz Przyby-
tek i Paweł Kołodziński, olimpijczycy w klasie 49er.

Spotkania z olimpijczykami, zawsze o stałej porze 
– we wtorki o godz. 17, wzbudziły spore zainteresowanie 
wśród miłośników żeglarstwa. Długo po zakończeniu każ-
dego z nich goście rozdawali autografy na specjalnie przy-
gotowanych z tej okazji pamiątkowych pocztówkach. 

Udział w spotkaniach premiowany był nagrodami. 
Główną był trening na łódce klasy Laser pod okiem niżej 
podpisanej. Nagroda przypadła w udziale Dorocie Nelke 
z Gdyni. Trening odbył się 23 sierpnia. 

Natalia Majcher

2003

  Spotkania i autografy

Olimpijczycy
na wyciągnięcie ręki
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Zdzisław Staniul rozdaje 
autografy.
Fot. Ewa Górska

Dorota Nelke odbiera nagrodę.
Fot. Natalia Majcher

Spotkanie z Zygfrydem Perlickim (drugi z lewej).
Fot. Ewa Górska

2013
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Pomorski sezon żeglarski i motorowodny 
2013 został oficjalnie otwarty 19 maja 
w Pucku. W tamtejszym Porcie Rybackim 
pojawili się żeglarze, motorowodniacy, 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 16.30. Poprowadził ją zna-
ny publicysta morski Aleksander Gosk. W trakcie uroczy-
stości głos zabierali m.in. burmistrz Pucka Marek Rintz, 
prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskie-
go Bogusław Witkowski i prezes Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 
Jan Jakubowski. Marszałka województwa reprezentował 
Zbigniew Ptak, a administrację morską dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni, jednocześnie prezes Ligi Morskiej 
i Rzecznej, Andrzej Królikowski.

Podczas otwarcia sezonu, zainaugurowany został Pu-
char Bałtyku Południowego. Przedstawiciel Biura PBP 
Andrzej Szrubkowski oraz jego koordynator organiza-
cyjny Jacek Zieliński, otrzymali nominacje do zajmowa-
nia się imprezą, podpisane przez marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Struka. Zrewanżowali się daro-
wując mu zdjęcie legendarnego jachtu Miranda, na któ-
rym Zbigniew Puchalski, w latach 1976-1980, opłynął sa-
motnie świat. 

Inaugracja sezonu była też okazją do wręczenia przez 
reprezentanta marszałka województwa pomorskiego Zbi-
gniewa Ptaka, �agi Pomorza 21-letniej gdańszczance Mał-
gorzacie Czujko, która w ramach projektu POZŻ, na jach-

cie Nekton, miała niebawem rozpocząć rejs przez Ocean 
Indyjski i Atlantyk, aby stać się najmłodszą Polką, która 
dotrze na Antarktydę. 

Nagrody dostali uczestnicy regat jachtów klasy Puck, 
które ścigały się z okazji otwarcia sezonu na wodach Zato-
ki Puckiej. Andrzej Królikowski zaś otrzymał od motoro-
wodniaków Złotą Śrubę.

Kulminacją otwarcia pomorskiego sezonu żeglarskie-
go i motorowodnego było podniesienie na maszt �ag. Wy-
darzenie uświetnił występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dę-
tej Ziemi Puckiej i zespołu szantowego Sukces.

Po uroczystości, w nowym budynku odbyło się spo-
tkanie żeglarzy. W jego trakcie otwarta została wysta-
wa poświęcona projektowi „OSTAR for Dydek”, w ra-
mach którego kapitan Krystian Szypka 27 maja wystarto-
wał w słynnych regatach samotników OSTAR. Swój wy-
stęp zadedykował zmarłej dwa lata temu koszykarce, Mał-
gorzacie Dydek. 

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

2013

  Bandera w górę 

Na dobry
początek Puck

Flaga na maszt.

Zbigniew Ptak
– reprezentant
marszałka województwa pomorskiego. 

Prezes POZMiNW
Jan Jakubowski.

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ziemi Puckiej.
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Projekt „OSTAR for Dydek” pokazał,
jak łączyć dyscypliny sportowe z pozoru 
bardzo od siebie odległe. I jeszcze 
wciągnąć do tego tłumy młodzieży. 

OSTAR (Original Single Handed Transatlantic Race) to 
najstarsze, transatlantyckie regaty samotników. Odbywają 
się co cztery lata na jachtach długości 27-60 stóp. Ich tra-
sa licząca ponad 3 tysiące mil morskich, prowadzi przez 
burzliwe wody Północnego Atlantyku, z Plymouth (Wiel-
ka Brytania) do Newport, Rhode Island (USA). 

Udział w tegorocznej edycji wyścigu, przy wsparciu 
Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zgłosił, 
jako pierwszy Polak od trzynastu lat, Krystian Szypka. 

Start w regatach żeglarz zadedykował pamięci wybit-
nej, nieżyjącej już, gdyńskiej koszykarki Małgorzaty Dy-
dek-Twigg „Ptyś”. Po raz pierwszy w historii tego wyści-
gu zdarzyło się, że skipper swój rejs poświęcił zmarłej oso-
bie.

- Zafascynowany osobowością Małgorzaty, która 
poza niesamowitymi sukcesami w swojej sportowej dys-
cyplinie wpisała się w historię także jako osoba o wielkim 
sercu i niezwykłej charyzmie w społecznej działalności, 
złożyłem jej w ten sposób hołd - wyjaśnia żeglarz. - Stąd 
też nazwa mojego projektu „OSTAR for Dydek”.

„OSTAR for Dydek” składał się z kilku elementów. 
Ambasadorem projektu była Katarzyna Dydek, siostra 
Małgorzaty, patronat nad nim objęło miasto Gdynia. Po-

wstał program edukacyjny i sportowy, obejmujący tur-
niej koszykówki i innych gier oraz konkurs fotogra�cz-
ny i plastyczny, skierowany do dzieci i młodzieży z całej 
Polski (choć nie tylko, bo wzięły w nim także udział dzie-
ci z Węgier). W przeprowadzonych w Gdyni 27 kwietnia 
rozgrywkach sportowych, będących ogólnopolskim �na-
łem tej części akcji, udział wzięło prawie 300 dzieci, m.in. 
z Wołomina, Koszalina, Pucka, Gdyni i Wałbrzycha.

Równolegle, w siedzibie POZŻ w Gdyni, w każdy 
piątek o godz. 17, od 15 marca do 10 maja, odbywały się 
spotkania z byłymi uczestnikami regat OSTAR i słynny-
mi polskimi samotnikami. W naszych progach gościliśmy 
takie znakomitości jak Krzysztof Baranowski, Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz, czy Jerzy Rakowicz. Były też spo-
tkania poświęcone Leonidowi Telidze, Kazimierzowi „Ku-
bie” Jaworskiemu, Teresie Remiszewskiej, Henrykowi Ja-
skule i Zbigniewowi Puchalskiemu. 

Uroczyste pożegnanie Krystiana Szypki, przed jego 
wyruszeniem na trasę wyścigu, odbyło się w Gdyni 28 
kwietnia. Zaś same regaty rozpoczęły się w samo połu-
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  Niezwykłe połączenie
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dnie, 27 maja. Polak wziął w nich udział płynąc na 11-me-
trowym jachcie typu FARR 37 o nazwie Sunrise.  Poko-
nanie Atlantyku zajęło mu 28 dni, 13 godzin i 30 mi-
nut. Wśród 17 startujących w regatach żeglarzy był trzeci 
w swojej kategorii i dziewiąty w klasy�kacji generalnej.

Koniec zmagań na oceanie nie znaczył końca projek-
tu „OSTAR for Dydek”. We wrześniu i październiku Szyp-
ka jeździł po Polsce odbywając spotkania i opowiadając 
o swoim udziale w regatach OSTAR. Przy okazji pokazy-
wał �lm „Zrobiłem to!”, zrealizowany przez Bartłomieja 
Ciesielskiego. Szypka odwiedził Świnoujście, Szczecin, Ja-
starnię, Bielsko-Białą, Kartuzy, Chojnice, Puck i Sierako-
wice. Pobyt w tym ostatnim mieście wspomina tak:

„Sierakowice: Gimnazjum wraz z zaproszoną grupą 
dzieciaków z podstawówki. Po wstępie puściłem �lm i po 
�lmie dopowiedziałem trochę szczegółów, po czym zosta-
łem zasypany gradem pytań: o życie na jachcie, o sen, o spo-
tkane zwierzęta, o pobyt w Stanach, o jedzenie, o to czy się 
bałem, itp., itd. W końcu poproszono mnie o ponowne wy-
świetlenie �lmu, tym razem bez dźwięku i w czasie przery-
wanej emisji tłumaczyłem dzieciakom wszystkie szczegóły 
w kolejnych ujęciach i odpowiadałem na dziesiątki kolej-

nych pytań. Potem rozdałem dzieciakom pocztówki z au-
tografami. Było naprawdę bardzo, bardzo miło. Spotkanie 
trwało 1,5 godziny i potem jeszcze kawa u Dyrektora, które-
mu wręczyłem 2 pamiątkowe ramki ze zdjęciem, jedno dla 
szkoły i jedno, na jego prośbę, dla Wójta.”

Zakończenie projektu „OSTAR for Dydek” odbyło 
się 7 listopada w Gdyni. Patronat honorowy nad nim ob-
jęli minister sportu i turystyki Joanna Mucha, marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent 
miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Polski Komitet Olim-
pijski, PZŻ, POZŻ, ZOZŻ i Klub Żeglarzy Samotników. 
Partnerami projektu byli: Gdyńskie Towarzystwo Koszy-
kówki i Sportowa Gdynia. Miastami partnerskimi: Gdy-
nia, Wołomin, Bielsko-Biała, Wejherowo, Puck, Koszalin, 
powiat wałbrzyski, gmina Sierakowice, powiat człuchow-
ski, Cegled (Węgry) i Debreczyn (Węgry). Sponsorem - 
Sanit-Trans Bielsko Biała. Organizatorem  - HELIOS Fun-
dacja na rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności, 
a współorganizatorem OceanTeam. 

Ewa Górska

Spotkanie z Krystyną 
Chojnowską-Liskiewicz.
Fot. Tadeusz Lademann

Sunrise w całej okazałości.
 Fot. Ewa Górska

Katarzyna Dydek i Krystian Szypka 
na pożegnaniu żeglarza w Gdyni.
 Fot. Tadeusz Lademann

Krystian Szypka rusza na start regat OSTAR.
Fot. Tadeusz Lademann

Powitanie Krystiana Szypki
na mecie regat OSTAR.
 Fot. archiwum Krys�ana Szypki

Finał programu sportowego w Gdyni.
 Fot. Tadeusz Lademann



Barlovento II w lodach Arktyki.
Fot. Monika Żuberek

Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski 
patronował w tym sezonie historycznym 
rejsom. Żeglarze z Pomorza dotarli 
na daleką Północ, nie zabrakło ich także 
na jeszcze dalszym, Południu. 

Jako pierwszy, 2 czerwca, wyruszył w morze z Gdyni jacht 
Barlovento II. Do Polski wrócił 20 września. W ciągu 111 
dni żeglugi przepłynął niemal 8 tysięcy mil morskich, 
przez zimne wody Morza Białego, Morza Barentsa i Mo-
rza Karskiego, aby dotrzeć do stanowiących północny kra-
niec Europy, dziewiczych wysp archipelagu Ziemi Fran-
ciszka Józefa, a następnie podążyć do skraju otaczających 
biegun pól lodowych.

Wyprawa „Sekstant Expedition – Rosyjska Arktyka 
2013” podzielona była na 6 etapów (www.rosyjska-ark-
tyka.pl), w których wzięło udział w sumie 41 uczestni-
ków z różnych miast Polski - lekarze, prawnicy, nauczy-
ciele akademiccy, urzędnicy i przedsiębiorcy - ludzie na co 
dzień niezwiązani z żeglarstwem.

Prawie połowę ekipy stanowiły kobiety. Najmłodsza 
miała 19 lat, a najstarszy członek załogi w marcu święto-

wał 68 urodziny. W trakcie wyprawy, jacht Barlovento II 
dowodzony był przez 4 kapitanów. Arktyczne etapy po-
prowadził pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia, 
Maciej Sodkiewicz.

Największym wyczynem „Sekstant Expedition”, zgod-
nie z jej założonym celem, było osiągnięcie (20 czerwca) 
rekordowej dla polskiego żeglarstwa szerokości geogra-
�cznej północnej 82° 10,554. W trakcie wyprawy Barlo-
vento II dwukrotnie przekroczył też arktyczne granice Eu-
ropy. Pierwszy raz przepływając na północ od Wyspy Ru-

  Pomorskie wyprawy

Na dalekich 
morzach
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dolfa w archipelagu Ziemi Franciszka Józefa, a po raz kolejny przepływając na 
wschód od Półwyspu Jugorskiego.

Barlovento II pod dowództwem Sodkiewicza, jako pierwszy polski jacht 
przeszedł przez cieśniny Karskie Wrota i Jugorskij Szar, łączące Morze Barentsa 
z azjatycką częścią Arktyki. Jako druga jednostka pod polską banderą żeglował 
też po otwartych wodach Morza Karskiego. Kolejnym osiągnięciem załogi „Sek-
stant Expedition” było pływanie kajakami wśród gór lodowych powyżej 82° sze-
rokości geogra�cznej północnej. Nigdy dotąd polscy kajakarze nie pływali tak bli-
sko bieguna.

Chwała zwyciężonym
8 czerwca z sopockiej mariny wypłynął z kolei jacht Lady Dana 44. Celem 

wyprawy (www.arctic2013.pl) było przepłynięcie jachtem żaglowym pod polską 
banderą wokół bieguna północnego w ciągu jednego sezonu. 

Do tej pory kilka polskich jednostek pokonało Przejście Północno-Zachod-
nie, nie było jednak prób przepłynięcia Przejścia Północno-Wschodniego, a także 
opłynięcia bieguna północnego. 

Trasa wyprawy prowadziła przez Morze Bałtyckie, Zatokę Fińską i najwięk-
sze europejskie jeziora Ładogę i Onegę. Kanałem Bałtycko-Białomorskim żeglarze 
przedostali się do Zatoki Oneskiej na Morzu Białym i pożeglowali na wschód. 

Niestety, w połowie września pogoda przeszkodziła załodze Lady Dana 44 
w realizacji wszystkich zamierzeń. W Cieśninie Beringa jacht musiał zrezygno-
wać z dalszej żeglugi i obrać kurs na południe. Choć cel wyprawy, czyli opłynię-
cie bieguna północnego w trakcie jednego sezonu, nie został osiągnięty, ekspe-
dycja i tak wpisała się do historii polskiego żeglarstwa. Lady Dana 44 stał się bo-
wiem pierwszym jachtem pod biało-czerwoną, który pokonał Przejście Północ-
no-Wschodnie. 

Załogą dowodził Ryszard Wojnowski. Na pokładzie było 7 osób, m.in. znany 
polski podróżnik, alpinista i polarnik Michał Kochańczyk. 

Gosia na antypodach
Jako POZŻ patronowaliśmy też nieco skromniejszej, choć na pewno nie 

mniej ważnej wyprawie (www.dwaoceany.wordpress.com). Podobnie jak dwie 
wyżej opisane ekspedycje i ta rozpoczęła się na początku czerwca, tyle tylko, że 
nie w Polsce, a w Singapurze. To właśnie stamtąd, na jachcie Nekton wyruszyła 
w morze 21-letnia gdańszczanka Małgorzata Czujko. Jej głównym celem jest po-
konanie dwóch oceanów i dotarcie do Antarktydy.

Póki co (listopad 2013), rejs przebiega bez zakłóceń. Gosia pokonała już Oce-
an Indyjski i dotarła do Afryki. Obecnie żegluje przez Ocean Atlantycki w kierun-
ku Patagonii. Powodzenia!

Tomasz Falba

Trasa wyprawy „Rosyjska Arktyka 2013”

Barlovento II
– triumfalny powrót
do Gdyni.
Fot. Tadeusz Lademann

Lady Dana 44 wyrusza na Północ.
Fot. Ewa Górska

Małgorzata Czujko
przed wyprawą 
na Południe.
Fot. Tadeusz Lademann

2013
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Puchar Bałtyku Południowego (PBP)
to nowatorska inicjatywa, polegająca
na objęciu wspólną klasyfikacją sterników
i załogi jachtów rekreacyjnych, biorących 
udział w tradycyjnie dotąd rozgrywanych 
regatach, objętych kalendarzami 
poszczególnych regionów. Jego celem jest 
integracja i uaktywnienie żeglarzy w pasie 
Bałtyku Południowego - od Szczecina
do Kaliningradu. 

W roku 2013 (inauguracyjnym dla projektu), traktowa-
nym przez jego autorów jako okres testowania słuszno-
ści przyjętych założeń oraz celów, postanowiono uzy-
skać dane pozwalające ocenić poziom organizacyjny 
amatorskich regat żeglarskich przeprowadzanych w re-
gionach przyległych do południowego wybrzeża Bałty-
ku: Zachodniopomorskim, Pomorskim, Elbląskim i Ka-
liningradzkim. 

Pomysł organizacji PBP pojawił się w gronie człon-
ków Gdańskiej Federacji Żeglarskiej (GFŻ) i zaowoco-
wał przygotowaniem założeń do jego realizacji. Pomor-
ski Okręgowy Związek Żeglarski (POZŻ), uznając słusz-
ność pomysłu, wyraził zainteresowanie oraz chęć jego 
wdrożenia. 

8 grudnia 2012 roku doszło w Gdyni do spotka-
nia przedstawicieli POZŻ, GFŻ, Zachodniopomorskie-
go Okręgowego Związku Żeglarskiego, Elbląskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego i Kaliningradzkiej Federa-

cji Żeglarskiej. Podjęto decy-
zję o realizacji PBP od sezo-
nu 2013. Koordynatorem or-
ganizacyjnym projektu zo-
stał Jacek Zieliński (POZŻ), 
a przewodniczącym Biu-
ra Pucharu - niżej podpisa-
ny - Andrzej Szrubkowski 
(GFŻ). 

Przyjęto, że zawar-
tość Kalendarza Regat PBP 
w 2013 roku będzie nieogra-
niczona i wejdą do niego re-
gaty zgłoszone przez uczest-
niczące w projekcie regiony. 
Ostateczna wersja Kalenda-
rza objęła 60 regat klasy�ko-
wanych i 4 regaty rangi mistrzowskiej nie klasy�kowane, 
w tym Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski. Ustalono 
podstawowe założenia klasy�kacji, która objęła sterników 
jachtów w grupach klasy�kowanych zgodnie z przepisami 
formuł wyrównawczych KWR i ORC. Postanowiono też, 
że jachty nieposiadające pomiarów żadnej z wymienio-
nych formuł, klasy�kowane będą w grupie OPEN. 

W sumie, do końca sezonu, sklasy�kowano 41 re-
gat zawartych w kalendarzu PBP 2013, z czego 40 roze-
granych w grupie KWR, 22 w grupie ORC i 23 w grupie 
OPEN.

  Testowanie nowych rozwiązań 

Puchar Bałtyku 
Południowego 

Bezspornie najliczniej w regatach obsadzana była 
grupa KWR, w której sklasy�kowano łącznie 215 sterni-
ków. Grupa OPEN objęła 186, a grupa ORC – 35 sterni-
ków. W sumie, w PBP udział wzięło 401 sterników. Liczba 
uczestników znacząco przekroczyła tę szacowaną wstęp-
nie na 200-250 sterników. 

W grupie KWR pierwsze miejsce zajął Marcin Mrów-
czyński (KS Centrum Żeglarskie) na jachcie Antidotum, 
reprezentant regionu zachodniopomorskiego. W klasie 
OPEN triumfował Herwig Dressler (Stahl Finow) z Nie-
miec na jachcie La Le Lu. W grupie ORC nie miał sobie 
równych Krzysztof Paul (AKM Gdańsk) na jachcie Duży 
Ptak, przedstawiciel regionu pomorskiego.

W trakcie spotkań biura PBP 
w końcu października, podda-
no ocenie oraz przyjęto wstępne 
wnioski dotyczące zmian regula-
minu PBP, w tym procedur klasy-
�kacyjnych oraz Kalendarza Regat 
PBP w 2014 roku. 

Dokonując samooceny war-
tości oddziaływania PBP na ocze-
kiwane uatrakcyjnienie jakości ży-
cia środowiska żeglarskiego, po 
wstępnym okresie realizacji pro-
jektu, należy stwierdzić, że nastą-
piło znaczące zintensy�kowanie 
kontaktów na poziomie organiza-
torów regat, doszło do pogłębie-
nia wiedzy o specy�ce funkcjono-
wania i tradycjach obowiązujących 
w poszczególnych regionach. 

Organizatorzy PBP rozumie-
ją uwarunkowania powodujące 
brak natychmiastowej, żywioło-
wo objawianej chęci do uczestni-
czenia w regatach poza własnym 
terytorium i trudno byłoby po 
pierwszym roku funkcjonowania 
PBP oczekiwać radykalnej zmia-
ny w utrwalonym przez dziesię-
ciolecia obyczaju trwania w obrę-

bie własnego podwórka. 
Zmiany w podejściu do podjęcia i podtrzymywania 

kontaktów, czyli integracja środowiskowa, wymaga czasu, 
a niekiedy również poświęceń. Jednakże żeglarstwo, bę-
dąc dyscypliną z charakteru mobilną, posiada w swej tra-
dycji wyzwanie nakazujące wędrówki, nawiązywanie kon-
taktów i poznawanie innych terytoriów. 

Z tego też powodu pozostajemy w przekonaniu 
o wartościach wdrożonego projektu i z prawdziwą przy-
jemnością zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji. 
Więcej informacji, w tym pełną klasy�kację, znaleźć moż-
na na o�cjalnej stronie internetowej projektu: www.ze-
glarski-pbp.pl. 

Andrzej Szrubkowski 

Krzysztof Paul, tryumfator w grupie ORC, odbiera 
puchar za zwycięstwo w regatach o Puchar Komandora 
YKP Gdynia, klasyfikowanych w PBP. 
Fot. Natalia Majcher

Andrzej Szrubkowski (drugi z lewej) i Jacek 
Zieliński (pierwszy z prawej) otrzymują nominacje 
do zajmowania się PBP z rąk Zbigniewa Ptaka 
(pierwszy z lewej), reprezentanta marszałka 
województwa pomorskiego.
Fot. Tadeusz Lademann

Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia, klasyfikowane w PBP. 
Fot. Tadeusz Lademann

Załoga rosyjskiego jachtu Blagodarnost 2 podczas regat 
SailBook Cup, klasyfikowanych w PBP. 
Fot. Tadeusz Lademann

Logo: Jacek Zieliński



Po kilkudziesięciu latach Święto Morza 
wróciło do Gdyni. I to w kształcie sprzed 
drugiej wojny światowej – z hukiem, który 
słychać było w całej Polsce. Była to także 
nasza zasługa. 

Pierwsze Święto Morza obchodzono w Gdyni 31 lip-
ca 1932 roku. Do miasta przyjechało wtedy przeszło 100 
tysięcy osób! Specjalne pociągi dowoziły uczestników ze 
wszystkich krańców Polski. Na uroczystości przybył pre-

zydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. To było wiel-
kie wydarzenie, pokazujące dobitnie przywiązanie Pol-
ski do morza. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej Święto 
Morza obchodzone były ośmiokrotnie. W czasie wojny 
i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w ta-
jemnicy. Po wojnie zaś uroczystości odbywały się nie tyl-
ko w Gdyni, ale także w innych miastach polskiego wy-
brzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, 
Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. 

Przez ostatnie lata tradycja obchodzenia Święta Mo-
rza praktycznie zanikła. Wiosną tego roku przedstawicie-
le kilku organizacji, którym na sercu leżą sprawy morskie, 
postanowili do niej powrócić. Powstała idea wskrzeszenia 
Święta Morza w przedwojennym stylu. 

W realizację pomysłu zaangażowali się: Urząd Mia-
sta Gdyni, Marynarka Wojenna RP, Liga Morska i Rzecz-
na, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Akademia Mor-
ska w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni i Fundacja Helios. 
W gronie tym nie mogło zabraknąć Pomorskiego Okrę-

gowego Związku Żeglarskiego, 
którego Biuro Prasowe zajęło się 
koordynacją i oprawą medialną 
imprezy. 

To właśnie w Biurze Pra-
sowym POZŻ powstało logo 
Święta Morza (autorstwa Gra-
żyny Kamińskiej), strona inter-
netowa wydarzenia (www.swie-
tomorza.eu) i jego harmono-
gram. POZŻ zorganizował też 
uroczystą inaugurację imprezy 
połączoną z odsłonięciem tabli-
cy poświęconej Leonidowi Teli-
dze w Alei Żeglarstwa Polskiego 
oraz kilkanaście innych akcji. 

I udało się! W dniach 22-30 
czerwca Gdynia stała się najbar-
dziej morskim miejscem w Pol-
sce. W zgodnej opinii tysięcy lu-
dzi, którzy w tych dniach zawi-
tali do miasta z „morza i ma-
rzeń”, Święto Morza było wyjąt-
kowym wydarzeniem. I to z wie-
lu powodów. Wyjątkowy był po-
wrót do przedwojennej trady-
cji. Wyjątkowa formuła. Wyjąt-
kowa współpraca kilku insty-

tucji, wyjątkowo bogaty, bo obejmujący ponad 40 wyda-
rzeń, program.

Wyjątkowa była też podwójna parada na Zatoce 
Gdańskiej – okrętów i jachtów (ta ostatnia zorganizowana 
przez POZŻ). Wyjątkowy pokaz działań antyterrorystycz-
nych i ratowniczych, z udziałem promu Stena Spirit, prze-
prowadzony tak blisko brzegu jak nigdy dotąd. Wyjątko-
wy był wyczyn Maxa Wójcika (wspieranego przez POZŻ), 
który jako pierwszy człowiek przepłynął na desce z ża-
glem Bałtyk, na trasie z Karlskrony do Gdyni. Wyjątkowe 

 Z przedwojennym rozmachem
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było, zorganizowane przez POZŻ, udostępnienie do zwie-
dzania, po trzydziestu latach, jachtu Leonida Teligi Opty, 
na którym jako pierwszy Polak w historii opłynął on sa-
motnie świat. Wyjątkowe wreszcie były rejsy żaglowcem 
Zawisza Czarny i jachtem Copernicus, których pokłady, w 
ramach pierwszej edycji projektu POZŻ „Pomorze na mo-
rze”, otwarte zostały za darmo dla każdego chętnego. Sko-
rzystało z nich ponad pół tysiąca ludzi.

Jeśli doliczyć do tego regaty, które w tym czasie prze-
prowadziły kluby zrzeszone w POZŻ, można uznać, że 

nasz Związek walnie przyczynił się do reaktywacji Święta 
Morza, a sama impreza była, dzięki tysiącom ulotek, set-
kom plakatów, radiowym oraz telewizyjnym spotom re-
klamowym, najgłośniejszą tegoroczną akcją promującą 
żeglarstwo i sprawy morskie w Polsce. Prace nad kolej-
ną edycją wydarzenia, znowu z naszym aktywnym udzia-
łem, już trwają. 

Tomasz Falba
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Parada jachtów
na Zatoce Gdańskiej.
Fot. Natalia Majcher

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przekazuje
klucze do miasta Neptunowi.
 Fot. Tadeusz Lademann

Konferencja prasowa inaugurująca Święto Morza. Od lewej: prezes POZŻ Bogusław 
Witkowski, prezes LMiR Andrzej Królikowski, pełnomocnik prezydenta Gdyni Joanna 
Zielińska i dowódca MW Tomasz Mathea.
 Fot. Tadeusz Lademann

Święto Morza
kiedyś i teraz.



Polski Związek Żeglarski ogłosił rok 2013 
Rokiem Teligi. Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski przyłączył się do jego obchodów 
w spektakularny sposób. 

Najgłośniejszą akcją było udostępnienie do zwiedzania 
w Gdyni legendarnego jachtu Opty Leonida Teligi, którym 
- jako pierwszy Polak w historii - opłynął on samotnie 

świat. Opty był w mieście z „morza i marzeń” cztery mie-
siące i w tym czasie odwiedziło go ok. 12 tysięcy osób!

Przypomnijmy. W roku 2013 obchodzimy 44 rocz-
nicę zamknięcia Wielkiej Pętli przez Leonida Teligę oraz 
85-lecie Jacht Klubu Morskiego Gryf, którego był człon-

kiem. Chcąc uczcić ten jubileusz, Pomorski Okręgowy 
Związek Żeglarski, we współpracy z Centralnym Muzeum 
Morskim w Gdańsku i Jacht Klubem Morskim Gryf, po-
stanowił udostępnić zwiedzającym Optego. 

Jacht zaprojektowany został przez Leona Tumiłowi-
cza, a zbudowany na przełomie 1965 i 1966 roku przez 
Macieja Dowhyluka. Jednostka ma 10 m długości, blisko 3 
m szerokości, dwa maszty, silnik o mocy 7 KM i nieco po-

nad 1,5 m zanurzenia. W rok po 
jego wybudowaniu, Leonid Teli-
ga przez 27 miesięcy  samotnie 
opływał nim świat. Po powro-opływał nim świat. Po powro-
cie z rejsu i służbie w Wyższej 
Szkole Morskiej w Gdyni, Opty 
przekazany został do Centralne-
go Muzeum Morskiego w Gdań-
sku, aby w końcu tra� ć do muze-
alnego magazynu w Tczewie. Od 
tamtej pory, czyli przez blisko 30 
lat, nie był pokazywany szerokiej 
publiczności. Zmieniliśmy to. 

Opty, ustawiony w hanga-
rze Jacht Klubu Morskiego Gryf 
w gdyńskiej marinie, został udo-
stępniony zwiedzającym 18 
czerwca. Od tamtej pory, do nie-
dzieli 13 października, można go 
było oglądać codziennie w godz. 
10-18, a także w nocy z 12 na 13 
października.

Zainteresowani historią polskiego żeglarstwa mie-
li do dyspozycji nie tylko jacht. Obok ustawione zostały 
wystawy ze zdjęciami jednostki i Leonida Teligi oraz ska-
nami artykułów, które ukazywały się na temat wyprawy 
w miesięczniku „Żagle”. Każdy zwiedzający mógł na pa-

Rok Teligi

miątkę zabrać ze sobą do domu, przygotowaną specjalnie 
z tej okazji ulotkę. 

Od końca lipca, dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej 
i Agencji „Dobre Wiatry” Andrzeja Minkiewicza, ekspo-
zycja stała się jeszcze bardziej atrakcyjna. Obok hanga-
ru (w siedzibie Fundacji HELIOS), rozpoczęły się dar-
mowe pokazy � lmu dokumentalnego poświęconego Teli-
dze, „Sprawdzić siebie”, w reżyserii Jerzego Szotkowskiego. 
Obraz powstał tuż po zakończeniu 
przez legendarnego żeglarza samot-
nego rejsu dookoła świata. Opowia-
da o nim sam Teliga. Film pozwala 
zobaczyć Optego w ruchu na morzu. 

Wśród zwiedzających byli lu-
dzie z całej Polski, a nawet z zagra-
nicy. Były szkoły, w tym szczegól-
nie zainteresowane ekspozycją pla-
cówki noszące imię słynnego żegla-
rza, a także dzieci i młodzież w ra-
mach innej naszej akcji „Pomorze 
na morze”.

„Super sprawa.” „Tak mały jacht, 
a tak duży wyczyn. Podziwiamy.” 
„Dziękujemy za wystawę. Oby takich 

więcej.” - to tylko niektóre z kilkuset wpisów, które znala-
zły się w księdze pamiątkowej wystawy. 

„Opłynęłam samotnie świat także dzięki temu jachto-
wi. Dzięki Telidze. Nauczył mnie marzyć” - napisała znana 
polska żeglarka Natasza Caban. 

Opty opuścił Gdynię 15 października. Wrócił do swo-
jego stałego miejsca pobytu, czyli magazynu Centralnego 
Muzeum Morskiego w Tczewie. 

Udostępnienie jachtu Teligi do zwiedzania nie było 
jedyną akcją związaną z Rokiem Teligi, jaką zorganizo-
wał POZŻ. 22 czerwca, w dniu rozpoczęcia Święta Mo-
rza w Gdyni, którego Związek był współorganizatorem, 
odsłoniliśmy także pamiątkową tablicę poświęconą żegla-
rzowi w Alei Żeglarstwa Polskiego, znajdującej się w miej-
scowej marinie.

Na naszej stronie internetowej www.pozz.org.pl stwo-
rzyliśmy specjalną zakładkę pokazującą wszystkie działa-
nia dotyczące Roku Teligi. O� cjalnie zamknęliśmy go 26 
października, w trakcie uroczystości zakończenia pomor-
skiego sezonu żeglarskiego i motorowodnego, które odby-
ło się (jakżeby inaczej) w Gry� e.   

Tomasz Falba

2013
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 Opty w Gdyni dla każdego

Odsłonięcie tablicy.
 Fot. Tadeusz Lademann

Przy Optym bywało tłoczno.
Fot. Jędrzej Szerle

   Nocne zwiedzanie Optego.
       Fot. Tadeusz Lademann

   Opty opuszcza Gdynię.
       Fot. Tadeusz Lademann

Tablica Leonida Teligi w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. 

Maciej Dowhyluk – budowniczy jachtu.
Fot. Tadeusz Lademann

Fot. Tadeusz Lademann
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 Edukacja pod żaglami

Ponad tysiąc osób, głównie z terenu 
województwa pomorskiego, „posmakowało” 
morza w ramach naszego projektu 
„Pomorze na morze”. Podobnej akcji nikt 
dotąd w Polsce nie zorganizował. 

Pomysł był prosty. Mustrujemy dzieci i młodzież na har-
cerski żaglowiec Zawisza Czarny, zabieramy w rejs po Za-
toce Gdańskiej, obudowujemy to żeglarskim programem 
edukacyjnym, a na koniec wszyscy uczestnicy otrzymują 
specjalne dyplomy. I nic za to nie płacą!

Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. W tym sezonie od-
były się dwie edycje akcji, którą nazwaliśmy „Pomorze na 
morze”. Pierwsza podczas Święta Morza w dniach 24-28 
czerwca, druga w dniach 11-15 września. 

W pierwszym terminie Zawisza, wypływając z Gdy-
ni, odbywał codziennie po trzy rejsy, w drugim po czte-
ry, zabierając na pokład grupy do 30 osób. Dzięki temu 
w czerwcu udało się wyprawić w morze 339 ludzi, a we 
wrześniu 564. Ponieważ w czerwcu Zawiszę wspie-
rał jacht Copernicus, do podanych liczb dodać nale-
ży kolejne 180 osób, co daje w sumie 1083 uczestników.
W pierwszej edycji projektu udział wzięli: laureaci kon-
kursu plastycznego o tematyce morskiej, uczniowie Szkół 
Podstawowych nr 37 i 39 z Gdyni, Sportowego Gimna-
zjum nr 9 z Gdyni, X Liceum Ogólnokształcącego z Gdy-
ni, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w Damnicy pod Słupskiem, członkowie Ligi 
Morskiej i Rzecznej, uczniowie szkół podstawowych ze 
Słupska, Nowego Dworu Gdańskiego i Tuńska, osoby nie-
pełnosprawne, pracownicy trójmiejskich �rm, członko-
wie Klubu Dżentelmena z Gdańska, jak również miłośni-
cy morza z całej Polski, a nawet z zagranicy.

W drugiej edycji uczestniczyli: Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 Gdańsk Oliwa, 
Gimnazja nr 1 i 2 w Chojnicach, Szkoła Podstawowa nr 3 
w Chojnicach, Zespół Szkół Sportowych z Człuchowa, Ze-
spół Szkół z Kamienicy Królewskiej, Zespół Szkół z Gowi-
dlina, Szkoła Podstawowa z Łyśniewa, Szkoła Podstawowa 
z Puzdrowa, Szkoła Podstawowa z Jelonka, Gimnazjum 
z Sierakowic, Zespół Szkół z Tuchlina, Szkoła Podstawo-
wa z Lisich Jam, Szkoła Podstawowa z Sierakowic, Szko-
ła Podstawowa z Załakowa, Szkoła Podstawowa z Moju-
sza, Gimnazjum Sportowe z Nowego Dworu Gdańskie-
go, Para�alna Szkoła Podstawowa z Żukowa, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących z Kartuz, 40 Gdyńska Drużyna Har-
cerek ZHR „Potok”, Szkoła Podstawowa z Jastarni, Gim-
nazjum z Jastarni, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Auty-
stycznym z Gdyni, Liceum Publiczne z Pucka, Szkoła Pod-
stawowa z Pucka, Gimnazjum Publiczne z Pucka.

Pływaniu po morzu towarzyszył program edukacyj-
ny, bardziej rozbudowany w edycji wrześniowej. 

Załoga Centrum Wychowania Morskiego ZHP 
w Gdyni (armatora Zawiszy) zapewniła uczestnikom ak-

Logo: Grażyna Kamińska

tywne żeglowanie. Mimo padającego od czasu do czasu deszczu, nikt nie narzekał na 
złą pogodę. Stawianie i zrzucanie żagli, manewry portowe, czy wchodzenie na maszty, 
skutecznie rozgrzewały uczestników rejsów.

Po zejściu na ląd, większość grup zwiedzała legendarny jacht Opty Leonida Teli-
gi, na którym samotnie opłynął świat jako pierwszy Polak w historii. Jednostkę można 
było oglądać w Jacht Klubie Morskim Gryf, w ramach projektu POZŻ realizowanego 
z okazji Roku Teligi. Przebieg historycznego rejsu słynnego żeglarza uczestnicy projek-
tu mogli poznać podczas projekcji �lmu dokumentalnego.

O tym jakie wrażenie wywarły na uczestnikach akcji „Pomorze na morze” jego 
atrakcje, przeczytać można w księdze pamiątkowej projektu. I tak np. mali żeglarze 
z Chojnic dopytywali, czy w przyszłym roku też będą mogli popłynąć Zawiszą Czar-

nym. Uczniowie Zespołu Szkół z Tuchlina byli pod wrażeniem osobowości Le-
onida Teligi. Stwierdzili nawet, że „człowiek i morze mogą tworzyć trudny, ale 
niezwykle wartościowy związek”. Zaś klasa I D z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Pucku dziękowała za możliwość (ekstremalnego jak dla nich) do-
świadczenia wejścia na maszty Zawiszy Czarnego.

Wydarzeniem „Pomorza na morze” było mianowanie pani Aleksan-
dry Emche na kapitana Zawiszy Czarnego (pierwszej kobiety w jego po-
nad 50-letniej historii!), które nastąpiło 14 września rano, na pokła-
dzie żaglowca. Tak się złożyło, że akurat w tym rejsie udział wzięły 
harcerki z 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek ZHR Potok. Było więc 
i żeglarsko, i harcersko, i kobieco.

Projekt „Pomorze na morze”, zorganizowany przy wspar-
ciu Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, Starostwa 
Powiatowego w Człuchowie, Urzędu Miasta Jastarni, Staro-
stwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Urzędu 
Miasta w Pucku i Urzędu Gminy w Sierakowicach, będzie 
kontynuowany w przyszłym roku. 

Natalia Majcher
Fot. Tadeusz Lademann

Na pokładzie...
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Czarna

Na lądzie...
 

   Zawisza Czarny.
       



12 lipca zorganizowaliśmy w Jastarni 
(wspólnie z władzami miasta) uroczystości 
związane z obchodami 40-lecia powstania 
legendarnego Bractwa Żelaznej Szekli. 
Żeglarska zabawa trwała przez cały dzień.

Bractwo Żelaznej Szekli było organizacją zajmującą się 
wychowaniem morskim i żeglarskim młodzieży, blisko 
związaną ze słynnym „Latającym Holendrem”, progra-
mem telewizyjnym prowadzonym przez Bohdana Sien-
kiewicza. Przez dwadzieścia lat działalności, przez Brac-
two przewinęły się tysiące młodych ludzi, z których wielu 
zasiliło potem załogi polskich statków, jachtów i okrętów. 

Do Jastarni, z którą Bractwo związane było przez całą 
swoją historię, przyjechało kilkudziesięciu byłych człon-
ków organizacji. Niektórzy lądem, inni morzem, m.in. na 
niedawno odrestaurowanym i także związanym z historią 
Bractwa, żaglowcu Generał Zaruski, który specjalnie z tej 
okazji przypłynął z Gdańska.

Przed południem żaglowiec zabrał na pokład kil-
kunastu laureatów, rozpisanego z okazji jubileuszu kon-
kursu o tematyce morskiej i wyruszył na Zatokę Gdań-
ską. Rejs na Generale Zaruskim był jego główną nagrodą. 
Wśród zwycięzców znaleźli się miłośnicy żeglarstwa m.in. 
z Bielska Białej, Warszawy, Starogardu Gdańskiego, Zgie-
rza i Nowego Tomyśla.

Po powrocie do Jastarni, żaglowiec zacumował 
przy nabrzeżu, gdzie został udostępniony do zwiedzania 
wszystkim chętnym. Tłumnie z tego skorzystali zarów-
no turyści spędzający na Półwyspie Helskim wakacje, jak 
i miejscowi.

W międzyczasie, w Miejskim Zarządzie Portu w Ja-
starni, odbyła się konferencja poświęcona historii Bractwa 
Żelaznej Szekli, podczas której głos zabrał m.in. pomysło-
dawca Bractwa, kpt. Adam Jasser. Przez cały dzień w bu-
dynku Miejskiego Zarządu Portu oglądać było można wy-
stawę zdjęć obrazującą dzieje organizacji.

Kulminacją obchodów, o godz. 16, na scenie w por-
cie, było uhonorowanie osób zasłużonych dla Bractwa Że-
laznej Szekli. Do zebranych przemówili organizatorzy ju-
bileuszu, burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz oraz 
prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
Bogusław Witkowski.

Uroczystości uświetniły koncerty: gdańskiego barda 
Andrzeja Starca, orkiestry dętej z Jastarni i zespołu szan-
towego „Kubryk”. Zaś o godz. 19, do Miejskiego Zarzą-
du Portu, obejrzeć � lm dokumentalny o Bractwie Żela-
znej Szekli, wyreżyserowany przez Bohdana Sienkiewicza, 
przyszło ponad 60 osób!

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

 40 lat legendy

Bractwo 
znowu 
w Jastarni
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Jako POZŻ promowaliśmy żeglarstwo 
wszędzie gdzie tylko się dało. Czasami 
(dosłownie) wprost na ulicy!

„Dziennik Bałtycki”, największa gazeta w regionie pomor-
skim, zorganizowała w tym roku swoją Letnią Redakcję 
pod fontanną Neptuna w Gdańsku. POZŻ gościł w niej 
6 sierpnia. Frekwencję zapewniła wspaniała pogoda i od-
bywający się właśnie w grodzie nad Motławą Jarmark św. 
Dominika. 

Dzień rozpoczął się od nauki robienia węzłów żeglar-
skich. Po niej odbył się konkurs z nagrodami, który popro-
wadzili żeglarze – Natalia Szymczyk i Jacek Nowak.

- Zainteresowanie było naprawdę duże, zwłaszcza 
konkursem robienia węzłów - mówi Natalia. - Dzieci ku 
memu zaskoczeniu bardzo szybko się uczyły i zawzięcie 
rywalizowały. Konkurs z wiedzy żeglarskiej okazał się nie-
co trudniejszy, ale uczestnicy z ciekawością chłonęli po-
prawne odpowiedzi. Nagrodę - rejs Zawiszą Czarnym po 
Zatoce Gdańskiej - zgarnęła ekipa z Łodzi. Znali odpowie-
dzi na niemal wszystkie pytania.

Gość specjalny, Jacek Nowak, reprezentant kadry na-
rodowej, opowiadał sporemu tłumowi zainteresowanych, 
jak wygląda jego sezon. 

- Wraz z załogą 49er Team Polska bierzemy udział 
w regatach Pucharu Świata, Pucharu Europy, czy impre-
zach mistrzowskich rozgrywanych na całym świecie - mó-
wił. - Majorka czy Lazurowe Wybrzeże to kilka z wielu 
przystanków, które robimy podczas całego sezonu trwa-
jącego od marca do października. Spędzamy prawie 220 
dni w roku poza domem, trenując lub ścigając się. Żeglar-
stwo olimpijskie wymaga wielkiego zaangażowania i po-
święcenia.

Niewątpliwą atrakcją naszego stoiska okazała się 
obecność słynnego Latającego Holendra, czyli red. Boh-
dana Sienkiewicza, który podpisywał swoją najnowszą 
książkę „Dokąd płynął Latający Holender?” i odpowia-
dał na wszystkie pytania żeglarskich pasjonatów, doskona-
le pamiętających go z telewizji. 

Stoisko POZŻ przy fontannie Neptuna odwiedzi-
ły tego dnia setki ludzi. Żeglarskim rozmowom nie było 
końca. Dodatkową atrakcją była, ustawiona specjalnie 
z tej okazji, wystawa fotogra� czna ilustrująca osiągnię-
cia Związku. 

Ola Witkowska
Fot. Tadeusz Lademann

 Pytania i odpowiedzi, czyli...

Pierwsze żeglowanie 
pod Neptunem

Fiord w Bergen
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Adam Jasser opowiada o Bractwie Żelaznej Szekli.
 

Oblężenie Generała Zaruskiego. Wspomnienia przy wystawie. 

Wystawa
osiągnięć.

Spotkanie
z Bohdanem
Sienkiewiczem.

Nauka
węzłów.

Natalia Szymczyk
i Jacek Nowak
wśród dzieci.



Osiągnięcia sportowe żeglarzy z Pomorza 
mogą imponować. Rok minął pod znakiem 
indywidualności, ale i grupowo wypadliśmy 
świetnie. Oby tak dalej. 

O tym, że sezon 2013 był dla pomorskiego żeglarstwa 
sportowego bardzo udany, a na pewno nie gorszy od po-
przedniego,  może świadczyć między innymi fakt, że po 
raz kolejny województwo pomorskie wygrało klasy�kację 
w systemie sportu młodzieżowego. 

Na dobry wynik złożyły się sukcesy w katego-
rii „młodzież” w Mistrzostwach Polski kl. Olimpijskich 
w Górkach Zachodnich, Meczowych Mistrzostwach Pol-
ski w Pucku oraz Długodystansowych Mistrzostwach Pol-
ski w kl. RS:X w Mrągowie. Juniorzy punktowali na Mi-
strzostwach Polski Juniorów kl. Nieolimpijskich w Niepo-
ręcie, Mistrzostwach Polski Juniorów Lasera i Lasera Ra-
diala w Dziwnowie oraz Mistrzostwach Polski Juniorów 
w kl. RS:X w Sopocie. 

W Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców 
zdobyliśmy 30 medali, w tym 16 w klasach olimpijskich. 
Juniorzy młodsi obronili również pierwsze miejsce w kla-
sy�kacji województw podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbyła się tym razem w Dobrzyniu nad 

Wisłą, w dniach 8-18 sierpnia. Nasi 
zawodnicy zdobyli tam aż 9 medali.

Popisali się także seniorzy. 
W Mistrzostwach Polski Seniorów 
w klasach olimpijskich Pomorskie 
wywalczyło w sumie 8 medali, w tym 
4 złote.

Mijający sezon to nie tylko suk-
cesy krajowe, ale i kilka ważnych wy-
ników międzynarodowych. Zdoby-
liśmy bowiem 5 medali mistrzostw 
świata. Na rodzimych wodach, pod-
czas Volvo Gdynia Sailing Days, 
w dniach 22-27 lipca, tytuł mistrza 
świata w klasie Micro wywalczyła za-
łoga w składzie Piotr Tarnacki, Rafał 
Becker, Krzysztof Mongird (YK STAL 
Gdynia). 7 września w  czeskiej miej-
scowości Nové Mlýny mistrzem świa-
ta w klasie Raceboard został Maksy-
milian Wójcik (SKŻ ERGO HESTIA 
Sopot). Srebrny krążek w kategorii 
U21 zdobył Paweł Tarnowski podczas 
marcowych Mistrzostw Świata w bra-
zylijskim Buzios w olimpijskiej kla-
sie RS:X. Również srebro wywalczy-
ła Magdalena Kwaśna (ChKŻ Choj-
nice) w Mistrzostwach Świata Junio-

rów w klasie Laser 4,7. Były 
to jednocześnie Mistrzostwa 
Europy Juniorów, w których 
tym samym Magda została 
wicemistrzynią. 

Historycznego wyczy-
nu dokonała Zuzanna Ry-
bicka (ChKŻ Chojnice). 
Jako pierwsza kobieta w hi-
storii stanęła na podium Mi-
strzostw Świata w klasie DN 
w klasy�kacji OPEN. Zu-
zia w zakończonych 21 lu-
tego Mistrzostwach Świa-
ta Juniorów zajęła 3 miejsce, a w klasy�kacji kobiet była 
pierwsza. Regaty te odbyły się w miejscowości Nida-Ne-
ringa na Litwie. 

W sezonie 2013 przybyło nam również dwóch mi-
strzów Europy, a w zasadzie trzech, gdyż Filip Ciszkiewicz 
(MKŻ ARKA Gdynia) zdobył dwa takie tytuły. Pierwszy 
podczas Mistrzostw Europy Juniorów w klasie Laser Ra-
dial, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca w chor-
wackim Splicie. Drugi natomiast, na Mistrzostwach Eu-
ropy EuroSAF, również w klasie Laser Radial, w Tavirze 
w Portugalii, na początku sierpnia. 

W klasie Optimist mistrzem Europy został Tytus 
Butowski (YKP Gdynia). Regaty te odbyły się w dniach 
29.06-7.07. w miejscowości Balatonföldvár na Węgrzech. 
Tytus jest trzecim Polakiem w historii, który zdobył tytuł 
mistrza Europy w tej jednej z najliczniejszych klas żeglar-
skich na świecie.

W kategorii MASTERS mamy dwóch mistrzów. Je-
den tytuł mistrza Europy wywalczył w klasie Laser Stan-
dard Maciej Grabowski (YK STAL Gdynia). Regaty odby-
ły się w Landskronie w Szwecji i zakończyły 2 sierpnia. 

Drugim mistrzem Europy Mastersów został Jacek Noetzel 
(UKS NAVIGO). Ten sopocki żeglarz okazał się najlepszy 
w swojej kategorii wiekowej na katamaranie A-Class. Pią-
te miejsce Jacka w „generalce” dało mu również 2 miej-
sce w Mistrzostwach Europy w kategorii OPEN. O meda-
le walczył w dniach 22-29 czerwca w Barcelonie.

Jako ostatnia do grona międzynarodowych meda-
listów dołączyła Lidia Sulikowska (UKS HALS Sopot). 
W zakończonych 2 listopada Mistrzostwach Europy 
w klasie Techno 293, ta młoda zawodniczka zajęła 2 miej-
sce w kategorii U15.

Sukcesów sportowych było sporo, ale i organizacyj-
nych nie zabrakło. Do większych z pewnością można za-
liczyć regaty Volvo Gdynia Sailing Days (organizowa-
ne przez Gdynię - Żeglarską Stolicę Polski i Polski Zwią-
zek Żeglarski), w skład których weszły między innymi Mi-

strzostwa Świata w klasie Micro i Mistrzostwa Świata Ju-
niorów w olimpijskich klasach 49er i 49erFX. W Sopocie 
natomiast odbyły się, w ramach Ergo Hestia Cup, Mistrzo-
stwa Świata w klasie Techno 293 (organizowane przez 
SKŻ ERGO HESTIA Sopot oraz Techno 293). 

Ciekawą propozycją były także 49er Grand Prix 
Gdynia (organizowane przez BLACH BLACH Studio, 
new events, SAILING CONNECT Sport & Business So-
lutions oraz Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski), któ-
re dzięki nocnemu wyścigowi zgromadziły na plaży miej-
skiej tłumy widzów.

Coraz większą popularnością cieszą się również re-
gaty Nord Cup organizowane w Gdańsku przez NAUTI-
CA NORD Ubezpieczenia Jachtów, Galion i GKŻ . Z roku 
na rok coraz więcej gwiazd żeglarstwa staje także na star-
cie Sopot Match Race (organizowanych przez Prime Gro-
up, Miasto Sopot i Polski Związek Żeglarski).

Natalia Majcher
Filip Lipski
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 Pomorscy żeglarze w sporcie

Rok mistrzów
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Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w klasie
Laser i Open Bic.
Fot. Natalia Majcher

Paweł Tarnowski.
Fot. Cezariusz Piórczyk

Magdalena Kwaśna.
Fot. Adam Kwaśny

Otwarte Mistrzostwa Młodzików 
do lat14 w klasie Open Bic.
Fot. Natalia Majcher

Tytus Butowski.
Fot. Maciej Krasodomski
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Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski  
wsparł w mijającym sezonie ponad 
trzydzieści imprez organizowanych przez 
kluby członkowskie. Ale nie tylko. Na naszą 
pomoc liczyć mógł każdy, kto zjawił się 
w naszych progach z ciekawym pomysłem. 

Do� nansowanie do imprez obrazuje tabela poniżej. Do-
datkowo, częściowo do� nansowaliśmy zakup żagla do 
jachtu Conrad dla AKM AZS Gdynia i wyposażenia ra-
tunkowego dla dwóch jachtów biorących udział w  e Tall 
Ships Races 2013 z Jacht Klubu Marynarki Wojennej Ko-
twica z Gdyni, a także wykonanie pomostu dla Jachtklu-
bu Portowiec z Gdańska oraz wyprawę jachtu motorowe-

go Alcor, w ramach obchodów 85-lecia Jacht Klubu Mor-
skiego Gryf z Gdyni.
Ale nasze wsparcie nie ograniczało się tylko do pieniędzy. 
Zapewniliśmy pomoc organizacyjną i obsługę medialną 
wielu wydarzeń żeglarskich, czym zajmowało się Biuro 
Prasowe POZŻ. Służyliśmy bezpłatnymi miejscami na na-
szym parkingu w marinie w Gdyni, a także wypożyczali-
śmy nieodpłatnie sprzęt do regat, m.in. wagę do pomiarów 
jachtów, boje i � agi sygnałowe dla komisji sędziowskich.

Warto podkreślić, że chętnie korzystano z naszej no-
wej sali konferencyjnej w siedzibie POZŻ, którą użyczali-
śmy za darmo. Odbyło się w niej ponad 80 różnego rodza-
ju wydarzeń – spotkań, konferencji prasowych i narad.

Andrzej Mielicki 

   Pomagaliśmy

Żeglowanie 
ze wsparciem

Wykaz imprez dofi nansowanych przez POZŻ w roku 2013

  Egzaminy na patenty

Stopnie
z przeszkodami
Pomimo problemów prawnych, proces 
egzaminowania na stopnie żeglarskie 
na terenie Pomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego przebiegał sprawnie. 
W ciągu zaledwie pięciu miesięcy 
przeegzaminowano w Okręgu ponad pół 
tysiąca osób.

Tegoroczna sesja egzaminacyjna na stopnie żeglarskie roz-
poczęła się bardzo późno. Pierwsze egzaminy odbyły się 
dopiero 9 czerwca, po uprawomocnieniu się rozporządze-
nia ministra sportu i turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 460) i rozporządzenia ministra sportu i turystyki oraz 
ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 
z dnia 22 maja 2013 r., w sprawie szczegółowych warun-
ków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wie-
dzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków 
kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowa-
dzania egzaminu (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Nowy system stopni żeglarskich, z odpowiednio 
przypisanymi kompetencjami, przyjęty pozytywnie i nie 
bez emocji przez środowiska żeglarskie, w zakresie, cyt.: 
„przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa”, 
wywołał szeroką i burzliwą dyskusję, co owocowało pod-
czas kolejnych sesji egzaminacyjnych zmianą wytycznych 
egzaminacyjnych Komisji Szkolenia PZŻ, oczywiście po 
konsultacjach w odpowiednim ministerstwie.

Powiew nowości w sprawdzaniu wiedzy i umiejętno-
ści żeglarskich, przyniósł równocześnie wiele pytań i nie-
wiadomych obejmujących prowadzenie egzaminów, do-
skonale znanych instruktorom uczestniczącym w pracach 
komisji egzaminacyjnych, takich jak np. brak programu, 
według którego kandydaci mogą się przygotować do eg-

zaminu, brak jednoznacznych kryteriów oceny (egzamin 
praktyczny) zdającego, niedoskonałość oceny wiedzy zda-
jącego na podstawie testu jednokrotnego wyboru, zagad-
nienie standaryzacji testów, udział procentowy w teście, 
zadań z poszczególnych działów wiedzy żeglarskiej. 

Do tego doszły problemy organizacyjne, m.in. brak 
określenia minimalnej liczby uczestników egzaminu, ter-
minu zamknięcia listy egzaminacyjnej, logistyki wnosze-
nia, sprawdzania i ewentualnych zwrotów opłat egzami-
nacyjnych, określenia funkcji Okręgowych Związków Że-
glarskich w procedurze egzaminacyjnej itp. A to przecież 
tylko losowo wybrane problemy, odnotowane i monitoro-
wane przez POZŻ, niestety stale jeszcze pozostających in 
statu nascendi (w trakcie powstawania – red.).

Według aktualnych danych, do listopada, czyli w cią-
gu pięciu miesięcy, na terenie POZŻ przeegzaminowano 
538 osób, w tym 396 kandydatów na patent żeglarza jach-
towego (zdało 365 osób) i 142 kandydatów na patent jach-
towego sternika morskiego (zdało 128). W skali krajowej 
są to wcale dobre wyniki.

A teraz trochę informacji wyciągniętych z zasobów 
archiwalnych Okręgu. Otóż, w latach 1957-2006, w na-
szym OZŻ (GOZŻ później POZŻ) patenty żeglarskie na 
poziomie żeglarza jachtowego, sternika jachtowego i jach-
towego sternika morskiego uzyskało ok. 70 tys. żeglarzy! 
W wyniku pracy dydaktycznej i szkoleniowej, prowadzo-
nej tylko w klubach, średniorocznie przybywało ok. 1400 
żeglarzy z patentami. Różne były uwarunkowania osią-
gnięcia tej skali. Jest to oddzielny temat do opracowania.

Zastanawiający jest jednak fakt, że zaprezentowana 
wyżej statystyka zdobytych patentów żeglarskich w tym 
roku, jest w 90 proc. wynikiem działalności podmiotów 
gospodarczych, a tylko w 10 proc. klubów żeglarskich 
zrzeszonych w Okręgu.

Leopold Naskręt
Fot. Tadeusz Lademann
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Data
09.02

01-03.05
02-04.05
10-12.05
24-26.05
07-09.06

14-16.06
15-16.06
22-23.06

22-23.06
28-29.06
02-04.07

20-21.07
20.07

22-24.07
27.07-02.08

01-04.08
01-04.08
03-04.08
03-07.08
23-25.08

29.08-01.09
31.08 

31.08-1.09
31.08

07-08.09
14-15.09

21.09
21-24.09
26-29.09
05-06.10
05-06.10
19-20.10

19.10

Miejsce
Osiek

Gdynia
Puck

Charzykowy
Gdańsk
Gdynia

Gdynia
Gdańsk
Gdynia

Gdynia
Gdynia
Gdańsk

Charzykowy
Gdańsk
Gdynia
Gdańsk
Gdynia

Puck
Charzykowy

Gdańsk
Sopot

Gdynia
Rewa

Gdańsk
Gdynia
Ustka

Gdynia

Rewa
Gdańsk

Puck
Gdynia
Gdynia
Gdynia

Gdynia

Nazwa regat/wydarzenia
Polska Gala Mistrzów Windsurfi ngu
XXXIII Puchar Arki, El. ME. LAS 4,7

Puchar Zatoki Puck, II el. do MŚ i ME
Memoriał O� ona Weilanda

Puchar Przew. Rady Miasta Gdańska
Puchar Prezydenta Miasta Gdyni,

Puchar Polski kl. olimpijskich
Puchar YKP Gdynia

Regaty o Puchar Mariny Gdańsk
IV Regaty o Puchary Rektora - Komendanta AM 

i Komandora JKMW Kotwica
Puchar Komandora YKP Gdynia

Puchar Dowódcy MW
Regaty Timberland Nord CUP 2013
Puchar Prezydenta Miasta Gdańsk

Chojnice Team Cup, Drużynowy Puchar Europy
Puchar Korsarza

Volvo Gdynia Sailing Days: Puchar Trenerów
Mistrzostwa Europy I’EQ

49er Grand Prix Gdynia Cup
Puchar Europy

Chojnicki Złoty Konik Morski
Sailbook Cup

Otwarte Mistrzostwa Polski Katamaranów
Mistrzostwa Polski

II Memoriał Bogdana Kamieńskiego
XXXIV Puchar Obrońców Westerpla� e

Bieg Kaprów
Memoriał Jana Kołpy

Puchar Op�  – Mistrzostwa Okręgu gr. A 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

II Memoriał im. Andrzeja Reymana
Bitwa o Gotland

Spartakiada HJK Wodnik
Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej

Jesienny Puchar Gdyni, Mistrzostwa Okręgu gr. B
Otwarte Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego Zaliczane 

do Pucharu Europy
Klubowe Zamknięcie Sezonu Żeglarskiego. Jubileuszowe 

Regaty 80-lecia OJK i 55-lecia JKMW Kotwica

Klasy
windsurfi ng

LAS, LAR, LAS 4.7
OPT

OPT AB, ISA, OPEN BIC
l’EQ, 420

470, 420, E, LAS, F, LAR, 
LAS4.7, 49er, 49erFX

OPT A
ORC, KWR, turystyczne
Skippi 650, Delphia 24, 

turystyczne
ORC, KWR

ORC, KWR, turystyczne
TEC

OPT
KWR
OPT
l’EQ

49er, 49erFX
LAS, LAR, LAS 47

OPT AB, UKS
KWR, OPEN

A, F-18, OPEN
49er, 49erFX, 29er

Klasa Puck, Finn, OK
KWR

www-2013
OPT B, OPEN BIC

OPT AB

Klasa Puck, OK, Finn
KWR, ORC, OPEN

 
wszystkie klasy

OPT AB
LAS, LAR, LAS 4,7

turystyczne

Organizator
UKS Osiek, Ośrodek Dobry Brat

MKŻ Arka Gdynia
KS Zatoka Puck
ChKŻ Chojnice

KS AZS AWFiS Gdańsk
YKP Gdynia

YKP Gdynia
MOSiR Gdańsk

AMW, JKMW Kotwica

YKP Gdynia
JKMW  Kotwica

GKŻ, Nau� ca Nord, COSA AZS

ChKŻ Chojnice
PKM, POZŻ

www.gdyniasailingdays.org
KS AZS AWFiS Gdańsk

POZŻ, YKP
PSRKL, MOKSiR Puck

ChKŻ Chojnice
www.sailbook.pl, PKM Gdańsk

UKS Navigo Sopot
PZŻ YKP Gdynia

KŻ Rewska Szkuta
YK Północny Gdańsk

JKMW Kotwica
JK Opty Ustka

UKŻ Op�  CWM

KŻ Rewska Szkuta
POZŻ, www.sailbook.pl

HJK Wodnik
YK Stal Gdynia

YKP Gdynia
MKŻ Arka Gdynia

JKMW Kotwica Gdynia
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 Historia w cytatach

Z archiwum
POZŻ

W tym roku rozpoczęliśmy porządkowanie 
związkowego archiwum. Chcielibyśmy, 
aby stało się ono zalążkiem Muzeum 
Pomorskiego Żeglarstwa. 

Archiwum POZŻ to kilkadziesiąt ogromnych pudeł z do-
kumentami, z których najstarsze pochodzą z początku lat 
60. ubiegłego wieku. Jest w nich pięćdziesiąt lat historii 
pomorskiego żeglarstwa – relacje z wypraw, sprawozdania 
z posiedzeń różnego rodzaju żeglarskich gremiów, scena-
riusze uroczystości, akta spraw dyscyplinarnych itp.  

Porządkowaniem i zabezpieczeniem zbioru zajął 
się Jęrzej Szerle, zawodowy archiwista, doktorant histo-
rii Uniwersytetu Gdańskiego. Trwająca od kilku miesięcy 
praca dobiega końca. 

Nie zamierzamy poprzestać na uporządkowaniu 
archiwum. Mamy zamiar udostępnić zebrane w nim do-

kumenty badaczom 
dziejów polskiego 
i  pomorskiego że-
glarstwa. Być może 
da to początek Mu-
zeum Pomorskiego 
Żeglarstwa. 

Póki co, przed-
stawiamy kilka wy-
branych cytatów 
z  dokumentów zma-
gazynowanych w ar-
chiwum POZŻ – pi-
sownia oryginalna!  
Starszym dla przypo-
mnienia, młodszym 
dla nauki, wszystkim 
dla wiedzy. 

27.06.1961 r. - Umowa nr AG.3-0331/12/61 do Aktu 
Zdawczego przekazania w użytkowanie Basenu Żeglarskiego 
im. M. Zaruskiego w Gdyni Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu 
Okręg Gdański. Sygn. 202/1961/1

§ 11.
2. Dzierżawca ponosi koszty przymusowej deratyzacji 

wydzierżawionych obiektów i przylegającego zaplecza.

30.11.1962 r. - Protokół z przeprowadzonej kontroli 
działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Żeglarskiego 
w  Gdańsku przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Sygn. 0224/
1962/1

10. Opracowanie instrukcji dla bosmana basenu jachto-
wego w Gdyni.

W związku z niemiłym incydentem jaki zdarzył się 
w  dniu 7 października 1962 r., w którym doszło do szar-
paniny między bosmanem basenu jachtowego – pracowni-
kiem P.Z.Ż. – a foto-reporterem C.A.F., „Głosu Wybrzeża” 
i  „Wieczoru Wybrzeża” ob. Janem Kopciem, należy pouczyć 
bosmanów o obowiązku przestrzegania przez nich zasad 
grzeczności w czasie wykonywania ich obowiązków. Dla 
podkreślenia, że bosmani basenu są „na służbie” winni oni 
nosić czapki-bosmanki, co odróżni ich od przypadkowych 
gości przebywających w pobliżu lub na główce falochronu.

12. Wprowadzenie skrzynki życzeń i zażaleń.
W celu usprawnienia działalności Komisji Rewizyjnej 

należy wprowadzić w Zarządzie Okręgu „Skrzynkę życzeń 
i zażaleń”. Życzenia i zażalenia byłby rozpatrywane przez 
Komisję Rewizyjną i kierowane następnie do Prezydium 
Zarządu Okręgu.

01.12.1967 r. - Protokół Nr 9 z zebrania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Gdyni. Sygn. 0224/1962/1

7. Z protokołów z zebrań Zarządu nie wynika, by Zarząd 
zapoznawał się z treścią protokołów OKR.

28.01.1970 r. - Protokół z zebrania sprawozdawczego 
Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Sygn. 020/
1970/1

Na początku listopada informuje Kol. Jurkiewicz, otrzy-
mał on telefon z WOP’u z informacją, że jachty stojące 
w Basenie Jachtowym zamarzają. Po sprawdzeniu okaza-
ło się, że rzeczywiście jachty pokryte były pokrywą śnieżną. 
Sytuacja conajmniej dziwna by WOP musiał przypominać 
żeglarzom o konieczności wyciągania jachtów z wody i za-
bezpieczania ich na okres zimy.

01.04.1974 r. - Notatka w sprawie pomieszczeń biura 
Okręgowego Związku Żeglarskiego w Gdyni. Sygn. 201/1974/1

Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Gdyni (…) 
z  dnia 30.03. br. budynek YKP przy Al. Zjednoczenia 13a 
/basen żeglarski/ ma być natychmiast rozebrany. W myśl 
w/w pisma Biuro GOZŻ ma się się mieścić w barakach po 
siedzibie YKM „Kotwica” w jednym ciasnym pomieszcze-
niu. Należy nadmienić, że bez żadnego uprzedzenia zostały 
odłączone od 2 tygodni telefony w tym budynku, a od 1.04. 
br. pozbawiono prądu elektrycznego. Biorąc pod uwagę cią-
głość pracy Związku, szczególnie nasilonej przed sezonem 
nawigacyjnym, w sezonie oraz w czasie „Operation Sail ‘74” 
przeniesienie biura do obskurnego i urągającemu warun-
kom sanitarnym baraku jest nie do przyjęcia, nie licząc już 
sparaliżowania działalności Związku. 

06.09.1975 r. -  Evening Telegram. Artykuł Stephena Sco� a. 
Sygn. 52/1972/1
„Polski szkuner wymyka się władzom”.

Ottawa CP): Siły zbrojne dodały dzisiaj kolejny samolot 
do swoich nieudanych poszukiwań polskiego jachtu, który 
w ubiegłym tygodniu wdarł się w wody terytorialne Arktyki 
Kanadyjskiej. Departament obrony oświadczył, że dwa pa-
trolowe samoloty typu Argus o dalekim zasięgu, poszukują z 
Greenwood, Nowa Szkocja, 70-stopowego szkunera „Geda-
nia”, który zniknął w sobotę po otrzymaniu nakazu opusz-
czenia wód Arktyki Kanadyjskiej.

06.1978 r. - Ramowy Program Powitania Kpt. Krystyny 
Chojnowskiej – Liskiewicz. Wersja II – część krajowa. Sygn. 
024/1975/1

6. godz. 17.00. Powitanie kpt. Krystyny Chojnowskiej-Li-
skiewicz i jachtu „Mazurek” w Gdańsku na Motławie.

Scenariusz: „Po hymnie kpt. Chojnowska wchodzi na try-
bunę, gdzie Sekretarz KW PZPR składa kpt. Chojnowskiej 
serdeczne gratulacje, do tego dołącza się Wojewoda Gdań-
ski. Następnie Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego dzię-
kuje kpt. Krystynie Chojnowskiej za solidne wykonane że-
glarskie zadanie, wspominając jednocześnie o trasie rejsu 
i znaczeniu jakie on miał dla polskiej bandery. Po tych krót-
kich przemówieniach kpt. Chojnowska zwraca się w stronę 
zebranych z krótkim przemówieniem, w którym dzieli się 
wrażeniami z rejsu i dziękuje władzom za to, że umożliwio-
no jej dokonanie tego wielkiego wyczynu.”

9. godz. 21.30
Scenariusz: „Przejazd dwoma samochodami do nowego 

mieszkania. W mieszkaniu wazon kwiatów na podwyższe-
niu i butelka szampana na podłodze z dwoma kieliszkami. 
Do tego dołączone są życzenia.

Krystyno!
Życzymy Ci, abyś tu znalazła swój miły kącik, w któ-

rym będziesz mogła powspominać czasem to, z czym mu-
siałaś walczyć przez tyle dni i nocy na swoim ROZKOŁY-
SANYM – M1.

Gdańscy Żeglarze.

25.06.1979 r. - Protokół z Walnego Zebrania Koła Seniorów 
Żeglarstwa. Sygn. 0226/1977/1

Gabriel Groch: „Istnieje pilna potrzeba podjęcia zabie-
gów ochrony dokumentów i materiałów obrazujących hi-
storię żeglarstwa i przez ich ekspozycję oddziaływać wycho-
wawczo i inspirująco na pokolenia młodych żeglarzy. Eks-
pozycję tę wyobrażam sobie następująco:

- umieszczenie w przeszklonym hallu [planowanego 
Domu Żeglarza – przyp. JS] jachtu „Opty” jako najbar-
dziej zasłużonego w historii polskich samotnych rejsów do-
okoła świata.

- wyeksponowanie modeli jachtów upamiętnionych swo-
imi wyczynami, które przeszły do historii żeglarstwa.

- wykonanie na jednej ze ścian dużej planszy, na której 
będą oznakowane pozycje jachtów w aktualnie odbywają-
cych się rejsach.

- ekspozycja budownictwa bieżącego naszych stoczni 
jachtowych.

Kol. Bublewski przypomniał o tradycji zostawiania sym-
bolicznego miejsca dla Gen. Zaruskiego. Zwyczaj ten po-
winno się wprowadzić podobnie dla podkreślenia, że duch 
Generała jest zawsze z nami.

08.09.1980 r. - Załącznik nr 1 do protokołu nr 33/80 
z posiedzeń Prezydium i Zarządu GOZŻ z sezonu 1979/1980. 
Sygn. 021/1979/3

Wnioski i postulaty kadry szkoleniowej żeglarskich klu-
bów województwa gdańskiego.

1. Powołać związek zawodowy pracowników resortu kul-
tury � zycznej i sportu.

5. Zaliczenie zawodu trenerskiego w żeglarstwie do I ka-
tegorii z uwagi na znaczną szkodliwość dla zdrowia.

Tomasz Falba
Wybór cytatów, fot. Jędrzej Szerle
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  Filmy stare i nowe

Kino
pod żaglami
24 października o godz. 17, w siedzibie 
Pomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego w Gdyni, odbyła się 
inauguracja cyklu spotkań z filmem 
żeglarskim. Słowem, ruszyło „Kino pod 
żaglami”!

Zainteresowanie pierwszym spotkaniem z kinem żeglar-
skim przerosło nasze oczekiwania. Wszystkie miejsca 

w sali konferencyjnej zostały zaję-
te. Pokazaliśmy �lm „Morze two-
imi oczami” w reżyserii Lecha Mi-
kulskiego, opowiadający o niewi-
domych żeglarzach odbywających 
rejsy żaglowcem Zawisza Czarny.

Projekcja połączona została 
ze spotkaniem z ludźmi związany-
mi z projektem „Zobaczyć morze”. 
Naszymi gośćmi byli: współorga-
nizator programu Robert Krze-
miński, jego niewidomy uczest-
nik (a jednocześnie jeden z boha-

terów �lmu) Henryk Merchel oraz przedstawiciel armato-
ra Zawiszy Czarnego - Centrum Wychowania Morskiego 
ZHP - Rafał Klepacz.

- „Zobaczyć morze” to projekt unikalny na skalę 
światową - mówił Robert Krzemiński. - Trwa już od ośmiu 
lat, skorzystało z niego ponad 300 osób.

- Pobyt na Zawiszy zmienia życie niewidomych - 
przekonywał Henryk Merchel. - Przekonuje, że potra�ą 

funkcjonować poza 
czterema ścianami 
własnego mieszkania. 
Otwiera ich na świat.

Projekcja �lmu 
„Morze twoimi ocza-
mi” była pierwszą od-
słoną nowego pro-
jektu realizowanego 
w POZŻ, o nazwie 

„Kino pod żaglami”. W jego ramach pokazujemy wszel-
kiego rodzaju �lmy żeglarskie, a po projekcji następuje 
spotkanie z ich twórcami i bohaterami.

Projekt został zainaugurowany przez prezesa POZŻ 
Bogusława Witkowskiego i Andrzeja Minkiewicza, orga-
nizatora Przeglądu Filmów Żeglarskich Jacht Film.

„Kino pod żaglami” planowane jest na trzy miesiące. 
Pokazy odbywają się w każdy czwartek o godz. 17 w sie-
dzibie POZŻ w Gdyni. Wstęp, oczywiście, wolny. Każde 
spotkanie połączone jest z losowaniem drobnych upo-
minków dla widzów.

Wielkie emocje i wzruszenie towarzyszyły pokazo-
wi nieznanych dotąd �lmów żeglarskich odnalezionych 
w archiwum POZŻ, który zorganizowaliśmy 3 paździer-
nika, w ramach pokazu przedpremierowego zapowiada-
jącego projekt „Kina pod żaglami”. Taśmy sprzed niemal 
pół wieku wzbudziły żywe reakcje najstarszych pomor-
skich żeglarzy.

W pokazie wzięło udział trzydziestu członków dzia-
łającego przy POZŻ Koła Seniorów Żeglarstwa. O godz. 
16 w sali konferencyjnej, w siedzibie Związku w Gdy-
ni, zasiedli m.in. wieloletni prezes POZŻ, wybitny polski 
okrętowiec, prof. Bolesław Mazurkiewicz i pierwsza ko-
bieta, która samotnie opłynęła świat pod żaglami Krysty-
na Chojnowska-Liskiewicz.

Zgromadzeni na spotkaniu seniorzy obejrzeli 40-mi-
nutowy pokaz �lmów odnalezionych w porządkowanym 
właśnie archiwum POZŻ. Taśmy, nakręcone amatorską 
kamerą 8 mm, pokazują kilkadziesiąt scen z działalności 
Związku – regaty, uroczystości i zebrania.

Projekcji towarzyszyły niezwykłe emocje. Udało się 
zidenty�kować wiele z osób, które zostały uwiecznione na 
�lmie, rozpoznać jachty i miejsca gdzie były kręcone zdję-
cia. Okazało się, że �lmy zostały zrobione w połowie lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a więc liczą niemal pięć-
dziesiąt lat. Zagadką pozostaje nadal, kto był ich autorem.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Goście pierwszego spotkania, od lewej: Rafał 
Klepacz, Robert Krzemiński i Henryk Merchel.

Publiczność dopisała.

Jako pierwszy pokazaliśmy film 
o niewidomych żeglarzach.

Pomorski sezon żeglarski i motorowodny 
2013 został oficjalnie zakończony 
26 października. Uroczystość odbyła się 
o godz. 17 przed siedzibą Jacht Klubu 
Morskiego Gryf w Gdyni.

Imprezę rozpoczął półgodzinny występ Orkiestry Prome-
nadowej z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, pod 
przewodnictwem Grzegorza Karłowicza. Poprowadził ją 
znany publicysta morski Aleksander Gosk.

Przybyłych na uroczystość gości, wśród których była 
m.in. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobie-
ta, która samotnie opłynęła jachtem świat, przywitał go-
spodarz miejsca, wicekomandor Gryfa Jacek Wesołowski. 
Po nim, w swoich wystąpieniach sezon podsumowywali 
m.in. prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Okrę-
gowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodne-
go Jan Jakubowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Andrzej Królikowski i wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni Joanna Zielińska.

Ponieważ zakończenie sezonu połączone było z za-
kończeniem Roku Teligi i obchodów 85-lecia istnienia 
Gryfa, prezes POZŻ i wicekomandor klubu wręczyli za-
służonym wyróżnienia. Wśród nich znalazł się m.in. dy-
rektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy 
Litwin i budowniczy jachtu Opty, na którym Leonid Teli-
ga jako pierwszy Polak w historii samotnie opłynął świat, 
Maciej Dowhyluk. Swoje wyróżnienia wręczył także pre-
zes POZMiNW Jan Jakubowski.

Kulminacją wydarzenia była tradycyjna ceremonia 
opuszczenia bandery, przeprowadzona przez członków 
Gryfa. Po niej nastąpiło spotkanie żeglarskie w siedzibie 

klubu i znajdującej się w tym samym bu-
dynku, Fundacji Helios.

Uroczystość uświetniła wystawa po-
święcona działalności Pomorskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego w mijają-
cym sezonie. Ci którzy ją oglądali, dopy-
tywali, jak będzie wyglądał kolejny sezon. 
Czy będzie równie ob�ty w wydarzenia?

- Nie zamierzamy zwalniać - zapew-
nia prezes POZŻ Bogusław Witkowski. 
- Będziemy kontynuować akcje, które 
sprawdziły się w tym roku, zapewne roz-
poczniemy też nowe projekty. 

Rok 2014 zapowiada się więc jeszcze 
ciekawiej niż 2013. Będziemy partnerem 
Operacji Żagle Gdyni 2014, która odbę-
dzie się z okazji 40 rocznicy pierwszego zlotu wielkich ża-
glowców w mieście z „morza i marzeń”. Planujemy kolejne 
edycje projektu „Pomorze na morze”. Już pracujemy nad 
następnym Świętem Morza. Zastanawiamy się nad tabli-
cą poświęconą kolejnemu słynnemu polskiemu żeglarzo-
wi, którą odsłonimy w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdy-
ni. W przyszłym roku przypada także 90 rocznica powsta-
nia Polskiego Związku Żeglarskiego, organizacji do której 
POZŻ należy, a która narodziła się właśnie na Pomorzu. 
Chcielibyśmy kontynuować współpracę z koszykarzami, 
która tak pięknie rozwijała się w tym roku. A w głowach 
mamy jeszcze wiele, wiele innych pomysłów – imprez, re-
gat i spotkań. Ale o tym w następnym „Halsie” - za rok. 

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

  Bandera w dół

Gdynia na koniec

Biuro Prasowe POZŻ – od lewej: Patrycja Spytek, Jędrzej Szerle, 
Tomasz Falba (kierownik), prezes POZŻ Bogusław Witkowski, 
Natalia Majcher, Łukasz Dubiela (Fundacja Helios) i Ewa Górska. 
Zdjęcie zrobił, współpracujący z biurem, Tadeusz Lademann.

Joanna Zielińska przemawia w imieniu prezydenta 
Gdyni, Wojciecha Szczurka. 

Opuszczenie bandery.
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KŻ „POLPHARMA”
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 563-13-67
e-mail: 
piotr.sokolowski@polpharma.com

Klub Żeglarski PTTK „FREGATA” 
Gdynia
ul. Kwiatowa 7
81-638 Gdynia
tel. (58) 624-20-74
e-mail: morski@gdynia.p� k.pl

KŻ „REWSKA SZKUTA”
ul. Morska 56
81-198 Rewa
tel. 606-356-314
e-mail: dagmara.skwara@gmail.com
www.rewskaszkuta.pl

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

MKŻ „ARKA” Gdynia
al. Jana Pawła II 13 D
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-77-75
e-mail: andrzej.lutomski@wp.pl
www.mkzarka.pl

Morski Klub Żeglarski AZS Gdańsk
ul. Brygidki 15
80-856 Gdańsk
tel. (58) 556-97-38

Morskie Stowarzyszenie Regatowe 
Gdynia
ul. Gryfa Pomorskiego 79 J/7
81-572 Gdynia
tel. 501-490-448
e-mail: msr@regatymorskie.pl
www.regatymorskie.pl

PKM Gdańsk
Targ Rybny 6/7 (Baszta Łabędź)
80-838 Gdańsk
tel. (58) 301-82-73
e-mail: biuro@pkm.gda.pl
www.pkm.gda.pl

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

SŻ KS AZS AWFiS Gdańsk
ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
tel. (58) 552-47-21
e-mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
www.azsawfi s.pl

SŻ KU AZS Politechniki Gdańskiej
al. Zwycięstwa 12
80-219 Gdańsk
tel. (58) 347-22-64
e-mail: pgzagle@gmail.com
www.zagle.pg.gda.pl

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

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

Stowarzyszenie 
„PORT MECHELINKI”
ul. Nadmorska 41
81-198 Kosakowo
tel. 503-008-271
e-mail: biuro@portmechelinki.pl
www.portmechelinki.pl

Stowarzyszenie GKM
ul. Tamka 19 A
80-627 Gdańsk
tel. (58) 305-04-50
e-mail: admin@gkm.gda.pl
www.gkm.gda.pl

Stowarzyszenie JK „WDA”
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
tel. 501-268-470
e-mail: sikoracz@poczta.pl

UKS „BRYZA”
ul. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
tel. (58) 682-76-66
e-mail: jacmagszymk@wp.pl

UKS „CEDRAKI”
ul. Żuławska 58
83-020 Cedry Wielkie
tel. (58) 683-61-26
e-mail: joatroj@wp.pl

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa
ul. Świętego Kazimierza 22
81-586 Gdynia
tel. (58) 718-79-51
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@ukswjastarni.pl
www.ukswjastarni.pl

UKS „KAŁĘBIE” Osiek
ul. Wyzwolenia 8
83-221 Osiek
tel. 606-446-165
e-mail: uksosiek@gmail.com
www.uksosiek.pl

UKS „KOTWICA” Gdynia
Al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
tel. 502-757-493

POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
ŻEGLARSKI
al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
www.pozz.org.pl

Biuro
kierownik biura: Andrzej Mielicki 
tel. 501-495-637
e-mail: biuro@pozz.org.pl
tel/fax: (58) 621-09-12
godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-16.00
sprawy dot. szkolenia żeglarskiego
oraz rejestracji jachtów śródlądowych:
kontakt: Leszek Batko – tel. 606-496-040
pn., śr. 14.00-19.00
pt. 11.00-16.00
konto bankowe Polbank EFG 
- nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 
NIP 586-010-40-03 

Biuro Prasowe
e-mail: media@pozz.org.pl
tel. (58) 621-09-12
kierownik biura: Tomasz Falba 
tel. 605-553-414
Natalia Majcher – tel. 605-553-413
godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-16.00

Kluby zrzeszone w POZŻ:

AKM Gdańsk
ul. Stogi 18
80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. 698-442-218
e-mail: akm@akm.gda.pl
www.akm.gda.pl

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

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP
al. Jana Pawła II 5
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-90-37
e-mail: cwm@zhp.pl
www.cwm.zhp.pl

Gdański Klub Morski LOK
ul. Tamka 19 A
80-627 Gdańsk (Stogi)
tel. (58) 305-04-50
e-mail: admin@gkm.gda.pl
www.gkm.gda.pl

GKP „NEPTUN” SŻ
ul. Wita Stwosza 73/11
80-308 Gdańsk
tel. 602-347-028
e-mail: neptun@gkpneptun.pl
www.gkpneptun.pl

GKŻ
ul. Góralska 65B/8
80-292 Gdańsk
tel. 502-261-861
e-mail: biuro@gkz.gda.pl
www.gkz.gda.pl

Harcerski JK „WODNIK” Gdańsk
ul. Za Murami 2/10
80-823 Gdańsk
tel. 502-504-980
e-mail: woda@gdanska.zhp.pl

Harcerski JK „WODNIK” Gdynia
ul. B. Prusa 9-11
81-431 Gdynia
tel. (58) 622-04-24
e-mail: hjkwodnik@zhp.gdynia.pl
www.hjkwodnik.zhp.gdynia.pl

Harcerski Krąg Morski „BRYZG”
ul. Kasztanowa 42
84-100 Puck
tel. (58) 673-27-25

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

JKM „GRYF”
al. Jana Pawła II 11 A
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. (58) 343-73-57
e-mail: admin@gkm.gda.pl
www.portowiec.com

Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul. Przełom 9
80-647 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. (58) 307-31-15
e-mail: jsg@nsm.pl
www.jachtklub.nsm.pl

Klub Motorowo-Żeglarski „BLIZA”
Tarcice 20
80-298 Gdańsk
tel. 692-303-496
e-mail: lbujnicka@homail.com
www.klub.bliza.w.interia.pl

KS „ISKRA” AMW
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. (58) 626-28-63
e-mail: i.kaminski@amw.gdynia.pl
www.khaos.nazwa.pl/iskra/

KS „ZATOKA” Puck
ul. Lipowa 3
84-100 Puck
tel. 504-230-720
e-mail: maciek@zatokapuck.pl
www.zatokapuck.pl

Klub Turystyki Żeglarskiej „ELEMIR”
ul. Rajska 2
80-850 Gdańsk
tel. (58) 344-03-92

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

KŻ „VI-KING”
ul. Sienkiewicza 1 P
77-300 Człuchów
tel. (59) 834-41-35
e-mail: kontakt@vi-king.org
www.vi-king.org
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y UKS „NAVIGO”
ul. Tatrzańska 2/57
81-814 Sopot
tel. 503-114-384
e-mail: katamaran@sopot.pl
katamaran.sopot.pl

UKS „OPTY” Ustka
ul. Westerpla� e 19 B
76-270 Ustka
tel. 606-814-173
e-mail: opty.ustka@gmail.com
www.optyustka.pl

UKS „WIKING”
ul. Szkolna 19
83-342 Kamienica Królewska
tel. (58) 681-92-02
e-mail: biuro@ukswiking.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. 3 Maja 14
83-300 Kartuzy
tel. (58) 685-40-50 wew. 26
e-mail: lamlka@lamel.com
www.lamelka.kartuzy.pl

UKŻ „OPTI” CWM
al. Jana Pawła II 5
81-345 Gdynia
tel. 502-267-029
e-mail: op� @artnet.com.pl
www.op� cwm.pl

YK Człuchów
ul. Królewska 18/8
77-300 Człuchów
tel. 663-556-515
e-mail: ykcz@op.pl
www.klubzeglarskiczluchow.com

YKP Gdynia
al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia
tel. (58) 620-17-01
e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl
www.ykp.gdynia.pl

YK Północny Gdańsk
ul. Tamka 5 
80-460 Gdańsk
tel. (58) 305-05-07
e-mail: yk_polnocny@wp.pl
www.jachtklub-polnocny.republika.pl

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

Członkowie wspierający POZŻ:

Agroturystyczna Stanica Żeglarska 
„LAJ-FIRYN”
ul. Wyzwolenia 8
83-221 Osiek
tel. 513-418-709
e-mail: afi ryn@wp.pl
www.fi ryn.com

Akademia Jach� ngu Szkoła 
Żeglarstwa Maciej Biechowski
ul. Tatrzańska 25/4
81-328 Gdynia
tel. 507-455-798
e-mail: info@akademia-jach� ngu.pl
www.akademia-jach� ngu.pl

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

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




