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Z drżeniem serca oddawaliśmy do rąk
Czytelników pierwszy numer „Halsu”. Tym
większa była radość, kiedy się okazało, że pismo, które zawierało podsumowanie działalności Związku w roku 2013, rozeszło się
jak ciepłe bułeczki, a najczęściej stawianym
pytaniem było: kiedy wydacie następny numer?
Właśnie trzymacie go Państwo w rękach. Drugi numer „Halsu” jest
grubszy niż pierwszy i wydany w większym nakładzie. Nie mogło być inaczej. Rok 2014 był dla Pomorskiego Związku Żeglarskiego jeszcze bardziej
ob�ty w wydarzenia niż ubiegły. I dodajmy od razu: rekordowo ob�ty.
W tym czasie zmienił się sam Związek. Z jego nazwy zniknęło słowo
„Okręgowy”, a z herbu symbol Gdańska, który zastąpiony został pomorskim
gryfem. Mamy nowy statut i strategię działania na najbliższe lata.
„Generalnym zadaniem, przed którym stoi PoZŻ w latach 2014-2016 jest
budowa nowoczesnej, przyjaznej żeglarzom, szanującej przeszłość i otwartej
na wyzwania przyszłości organizacji, będącej rzeczywistym reprezentantem
interesów pomorskiego żeglarstwa”.
To cytat z naszej strategii. Zadanie, które Związek stara się realizować
od trzech lat.
Bez fałszywej skromności można chyba zaryzykować tezę, że rok 2014
był rokiem największej aktywności PoZŻ w jego najnowszej historii. W taki
czy inny sposób braliśmy udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach żeglarskich, jakie miały miejsce na Pomorzu – organizując je, współorganizując, wspierając albo patronując im.
Największe regaty, dalekie wyprawy oceaniczne, Zlot Żaglowców
w Gdyni, obchody jubileuszu 90-lecia YKP GDYNIA – wszędzie tam widać
było zaangażowanie PoZŻ.
Kontynuowaliśmy sprawdzone już projekty: „Pomorze na morze”, „Kino
pod żaglami”, Puchar Bałtyku Południowego czy Święto Morza. Utrzymaliśmy pozycję lidera w sporcie żeglarskim.
Pojawiły się również nowe pomysły. Intensywnie rozwija się Muzeum
Żeglarstwa Pomorskiego, zadebiutowało Forum Nauczycieli Żeglarstwa, zapoczątkowaliśmy współpracę z samorządami w szkoleniu żeglarskim dzieci i młodzieży.
Ale to już za nami. Podsumowujemy rok 2014 i idziemy dalej. Kiedy
czytacie Państwo ten tekst, zespół pracowników i współpracowników PoZŻ
skupiony wokół Biura Prasowego już planuje kolejne wydarzenia.
Mam nadzieję, że będziemy je mogli opisać w następnym numerze.
Szczególnie, że rok 2015 będzie dla nas rokiem obchodów 50-lecia istnienia Związku.
Zapraszamy wszystkich do współtworzenia tego jubileuszu. Niech to
będzie nie tyle święto samego PoZŻ, ale przede wszystkim pomorskiego żeglarstwa, którego osiągnięciami będziemy się starali podzielić z całą Polską.

Bogusław Witkowski

prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Na okładce:

Błękitna Wstęga
Zatoki Gdańskiej.
Fot. Tadeusz Lademann
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Fot. Tadeusz Lademann

w numerze:

Rekordowa
aktywność

2014

2014
Nowa nazwa, nowe godło, nowa strategia

Sezon 2014

Rok Sejmików
Zmiana nazwy i godła Związku, nowy
Statut oraz przyjęcie strategii działania
na lata 2014-2016 – to najważniejsze
uchwały przyjęte przez tegoroczne Sejmiki.
A odbyły się aż trzy.
Pierwszy, Sejmik Sprawozdawczy Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwołany został na 30 marca. Zebrani na nim delegaci z klubów członkowskich
udzielili absolutorium Zarządowi POZŻ i zatwierdzili
sprawozdanie z działalności Okręgu w roku 2013. Przyjęli również sprawozdanie �nansowe Zarządu oraz sprawoz-

30 marca 2014 r.

danie Komisji Rewizyjnej. W ten sposób wyrazili aprobatę
dla ubiegłorocznej działalności Związku.
Kolejny Sejmik POZŻ, tym razem Nadzwyczajny,
odbył się 11 maja. Jego tematem były zmiany w Statucie
Okręgu. Delegaci zdecydowali o zmianie nazwy POZŻ na
Pomorski Związek Żeglarski (w skrócie PoZŻ). Zmienili również godło Związku. Od tego momentu, w miejsce
dotychczasowego symbolu Gdańska, widnieje na nim gryf
pomorski.
To nie wszystko. Delegaci rozszerzyli także zakres
działalności Związku (co tłumaczy przyjęta jego anglojęzyczna nazwa: Pomeranian Sailing Association) oraz
wprowadzili zapisy usprawniające pracę jego władz.
- Naszym celem było stworzenie, wspólnie z klubami, takiego zespołu brzegowego, który umożliwi realizację pasji i marzeń pomorskich żeglarzy - mówił do zgromadzonych delegatów prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.
- Dzięki wprowadzonym zmianom w Statucie, będzie to
możliwe.
Trzeci Sejmik, również Nadzwyczajny, zebrał się
12 października. Jego uczestnicy jednogłośnie przyjęli do
realizacji dokument: „Kurs na przyszłość. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego na lata
2014-2016”. Na jego podstawie Sejmik zobowiązał Zarząd
do kontynuowania dotychczasowej działalności Związku.
Delegaci przyjęli też zmiany w Statucie uchwalonym
na Sejmiku Nadzwyczajnym 11 maja, zgodnie z uwagami
organu nadzoru.
Wszystkie Sejmiki odbyły się w siedzibie PoZŻ
w Gdyni. Warto przypomnieć, że Pomorski Związek Żeglarski w swojej niemal półwiecznej historii dwukrotnie
już zmieniał nazwę i symbol. Osobowość prawną uzyskał w 1965 roku, jako Gdański Okręgowy Związek Żeglarski. Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim
był od 2001 r.
Z nowym Statutem oraz Strategią można się zapoznać
na o�cjalnej stronie PoZŻ: www.pozz.org.pl.

Początek w Gdańsku,
koniec w Gdyni...
Sezon żeglarski na Pomorzu otworzyliśmy
wspólnie z Gdańskiem, a zakończyliśmy
w Gdyni, z tamtejszym YKP-em.
Pomorski sezon żeglarski 2014 został otwarty 17 maja
w Gdańsku. Pomorski Związek Żeglarski, obok gdańskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, był współorganizatorem związanej z tym imprezy.
Tradycyjnie sezon rozpoczął się od wciągnięcia bandery na maszt. Stało się to o godz. 14 na Targu Rybnym.
Sygnał do rozpoczęcia dali prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Choć podniesienie bandery było najważniejszą częścią otwarcia pomorskiego sezonu żeglarskiego, zabawa
trwała cały dzień. Uczestniczyli w niej tłumnie mieszkańcy Gdańska i turyści.
Regaty mniejszych i większych łódek, wyścigi smoczych łodzi, konkursy dla dzieci i dorosłych, stoiska
(w tym również stoisko PoZŻ), pokazy ratownictwa oraz
dobra muzyka szantowa – to tylko niektóre z atrakcji.
Punktem kulminacyjnym tego dnia była parada jednostek
pływających po Motławie.
Otwarciu sezonu towarzyszyły również regaty morskie. Wyścig z Gdyni wygrała Aquarella Andrzeja Zielińskiego przed Pallasem Jana Piernikarczyka i Piorunem 3

Dominika Kacprzaka. W regatach
z Górek triumfowała natomiast Blagodarnost Siergieja Pawlenko, przed
Diamentem Pawła Hryniewicza
Flaga na maszt - maj 2014 r.
i Malborkiem Piotra Adamowicza.
Pomorski sezon żeglarski 2014
zakończony został w Gdyni 11 listopada, w Święto Niepodległości. Uroczystości z tym związane zorganizowane
zostały przez PoZŻ wspólnie z YACHT KLUBEM POLSKI GDYNIA.
Gdynia co roku czci Święto Niepodległości paradą,
w tegorocznej zaś po raz pierwszy poszli również, pod
przewodnictwem PoZŻ, przedstawiciele gdyńskich klubów żeglarskich: YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA,
Yacht Klubu Stal i Jacht Klubu Morskiego „GRYF”. Reprezentanci YKP GDYNIA nieśli pierwszą, historyczną banderę klubu.
Tradycyjna ceremonia zakończenia sezonu żeglarskiego 2014 w YKP GDYNIA i na Pomorzu odbyła się zaś
przed siedzibą YKP GDYNIA i PoZŻ w gdyńskiej marinie. Bandery obu organizacji zostały opuszczone z masztu o godz. 15.

Tomasz Falba
Zdjęcia: Tadeusz Lademann

Tomasz Falba
Zdjęcia: Tomasz Falba

11 maja 2014 r.
12 października 2014 r.

Nowe logo: Grażyna Kamińska
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Gdyńscy żeglarze na paradzie w dniu
Święta Niepodległości - listopad 2014 r.
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Pomorscy Żeglarze Roku 2013

Świętowanie
w Wejherowie
Goście ekspozycji w Filharmonii Kaszubskiej.

Pomorskim Żeglarzem Roku 2013 został
Jacek Noetzel, Żeglarką Roku – Magdalena
Kwaśna, a Trenerem Roku Przemysław
Struś. 18 stycznia podczas Pomorskiej
Gali Żeglarskiej, która była finałem
wejherowskiego Święta Żeglarstwa,
otrzymali Kryształowe Żagle.
Pomorski Związek Żeglarski już od pięciu lat ogłasza najlepszych żeglarzy Pomorza. Po raz pierwszy jed-

nak Pomorska Gala Żeglarska, która tym razem odbyła się
w gmachu Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, prowadzona była w dwóch językach: polskim (przez Włodzimierza Machnikowskiego, dziennikarza Radia Gdańsk)
i kaszubskim (przez Rafała Rompcę, lidera zespołu Fucus,
który zagrał podczas uroczystości).
Gala rozpoczęła się o godz. 18. Pomorskim Żeglarzem Roku 2013 ogłoszono Jacka Noetzela z UKS Navigo
Sopot - mistrza Polski, mistrza Europy w kategorii Masters
i wicemistrza Europy seniorów w klasie A-Class. Tytuł Po-

w klasie Optimist. Pomorską Juniorką Młodszą Roku została Lidia Sulikowska z UKS Hals Sopot, wicemistrzyni
Europy w kategorii do lat 15 w klasie Techno 293.
Podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej uhonorowano także najlepsze pomorskie imprezy żeglarskie minionego roku. Pomorskim Żeglarskim Projektem Roku został „Ostar for DYDEK“, program edukacyjny i sportowy
skierowany do dzieci i młodzieży z Polski i Węgier, zbudowany wokół startu Krystiana Szypki w regatach samotników przez Atlantyk OSTAR, zadedykowany pamięci słyn-

Laureaci.

Jacek Noetzel - Pomorski Żeglarz Roku 2013, obok Zbigniew Ptak,
pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. żeglugi.
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morskiej Żeglarki Roku przypadł w udziale wicemistrzyni świata i Europy w klasie Laser 4,7 Magdalenie Kwaśnej
z ChKŻ Chojnice. Zaś Pomorskim Trenerem Roku został
Przemysław Struś - trener klasy Optimist, coach m.in. mistrza Europy Tytusa Butowskiego.
Pomorskim Młodzieżowcem Roku wśród mężczyzn
ogłoszono Pawła Tarnowskiego z SKŻ Sopot, wicemistrza
świata i Europy w kategorii do lat 21 w klasie RS:X. Wśród
kobiet triumfowała w tej kategorii Ewa Szczęsna z ChKŻ
Chojnice, młodzieżowa mistrzyni Polski w klasie 470.
Pomorskim Juniorem Roku został Filip Ciszkiewicz
z Arki Gdynia, mistrz Europy juniorów i EuroSAF w klasie Laser Radial, młodzieżowy mistrz Polski w klasie Laser
Standard. Na tytuł Pomorskiej Juniorki Roku zapracowała natomiast załoga Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska
z YKP GDYNIA, wicemistrzynie Polski i piąta załoga Mistrzostw Europy Juniorów w klasie 420.
Pomorskim Juniorem Młodszym Roku 2013 ogłoszony został Tytus Butowski z YKP GDYNIA, mistrz Europy

www.pozz.org.pl

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – pierwsza kobieta,
która samotnie opłynęła świat.
nej koszykarki Małgorzaty Dydek. Pomorską Turystyczną Imprezą Żeglarską Roku został Żeglarski Puchar Trójmiasta, regaty, które mają na celu integrację trójmiejskiego środowiska żeglarskiego w ramach współzawodnictwa
i zabawy. Pomorską Sportową Imprezą Żeglarską Roku
zaś – Volvo Gdynia Sailing Days, impreza, w ramach której odbyły się m.in. Mistrzostwa Świata w klasie Micro
i Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 49er i 49erFX.
W kategorii „Pomorski Mecenat Żeglarstwa Roku
2013” zwyciężyła Grupa Energa, za projekt Energa Sailing.
Swoje nagrody podczas Gali wręczył również prezes
PoZŻ Bogusław Witkowski, który wyróżnił osoby szczególnie zaangażowane w rozwój pomorskiego żeglarstwa:
Kajetana Kilanowskiego (za utrwalanie żeglarskich tradycji), Andrzeja Szrubkowskiego (za przygotowanie i prowadzenie Pucharu Bałtyku Południowego) i Jacka Zielińskiego (za zorganizowanie regat SailBook Cup, Bitwy

Symulator żeglarski „pracował” cały czas.
o Gotland i konkursu „Pisz i Płyń“). Zaś za wspieranie
pomorskiego żeglarstwa prezes PoZŻ wyróżnił marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i jego
pełnomocnika do spraw żeglugi Zbigniewa Ptaka.
Osobną nagrodę przyznali dziennikarze. Został nią
uhonorowany V Zlot Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza“,
największy w Polsce zlot oldtimerów.
Na zakończenie Gali przedstawiono zwycięzców
Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2013. W formule ORC, w grupie I zwyciężył jacht Aquarella Andrzeja
Zielińskiego, a w grupie II Pallas Jana Piernikarczyka.
Najlepszym kapitanem został Krzysztof Paul. W formule KWR, w grupie I triumfował jacht Antidotum Marcina
Mrówczyńskiego, w grupie II Lady Dana Janusza Frączka, a w grupie III najlepszy okazał się Aleksander Mikołajów na jachcie Nefertiti. Najlepszym kapitanem w formule
KWR został Marcin Mrówczyński.
Pomorska Gala Żeglarska była �nałem całodziennej
imprezy promującej żeglarstwo, pod nazwą Święto Żeglarstwa, która odbywała się w Filharmonii Kaszubskiej.
W jej trakcie mieszkańcy Wejherowa i okolic mieli szansę spotkać się ze słynni żeglarzami: pierwszą kobietą, która samotnie opłynęła świat jachtem – Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, tegorocznym uczestnikiem legendarnych,
transatlantyckich regat samotników OSTAR Krystianem
Szypką i Maciejem Sodkiewiczem, który na jachcie Barlovento II dotarł najdalej na północ w historii polskiego żeglarstwa.
Były też spotkania ukazujące działalność PoZŻ, prezentujące drogi wodne Pomorza, czy zapowiadające najważniejsze wydarzenia żeglarskie roku 2014. Miłośnicy żeglarstwa mogli obejrzeć efektowną ekspozycję poświęconą
radiojachtingowi, jachty wystawione przed �lharmonią
i dwie wystawy fotogra�czne. Wielką popularnością,
szczególnie wśród dzieci, cieszył się symulator żeglarski
wypożyczony z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Duże zainteresowanie wzbudziła również
projekcja �lmu „Tabarly”, o słynnym francuskim żeglarzu
Ericu Tabarlym, poprzedzona wprowadzeniem znanego
publicysty morskiego Aleksandra Goska.

Tomasz Falba
Zdjęcia: Tadeusz Lademann
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Barlovento II w wodach Arktyki.
www.lodowe-krainy.pl

Wyprawy roku 2014

Pod związkową
banderą
Flaga PoZŻ wróciła z wyprawy
dookoła bieguna północnego.
Fot. Jędrzej Szerle

Bandera Pomorskiego Związku Żeglarskiego
opłynęła biegun północny, była obecna na
wodach Arktyki i dalekiego Południa. PoZŻ
wspierał największe wyprawy żeglarskie
2014 roku.
Lady Dana 44 – pierwszy polski jacht, który opłynął
biegun północny – wrócił do portu macierzystego w Sopocie 28 września. W sopockiej marinie czekały na niego
tłumy sympatyków, rodziny, znajomi i żeglarze. Jacht zacumował do nabrzeża przy dźwiękach orkiestry i w asyście innych jachtów.
Załoga jednostki, na czele z jej kapitanem Ryszardem
Wojnowskim, powitana została na lądzie przez przedstawicieli władz Sopotu, Bractwa Kaphornowców i prezesa
PoZŻ Bogusława Witkowskiego.
Związek był patronem wyprawy. Kapitan Wojnowski
wręczył prezesowi Witkowskiemu �agę PoZŻ, pod którą
Lady Dana 44 opłynęła
biegun północny.
Lady Dana 44 – pierwszy polski jacht, który
Lady Dana 44 wyopłynął biegun północny.
Fot. Jędrzej Szerle
ruszyła w arktyczny rejs
z Sopotu 8 czerwca 2013
roku. I jako pierwszy polski jacht w historii pokonała Przejście Północno-Wschodnie. Ten odcinek rejsu zakończył się
w Vancouver, gdzie załoga dotarła 12 październi-
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Barlovento II wraca do Gdyni po pokonaniu
8852 mil morskich.
Fot. Tadeusz Lademann

ka 2013 roku. Po przezimowaniu w Vancouver, w czerwcu
2014 roku, jacht wyruszył przejściem Północno-Zachodnim, pokonując je, również jako pierwszy polski jacht,
z zachodu na wschód.
W efekcie w dwa sezony Lady Dana 44 opłynęła biegun północny, stając się jednym z nielicznych i jedynym
polskim jachtem, który tego dokonał (więcej znaleźć można na stronie www.arctic2014.bloog.pl).
Kolejnym jachtem, który wypłynął na dalekie wody
ze wsparciem PoZŻ był Barlovento II. Jednostka opuściła Gdynię w połowie czerwca, z ambitnym planem dotarcia najdalej na północ w historii żeglarstwa. Cel nie został
osiągnięty, bo na przeszkodzie stanął lód, ale ekspedycja
i tak zapisała się w annałach jako jedna z największych
arktycznych wypraw w dziejach polskiego żeglarstwa.

www.pozz.org.pl

Rejs trwał 134 dni. W tym czasie Barlovento II pokonał w 8 etapach 8852 mile
morskie. Kapitanowie zmieniali się czterokrotnie, wśród nich był pomysłodawca
i organizator rejsu Maciej Sodkiewicz. Przez pokład jachtu przewinęło się 59 załogantów, 42 mężczyzn i 17 kobiet. Najmłodszy uczestnik rejsu miał 18, a najstarszy 72 lata.
Żeglarze pochodzili z całej Polski: z Warszawy, Przemyśla, Krakowa, Mielca,
Wrocławia, Katowic, Lublina, Chorzowa, Kielc, Sopotu, Pułtuska, Tczewa, Milanówka, Płocka, Łodzi, Pszczyny i Poznania. Byli także Polonusi: ze Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a nawet Australii (więcej: www.lodowe-krainy.pl).
Jacht wrócił do Gdyni 25 października. Uczestników wyprawy powitali w siedzibie PoZŻ przedstawiciele patronów ekspedycji. Wśród nich prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, zastępca prezydenta Tczewa Zenon Drewa, wiceprzewodniIndykpol przed rejsem dookoła świata non stop.
cząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, jak również bezanmaszt Bractwa KaFot. Tomasz Falba
phornowców Bohdan Sienkiewicz.
PoZŻ sekunduje też od samego początku wyprawie jachtu Polonus (pod dowództwem Piotra Mikołajewskiego) na Antarktydę, śladami Ernesta Shackletona. Na zaproszenie Związku, 24 czerwca, jego załoga była gościem Święta Morza w Gdyni.
Pretekstem do zorganizowania ekspedycji było 100-lecie słynnej wyprawy legendarnego, brytyjskiego odkrywcy Ernesta Shackletona na statku Endurance, na
najdalsze Południe.
W czasie jednodniowego pobytu w Gdyni pokład Polonusa otwarty był dla
zwiedzających. Rano w siedzibie PoZŻ, który jest patronem wyprawy, członkowie
załogi jachtu opowiedzieli o swoim rejsie dziennikarzom, a wieczorem wszystkim
zainteresowanym.
Przy okazji zobaczyć można było �lm dokumentalny o słynnym rejsie Endurance „Antarktyczna podróż sir Ernesta Shackletona”.
Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ, wręcza
kapitanowi Cichockiemu związkową flagę.
Ekspedycja wyruszyła w sierpniu na Południe. Jej postępy śledzić można na
Fot. Tomasz Falba
stronie www.shackleton2014.pl.
Na początku września w samotny
Polonus w gdyńskiej marinie.
rejs dookoła świata non stop na jachFot. Tomasz Cielebąk
cie Indykpol popłynął z kolei Tomasz Cichocki.
Prestart odbył się w Gdańsku 24 lipca. W jego trakcie prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wręczył kapitanowi na
drogę związkową �agę. Rejs kapitana Cichockiego obserwować można na stronie
www.kapitancichocki.pl.

Tomasz Falba
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Fot. Tadeusz Lademann
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Najważniejsze regaty na Zatoce

Żeglowanie z PoZŻ
Żeglarski Puchar Trójmiasta, SailBook Cup,
czy Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej.
Pomorski Związek Żeglarski był w roku 2014
organizatorem albo współorganizatorem
najważniejszych regat na Zatoce Gdańskiej.
Żeglarski Puchar Trójmiasta to nowa jakość na regatowej mapie Trójmiasta. Rozgrywany jest od zaledwie
dwóch lat. Jego celem jest integracja wybrzeżowych środowisk żeglarskich. Organizatorem regat, których pomysłodawcą jest Mateusz Kusznierewicz, był PoZŻ.
Druga edycja imprezy odbyła się w dniach 23-25
maja. Wzięło w niej udział 60 jednostek, które zawitały
Tak zaczęły się regaty SailBook Cup.
Fot. Tomasz Cielebąk

do marin w Sopocie, Gdańsku i Gdyni. Nagrodę główną
otrzymała załoga jachtu Big Magia, ze sternikiem Januszem Olszewskim.
Regaty zostały docenione także poza środowiskiem
żeglarskim. Zdobyły trzecie miejsce w konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny województwa pomorskiego
2014”, zorganizowanym przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
19 lipca w Sopocie rozpoczęły się regaty SailBook
Cup, których PoZŻ był, obok Jacka Zielińskiego, współorganizatorem. To najdłuższy, długodystansowy żeglarski
wyścig nad polskim Bałtykiem.
17 uczestniczących w nim jachtów miało do pokonania 600 mil morskich, na trasie wiodącej dookoła wysp
Gotlandia i Gotska Sandön. 26 lipca metę regat w Sopocie przeciął jako pierwszy jacht Polled 2, ze sternikiem Jackiem Chabowskim.
Tegoroczna edycja SailBook Cup była hołdem złożonym pionierom polskiego żeglarstwa morskiego i miała
uczcić podobne regaty, które odbyły się 80 lat temu na trasie Gdynia – Visby. Symbolicznym nawiązaniem do tego
był srebrny puchar z lat trzydziestych ubiegłego wieku,
główne trofeum w zawodach.
Ambasadorem SailBook Cup był legendarny Zygfryd
„Zyga” Perlicki, jeden z najwybitniejszych polskich żeglarzy, olimpijczyk z Kilonii, skiper jachtu Copernicus w regatach okołoziemskich Whitbread, wielokrotny mistrz Polski w klasach olimpijskich i morskich.

PoZŻ współorganizował również, wspólnie z Polskim Klubem Morskim w Gdańsku, trzecią edycję Pucharu Korsarza. Udział w nim wzięły 22 jachty. Zawody nawiązują nazwą do Korsarza – najstarszego, wciąż pływającego jachtu w Polsce, który w 1936 roku, pod dowództwem kpt. Tadeusza Prechitki, wygrał regaty przedolimpijskie w Kilonii.
Przechodnią nagrodą Pucharu Korsarza jest, ufundowana przez PoZŻ, replika złotego kompasu kapitańskiego,
którą załoga jachtu Korsarz otrzymała za zwycięski wyścig.
W edycji 2014, która odbyła się 9 sierpnia, zdobył go jacht
Argea, ze sternikiem Andrzejem Gierulskim.
PoZŻ był także wśród organizatorów Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, organizowanej przez Yacht Klub Stal
Gdynia. 4 października na Zatoce pojawiła się rekordowa
liczba 143 jednostek, z aż 620 żeglarzami na pokładach.
Zwycięzcą 63 edycji imprezy okazał się ubiegłoroczny triumfator wyścigu, Maks Żakowski na kajcie Bracuru
(Kite Mielno). Pobił własny rekord, pokonując trasę regat
w zaledwie 73 minuty.
W tym roku w ramach Błękitnej Wstęgi Zatoki
Gdańskiej odbył się również, zorganizowany przez PoZŻ,
Memoriał Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega. Wyścig,
dla uczczenia słynnego, polskiego żeglarza-olimpijczyka
oraz konstruktora jachtowego, twórcy m.in. polskiej klasy narodowej Omega, przeprowadzony został na Zatoce
Gdańskiej po raz pierwszy. Zwycięzcą został Błękitny Piotruś, ze sternikiem Krzysztofem Małeckim.
PoZŻ był też, obok Macieja Sodkiewicza, współorganizatorem Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno
i Rdza”. Wzięło w nim udział 25 jednostek i 250 żeglarzy. Przez trzy dni (9-12 października) drewniane i stalowe jachty o klasycznych konstrukcjach pływały po Zatoce Gdańskiej. Odwiedziły Hel, Jastarnię
i Gdańsk, gdzie 11 października, w samo południe, ustawiły się w paradzie na Motławie.

W Yacht Klub Stal Gdynia stoją od lewej: Joanna Zielińska,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wicemarszałek Zarządu
Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, zwycięzca
Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej Maks Żakowski i prezes PoZŻ
Bogusław Witkowski.
Fot. Tadeusz Lademann

Warto również podkreślić,
że PoZŻ współpracował przy
organizacji Regat o Puchar Mariny Gdańsk (14-15 czerwca)
oraz Zaruski Cup (12-13 lipca)
m.in. z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
Związek brał także udział
w organizacji regat o Puchar
Rektorów: Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie i Akademii Morskiej
w Gdyni (14-17 sierpnia).

Tomasz Falba

Replika złotego kompasu kapitańskiego,
który w 1936 roku za zwycięski wyścig
otrzymała załoga jachtu Korsarz.
Fot. Tadeusz Lademann

Uczestnicy Zlotu Jachtów
z Duszą „Próchno i Rdza”.
Fot. Tadeusz Lademann
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Stawianie na jakość

Puchar Bałtyku
Południowego
- kolejna odsłona
Zapoczątkowany w roku ubiegłym Puchar
Bałtyku Południowego miał w roku 2014
swoją kontynuację. W jego ramach
przeprowadzono ponad 20 regat, w których
udział wzięło 300 żeglarzy.

XIV Regaty Unity Line.
Fot. Tomasz Turczyński
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Logo: Jacek Zieliński

Puchar Bałtyku Południowego (PBP) polega na objęciu wspólną klasy�kacją sterników jachtów rekreacyjnych,
biorących udział w tradycyjnie rozgrywanych regatach
objętych kalendarzami poszczególnych regionów. Jego celem jest integracja i uaktywnienie żeglarzy w pasie Bałtyku Południowego - od Szczecina do Kaliningradu. W projekcie uczestniczą Pomorski Związek Żeglarski, Zachodniopomorski i Elbląski Okręgowe Związki Żeglarskie oraz
Gdańska i Kaliningradzka Federacja Żeglarska.

czyk, niezmordowany lobbysta żeglarski, którego działalność towarzyszyła regatom PBP przez cały sezon, nie tylko w jego macierzystym regionie.
Region Kaliningradzki funkcjonujący w zakresie organizacji regat głównie na Zalewie Kaliningradzkim i ściśle w tym zakresie współpracujący z Regionem Elbląskim
(ten sam Zalew, ale po polskiej stronie - Wiślany), spełniając wymagania jakościowe, zgłosił właściwą liczbę regat.
Region Elbląski, nieposiadający łatwego dostępu do
wód morskich, ze swego bogatego kalendarza bez trudu
nominował do PBP wymaganą liczbę regat.
W Regionie Pomorskim spełnienie zmienionych warunków regulaminowych nie przysporzyło większych kłopotów, a te mniejsze miały charakter zbliżony do zachodniopomorskich, które można nazwać raczej „kłopotami

W tym roku emocje związane z klasy�kacjami PBP
rozpoczęły się z chwilą wprowadzenia do kalendarza limitu 6 regat z jednego regionu. Decyzja zmniejszająca o ponad 60 proc. liczbę wyścigów w kalendarzu to wyraz determinacji Konferencji PBP, stawiającej na wzrost jakości regat objętych klasy�kacją. Na tym etapie emocje nie
dotyczyły jednak uczestników, a wyłącznie regionalnych
przedstawicieli PBP.
Zachodniopomorskie, które przyjęło dwa priorytety: regaty morskie i Formuła ORC, popadło w rozterkę,
nijak nie mogąc pomieścić się w limicie. Wzbudzili tym
współczucie pozostałych decydentów, którzy zwiększyli limit Pomorza Zachodniego do 7 regat. Tym samym do kalendarza tra�ły dwie nowości: Mantra Cup i Sputnik Cup.
Szczególną satysfakcję z tego faktu zyskał Piotr Stelmar-

bogatego”, niż następstwem braku regat o odpowiednio
wysokim poziomie.
O wiele poważniejszym problemem okazało się skonstruowanie Klasy�kacji Regat Morskich. Postanowiono
ująć po jednych regatach z każdego regionu wpisanych do
Kalendarza PBP, spełniających warunek przeprowadzenia
przynajmniej jednego wyścigu o długości minimum 20
Mm na otwartym morzu. Długości maksymalnej nie wyznaczono, premiowano każde kolejne rozpoczęte 100 Mm
długości powyżej pierwszych 100 Mm.
Z oczywistych przyczyn Region Elbląski nie mógł
nominować do tej kategorii żadnych regat. Region Kaliningradzki zgłosił regaty o Puchar Komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego, a Pomorski regaty SailBook Cup
dookoła Gotlandii, z portem etapowym w Visby. W celu
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Gala PBP - od lewej: Mieczysław Struk (marszałek województwa pomorskiego), Ryszard Seroka (I miejsce w KWR),
Łukasz Trzciński (II miejsce w KWR), Michail Muleris (III miejsce w KWR) i Bartosz Piotrusiewicz (wiceprezydent Sopotu).
Fot. Tadeusz Lademann

dodatkowego wydłużenia trasy, a szczególnie II wyścigu,
do długości prawie 400 Mm, należało ominąć prawą burtą
wyspę Gotska Sandön.
Region Zachodniopomorski, w czasie gdy zapadały decyzje o wprowadzeniu klasy�kacji regat morskich,
był na etapie znacznego zaawansowania przygotowań do
II Regat Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup i natychmiast dokonał zmiany trasy ostatniego
wyścigu Darłowo-Świnoujście, wprowadzając obowiązek
okrążenia wyspy Christiansø.
Konstruowanie Regulaminu i Kalendarza PBP zakończono z początkiem kwietnia, pozostawiając organizatorom wystarczającą ilość czasu do sporządzenia dokumentacji regat. Jej opublikowanie informuje o regatach
oraz potwierdza wolę organizatora wprowadzenia ich do
klasy�kacji PBP.
Aczkolwiek wiele do życzenia pozostawia informowanie o przebiegu i wynikach regat, należy stwierdzić, iż
w ostatecznym rozrachunku organizatorzy wszystkich 23
regat Kalendarza PBP przekazali dokumenty pozwalające
na przygotowanie klasy�kacji końcowej.
Ostateczne wyniki zostały ogłoszone 24 października. I tak:
Grupa KWR:
- I miejsce zdobył Ryszard Seroka, jacht Berbeć II, Jachtklub Elbląg
- II miejsce Łukasz Trzciński, jacht Goodspeed, Jachtklub
Stoczni Gdańskiej
- III miejsce Michail Muleris, jacht Vera, Jachtklub Kaliningradzki
Grupa ORC:
- I miejsce zajął Jacek Chabowski, jacht Polled 2, Jachtklub
Stoczni Gdańskiej

- II miejsce Robert Kresło, jacht Oiler 3
- III miejsce Mariusz Maćkowiak, jacht Aquarella, Jacht
Klub im. Conrada w Gdańsku
Grupa OPEN:
- I miejsce zdobył Cezary Wolski, jacht Sharki, YKP Szczecin
- II miejsce Tomasz Goliński, jacht Hafgolan, Jacht Klub
AZS Szczecin
- III miejsce Robert Trojanowski, jacht Majka K, WOPR
Police
Klasy�kacja regat morskich:
- I miejsce w grupie KWR zdobył Robert Niewiński, jacht
Endorphine
- I miejsce w grupie ORC Jacek Chabowski, jacht Polled 2,
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
- I miejsce w grupie OPEN Michał Weselak, jacht Wanda z Gdańska
Miano najaktywniejszego żeglarza Pucharu Bałtyku
Południowego uzyskał sternik Michail Muleris, jacht Vera,
Jachtklub Kaliningradzki.
Za dobry poziom organizacyjny uhonorowano trzy
regaty: Eljacht Cup, Unity Line oraz Puchar Jachtklubu
Kaliningradzkiego. Za najlepsze regaty morskie uznano
SailBook Cup.
Nagrody dla najlepszych żeglarzy i regat PBP wręczone zostały podczas uroczystej Gali, która odbyła się 8 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Więcej na temat PBP i pełne wyniki Pucharu znaleźć
można na stronie www.zeglarski-pbp.pl.

Andrzej Szrubkowski,
przewodniczący Biura PBP
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Rok admirała Unruga

90-lecie YKP GDYNIA
Jubileusz 90-lecia YACHT KLUBU POLSKI
GDYNIA stał się pretekstem do ogłoszenia
roku 2014 „Rokiem admirała Józefa
Unruga”. Nie była to jedyna inicjatywa
Pomorskiego Związku Żeglarskiego z okazji
rocznicy.
Ogłoszenie „Roku admirała Józefa Unruga” dokonało się 16 maja. Proklamowano go uroczyście na konferencji prasowej, która odbyła się w gdyńskiej marinie,
w siedzibie Fundacji Helios. Okazją był jubileusz 90-lecia
YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA, ale również 130 rocznica urodzin Admirała oraz 75 rocznica wybuchu drugiej
wojny światowej, w której jako dowódca Obrony Wybrzeża brał udział.
W PoZŻ, stoją od lewej: Katarzyna Rodziewicz, Artur Unrug
oraz prezes Bogusław Witkowski.
Fot. Tadeusz Lademann

Wystawa „Admirał Józef Unrug – człowiek, marynarz, żeglarz”.
Fot. Jędrzej Szerle
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Józef Unrug znany jest przede wszystkim jako wieloletni dowódca polskiej �oty wojennej w okresie II Rzeczypospolitej. Ale to także jedna z najbardziej zasłużonych
postaci dla polskiego żeglarstwa przedwojennego. Admirał był pierwszym komandorem YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA, współzałożycielem Jacht Klubu Morskiego „GRYF”, wspierał również aktywnie działalność O�cerskiego Yacht Klubu, do którego tradycji nawiązuje obecnie
Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”.
W konferencji udział wzięli reprezentanci wszystkich wymienionych wyżej klubów, na czele z komandorem YKP GDYNIA Adamem Selonke oraz prezesem
PoZŻ Bogusławem Witkowskim. Obecni byli również
Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni oraz przedstawiciel Marynarki Wojennej, kontradmirał Krzysztof Teryer, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich.
Szczególnymi gośćmi konferencji byli
prawnuk admirała Unruga Artur Unrug oraz
Katarzyna Rodziewicz, niestrudzona propagatorka postaci Admirała, a jednocześnie obecna właścicielka rodowego majątku Unrugów,
który znajduje się w Sielcu pod Bydgoszczą.
W trakcie konferencji otwarto wystawę „Admirał Józef Unrug – człowiek, marynarz, żeglarz”, której trzon stanowiła ponad
setka zdjęć Admirała pochodząca ze zbiorów Katarzyny Rodziewicz i Mariusza Borowiaka, wybitnego polskiego marynisty, biografa Unruga.
Na wystawie można było także obejrzeć
osobiste pamiątki Admirała, a nawet posłuchać jak opowiada on o obronie Wybrzeża we
wrześniu i październiku 1939 roku.
Ekspozycja w siedzibie Fundacji Helios
(w budynku Jacht Klubu Morskiego „GRYF”)
czynna była codziennie w godz. 10-18, do
11 listopada. W sumie odwiedziło ją 3 tysiące gości!
Konferencja prasowa i otwarcie wystawy
nie były tego dnia jedynymi „unrugowskimi”
akcentami. 16 maja wieczorem, w PoZŻ, odbyło się spotkanie z Arturem Unrugiem i Katarzyną Rodziewicz.
Kolejna „unrugowska” sesja miała miejsce 27 czerwca. W siedzibie PoZŻ gościliśmy
Mariusza Borowiaka, wspomnianego wyżej
biografa Admirała, najpoczytniejszego w tej
chwili marynistę w Polsce. Choć Borowiak pisze nie tylko o dziejach polskiej �oty wojennej, to właśnie książki poświęcone temu tematowi zapewniły mu popularność wśród czytel-
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Wystawa poświęcona Juliuszowi Sieradzkiemu - Mieczysław
Struk, marszałek województwa pomorskiego (z lewej) i prezes
PoZŻ Bogusław Witkowski.

Mariusz Borowiak na spotkaniu w siedzibie PoZŻ.
Fot. Tomasz Cielebąk

Fot. Tadeusz Lademann

ników. „Westerplatte. W obronie prawdy”, „Plamy na banderze”, „ORP Wilk. Okaleczony drapieżnik” – to tylko niektóre z jego najgłośniejszych książek, w których odbrązawia historię polskiej Marynarki Wojennej.
PoZŻ aktywnie uczestniczył w obchodach 90-lecia
YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA. Poza organizacją wystawy i spotkań z Unrugiem, z inicjatywy Związku nale-

żący do klubu jacht Kneź woził bezpłatnie turystów podczas Święta Morza, które odbyło się w czerwcu w Gdyni.
PoZŻ przypomniał także inną postać związaną z klubem,
twórcę polskiej klasy narodowej Omega Juliusza Sieradzkiego. Powstała poświęcona mu wystawa, a 12 listopada
w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięto upamiętniającą go tablicę.

Błękitny Piotruś - zwycięzca pierwszego Memoriału
Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega.
Fot. Tadeusz Lademann

Uroczyste zakończenie obchodów 90-lecia YKP GDYNIA
na Darze Pomorza.
Fot. Tadeusz Lademann

Wcześniej zaś, 4 października, w ramach Błękitnej
Wstęgi Zatoki Gdańskiej odbył się, zorganizowany przez
PoZŻ i przeprowadzony po raz pierwszy, Memoriał Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega. Zwycięzcą został jacht
Błękitny Piotruś, ze sternikiem
Krzysztofem Małeckim.
Materiały związane z obchodami 90-lecia YACHT
KLUBU POLSKI GDYNIA,
admirałem Unrugiem i Juliuszem Sieradzkim, jak również pełną relację z przebiegu jubileuszu znaleźć można
na stronie Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego: www.muzeum.pozz.org.pl.

Tomasz Falba
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Święto Morza
po raz drugi

Logo: Grażyna Kamińska

Rejsy, pokazy, zwiedzanie, spotkania

Wciągnięcie flagi i wystrzały z Błyskawicy
zainicjowały 21 czerwca obchody Święta
Morza w Gdyni. W ciągu tygodnia odbyło
się w jego ramach blisko 50 różnego
rodzaju imprez o morskim i żeglarskim
charakterze.

Morskiej i Rzecznej, a jednocześnie dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski.
Święto Morza uznano za rozpoczęte, kiedy na maszt
powędrowała �aga imprezy wciągnięta przez poczet Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Towarzyszyły temu salwy oddane z okrętu-muzeum Błyskawica.
Równocześnie prezydent Gdyni przekazał klucz do miasta władcy mórz NeptuList intencyjny w sprawie
nowi i jego świcie. W ich role wcieliła się
organizacji Święta Morza
podpisany!
młodzież z X Liceum OgólnokształcąceFot. Tadeusz Lademann
go w Gdyni.
Zaraz potem uczestnicy uroczystości udali się statkami Urzędu Morskiego
w Gdyni, w asyście jachtów, na wody Zatoki Gdańskiej, gdzie złożyli kwiaty w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę.
Po powrocie z morza, w Alei Żeglarstwa Polskiego w gdyńskiej marinie, odsłonięto tablicę upamiętniającą legendarną żeglarkę, słynną Pierwszą Damę Bałtyku Teresę Remiszewską. Odsłonięcia dokonała jej córka Danuta. Tablicę pobłogosławił krajowy duszpasterz ludzi morza ks.
Edward Pracz. Kilka słów powiedział przy
tej okazji prezes Pomorskiego Związku
Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
Uroczystość inauguracji Święta Morza 2014 rozpoZakończenie inauguracji odbyło się w siedzibie Funczęła się w samo południe przy Płycie Marynarza Polskie- dacji Helios (w budynku Jacht Klubu Morskiego „GRYF”),
go. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Gdyni Wojciech podczas spotkania żeglarskiego, które połączone zostało
Szczurek. Po nim, w imieniu wszystkich organizacji mor- ze zwiedzaniem wystawy poświęconej admirałowi Józefoskich biorących udział w Święcie, przemówił prezes Ligi wi Unrugowi.

Tysiące ludzi oglądało, fotografowało
i bawiło się podczas obchodów Święta Morza.
Fot. Tomasz Cielebąk

Darmowe rejsy
Kneziem
pod banderą
Święta Morza.
Fot. Patrycja Spytek

Święto Morza w Gdyni trwało dziewięć dni (21-29
czerwca). Jego program obejmował niemal pół setki wydarzeń o żeglarskim i morskim charakterze. Były wśród
nich m.in. pokazy ratownicze i antyterrorystyczne na morzu (Urzędu Morskiego w Gdyni i Marynarki Wojennej),
zwiedzanie statków, żaglowców i okrętów, dni otwarte
uczelni, instytutów i muzeów morskich, wystawy, spotkania, bezpłatne rejsy jachtami (w tym tradycyjnymi łodziami kaszubskimi pomerankami) i wiele innych. Brało
w nich udział tysiące pasjonatów spraw morskich, mieszkańców Wybrzeża i turystów.
W ramach Święta Morza PoZŻ zorganizował: uroczystość inauguracji, darmowe rejsy jachtami Copernicus
i Kneź (skorzystało z nich 570 osób z Polski i zagranicy),
wizytę w Gdyni jachtu Polonus przed jego rejsem na Południe śladami sir Ernesta Shackletona, wystawę o adm.
Józe�e Unrugu i otwarte dla wszystkich spotkanie z jego
biografem Mariuszem Borowiakiem.
Pierwsza edycja Święta Morza odbyła się w Gdyni
w ubiegłym roku. Impreza nawiązuje do Świąt Morza,
które celebrowane były w tym mieście przed drugą wojną światową. List intencyjny w sprawie organizacji wydarzenia podpisały 19 marca miasto Gdynia, Liga Morska
i Rzeczna, Marynarka Wojenna RP, PoZŻ, Krajowa Izba
Gospodarki Morskiej, Akademia Morska w Gdyni, Urząd
Morski w Gdyni i miasto Jastarnia.
Decyzją organizatorów, koordynatorem Święta Morza jest od samego początku Biuro Prasowe PoZŻ. Kolejna edycja imprezy planowana jest w dniach 20-28 czerwca
2015 r. Szczegóły na stronie www.swietomorza.eu.

Wielu było chętnych na rejs pomerankami...
Fot. Tomasz Cielebąk

...i tych, którzy chcieli zwiedzić okręt podwodny.

Fot. Tomasz Cielebąk

Tomasz Falba
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Fryderyk Chopin w paradzie
żaglowców na wodach Zatoki
Gdańskiej.
Fot. Tomasz Falba

40 lat później

Związek ze Zlotem
Zjazd uczestników Operacji Żagiel ‘74,
tablica dla kapitana Kazimierza Jurkiewicza
i spotkanie z jego córką. To tylko niektóre
z wielu działań podjętych przez Pomorski
Związek Żeglarski w ramach Zlotu
Żaglowców w Gdyni.
PoZŻ był współorganizatorem Zlotu w dniach 1518 sierpnia z okazji 40-lecia Operacji Żagiel ‘74, na który przypłynęło do Gdyni kilkadziesiąt największych żaglowców świata. 15 sierpnia w siedzibie Związku odbył się
całodzienny zjazd uczestników Operacji Żagiel ‘74, poświęcony przypomnieniu i podkreśleniu aspektów historycznych wydarzenia. Przyjechało na niego ponad 40 żeglarzy z całej Polski. Wspomnieniom nie było końca. Zebrani obejrzeli �lm dokumentalny o Operacji Żagiel ‘74

i wysłuchali prelekcji znawczyni dziejów Gdyni Małgorzaty Sokołowskiej, autorki książki, której wydanie współ�nansował PoZŻ, poświęconej m.in. Operacji Żagiel ‘74,
pt. „Dni bezmięsne”.
Zjazd był okazją do uhonorowania osób najbardziej
zasłużonych dla pomorskiego żeglarstwa. Zygfryd Perlicki, Czesław Perlicki, Bronisław Kuśnierz, Andrzej Drapella, Stanisław Jurzyk, Bogdan Olszewski, Wacław Liskiewicz, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Bolesław Mazurkiewicz, Zbigniew Klupiński, Maciej Dowhyluk, Zenon Gralak, Jacek Forembski, Bohdan Sienkiewicz, Piotr
Bigaj, Jarosław Marszałł, Jan Pinkiewicz, Tadeusz Jabłoński i Zbigniew Puchalski otrzymali specjalne dyplomy od prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego, prezydenta Gdyni (w jego imieniu wystąpiła Joanna Zielińska)
i odznaczenia „Pro Mari Nostro“ Ligi Morskiej i Rzecz-

Inauguracja Zlotu z okazji 40-lecia Operacji Żagiel ‘74.

nej od prezesa tej organizacji Andrzeja Królikowskiego.
Tego samego dnia, 15 sierpnia, o godz. 14 uczestnicy zjazdu zajęli honorowe miejsca podczas inauguracji Zlotu.
W jej trakcie, z inicjatywy PoZŻ, odsłonięta została tablica upamiętniająca kapitana Kazimierza Jurkiewicza, bez
którego sukcesu w Operacji Żagiel ‘72 nie byłoby Operacji Żagiel ‘74 w Gdyni. Odsłonięcia dokonała, na zaproszenie PoZŻ, córka kapitana, doktor Małgorzata Jurkiewicz-Łobodzińska.
W uroczystości wzięły także udział dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 39 w Gdyni, noszącej imię kapitana Kazimierza Jurkiewicza. Szkoła, przy wsparciu PoZŻ, przygotowywała się do tegorocznego Zlotu, najpierw planując,
a następnie realizując w trakcie ubiegłego roku szkolnego
wiele działań edukacyjnych i wychowawczych, w tym konkursów o tematyce morskiej.
Pani doktor Jurkiewicz-Łobodzińska była także gościem „Kina pod żaglami”, które odbyło się 16 sierpnia
wieczorem w siedzibie PoZŻ. W jego trakcie pokazane zostały dwa �lmy opowiadające o kapitanie Jurkiewiczu. Seans zgromadził 40 widzów.
Wcześniej, w południe, na pokładzie Daru Pomorza odbyły się obchody 40-lecia Bractwa Kaphornowców,
podczas których, przy wsparciu PoZŻ, otwarta została wystawa poświęcona polskim Kaphornowcom.
Przez cały czas Zlotu Żaglowców, w siedzibie Związku można było oglądać inną ekspozycję pamiątek z Operacji Żagiel ‘74. Część tego, co udało się w ostatnich miesiącach zgromadzić przez prowadzone przez PoZŻ Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego.
W ramach Zlotu Żaglowców PoZŻ współorganizował
również, w dniach 14-17 sierpnia, regaty o Puchar Dwóch
Rektorów: Akademii Morskiej w Gdyni i Państwowego
Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie, na trasie
z Bałtijska do Gdyni i po Zatoce Gdańskiej. W zawodach
udział wzięło 25 jachtów. Na trasie z Bałtijska do Gdyni
triumfował polski jacht Twins kierowany przez Andrzeja
Mielickiego (na co dzień kierownika Biura PoZŻ), a w regatach po Zatoce Gdańskiej pierwsze miejsce zajął polski
jacht Good Speed Łukasza Trzcińskiego.
Generalnie w Pucharze Dwóch Rektorów pierwsze
miejsce zajęła rosyjska Vera pod dowództwem Michaila
Mulerisa, za nią uplasował się polski Twins Mielickiego.
Trzecie miejsce przypadło rosyjskiemu jachtowi Wega Żadobkowa.

W siedzibie PoZŻ - uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych
dla pomorskiego żeglarstwa. Od lewej stoją: Andrzej Królikowski,
prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Andrzej Drapella,
Joanna Zielińska, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. kultury
fizycznej i sportu oraz prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.
Fot. Tadeusz Lademann

Dar Pomorza - wystawa poświęcona polskim Kaphornowcom.
Fot. Tomasz Cielebąk

Zofia Majewska-Cielebąk
Uczestnicy Operacji Żagiel ‘74 na Zlocie w Gdyni.

Fot. Tadeusz Lademann

Fot. Tomasz Cielebąk

Tablicę upamiętniającą
kapitana Kazimierza
Jurkiewicza odsłoniła
córka, doktor Małgorzata
Jurkiewicz-Łobodzińska.
Fot. Tadeusz Lademann
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Uczniowie z gimnazjum w Przejazdowie
przed Zawiszą Czarnym.
Fot. Tomasz Cielebąk

Już blisko 2000 ludzi na pokładach jachtów

Polska ruszyła na morze
Niemal 1200 osób skorzystało w tym roku
z projektu „Pomorze na morze”. Pomorski
Związek Żeglarski zorganizował dwie edycje
tej akcji.
W tym roku minęło 40 lat, od kiedy Copernicus, jacht
należący do Yacht Klubu Stal Gdynia, wziął udział w słynnych, załogowych regatach dookoła świata Whitbread Round e World Race, znanych dzisiaj jako Volvo Ocean
Race i wciąż pozostających najbardziej prestiżowym wyścigiem żeglarskim tego rodzaju na ziemi. Z kolei YACHT
Młodzież na wystawie poświęconej
Józefowi Unrugowi.
Fot. Tomasz Cielebąk
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KLUB POLSKI GDYNIA, do którego należy Kneź, obchodził w tym roku jubileusz 90-lecia istnienia.
Z tych okazji oba kluby, wspólnie z PoZŻ, zorganizowały dla wszystkich chętnych bezpłatne rejsy po Zatoce
Gdańskiej. Odbyły się one w dniach 20-29 czerwca, w ramach tegorocznego Święta Morza w Gdyni.
Jachty cztery razy dziennie zabierały turystów z gdyńskiej mariny w dwugodzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej.
W sumie w ciągu dziesięciu dni odbyły 76 takich wycieczek, spędzając na morzu (niezależnie od warunków pogodowych) 152 godziny.
Z rejsów skorzystało 570 osób we wszystkich przedziałach wiekowych – Copernicus przewiózł 289 ludzi,
a Kneź 281. Wszyscy otrzymali na pamiątkę specjalne,
imienne certy�katy i zachęcani byli do uczestnictwa w innych atrakcjach Święta Morza, w tym wystawy poświęconej pierwszemu komandorowi YACHT KLUBU POLSKI
GDYNIA, admirałowi Józefowi Unrugowi.
Rejsy Copernicusem i Kneziem odbywały się w ramach prowadzonego przez PoZŻ projektu „Pomorze na
morze”. I choć projekt ma „Pomorze” w nazwie, w tegorocznych rejsach brały udział osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy. Jachty zabrały w morze ludzi z Krakowa,
Gdańska, Poznania, Warszawy, Sopotu, Wejherowa, Gdyni, Grudziądza, Jaworzna, Ząbek, Żukowa, Koła, Damnicy, Kolbud, Legionowa, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Rzeszowa, Wrocławia, Łodzi, Radomia, Gniezna,
Kazimierza Dolnego, Bielska Białej, Mrzezina, Rumi, Bydgoszczy, Gościcina, Węgorzewa, Tczewa, Olsztyna, Sierakowic, Lublina, Kartuz, Olecka i Zamościa. Wśród pasażerów obu jachtów znaleźli się również obcokrajowcy, m.in.
z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Mołdawii.
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Zorganizowana w trakcie Święta Morza akcja była
trzecią edycją projektu „Pomorze na morze”. Dwa miesiące później, 15-19 września, PoZŻ przeprowadził czwartą.
Skorzystało z niej 584 dzieci i młodzieży z sześciu pomorskich miast i gmin. Przez cały tydzień pływali żaglowcem
Zawisza Czarny i poznawali historię żeglarstwa.
- Bardzo mi się podobało - mówiła Anna Merchel,
uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach, jedna z uczestniczek czwartej edycji projektu.
- Cieszę się, że mogłam posterować Zawiszą, uczestniczyć
w nauce wiązania lin i stawiania żagli.
- Wystawa o admirale Unrugu i �lm o kapitanie Jurkiewiczu też były fajne - dodała Wiktoria Skowron, uczennica klasy drugiej Gimnazjum w Cedrach Małych, także
biorąca udział w akcji. - Wiele się dowiedziałam o tych
postaciach.
W programie czwartej edycji „Pomorza na morze”
znalazło się żeglowanie po Zatoce Gdańskiej na Zawiszy
Czarnym (pod dowództwem kpt. Aleksandry Emche),
zwiedzanie wystawy poświęconej admirałowi Józefowi
Unrugowi i projekcja �lmu dokumentalnego o kapitanie Kazimierzu Jurkiewiczu. Dzieci wzięły również udział
w losowaniu nagród – niespodzianek, a na zakończenie
pobytu w Gdyni otrzymały specjalne certy�katy potwierdzające ich udział w akcji.
Na zaproszenie PoZŻ z programu skorzystało sześć
pomorskich samorządów: miasto Tczew (szkoły podstawowe nr 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 12), miasto Wejherowo (Gimnazjum nr 3), gmina Pruszcz Gdański (Szkoła Podstawowa
w Wiślince, Gimnazjum w Przejazdowie), miasto KartuCzerwcowa, trzecia edycja projektu
„Pomorze na morze” – na pokładzie Knezia.
Fot. Patrycja Spytek

Na pokładzie Zawiszy Czarnego.
Fot. Tomasz Cielebąk

Wszyscy uczestnicy otrzymali
certyfikaty.
Fot. Patrycja Spytek

zy (Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2), gmina Szemud (szkoły podstawowe w Bojanie, Kielnie, Szemudzie, Łebnie i Jeleńskiej Hucie) oraz
gmina Cedry Wielkie (szkoły podstawowe w Wocławach
i Giemlicach, zespoły szkół w Cedrach Małych i Cedrach
Wielkich).
Do tej pory we wszystkich czterech odsłonach projektu „Pomorze na morze” wzięło udział już ponad 2 tysiące uczestników!

Logo: Grażyna Kamińska

Patrycja Spytek
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Fot. Tadeusz Lademann

2014
30 stycznia – zaprezentowanych zostało aż pięć
�lmów młodych twórców, które brały udział
w ubiegłorocznym konkursie „A morze kręci
mnie”: „Iskra”, „Stateczki”, „Za horyzont”, „Głowa zbrasowana” i „Discover Wisła River”. Gościem spotkania był organizator konkursu Andrzej Minkiewicz. Dodatkowo Bronisław Kuśnierz pokazał swój �lm „Na Bałtyku”, nakręcony w 1966 i 1967 roku i opowiedział o kulisach
jego powstania.
W edycji gdańskiej:
20 lutego – odbył się seans �lmu „Zrobiłem to”
i spotkanie z Krystianem Szypką.
6 marca – zaprezentowany został �lm „Na koniec
świata” i odbyło się spotkanie z Maciejem Sodkiewiczem.
20 marca – pokazany został �lm „Oceania – morskie laboratorium”. Gościem spotkania była prof.
Joanna Szczucka.
3 kwietnia – widzowie mogli zobaczyć �lm
„Optimista” oraz spotkać się Kryspinem Plutą
i Dariuszem Dikti.
10 kwietnia – odbył się seans �lmu „Kapitan własnej duszy”. Gośćmi projekcji byli Michał Dąbrowski oraz Ewa Ostrowska.
8 maja – zaprezentowany został �lm „Drugie życie Generała”, o odbudowanym niedawno żaglowcu Generał Zaruski. Gościem spotkania był obecny kapitan statku Jerzy Jaszczuk.
22 maja – pokazany został �lm „100 lat Daru Pomorza". Gościem spotkania był Marek Kański.

Seans w Gdyni...
Fot. Ewa Górska

Ponad 50 projekcji

Kino pod żaglami
Gdyni, Gdańska i Pucka
Po kilkadziesiąt osób na każdym seansie,
ponad pięćdziesiąt projekcji, spotkania
z twórcami – to najkrótszy bilans „Kina pod
żaglami”. W ciągu roku Pomorski Związek
Żeglarski zorganizował trzy edycje tego
projektu.
„Kino pod żaglami” to unikatowy, jedyny taki w Polsce projekt realizowany przez PoZŻ przy współudziale
znanego popularyzatora �lmów żeglarskich, organizatora JachtFilmu, Andrzeja Minkiewicza.
W jego ramach PoZŻ organizuje pokazy najlepszych,
dokumentalnych �lmów o tematyce żeglarskiej i morskiej.
W większości połączone są ze spotkaniami z ich twórcami albo bohaterami.
Do tej pory odbyły się trzy edycje projektu. Pierwsza w Gdyni, druga w Gdańsku, przy współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, trzecia w Pucku, przy �nansowym wsparciu władz tego miasta. W sumie ponad 50
projekcji.
W edycji gdyńskiej:
24 października 2013 r. – można było zobaczyć �lm „Morze
twoimi oczami”, o unikatowych
w skali światowej rejsach niewidomych na żaglowcu Zawisza
Czarny i spotkać się z jego bohaterami.
7 listopada – odbył się seans �lmu „Zrobiłem to”, o projekcie
„OSTAR for Dydek” oraz spotkanie z Krystianem Szypką.

14 listopada – pokazany został �lm „Oceania – morskie
laboratorium”, o niezwykłym polskim żaglowcu badawczym Oceania. O jego rejsach opowiedziała prof. Joanna
Szczucka z Instytutu Oceanologii PAN.
21 listopada – zaprezentowane zostały nieznane dotąd,
odnalezione w archiwum PoZŻ, amatorskie �lmy żeglarskie z lat 60. ubiegłego wieku. Skomentował je prof.
Bolesław Mazurkiewicz. Pokaz przedpremierowy odbył się wcześniej, na posiedzeniu Koła Seniorów Żeglarstwa PoZŻ.
28 listopada – widzowie mogli zobaczyć �lm „Optimista”
oraz spotkać się z Kryspinem Plutą i Dariuszem Dikti.
5 grudnia – miała miejsce projekcja �lmu „Janka. Morska
księżniczka” i spotkanie z Bohdanem Sienkiewiczem.
12 grudnia – widzowie zobaczyli „W poszukiwaniu legendy”, o pokonaniu jachtem Stary Przejścia Północno-Zachodniego.
19 grudnia – odbył się pokaz �lmu „Bałtyk na Maksa”
oraz spotkanie z Maksymilianem Wójcikiem, który na
desce z żaglem jako pierwszy przepłynął Bałtyk na trasie
Karlskrona-Gdynia.
9 stycznia 2014 r. – zaprezentowany został �lm „Na koniec świata”. Gościem projekcji był Maciej Sodkiewicz.
16 stycznia – widzowie mogli zobaczyć dwa �lmy: „Wielka fanfara morska” i „Namalować morze”. Gośćmi spotkania byli Aleksander Gosk i Jerzy Boj.
18 stycznia – w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie,
podczas Święta Żeglarstwa, pokazany został dokument
„Tabarly”.
23 stycznia – odbył się seans �lmu „Kapitan własnej duszy”, o najsłynniejszym polskim pisarzu-maryniście Karolu Olgierdzie Borchardzie. Gościem projekcji byli Michał
Dąbrowski i Jerzy Boj oraz Ewa Ostrowska.

...w Wejherowie...
Fot. Tadeusz Lademann

W edycji puckiej obejrzeć można było �lmy:
8 października – „O łodziach i braciach”, opowiadający o słynnych, amerykańskich konstruktorach jachtów z przełomu XIX i XX wieku.
15 października – „Szukając domu” – o zwariowanej podróży jachtem z Europy do Australii.
22 października – „Berserk w Antarktyce” – o samotnej podróży jachtem na najdalsze Południe.
29 października – „Kruzenshtern” – o rejsie
szkoleniowym rosyjskiego żaglowca.
5 listopada – „Nieugięci” – o czwórce młodych
ludzi żeglujących na własnoręcznie wyremontowanym jachcie.

...w Gdańsku...
Fot. Patrycja Spytek

Dodatkowo 16 sierpnia, podczas Zlotu Żaglowców w Gdyni, zorganizowany został pokaz
�lmu „Kapitan”, o kapitanie Kazimierzu Jurkiewiczu, połączony ze spotkaniem z jego córką Małgorzatą Jurkiewicz-Łobodzińską. Ten sam �lm
został także, w trakcie wrześniowej edycji projektu „Pomorze na morze” (15-19 września), pokazany aż 20 razy.
Wstęp na wszystkie seanse był bezpłatny.
Projekcje połączone były z poczęstunkiem oraz
losowaniem drobnych upominków wśród uczestników.

Patrycja Spytek

...i w Pucku.

Logo: Grażyna Kamińska

Fot. Tadeusz Lademann
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Sport żeglarski na Pomorzu

Światowa czołówka
Wyniki sportowe pomorskich żeglarzy po
raz kolejny potwierdzają przynależność
naszych sportowców nie tylko do krajowej,
ale i światowej czołówki.

Dobre przygotowanie i wysoki poziom
sportowy dziewczyny potwierdziły w sierpniu, podczas Volvo Gdynia Sailing Days,
zdobywając złoto na Mistrzostwach Europy
Juniorów klasy 420.
Wymieniając międzynarodowe wyniki minionego sezonu nie można zapomnieć o doskonałej postawie nasze-

Dobrą passę rozpoczął już w lutym Jacek Stanisławski
z LKS Charzykowy, zdobywając złoty medal Mistrzostw
Świata i Europy Juniorów w żeglarstwie lodowym, potwierdzając tym samym przynależność
do ścisłej czołówki świata w konkurencji DN junior. Należy przypomnieć, że w roku ubiegłym
wywalczył brązowy medal MŚiEJ.
W końcu kwietnia na jeziorze Garda nasza
srebrna medalistka Mistrzostw Europy w windsur�ngowej konkurencji Techno 293 z 2013
roku, Lidia Sulikowska z SKŻ Ergo Hestia Sopot, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy
2014 w kategorii wiekowej U 15.
Na przełomie czerwca i lipca w Turcji odbyły się Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RS:X. Złoty medal na tej imprezie tra�ł do
Piotra Myszki z KS AZS AWFiS Gdańsk, a brąz
do Przemysława Miarczyńskiego z SKŻ Ergo
Hestia Sopot. Na tych samych regatach najlepszym młodzieżowcem Europy został Paweł TarPo wyścigu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
nowski z SKŻ Ergo Hestia Sopot.
Techno.
W dniach 12-19 lipca w Tavira w Portuga- klasa
Fot. Filip Lipski
li, na najważniejszej juniorskiej imprezie – Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF, spotkali się młodzi że- go ubiegłorocznego mistrza Europy Tytusa Butowskiego
glarze z całego świata. Ewa Romaniuk z Katarzyną Go- z YKP GDYNIA, który w tym sezonie pokazał, że wynik
ralską z YKP GDYNIA wywalczyły tam brązowy medal z 2013 roku nie był przypadkiem. Na Mistrzostwach Euw klasie 420.
ropy w Irlandii do ostatniego dnia ważyły się losy miejsca
Jacek Noetzel.
Fot. Małgorzata Noetzel

Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska.
Fot. Robert Hajduk | Shu�erSail.com

medalowego, ostatecznie zajął 4 miejsce. Jego klubowy kolega Michał Krasodomski także był wysoko, zakończył klasy�kację na 5 miejscu. O braku szczęścia do medali może
również mówić Magdalena Kwaśna z ChKŻ Chojnice, nasza ubiegłoroczna wicemistrzyni świata i Europy w klasie
Laser 4,7. Do ostatniego dnia Mistrzostw Świata Juniorów
w klasie Laser Radial, które odbywały się w końcu lipca
w Dziwnowie, zajmowała 2 miejsce. Koniec końców
ukończyła regaty na 4 miejscu.
Podsumowaniem międzynarodowej rywalizacji
w światowym żeglarstwie była druga po Igrzyskach Olimpijskich, najważniejsza żeglarska impreza, odbywające się
raz na 4 lata Mistrzostwa Świata ISAF. Regaty odbyły się
we wrześniu w Hiszpanii, w Santander. Jak zwykle nie zawiedli nasi windsurferzy. W klasie RS:X srebrny medal
wywalczył Przemysław Miarczyński, a czwarte miejsce zajął Piotr Myszka.
Pisząc o wynikach minionego sezonu należy również
pamiętać o brązowym medalu ME Jacka Noetzla z UKS
Navigo Sopot w klasie A-Cat, o Maksie Wójciku z SKŻ
Ergo Hestia Sopot – wicemistrzu świata i Europy w windsur�ngowej klasie Raceboard i załodze Piotra Tarnackiego
z Yacht Klub Stal Gdynia, która w tym roku zdobyła brązowy medal MŚ w klasie Micro.
Krajowe akweny regatowe dostarczyły nam także
wielu emocji i radości. Pomorscy żeglarze nie zawiedli,
a miejsca by zabrakło na wymienienie indywidualnych
sukcesów. Zaczynając od juniorów młodszych - w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży województwo pomorskie zwyciężyło po raz kolejny, wywożąc z Pucka 8 medali.
Złote medale zdobyli: Tytus Butowski w Optimiście i Lidia Sulikowska w Techno.
W klasy�kacji klubów z całej Polski zwyciężył
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA.
Mistrzostwa Polski Juniorów to też był
worek medali. Złote
tra�ły do Ewy Romaniuk i Katarzyny Goralskiej w klasie 420,
Aleksandry Melzackiej i Kajetana Jabłońskiego w klasie 29er,
Magdy Kwaśnej w klasie Laser Radial, Filipa
Ciszkiewicza w klasie
Laser Standard.

Magdalena Kwaśna.
Fot. Adam Kwaśny

I na koniec najważniejsze regaty krajowego sezonu.
Na 51 medali wręczonych na Mistrzostwach Polski kl.
olimpijskich 24 tra�ły do pomorskich żeglarzy. W 17 konkurencjach aż 10 złotych medali i tytułów Mistrzów Polski
zdobyli sportowcy klubów z naszego województwa.
Podsumowując należy stwierdzić, że mamy za sobą
kolejny udany sezon.

Filip Lipski
Podium Mistrzostw Polski w Windsurfingu.
Od lewej: Przemysław Miarczyński, Paweł Tarnowski i Piotr Nowacki.
Fot. Filip Lipski

Tytus Butowski.
Fot. Tomasz Figlerowicz
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Media i meteorologia

Egzaminy i szkolenia

Wiedza dla klubów
Dwa duże szkolenia – medialne
i meteorologiczne – zorganizował Pomorski
Związek Żeglarski w ramach tegorocznego
wsparcia dla klubów członkowskich.
Jak przygotować i napisać informację prasową? Jak
robić zdjęcia na wodzie? Jak dotrzeć do mediów? – to były
główne tematy szkolenia, na które do siedziby PoZŻ przyjechali 15 marca żeglarze nie tylko z Pomorza. Podczas
szkolenia medialnego uczyli się tworzyć i publikować materiały dziennikarskie.
Słuchacze szkolenia medialnego w PoZŻ.

Wodnej przez trzy dni zapoznawali żeglarzy z całej Polski
z tajnikami pogody.
Szkoła rozpoczęła się 11, a zakończyła 13 kwietnia.
Wzięło w niej udział 30 żeglarzy m.in. z Giżycka, Szczecina, Gdańska, Częstochowy, Warszawy, Opola, Gdyni,
Bydgoszczy, Słupska, Kościerzyny.
W ciągu trzech dni kursanci wysłuchali wykładów,
prelekcji i pokazów dotyczących meteorologii żeglarskiej.
Omówiono układy baryczne, wyjaśniono jak prognozować siłę i kierunek wiatru, opowiedziano o frontach atmosferycznych, rodzajach i podziałach chmur. Wyjaśniono jak prognozować pogodę na podstawie wyglądu nieba i jak powstaje żeglarska prognoza pogody. Wiele mówiono o sztormach, burzach i jak zachować się w ich trakcie na jachcie.
Poza teorią była również praktyka. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli z mapami synoptycznymi. Na przykładzie
„mazurskiego szkwału” z 2007 r. zapoznali się z systemem meteorologicznej osłony żeglarstwa śródlądowego,
poznali także specy�kę letnich sztormów na Bałtyku, na
przykładzie tragedii jachtu Rzeszowiak z 2005 r.
Dopełnieniem szkolenia była wizyta kursantów
w Morskim Centrum Koordynacyjnym SAR w Gdyni
oraz spotkanie ze znanym żeglarzem polarnym, kapitanem Maciejem Sodkiewiczem. Opowiedział on uczestnikom Szkoły o swoich doświadczeniach z żeglugi w ekstremalnych warunkach pogodowych.
VI Szkoła Meteorologii Żeglarskiej odbyła się w Gdyni po raz pierwszy, dotąd gościła w Pucku. Jej organizatorem był Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni, przy współpracy z PoZŻ i pod patronatem miasta Gdyni oraz Radia Gdańsk.
Szkolenia były ważnym, choć nie jedynym elementem wsparcia PoZŻ dla klubów członkowskich. W sali
konferencyjnej w siedzibie Związku odbyło się blisko sto
wydarzeń. PoZŻ był organizatorem i współorganizatorem
regat, wspomagał kluby medialnie i rzeczowo, m.in. fundując nagrody.

Przez kilka godzin pracownicy i współpracownicy Biura Prasowego PoZŻ: Tomasz Falba, Tadeusz Lademann i Ewa Górska, udzielali odpowiedzi na powyższe
pytania. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z polityką informacyjną PoZŻ i akcjami organizowanymi przez Związek.
Słuchaczy było ponad dwudziestu. Wśród nich m.in.
przedstawiciele klubów zrzeszonych w PoZŻ (YACHT
Tomasz Falba
KLUB POLSKI GDYNIA, Jacht Klub Marynarki WojenZdjęcia: Tadeusz Lademann
nej w Gdyni, UKS „KOTWICA” w Gdyni,
Yacht Klub Stal Gdynia, AZS AWFiS Gdańsk,
VI Szkoła Meteorologii Żeglarskiej – po raz pierwszy w PoZŻ.
UKS Wodniacy Garczyn, Stowarzyszenie Port
Mechelinki), ale również reprezentant JachtFilmu, Sailbook.pl i Śląskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego.
Zorganizowane w PoZŻ szkolenie medialne było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w historii Związku.
Miesiąc później w siedzibie PoZŻ odbyła się VI Szkoła Meteorologii Żeglarskiej. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

26

www.pozz.org.pl

Wychodząc naprzeciw

Pomorski Związek Żeglarski w 2014 roku
robił wszystko, aby pomimo problemów
prawnych ułatwić kandydatom na żeglarzy
i sterników swobodny dostęp do szkoleń
i egzaminów.
W sezonie żeglarskim 2014 przeegzaminowano
w PoZŻ (według danych na koniec października) na patent żeglarza jachtowego – 330 osób, z czego 300 z wynikiem pozytywnym oraz na patent jachtowego sternika morskiego – 25 osób, z czego 19 z wynikiem pozytywnym.
Należy zauważyć znaczący spadek liczby egzaminów.
W przypadku żeglarza jachtowego było to o kilkadziesiąt
osób mniej niż w roku ubiegłym, a jachtowego sternika
morskiego aż sześciokrotnie mniej! Dlaczego?
Przyczynę tego stanu rzeczy należy upatrywać w wydanych w 2013 roku dwóch rozporządzeniach, a mianowicie „Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia
9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej”,
a także „Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej
wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu”.
Na podstawie tych rozporządzeń wiele podmiotów
zajmujących się szkoleniem żeglarskim (choć obecnie nie
jest ono obligatoryjne), po spełnieniu określonych wymogów, otrzymało uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie. Nie zosta-

ły ustalone przejrzyste dla wszystkich podmiotów procedury egzaminacyjne, co spowodowało pewne zamieszanie
na rynku egzaminacyjnym.
Dzisiaj kandydat przystępujący do egzaminu sam wybiera komisję egzaminacyjną. Nie obowiązuje rejonizacja.
Inne okręgi współpracujące ze szkołami żeglarskimi z naszego terenu mogą przeprowadzać tu (nie swoje) egzaminy. Jako PoZŻ nie mamy na tego typu sytuacje żadnego
wpływu, nie możemy również kontrolować egzaminu.
Ustawodawca dając tak poważne uprawnienia nieznanym sobie podmiotom, nie określił jasno aspektu nadzoru nad tymi egzaminami. Dogłębnej analizy wymaga
sytuacja, w której na 12 zaplanowanych egzaminów na
patent jachtowego sternika morskiego 7 nie odbyło się,
z powodu rezygnacji kandydatów.
Wprowadzenie procedur egzaminacyjnych jednakowych dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy wydaje się obecnie sprawą nadrzędną.
Ponadto po przeszło roku obowiązywania nowych
rozporządzeń zauważa się w nich wiele luk prawnych, które pozwalają na dowolną interpretację wielu przepisów, co
w konsekwencji powoduje spore zamieszanie.
Pomimo tych wszystkich, niezależnych od PoZŻ problemów z prawem (zgłaszanych przez nas do Polskiego
Związku Żeglarskiego), Związek starał się jak mógł ułatwiać dostęp do egzaminów wszystkim zainteresowanym. Uruchomiliśmy nawet szkolenia przygotowujące
do ich zdania. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz.
9.30 czekaliśmy na chętnych do przystąpienia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego.

Leszek Batko
Fot. Tadeusz Lademann
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Słuchaj i dyskutuj

Żeglarze z Wiślinki

Gmina
pod żaglami

Forum zaprasza!
W środę, 24 września, ruszyło Forum
Nauczycieli Żeglarstwa, projekt, który
jest odpowiedzią Pomorskiego Związku
Żeglarskiego na postulaty instruktorów
i nauczycieli żeglarstwa z całego kraju.
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Fot. Tomasz Cielebąk

Gmina Pruszcz Gdański zyskała nową
stanicę żeglarską. Dzięki niej swoją
przygodę z żaglami rozpoczęli uczniowie
tamtejszych szkół i dorośli mieszkańcy
gminy.
Uroczyste otwarcie przystani odbyło się 6 września
o godz. 14 w Wiślince, przy ul. Brzegowej 3. Nad Martwą
Wisłą, niedaleko mostu na Wyspę Sobieszewską, powstał
nowoczesny obiekt, który stanowi zaplecze dla szkolenia
żeglarskiego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz
Gdański.
Szkolenie prowadzi tam, w ramach projektu „Gmina
Pruszcz Gdański pod żaglami”, Pomorski Związek Żeglarski. Nauka żeglarstwa odbywa się na dziesięciu łódkach

Wystąpienie kapitana Baranowskiego.

Krzysztof Baranowski i prezes Bogusław Witkowski.
Zatoce, ale parę miesięcy. Na pokładzie oprócz normalnych wacht, powinny odbywać się zajęcia szkolne.
Wystąpienie Krzysztofa Baranowskiego zakończyła
projekcja �lmowego zapisu z rejsu Pogorią w 2013 r., zrealizowanego przez Kryspina Plutę, w którym młodzi opowiadają o tym co czują, o czym marzą, za czym tęsknią…
Po prelekcji rozgorzała dyskusja. Zwracano uwagę na
brak pokładów do pracy z młodzieżą i że do wychowania morskiego muszą dziś wystarczyć małe jachty… Padały głosy o konieczności zapewnienia odpowiedniej kadry
oraz potrzebie tworzenia ośrodków żeglarskich.
Cykliczne, comiesięczne spotkania w ramach FNŻ
to okazja do stawiania pytań, dyskusji o sprawach żeglarskich, analizowania ważnych dla środowiska tematów.
Wstęp na Forum jest wolny. Więcej: fnz.pozz.org.pl.

Młodzi żeglarze gotowi do pierwszych zadań.
Fot. Tomasz Cielebąk

Ilona Miluszewska
Zdjęcia: Tadeusz Lademann
Logo: Piotr Miluszewski

Forum ma integrować środowisko, służyć analizowaniu jego najbardziej ważkich problemów, a w perspektywie doskonaleniu kadry nauczycieli żeglarstwa.
W Radzie Programowej FNŻ zasiadają Jacek Czajewski, Dariusz Kluczka, Alfred Naskręt, Leopold Naskręt
(wiceprzewodniczący), Bogdan Olszewski (przewodniczący), Wacław Petryński, Bogusław Witkowski i Mariusz
Zawiszewski.
Uroczystość inauguracji odbyła się w siedzibie PoZŻ.
Tłumnie przybyłych gości, wśród których byli nie tylko
żeglarze, ale także przedstawiciele władz Gdyni i samorządu wojewódzkiego,
przywitał prezes PoZŻ
Bogdan Olszewski opowiada o książce.
Bogusław Witkowski.
Bogdan
Olszewski,
przewodniczący Rady
w swoim wystąpieniu
przybliżył zgromadzonym ideę Forum.
Inauguracja połączona była z wodowaniem książki Bogdana
Olszewskiego, kapitana jachtów i żaglowców, instruktora i nauczyciela żeglarstwa,
pt. „Sztuka nauczania żeglarstwa”, wydana przez Fundację
Helios, pod patronatem prezesa PoZŻ. O autorze, który
od pół wieku uczy i wychowuje adeptów żeglarstwa, mówił Leopold Naskręt. Wodowanie książki odbyło się zgodnie z tradycją, czerwoną różą zamoczoną w morskiej wodzie. Matką chrzestną była Irena Olszewska, żona autora.
Kolejne spotkanie w ramach FNŻ, którego temtem
było „Wychowanie morskie – nowe spojrzenie na stare hasło”, odbyło się 23 października. W roli prelegenta wystąpił Krzysztof Baranowski, wychowawca tysięcy młodych
ludzi. Kapitan wspominał Bractwo Żelaznej Szekli i Szkołę
pod żaglami. Podkreślał jak ważne było medialne wsparcie, które sprawiało, że o sprawach morza było głośno
w całej Polsce.
- Wychowanie morskie młodzieży polega na
zderzeniu z otwartym morzem w dużej grupie mówił kapitan. - Młodzież uczy się tolerancji,
koleżeństwa, rozwiązywania trudnych sytuacji, pracy w zespole… Rejs powinien
trwać możliwie długo, nie 2-3 dni po

Uroczyste otwarcie przystani.
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typu Optimist oraz trzech jachtach klasy Puck. Dzieci
i młodzież korzystają z nich nieodpłatnie.
Przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia przystani,
dokonali wspólnie: wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, prezes PoZŻ Bogusław Witkowski oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. Stanicę poświęcił ks. Stanisław Kowalski,
proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie.
Umowę o współpracy PoZŻ z gminą Pruszcz Gdański podpisali: dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej gminy Pruszcz Gdański Grzegorz Antoni
Cwaliński i Bogusław Witkowski, a parafowali: Magdalena Kołodziejczak i Ryszard Świlski.
Uroczystość stała się okazją do wyróżnienia osób
szczególnie zasłużonych dla popularyzacji żeglarstwa
w lokalnej społeczności. Z rąk Bogusława Witkowskiego i Magdaleny Kołodziejczak otrzymali je: Ryszard Świlski; Piotr Mroczek, komandor Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku; Halina Czarnecka, dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Jan Szymański,
dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
Maciej Kowalczuk, zastępca dyrektora Departamentu do
spraw Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego.
Prezes PoZŻ wręczył też legitymacje pierwszym kilkunastu członkom Sekcji Żeglarskiej Gminnego Towarzystwa Sportowego Pruszcz Gdański.
Imprezę poprowadził znany gdański dziennikarz radiowy Włodzimierz Machnikowski, �agę gminy Pruszcz
Gdański podnieśli na maszt uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiślince, a całość umilił muzycznie występ zespołu Retro Voice. Licznie przybyli goście (wśród których była m.in. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat jachtem) i wielu mieszkańców gminy Pruszcz Gdański, mogli zwiedzić
obiekt i skorzystać z serwowanych przysmaków miejscowej kuchni.
Tydzień później w Wiślince rozpoczęły się zajęcia
dla dzieci i dorosłych. Do szkółki żeglarskiej zapisało się
37 dzieci. 24 kolejne osoby rozpoczęły przygotowanie
do egzaminu na stopnie żeglarskie i motorowodne. Podczas październikowej sesji egzaminacyjnej patent żeglarza
jachtowego zdobyło 14 uczestników projektu, a 13 osób
patent sternika motorowodnego.

Optimisty na wodzie.

Leopold Naskręt

Fot. Leopold Naskręt

Logo: Grażyna Kamińska
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Nie tylko wirtualne

Muzeum Żeglarstwa
Pomorskiego
W pierwszym numerze „Halsu” napisaliśmy,
że chcielibyśmy, aby przeprowadzone
w ubiegłym roku porządki w związkowym
archiwum zaowocowały powstaniem
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego.
I tak się stało.
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego to pierwsza tego
rodzaju inicjatywa w Polsce. „Objawiło się” 13 lutego br.
stroną internetową www.muzeum.pozz.org.pl. Prezentowane są na niej projekty PoZŻ realizowane dla ochrony dziejów pomorskiego żeglarstwa oraz udostępniane archiwalia – niepokazywane dotąd publicznie dokumenty,
zdjęcia i �lmy ukazujące ostatnie pół wieku dziejów żeglarstwa na Pomorzu.
Na stronie można przejrzeć m.in. zeskanowane relacje
ze słynnych rejsów Dariusza Boguckiego i Henryka Jaskuły, dokumenty dotyczące budowy Daru Młodzieży i planowanych inwestycji żeglarskich w Gdyni, sprawozdania z

działalności PoZŻ od lat 60. ubiegłego wieku. Szczególnie
godna uwagi jest największa w Polsce kolekcja dokumentów z pierwszej Operacji Żagiel, która odbyła się w Gdyni
w 1974 roku.
W sumie na stronie Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego umieszczonych zostało dotąd blisko 600 dokumentów
obejmujących 5600 stron. Kolejne są sukcesywnie digitalizowane i upubliczniane.
20 marca, w ramach Muzeum, wystartował Słownik Biogra�czny Żeglarzy Pomorskich. Jego celem jest zebranie życiorysów najwybitniejszych żeglarzy, działaczy
i przyjaciół żeglarstwa z Pomorza. Każdy wpis zawiera
podstawowe dane biogra�czne danej osoby, jego aktualne i archiwalne zdjęcia, autograf i plik audio z nagraniem
wypowiedzi.
Pierwszą postacią opisaną w taki sposób w Słowniku był kpt. Franciszek Bronisław Kuśnierz. Potem doszły
kolejne: Maciej Dowhyluk, Stanisław Jurzyk, Jacek Forembski, Zbigniew Klupiński, Bogdan Olszewski, Czesław

Logo: Grażyna Kamińska

Perlicki, Wojciech Samoliński i Bohdan Sienkiewicz. W
przyszłości Słownik zostanie wydany także w wersji papierowej.
1 października br. doszło do szczególnego wydarzenia. Zbiory Muzeum zasilił Bosman II - dwumasztowy,
drewniany jacht klasy Opal Conrad, o długości całkowitej
ponad 13 metrów, wybudowany w 1980 r. w Stoczni Jachtowej im. Conrada w Gdańsku.
Przez ponad dwadzieścia lat jednostka służyła do
szkolenia żeglarskiego w Marynarce Wojennej. Kilka lat
temu jacht tra�ł jako eksponat do Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni.
Placówka użyczyła go Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego. Umowę w tej sprawie podpisali prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i dyrektor Muzeum MW Tomasz Miegoń.
Jacht jest drugą jednostką pozostającą pod opieką
Muzeum. Pierwszą jest słynna Miranda, na której Zbigniew Puchalski opłynął samotnie świat.
Bosman II i Miranda stanowią zalążek Skansenu
Żeglarstwa Pomorskiego, tworzonego w ramach Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego. PoZŻ ma nadzieję, że
w przyszłości uda się przywrócić Bosmana II do pływania,
z przeznaczeniem do celów wychowania morskiego, promocji i popularyzacji żeglarstwa oraz Muzeum MW.

Tablica poświęcona Teresie Remiszewskiej.
Fot. Tadeusz Lademann

PoZŻ, w ramach Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego,
opiekuje się również Aleją Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. W roku 2014 Aleja zyskała nowy kształt i odsłonięto

Odsłonięcie tablicy Juliusza Sieradzkiego
w Alei Żeglarstwa Polskiego.

Bosman II „wędruje”
do Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego.

Fot. Tadeusz Lademann

Fot. Tadeusz Lademann

w niej dwie tablice: poświęconą Pierwszej Damie Bałtyku
Teresie Remiszewskiej oraz projektantowi klasy narodowej Omega, Juliuszowi Sieradzkiemu.
Franciszek Bronisław Kuśnierz – pierwszy biogram
w Słowniku Żeglarzy Pomorskich.
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Uczestnicy Pierwszego Ogólnopolskiego
Spotkania Seniorów Żeglarzy.

Najważniejsze wydarzenia z udziałem PoZŻ

Kronika 2014 roku
9 stycznia – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Na koniec
świata”. Gościem był Maciej Sodkiewicz.
10 stycznia – spotkanie organizatorów Święta Morza.
16 stycznia – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Wielka
fanfara morska”, „Namalować morze”. Gościem był
Michał Dąbrowski i Jerzy Boj.
18 stycznia – Święto Żeglarstwa/Pomorska Gala
Żeglarska w Wejherowie.
23 stycznia – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Kapitan
własnej duszy”. Gościem był Michał Dąbrowski i Ewa
Ostrowska.

Spotkania seniorów
Pomorscy seniorzy regularnie spotykają
się w siedzibie Pomorskiego Związku
Żeglarskiego w Gdyni. 26 kwietnia odbyło
się tam także Pierwsze Ogólnopolskie
Spotkanie Seniorów Żeglarzy.
Ponad 30 najbardziej doświadczonych polskich żeglarzy przybyło na Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów Żeglarzy. Przyjechali z Łodzi, Gdyni, Ustki, Rumi,
Konina, Sopotu, Gdańska, Bydgoszczy, Pucka, Kołobrzegu i Redy.
- Chcemy, aby tego rodzaju spotkania weszły na stałe do kalendarza wydarzeń naszego Związku - witał zebranych prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. - To dla nas zaszczyt, że możemy gościć u siebie tak zacne grono.
Seniorzy żeglarze spędzili w Gdyni cały dzień. Zapoznali się z działalnością PoZŻ. Poznali Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego. Niektórzy z gości skorzystali z okazji
i przekazali do Muzeum swoje pamiątki żeglarskie. Podczas spaceru zwiedzili Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni, statek-muzeum Dar Pomorza oraz Aleję
Żeglarstwa Polskiego.
Po obiedzie seniorzy żeglarze już we własnym gronie
dzielili się wspomnieniami i doświadczeniami oraz rozmawiali o bieżących problemach żeglarstwa. Hubert Latoś
W siedzibie PoZŻ.

z Bydgoszczy opowiedział o rejsie jachtu Euros, na którym
wraz z kolegami, w 1973 roku, okrążył legendarny Przylądek Horn. Marek Padjas z Kołobrzegu podzielił się wrażeniami z tegorocznej, żeglarskiej wyprawy na Antarktydę.
Na zakończenie seniorzy żeglarze obejrzeli jeszcze �lm „Zrobiłem to”, opowiadający o projekcie PoZŻ
„OSTAR for Dydek”, w ramach którego Krystian Szypka
wystartował w ubiegłym roku w słynnych regatach samotników przez Atlantyk OSTAR.
Kolejne spotkanie seniorów odbyło się 15 sierpnia,
podczas Zlotu Żaglowców w Gdyni. Stało się okazją do
uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla pomorskiego żeglarstwa. Zygfryd Perlicki, Czesław Perlicki, Bronisław Kuśnierz, Andrzej Drapella, Stanisław Jurzyk, Bogdan Olszewski, Wacław Liskiewicz, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Bolesław Mazurkiewicz, Zbigniew Klupiński, Maciej Dowhyluk, Zenon Gralak, Jacek Forembski, Bohdan Sienkiewicz, Piotr Bigaj, Jarosław Marszałł,
Jan Pinkiewicz, Tadeusz Jabłoński i Zbigniew Puchalski
otrzymali specjalne dyplomy od prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego, prezydenta Gdyni (w jego imieniu wystąpiła Joanna Zielińska) i odznaczenia „Pro Mari Nostro“
Ligi Morskiej i Rzecznej od prezesa tej organizacji Andrzeja Królikowskiego.
Oba wydarzenia zostały przygotowane przez PoZŻ
przy współpracy z Kołem Seniorów Żeglarstwa, które
działa przy Związku. Pomorscy seniorzy spotykają się raz
na kwartał. Aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez PoZŻ.
Zainteresowanych działalnością pomorskich żeglarzy
seniorów zapraszamy do odwiedzenia strony www.muzeum.pozz.org.pl.

Jędrzej Szerle
Zdjęcia: Jędrzej Szerle
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29 stycznia – prezentacja wyników konkursu na „Nową
Marinę” w Gdyni.
30 stycznia – koniec pierwszej edycji „Kina pod żaglami”
w Gdyni: „A morze kręci mnie”.
13 lutego – ruszyło Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego.
20 lutego – druga edycja „Kina pod żaglami”, tym razem
w Gdańsku: „Zrobiłem to”. Gościem był Krys�an Szypka.
5 marca – spotkanie organizatorów Święta Morza.

20 marca – wystartował Słownik Biograficzny Żeglarzy
Pomorskich.
20 marca – spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa
– prezentacja projektów i planów POZŻ dla seniorów
w roku 2014.
28 marca – na stronie internetowej POZŻ ruszyła tablica
ogłoszeń. Zakończył się li�ing strony www i konta na
facebooku.
30 marca – Sejmik Zwyczajny POZŻ udziela absolutorium
Zarządowi.
1 kwietnia – minął pierwszy rok działalności Biura
Prasowego POZŻ.
3 kwietnia – „Kino pod żaglami” w Gdańsku:
„Op�mista”, rekordowa publiczność – ponad 80 osób.
Gościem był Kryspin Pluta i Dariusz Dik�.
10 kwietnia – podpisana została umowa o współpracy
pomiędzy POZŻ a Akademią Marynarki Wojennej
w Gdyni.

Fot. Ilona Miluszewska

Nie tylko wspomnienia

20 marca – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Oceania
– morskie laboratorium”. Gościem była prof. Joanna
Szczucka.

6 marca – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Na koniec
świata”. Gościem był Maciej Sodkiewicz.
7 marca – Rejs Roku – prezes POZŻ Bogusław Witkowski
odebrał nagrodę prezydenta Gdańska.

10 kwietnia – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Kapitan
własnej duszy”. Gościem był Michał Dąbrowski i Ewa
Ostrowska.

8 marca – Conrady – przedstawiciele POZŻ wręczyli
Conrada kpt. Maciejowi Sodkiewiczowi.

10 kwietnia – ustawienie trzech wystaw w siedzibie
POZŻ – działalności Okręgu, Pantaenius Jacht Foto i prac
plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 39
w Gdyni, z konkursu „Gdynia z morzem w tle” .

8 marca – kolejna edycja Mistrzostw Polski Żeglarzy
i Motorowodniaków Snowsail w Świeradowie Zdroju.

11-13 kwietnia – po raz pierwszy w Gdyni odbyła się
VI Szkoła Meteorologii Żeglarskiej.

15 marca – szkolenie medialne.

26 kwietnia – Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie
Seniorów Żeglarzy w Gdyni.

19 marca – konferencja prasowa inaugurująca drugą
edycję Święta Morza w Gdyni.

www.pozz.org.pl
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11 maja – Sejmik Nadzwyczajny POZŻ zmienia Statut
Związku. Związek otrzymuje nową nazwę Pomorski
Związek Żeglarski (PoZŻ), nowy logotyp, rozszerza zakres
działalności. Usprawniona też zostaje praca Zarządu.
12 maja – obejmujemy patronatem Piotra Tarnackiego.
13 maja – w siedzibie PoZŻ ustawiamy wystawę
o przedwojennym żeglarstwie zorganizowaną przez PZŻ.
16 maja – w siedzibie Fundacji Helios odbyła się
konferencja prasowa inaugurująca obchody 90-lecia
YKP GDYNIA, otwarto też wystawę „Admirał Józef
Unrug – człowiek, marynarz, żeglarz.”. Wystawa była
czynna codziennie w godz. 10-18 do 11 listopada.
16 maja – w siedzibie PoZŻ odbyło się pierwsze
spotkanie „unrugowskie” z udziałem Artura Unruga
i Katarzyny Rodziewicz.
17 maja – w Gdańsku został otwarty pomorski sezon
żeglarski 2014.
20 maja – prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego
Bogusław Witkowski zostaje wybrany wiceprezesem
PZŻ do spraw śródlądowych.
21 maja – odbyło się ostatnie przed Świętem Morza
2014 spotkanie organizatorów.
22 maja – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „100 lat Daru
Pomorza. Gościem był Marek Kański.
23-25 maja – Żeglarski Puchar Trójmiasta.
10 czerwca – rozpoczęliśmy nabór na kursy żeglarskie.
12 czerwca – spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa
– prezentacja projektów i planów PoZŻ dla seniorów
na nabliższy kwartał.

20-29 czerwca – trzecia edycja akcji „Pomorze na
morze”, tym razem na jachtach Kneź i Copernicus.
Skorzystało z niej ponad 600 osób z całej Polski.

Żagiel ’74. Uhonorowano dyplomami PoZŻ, prezydenta
Gdyni i odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari
Nostro” 19 szczególnie zasłużonych dla pomorskiego
żeglarstwa osób.

21-29 czerwca – Święto Morza.

16 sierpnia – na Darze Pomorza otwarta została
wystawa z okazji 40-lecia Bractwa Kaphornowców,
zorganizowana przy wsparciu PoZŻ. W cyklu „Kino
pod żaglami” odbył się seans poświęcony kapitanowi
Kazimierzowi Jurkiewiczowi, połączony ze spotkaniem
z jego córką, doktor Małgorzatą Jurkiewicz-Łobodzińską.

21 czerwca – inauguracja Święta Morza. Odsłonięcie
tablicy Teresy Remiszewskiej w Alei Żeglarstwa
Polskiego.
24 czerwca – wizyta w Gdyni jachtu Polonus przed
wyprawą Shackleton 2014. Godz. 11-18 – zwiedzanie
jachtu, godz. 11 – konferencja prasowa, godz. 17
– projekcja filmu „Antarktyczna podróż Sir Ernesta
Shackletona” (oba wydarzenia w siedzibie PoZŻ).

29 sierpnia – spotkanie uczestników SailBook Cup
i prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego z prezydentem
Sopotu Jackiem Karnowskim.

27 czerwca – spotkanie „unrugowskie” z pisarzemmarynistą Mariuszem Borowiakiem.

15 października – „Kino pod żaglami” w Pucku:
„Szukając domu”.

10 lipca - konferencja prasowa w gdyńskim Infoboxie
zapowiadająca Zlot Żaglowców.
19 lipca – uroczystość rozpoczęcia regat SailBook Cup
2014 w sopockiej marinie.
24 lipca – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wręczył
w Gdańsku związkową flagę kpt. Tomaszowi
Cichockiemu, przed jego samotnym rejsem dookoła
świata bez zawijania do portów na jachcie Indykpol.

24 września – ruszyło Forum Nauczycieli Żeglarstwa.
Jego inauguracja połączona była z wodowaniem książki
Bogdana Olszewskiego „Sztuka nauczania żeglarstwa”.

Fot. Tadeusz Lademann

25 września – spotkanie organizatorów Święta Morza.
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12 października – Sejmik Nadzwyczajny przyjął
jednogłośnie dokument pt. „Kurs na przyszłość.
Strategia i kierunki rozwoju PoZŻ na lata 2014-2016”.

8 lipca – spotkanie organizatorów Święta Morza
podsumowujące imprezę. Podjęcie decyzji o jej
kontynuacji. Koordynatorem nadal będzie Biuro
Prasowe PoZŻ.

18 września – kwartalne spotkanie Koła Seniorów.

16 czerwca – konferencja prasowa w gdyńskim Infoboxie
zapowiadająca Święto Morza.

9-12 października – Zlot Jachtów z Duszą „Próchno
i Rdza”.

1 lipca – rozpoczęliśmy akcję egzaminowania
żeglarskiego w każdą niedzielę.

15-19 września – czwarta edycja projektu „Pomorze
na morze”, tym razem na żaglowcu Zawisza Czarny.
Skorzystało z niego blisko 600 dzieci i młodzieży
z Tczewa, Wejherowa, Kartuz i gmin: Pruszcz Gdański,
Szemud i Cedry Wielkie.

14 czerwca – w PoZŻ odbyło się spotkanie prezesów
Okręgowych Związków Żeglarskich zorganizowane przez
PoZŻ.

8 października – w Pucku rozpoczęła się trzecia edycja
„Kina pod żaglami”. Widzowie mogli obejrzeć film
„O łodziach i braciach”.

28-29 czerwca – PoZŻ gości Kaszubów, którzy na
tradycyjnej łodzi żaglowej – pomerance, przybyli
do Gdyni na Święto Morza. Z burmistrzem Jastarni
Tyberiuszem Narkowiczem na pokładzie.

6 września – w Wiślince odbyło się otwarcie nowej
stanicy żeglarskiej oraz zainaugurowano projekt „Gmina
Pruszcz Gdański pod żaglami.”

14 czerwca – w Gdyni uroczyście rozpoczął się rejs kpt.
Macieja Sodkiewicza, który wraz z załogą na jachcie
Barlovento II wyruszył, aby dopłynąć najdalej na północ
w historii żeglarstwa.

w klasie Omega oraz otwarto wystawę poświęconą
słynnemu konstruktorowi.

Fot. Ilona Miluszewska

8 maja – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Drugie życie
Generała”. Gościem był Jerzy Jaszczuk.

25 lipca – w sopockiej marinie odbyło się powitanie
jachtu Polled 2 – pierwszej jednostki, która zakończyła
regaty SailBook Cup 2014.
9 sierpnia – w Gdańsku odbyła się trzecia edycja regat
o Puchar Korsarza.
15 sierpnia – rozpoczęto, współorganizowany przez
PoZŻ, Zlot Żaglowców w Gdyni, odsłaniając z inicjatywy
PoZŻ tablicę poświęconą kapitanowi Kazimierzowi
Jurkiewiczowi. Odbył się zjazd uczestników Operacji
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28 września – w Sopocie powitany został jacht Lady
Dana 44, który jako pierwszy pod polską banderą
opłynął biegun północny.
1 października – Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego
przejęło z Muzeum Marynarki Wojennej jacht
Bosman II, który wspólnie z Mirandą stworzyły zalążek
Skansenu Żeglarstwa Pomorskiego.
3 października – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski
odebrał w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
nagrodę dla Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, którego
PoZŻ jest organizatorem. Puchar zdobył trzecie miejsce
w konkursie Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej na „Najlepszy produkt turystyczny
województwa pomorskiego 2014”.
4 października – 63 regaty o Błękitną Wstęgę Zatoki
Gdańskiej. Rozegrano Memoriał Juliusza Sieradzkiego

22 października – „Kino pod żaglami” w Pucku: „Berserk
w Antarktyce”.
23 października – w ramach Forum Nauczycieli
Żeglarstwa, w siedzibie PoZŻ w Gdyni, odbyło się
spotkanie z kpt. Krzysztofem Baranowskim na temat
wychowania morskiego.
25 października – do Gdyni wrócił z Arktyki jacht
Barlovento II pod dowództwem kpt. Macieja
Sodkiewicza. W marinie odbyło się powitanie,
a w siedzibie PoZŻ konferencja prasowa z załogą.
29 października – „Kino pod żaglami” w Pucku:
„Kruzenshtern”.
1 listopada – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy tym co
odeszli na wieczną wachtę pod pomnikiem „Zaginionych
na morzu” w Gdyni.
5 listopada – zakończenie „Kina pod żaglami w Pucku”:
„Nieugięci”.
8 listopada – w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku odbyła się Gala Pucharu Bałtyku
Południowego, połączona z rozdaniem nagród
w regatach SailBook Cup.
11 listopada – zakończenie pomorskiego sezonu
żeglarskiego w Gdyni – wspólnie z YKP GDYNIA.
Udział w Paradzie Niepodległości.
12 listopada – zakończenie obchodów 90-lecia YKP
GDYNIA. Odsłonięcie w Alei Żeglarstwa Polskiego
w Gdyni tablicy dla Juliusza Sieradzkiego.

Oprac. Tomasz Falba
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POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Gdański Klub Morski LOK

Jacht Klub „OPTY” Ustka

KŻ „REWSKA SZKUTA”

SŻ KS AZS AWFiS Gdańsk

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa

al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
www.pozz.org.pl

ul. Tamka 19 A
80-627 Gdańsk (Stogi)
tel. (58) 305-04-50
e-mail: jakubowski.kuba@wp.pl
www.gkm.gda.pl

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

ul. Morska 56
81-198 Rewa
tel. 603-650-963
e-mail: akad@iopan.gda.pl

ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
tel. (58) 552-47-21
e-mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
www.azsawfis.pl

ul. Świętego Kazimierza 22
81-586 Gdynia
tel. (58) 718-79-51
e-mail: gaz@list.pl
www.akademiazeglarstwa.com.pl

GKŻ

Klub Motorowo-Żeglarski „BLIZA”

SŻ KU AZS Politechniki Gdańskiej

UKS „HALS”

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

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

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

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

Harcerski Jacht Klub „WODNIK”
Gdańsk

KS „ISKRA” AMW

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

SŻ Pałacu Młodzieży Gdańsk

UKS Jastarnia

ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk
tel. (58) 301-60-07

ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. 601-644-090

www.mkzarka.pl

e-mail: palacmlo@wp.pl
www.palacmlo.internetdsl.pl

e-mail: biuro@ukswjastarni.pl
www.ukswjastarni.pl

SKŻ

UKS „KAŁĘBIE” Osiek

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

ul. Wyzwolenia 9
83-221 Osiek
tel. 513-418-709
e-mail: uksosiek@gmail.com
www.uksosiek.pl

Stowarzyszenie Port Mechelinki

UKS „KOTWICA” Gdynia

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

ul. Bosmańska 51
81-116 Gdynia
tel. 504-296-976
e-mail: kontakt@ukskotwica.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 Raiffeisen Polbank EFG

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

ważne adresy

ważne adresy

Zapraszamy!

MKŻ „ARKA” Gdynia

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. (58) 626-29-04

- nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011
NIP 586-010-40-03

tel. 502-504-980
e-mail:woda@gdanska.zhp.pl

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

Biuro Prasowe
e-mail: media@pozz.org.pl
tel. (58) 621-09-12
kierownik biura: Tomasz Falba
tel. 605-553-414
Patrycja Spytek tel. 661-103-479
Zofia Majewska-Cielebąk
tel. 696-849-760
Forum Nauczycieli Żeglarstwa
Ilona Miluszewska tel. 605-553-413
www.fnz.pozz.org.pl
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego
Jędrzej Szerle tel. 506-859-345
www.muzeum.pozz.org.pl
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-16.00

Harcerski Krąg Morski „BRYZG”

KS Zatoka Puck

ul. Kasztanowa 42
84-100 Puck
tel. (58) 673-27-25

ul. Lipowa 3 a
84-100 Puck
tel. 603-378-825
e-mail:maciek@zatokapuck.pl
www.zatokapuck.pl

Morski Klub Żeglarski AZS Gdańsk

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

ul. Brygidki 15
80-856 Gdańsk
tel. (58) 556-97-38

Morskie Stowarzyszenie Regatowe
Gdynia

ul. Rajska 2
80-850 Gdańsk
tel. (58) 344-03-92

al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
tel. 501-490-448
e-mail: msr@regatymorskie.pl
www.regatymorskie.pl

JKM „GRYF”

Klub Wodny LOK

PKM Gdańsk

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

Kluby zrzeszone w PoZŻ:

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

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

AKM Gdańsk

Jachtklub „PORTOWIEC” Gdańsk

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

ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk
tel. 601-994-378
e-mail: irek.gordon@wp.pl
www.portowiec.com

ChKŻ Chojnice

Jachtklub Stoczni Gdańskiej

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

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

Klub Turystyki Żeglarskiej „ELEMIR”

Błotnik 23
83-020 Cedry Wielkie
tel. 668-605-956
e-mail: lukasz.zarna@zoiks.eu

ul. Tatrzańska 2/57
81-814 Sopot
tel. 503-114-384
e-mail: katamaran@sopot.pl
www.katamaran.sopot.pl

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

UKS „BRYZA”

UKS „WIKING”

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

ul. Szkolna 19
83-342 Kamienica Królewska
tel. (58) 681-92-42
e-mail: biuro@ukswiking.pl
www.ukswiking.pl

SŻ GKP „NEPTUN”

UKS „CEDRAKI”

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

ul. Żuławska 58
83-020 Cedry Wielkie
tel. (58) 683-61-26
e-mail: joatroj@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

UKS „NAVIGO”
Stowarzyszenie GKM Cedrus

Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

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

www.pozz.org.pl

www.pozz.org.pl
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ważne adresy
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UKS Wodniacy Garczyn

YK „STAL”

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

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

Usługi Rekreacyjne
Andrzej Mizgier
ul. Małcużyńskiego 16
80-171 Gdańsk
tel. (58) 302-11-73
e-mail: amizgier@wp.pl
www.szkolenia-mizgier.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. Wojska Polskiego 62
77-300 Człuchów
tel. 663-556-515
e-mail: ykcz@op.pl
www.klubzeglarskiczluchow.com

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

Członkowie wspierający PoZŻ:

SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa
Maciej Sodkiewicz

4winds Szkoła Żeglarstwa Krzysztof
Piwnicki

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

al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia
tel. 535-599-511
e-mail: biuro@4winds.pl
www.4winds.pl

al. Jana Pawła II 11A

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

ul. Tamka 5
80-460 Gdańsk
tel. (58) 305-05-07
e-mail: yk_polnocny@wp.pl
www.jachtklub-polnocny.republika.pl
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81-345 Gdynia
tel. 535-858-686
e-mail: info.helios@o2.pl
www.fundacja-helios.pl

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP
Gdynia

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
YK Północny Gdańsk

Fundacja HELIOS

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

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

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

Oprac.
Zofia Majewska-Cielebąk
Zdjęcia: Tadeusz Lademann

www.pozz.org.pl

