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Święto
przez cały rok
Rok 2015 będzie dla nas rokiem obchodów 50-lecia istnienia Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Zapraszamy wszystkich do
współtworzenia tego jubileuszu. Niech to
będzie nie tyle święto samego Związku, ale
przede wszystkim pomorskiego żeglarstwa,
którego osiągnięciami będziemy się starali podzielić z całą Polską.
Tak pisałem przed rokiem w słowie wstępnym otwierającym drugi numer naszego rocznika „Hals”.
Pisząc „wstępniak” do numeru trzeciego śmiało mogę obwieścić, że cel,
który sobie wówczas postawiliśmy, osiągnęliśmy. Do uczestnictwa w jubileuszu udało nam się wciągnąć wiele różnych środowisk i głośno o tym mówić. „Hals”, który Państwo trzymacie w rękach, niech będzie na to dowodem. Dziękuję.
Przypomnijmy, że Pomorski Związek Żeglarski (wtedy jeszcze jako
Gdański Okręgowy Związek Żeglarski) powstał 17 maja 1965 roku. W sądzie nowa organizacja została zarejestrowana 20 listopada tego samego roku.
8 stycznia 1966 roku stała się członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego.
Takie rozłożenie dat skłoniło nas do uczynienia jubileuszu 50-lecia
PoZŻ wydarzeniem nie jednorazowym – ale rozpisanie obchodów na cały
rok. W ten sposób wszystkie działania Związku w 2015 roku podporządkowane zostały podkreślaniu półwiecza działalności PoZŻ.
Były jednak wydarzenia szczególnie dedykowane jubileuszowi. W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję bezpieczeństwa, w czerwcu uruchomiliśmy Żeglarski.info Portal Informacyjny, w październiku zaangażowaliśmy
się w zorganizowanie zlotu „Próchno i Rdza” w Gdyni i otworzyliśmy Pomorską Szkołę Żeglarstwa i Edukcji Morskiej. Każda z tych inicjatyw skierowana jest do szerokiego grona żeglarzy i ma im służyć.
Kulminacją obchodów będzie Gala 50-lecia – w styczniu 2016 roku
w Gdyni. Miesiąc później, także pod szyldem jubileuszu, odbędzie się przegląd �lmów żeglarskich. Mamy nadzieję, że również one spotkają się z życzliwością i uznaniem, nie tylko na Pomorzu.
Oczywiście jubileuszowe działania nie sparaliżowały naszej „zwykłej”
działalności. W 2015 roku kontynuowaliśmy projekty, które z powodzeniem
realizujemy od kilku lat. Pomorze na morze, Kino pod żaglami, Święto Morza w Gdyni, Puchar Bałtyku Południowego, Forum Nauczycieli Żeglarstwa,
Gmina Pruszcz Gdański pod żaglami, Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego
– to tylko te najbardziej znane.
Mam też nadzieję, że rok 2015 zapamiętamy z tego, że PoZŻ zaangażował się w realizację idei budowy w Gdyni Pomnika Polski Morskiej. Ten projekt polecam Państwa szczególnej uwadze i zapraszam do jego wsparcia, abyśmy za trzy lata, kiedy ma on być odsłonięty, mogli powiedzieć, że to także
nasze dzieło.

Bogusław Witkowski

prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Na okładce:
Błękitna Wstęga
Zatoki Gdańskiej.
Fot. Łukasz Głowala
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Od Konwentu do Szwedów

Związek z kontaktami
Powstanie Konwentu Komandorów, obrady
Sejmiku i wizyta na Pomorzu żeglarzy ze
Szwecji – to były najważniejsze wydarzenia
w życiu „wewnętrznym” Pomorskiego
Związku Żeglarskiego w 2015 roku.
Konwent Komandorów Pomorskiego Związku Żeglarskiego został powołany 28 lutego na Zjeździe Komandorów PoZŻ w Gdyni. W siedzibie Związku pojawili się
komandorzy większości klubów zrzeszonych w PoZŻ.
Z rąk prezesa Bogusława Witkowskiego otrzymali powołania do Konwentu. Ma on spełniać rolę doradczą w stosunku do Zarządu PoZŻ.
Powołanie Konwentu Komandorów to powrót do tradycji podobnych zebrań, które odbywały się w latach 90.
ub. wieku. Lutowe spotkanie stało się pretekstem do dyskusji o bieżących sprawach Związku.
Sejmik zebrał się 29 marca w siedzibie PoZŻ w Gdyni. W obradach wzięli udział delegaci reprezentujący kluby zrzeszone w Związku. Zebrani nie tylko udzielili absolutorium Zarządowi PoZŻ, zatwierdzili także sprawozdanie z działalności Związku w roku 2014, sprawozdanie �nansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Delegaci przyjęli także regulamin Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Godności Członka Honorowego i Członka Wspierającego PoZŻ.
Sejmik dokonał wyboru Sądu Koleżeńskiego, a także – z powodu powstałych wakatów – delegatów PoZŻ
na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. W skład Sądu
weszli: Bogdan Olszewski, Andrzej Mizgier, Filip Lipski,
Leszek Batko i Bogdan Klauza. Delegatami na Sejmik PZŻ
zostali Bogdan Olszewski i Łukasz Trzciński.

Obrady Sejmiku.

Rozpoczęcie i zakończenie sezonu

Wśród żeglarzy
Rozpoczęcie sezonu – od lewej: Joanna Zielińska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni,
Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ, Mateusz Kusznierewicz.

Delegaci przyjęli również uchwałę popierającą ideę
budowy w Gdyni Pomnika Polski Morskiej.
Na zaproszenie PoZŻ 27 maja 2015 r. przyjechała do
Gdyni delegacja szwedzkich żeglarzy. Głównym celem ich
wizyty była wymiana doświadczeń i poznanie realiów pomorskiego żeglarstwa. Spędzili na Pomorzu trzy dni.
Delegacja żeglarzy szwedzkich.

Konwent Komandorów.

Program ich wizyty zaczął się od spotkania z Zarządem PoZŻ. Poza tym szwedzcy działacze zwiedzili pomorskie mariny i kluby żeglarskie oraz spotkali się z władzami
samorządowymi. Wzięli też udział w otwarciu Pomorskiego Sezonu Żeglarskiego 2015.
Goście PoZŻ – Per Berkhuizen, Ulf Lindskog, Roland
Mårtensson i Niclas Christenson – reprezentowali Svenska Kryssarklubben, ogólnoszwedzki związek skupiający
ponad 40 tysięcy żeglarzy (www.sxk.se).

Rozpoczęcie i zakończenie Pomorskiego
Sezonu Żeglarskiego 2015 odbyło się
w trakcie największych imprez żeglarskich
w regionie – Żeglarskiego Pucharu
Trójmiasta i Zlotu jachtów z duszą
„Próchno i Rdza”.
Uroczystość otwarcia sezonu miała miejsce 29 maja
w gdyńskiej marinie, przy okazji Żeglarskiego Pucharu
Trójmiasta (ŻPT). O godz. 18 przy Nabrzeżu Młodych Żeglarzy zebrał się tłum żeglarzy. Do zgromadzonych przemówili m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego
Bogusław Witkowski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gdyni Joanna Zielińska oraz pomysłodawca ŻPT Mateusz Kusznierewicz.
Imprezę poprowadził znany publicysta morski Aleksander Gosk, oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Wśród uczestników
była także, przybyła na zaproszenie PoZŻ, delegacja żeglarzy z zagranicy – reprezentanci Svenska Kryssarklubben,
ogólnoszwedzkiego związku skupiającego ponad 40 tys.
członków. Udział w uroczystości otwarcia sezonu był jednym z punktów trzydniowej wizyty szwedzkich żeglarzy
na Pomorzu. Po tradycyjnym podniesieniu na maszt �ag
Polski, Pomorza, PoZŻ i ŻPT, uczestnicy ceremonii przeszli do Alei Żeglarstwa Polskiego, gdzie odsłonięta zostaFlaga na maszt.

ła tablica poświęcona pamięci Wojciech Orszuloka, wybitnego polskiego żeglarza polarnego, a jednocześnie pierwszego prezesa PoZŻ (wówczas Gdańskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego).
W odsłonięciu udział wzięli krewni Wojciecha Orszuloka, w tym jego żona. Tablicę poświęcił o. Edward
Pracz, kapelan Duszpasterstwa Ludzi Morza. Uhonorowanego wspominali wieloletni rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, prof. Daniel Duda i Aleksander Kaszowski,
współtowarzysz polarnych wypraw Wojciecha Orszuloka.
Odsłonięcie tablicy było jednym z dwóch „historycznych” punktów uroczystości otwarcia Pomorskiego Sezonu Żeglarskiego 2015. W siedzibie Fundacji Helios otwarta została, przygotowana przez PoZŻ, wystawa największych trofeów polskich żeglarzy, na której zgromadzono
ponad setkę pucharów, medali i innych pamiątek obrazujących sukcesy polskiego żeglarstwa.
O�cjalne zakończenie sezonu w regionie odbyło się
z kolei 10 października o godz. 19, przy okazji Zlotu jachtów z duszą „Próchno i Rdza”. Tradycyjną formułę kończącą sezon wypowiedział w hangarze Yacht Klubu Stal
w Gdyni prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. Uroczystość
uświetnił koncert zespołu „Mechanicy Szanty”.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
Zakończenie sezonu.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
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Oferta edukacyjna

Informacyjna
rewolucja
Przełomowy – tak śmiało można nazwać
rok 2015 w polityce informacyjnej
Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Jego
widomym znakiem jest Żeglarski.info
Portal Informacyjny – najmłodsze medium
żeglarskie w naszym kraju.

Żeglarski.info powstał ze złożenia kilku stron internetowych, projektów prowadzonych do tej pory przez zespół pracowników i współpracowników obu organizacji.
Ale nie jest ich prostą kontynuacją.
Żeglarski.info Portal Informacyjny, jak wskazuje nazwa, stawia sobie za cel komunikowanie o wszystkich
aspektach żeglarstwa, na początek przede wszystkim polPoZŻ jest jedynym związkiem żeglarskim w Pol- skiego żeglarstwa morskiego, choć nie zamierza stronić
sce, które dysponuje Biurem Prasowym (kieruje nim To- także od jego innych rodzajów.
Żeglarski.info nie jest blogiem, ani inną tego typu
masz Falba). Zajmuje się ono szeroko rozumianym kształtowaniem wizerunku PoZŻ. Głównym internetowym na- amatorską stroną prowadzoną przez miłośników żeglarrzędziem, którym się do tej pory posługiwało była strona stwa. Jest o�cjalnie zarejestrowanym tytułem prasowym,
z redakcją zatrudniającą zawodowych dziennikarzy. Rewww.pozz.org.pl.
daktorem naczelnym został niżej
podpisany, jego zastępcą jest Ilona
Miluszewska, a sekretarzem redakcji Dariusz Olejniczak.
„Mamy nadzieję, że to będzie naszym znakiem rozpoznawczym. Publikowanie własnych, autorskich materiałów, a nie wyłącznie kopiowanie cudzych. Oddzielanie informacji od reklamy. Dyskutowanie, a nie obrażanie. Służenie żeglarzom, a nie sobie. Słowem – rzetelna dziennikarska robota. Liczymy, że za to właśnie nas
polubicie”. – takie cele postawili sobie autorzy portalu.
Ta koncepcja tra�ła w gusta
odbiorców. Popularność Żeglarskiego.info wielokrotnie przekroczyła poprzednie strony PoZŻ. Co
miesiąc z informacji zamieszczanych na Żeglarski.info korzystają
Tak wyglądamy - na komputerach, tabletach i smartfonach.
tysiące żeglarzy z całej Polski. Prym
Ilustracja: ImageBit
wiodą Gdańsk, Warszawa, Gdynia,
Toruń, Bydgoszcz i Szczecin.
Zmieniło się to 30 czerwca. Tego dnia – po kilkumieTomasz Falba
sięcznych przygotowaniach – ruszył Żeglarski.info Portal Informacyjny (www.zeglarski.info). Dzięki temu PoZŻ
stał się znowu pionierem wśród związków żeglarskich
w Polsce, uzyskując do dyspozycji własne, nowoczesne
medium żeglarskie z prawdziwego zdarzenia.
Jest to projekt realizowany przez Fundację Helios
z Gdyni, zajmującą się wspieraniem sportu, w tym również od kilku lat żeglarstwa, przy współpracy z PoZŻ, któLogo: Grażyna Kamińska
ry takiego wsparcia żeglarstwu udziela już od pół wieku.
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Szkoła
dobrego
żeglarstwa
Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji
Morskiej ruszyła 21 października 2015 roku
w Gdyni. To kolejna edukacyjna inicjatywa
Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Szkoła rozpoczęła działalność o godz. 16.30. Uroczystego rozwiązania węzła żeglarskiego dokonał prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek i przedstawiciel marszałka województwa pomorskiego Krzysztof Czopek.
– Powstanie tego miejsca to logiczna konsekwencja naszych wcześniejszych działań – mówił prezes PoZŻ
Bogusław Witkowski. – Bardzo się cieszymy, że udało się
nam je stworzyć.
Ośrodek zlokalizowany jest przy ul. Chwaszczyńskiej
172. Został uruchomiony w roku 50-lecia PoZŻ, jako wynik dyskusji na Forum Nauczycieli Żeglarstwa – platformy
wymiany doświadczeń na tematy szkoleniowe, prowadzonej od roku przez PoZŻ.
Szkoła ma być centrum wiedzy żeglarskiej i morskiej,
miejscem wychowania morskiego oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa. Działać na rzecz klubów żeglarskich zrzeszonych w PoZŻ, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Prowadzić
zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, pracy na urządzeniach nawigacyjnych z wykorzystaniem pomocy nawigacyjnych, kursów
manewrowych, rejsów stażowych, rejsów zapoznawczych
z morzem i obozów żeglarskich.
Ośrodek będzie prowadził klasyczne szkolenia żeglarskie przygotowujące do egzaminów na patenty żeglarskie, lekcje wychowania morskiego dla dzieci i młodzieży
oraz kursy doskonalące umiejętności żeglarskie.
Pracownie.

Ośrodek otworzyli Krzysztof Czopek (z lewej) i Wojciech Szczurek.

Goście obecni na otwarciu Szkoły
jako pierwsi mieli okazję ją zwiedzić.
Zobaczyli, że poza standardowymi
elementami służącymi do nauczania
żeglarstwa, ośrodek dysponuje m.in.
symulatorem żeglarskim, nowoczesnym systemem multimedialnym, salą
ratownictwa morskiego, a nawet własnym dronem.
– Jestem pod wrażeniem – przyznaje Sabina Dawidowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni.
– Nasi uczniowie na pewno, jako jedni z pierwszych, będą
korzystać z tych urządzeń.
Zajęcia w Szkole prowadzone są w oparciu o wiedzę
doświadczonych żeglarzy skupionych w Jachtklubie Morskim Roda w Gdyni, który dysponuje jachtem szkoleniowym Allie. Wśród nich znajdą się twórcy placówki Leopold Naskręt i Bogdan Olszewski.
W roku szkolnym 2015/2016 ośrodek będzie prowadził zajęcia praktyczne, szkoleniowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
szkoleniowo-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Ma też ofertę dla doświadczonych żeglarzy,
zawodników, sędziów regatowych, trenerów i instruktorów żeglarstwa oraz nauczycieli.
W pierwszych zajęciach, które odbyły się 5 listopada
wzięła udział młodzież z Europejskiego Ugrupowania na
rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „Eureka”.
Zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu: Leopold Naskręt, tel. 503-008-271.

Logo: Grażyna Kamińska

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann
Prezentacja sali ratownictwa.
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Pomorscy Żeglarze Roku 2014

Tczew po żeglarsku
Przemysław Miarczyński został Pomorskim
Żeglarzem Roku 2014, Pomorską Żeglarką
Roku 2014 załoga: Ewa Romaniuk
i Katarzyna Goralska, a Pomorskim
Trenerem Roku 2014 Maciej Dziemiańczuk.
Tytuły ogłoszone zostały 17 stycznia
2015 r. w Tczewie, podczas finału Święta
Żeglarstwa - Pomorskiej Gali Żeglarskiej.
Pomorski Związek Żeglarski ogłasza najlepszych żeglarzy Pomorza już od sześciu lat. Wręcza im nagrody
Kryształowego Żagla. Tym razem uroczystość odbyła się
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Pomorska Gala Żeglarska rozpoczęła się o godz. 18.
Poprowadzili ją wspólnie dyrektor Centrum Krystian
Nehrebecki i znany dziennikarz sportowy z Radia Gdańsk
Włodzimierz Machnikowski.
Pomorskim Żeglarzem Roku 2014 został Przemysław
Miarczyński z SKŻ Ergo Hestia Sopot, za m.in. drugie
miejsce w Mistrzostwach Świata ISAF w klasie RS:X. Tytuł Pomorskiej Żeglarki Roku 2014 przypadł w udziale załodze: Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska z YKP GDYNIA, za złote medale w Mistrzostwach Europy Juniorów
klas 420 i 470, Mistrzostwach Europy EUROSAF i Mistrzostwach Polski w klasie 420. Tytuł Pomorskiego Trenera Roku 2014 odebrał Maciej Dziemiańczuk z SKŻ Ergo
Hestia Sopot, za trenowanie młodzieżowej kadry RS:X.
Wyróżniono trzy Pomorskie Żeglarskie Wydarzenia Roku 2014: Mistrzostwa Świata Finn Masters w Sopocie za zgromadzenie na starcie 235 zawodników z całego
świata, Żeglarski Puchar Trójmiasta za podtrzymanie unikalnej formuły integrującej środowiska żeglarskie z Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Volvo Gdynia Sailing Days za coraz lepszą organizację imprezy o światowym formacie.
Pomorską Żeglarską Wyprawą Roku 2014 okazał się
rejs jachtu Lady Dana 44 – pierwsze polskie opłynięcie
bieguna północnego.
Za Pomorski Żeglarski Talent Roku 2014 uznano: Lidię Sulikowską z SKŻ Ergo Hestia Sopot, za m.in. pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
Przemysław Miarczyński
– Pomorski Żeglarz Roku 2014.
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i trzecie Mistrzostw Europy w klasie Techno 293, Natalię Kuczys z MKŻ Arka Gdynia za zajmowanie czołowych miejsc
w mistrzostwach świata i Polski młodzików w klasie O’pen Bic oraz Tytusa Butowskiego z YKP GDYNIA, m.in. za złoty medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w klasie Optimist i utrzymanie
czołowej pozycji w mistrzostwach Europy. Laureaci w tej kategorii, poza statuetkami Kryształowego Żagla, otrzymali także bony o wartości tysiąca złotych.
Pomorskim Żeglarskim Klubem
Roku 2014 został SKŻ Ergo Hestia Sopot, za stworzenie dogodnych warunków
do szkolenia zawodników zdobywających
czołowe miejsca w imprezach o światowym znaczeniu.
Mecenasem Pomorskiego Żeglarstwa
Roku 2014 wybrano �rmy: Ergo Hestia za
sponsorowanie m.in. SKŻ Ergo Hestia Sopot, „Mawi” Maciej Widziński za wspieranie działalności MKŻ Arka Gdynia, Haribo za wspomaganie sekcji Optimist UKS Navigo Sopot, do której należy 50 młodych żeglarzy, Energa za stworzenie Programu Edukacji Żeglarskiej Energa Sailing i Krzysztof Drywa, Autoryzowany Dealer Volvo, za
wieloletnie sponsorowanie regat Volvo Gdynia Sailing Days.
Na Nagrodę Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego zasłużyli: 63
Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej, organizowana przez Yacht Klub Stal
Gdynia, za rekordową edycję, Andrzej Lutomski z MKŻ Arka Gdynia za
50 lat trenerstwa na najwyższym poziomie, Jacek Stanisławski z LKS Charzykowy za sukcesy w klasie DN oraz Joanna Zielińska i Andrzej Królikowski za wspieranie pomorskiego żeglarstwa.
W trakcie Gali uczczono również 20-lecie Morskiego Żeglarskiego
Pucharu Polski, uhonorowano zwycięzców Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna, a Maciej Sodkiewicz wręczył prezesowi PoZŻ Bogusławowi Witkowskiemu i prezydentowi Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu �agi, które przywiózł z Przylądka Horn.
Gala stała się również okazją do uhonorowania medalami Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro mari nostro” Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz
i Wacława Liskiewicza, a Jacka Jettmara medalem „De nihilo nihil �t”. Prezes PoZŻ ogłosił także, że rok 2015 będzie rokiem obchodów jubileuszu
50-lecia działalności Związku, a kolejna Gala odbędzie się w Gdyni.
Pomorska Gala Żeglarska była �nałem całodziennej imprezy promującej żeglarstwo, która odbywała się w Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie, pod nazwą Święto Żeglarstwa. W jej trakcie mieszkańcy Tczewa
i okolic mieli szansę spotkać się ze słynni żeglarzami: pierwszą kobietą,
która samotnie opłynęła świat jachtem – Krystyną Chojnowską-Liskiewicz i Maciejem Sodkiewiczem, tczewianinem, który na jachcie Barlovento II, dotarł najdalej na północ w historii polskiego żeglarstwa.
Podczas Święta obejrzeć też można było wystawy ukazujące działalność PoZŻ i dokumentujące obecność Polaków na Hornie. Wielką popularnością cieszył się, szczególnie wśród najmłodszych, symulator żeglarski
wypożyczony na tę okazję z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku. Duże zainteresowanie wzbudziła również projekcja �lmu
„Jessica Watson. Prawdziwa odwaga”, o najmłodszej żeglarce w historii,
która samotnie opłynęła jachtem świat.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

zeglarski.info

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz podczas prelekcji.

Zabawa na symulatorze.

Wystawa o działalności PoZŻ.
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Andrzej Lutomski, komandor MKŻ Arka Gdynia (z lewej)
i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski po podpisaniu
porozumienia o współpracy.

Dla klubów

Żeglowanie
ze wspomaganiem
Merytorycznie, organizacyjnie i medialnie.
Przez cały 2015 rok Pomorski Związek
Żeglarski wspierał najciekawsze inicjatywy
klubów członkowskich i partnerów.
Sezon zaczął się mocnym akcentem. Już po raz trzeci, w dniach 29-31 maja, na wodach Zatoki Gdańskiej ścigały się jachty w ramach Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta – unikatowej imprezy, której celem jest integracja środowiska żeglarskiego Gdańska, Gdyni i Sopotu. Na starcie organizowanych przez PoZŻ regat stanęły tym razem
83 załogi.
8 sierpnia z kolei odbyła się czwarta edycja Regat
Korsarza, przeprowadzonych przez Polski Klub Morski
w Gdańsku, których partnerem był PoZŻ. Swoją nazwą
nawiązują one do najstarszego, wciąż użytkowanego pol-

Jacek Karnowski (w środku), prezydent Sopotu,
na zakończeniu regat o Memoriał Juliusza Sieradzkiego.

Otwarte Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w klasie Laser
– jedna z imprez objęta umową z PoZŻ.
skiego jachtu Korsarz, który w 1936 roku wygrał regaty przedolimpijskie w Kilonii. Był to największy sukces
przedwojennego polskiego żeglarstwa regatowego.
12-13 września w Sopocie odbyły się natomiast regaty o Memoriał Juliusza Sieradzkiego, których celem było
upamiętnienie postaci znakomitego polskiego żeglarza
i konstruktora, twórcy klasy narodowej Omega. Ich organizatorem byli wspólnie PoZŻ, SKŻ Ergo Hestia Sopot
i Polski Związek Klasy Omega.
PoZŻ był też, wspólnie z Yacht Klubem Stal Gdynia,
współorganizatorem 64 Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, która odbyła się 3 października. To najstarsze i największe polskie regaty morskie. Na starcie stanęło 112
jachtów i pół tysiąca żeglarzy. W wyścigu wystartowali
m.in. Mateusz Kusznierewicz, Roman Paszke, Piotr Tarnacki i Jacek Noetzel. Swoją załogę wystawił również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Kolejną dużą żeglarską imprezą był Zlot jachtów
z duszą „Próchno i Rdza”, który odbył się w dniach 8-11
października, na zakończenie Pomorskiego Sezonu Żeglarskiego 2015. Była to siódma edycja wydarzenia, którego celem jest prezentacja szerokiemu społeczeństwu jachtów o klasycznych – drewnianych i stalowych – konstrukcjach. Organizatorem imprezy, która po raz pierwszy zawitała do Gdyni, była Szkoła Żeglarstwa Sekstant, a PoZŻ

był jej partnerem strategicznym. Udział w Zlocie wzięło
27 jednostek i ponad 200 żeglarzy.
PoZŻ wspierał kluby nie tylko merytorycznie czy organizacyjnie, ale również medialnie, zapewniając obsługę
prasową organizowanym przez nich imprezom. Współpraca ta została sformalizowana poprzez zawarcie stosownych porozumień. 19 marca dokument taki podpisany został pomiędzy PoZŻ a MKŻ Arka Gdynia, 23 kwietnia
z SKŻ Ergo Hestia Sopot, a 8 czerwca z YKP GDYNIA.
Na mocy tych porozumień Biuro Prasowe PoZŻ
przygotowywało zapowiedzi, relacje, serwis fotogra�czny i �lmowy, utrzymywało również kontakt
z mediami zainteresowanymi danymi wydarzeniami. Poza kilkunastoma regatami, takimi jak
choćby Mistrzostwa Świata w klasie Raceboard, które odbyły się 9-13 czerwca w Sopocie, był to również chrzest nowego jachtu
YKP GDYNIA Scorpio, który odbył się 26
czerwca.
PoZŻ angażował się także w takie
imprezy jak Zlot jachtów Nefryt i Albin Vega Dacron ’70, który odbył się
w Gdańsku 10-12 lipca, a zorganizowany został przez AKM Gdańsk.
Związek koordynował Puchar Bałtyku Południowego. W siedzibie PoZŻ,
w marcu i kwietniu, odbyły się szkolenia regatowe.

Pod patronatem Związku odbyła się także wyprawa
jachtem Barlovento II, który pod dowództwem Macieja
Sodkiewicza dotarł w sierpniu najdalej na północ w historii światowego żeglarstwa. PoZŻ opiekował się również
żeglarzami – seniorami.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk
(pierwszy z prawej)
w trakcie Błękitnej Wstęgi
Zatoki Gdańskiej.

Uczestnicy regat o Puchar Korsarza.
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Puchar Bałtyku Południowego

Sklasyfikowani
po raz trzeci
W sezonie 2015 Puchar Bałtyku
Południowego objął klasyfikacją 24 regaty.
Udział w nich wzięło ponad 300 żeglarzy.
Przypomnijmy. Puchar Bałtyku Południowego (PBP)
polega na objęciu wspólną klasy�kacją sterników i załogi jachtów rekreacyjnych biorących udział w tradycyjnie
dotąd rozgrywanych regatach, objętych kalendarzami poszczególnych regionów.
Jego celem jest integracja i uaktywnienie żeglarzy
w pasie Bałtyku Południowego – od Szczecina do Kaliningradu. W projekcie uczestniczą Pomorski Związek Żeglarski, Zachodniopomorski i Elbląski Okręgowe Związki
Żeglarskie oraz Gdańska i Kaliningradzka Federacja Żeglarska.
Tegoroczny PBP – rozegrany już po raz trzeci – zainaugurowany został w ostatni weekend maja regatami Masfrost Cup w Tolkmicku oraz Żeglarskim Pucharem Trójmiasta w Gdyni. Ostatnie były Mistrzostwa Obwodu Kali-

ningradzkiego 26-27 września. Klasy�kacją objęte zostały
24 regaty i ponad 300 żeglarzy.
Podczas tegorocznego PBP można była zauważyć
wzrost zainteresowania formułą ORC, szczególnie w regatach regionu pomorskiego i zachodniopomorskiego.
W bieżącym sezonie sklasy�kowano łącznie 71 sterników
w tej grupie.
W KWR sklasy�kowano 127 sterników. Rywalizacja w tej grupie pozostała sprawą sterników startujących
na akwenach Zalewów: Wiślanego i Kaliningradzkiego.
W tych zmaganiach zwyciężył pragmatyzm naszych rosyjskich kolegów, którzy „bezwzględnie” wykorzystując
możliwość startu nie tylko w swoich regatach, zdominowali grupę KWR. Zwyciężyli jednak zasłużenie, bo za
słuszną strategią stanęło również bezprzykładne zaangażowanie i wiedza regatowa.
Największą liczbę punktów w grupie KWR dawał
start w Pucharze Trzech Marszałków, Fromborskiej Jesieni czy też Pucharze Burmistrza Tolkmicka. Co dziwne nie

Od lewej: Konstantin Maletckii, prezes Kaliningradzkiej Federacji Żeglarskiej, Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego, triumfatorzy w klasyfikacji generalnej ORC (z pucharami) Tomasz Konnak i Krzysztof
Paul, prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.
Fot. Tadeusz Lademann
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51. Etapowe Regaty Turystyczne.

Regaty Gdynia - Władysławowo - Gdynia.

Fot. Joanna Miklaszewska

Fot. Cezary Spigarski

XV Regaty Unity Line.

Puchar Obwodu Kaliningradzkiego
jachtów kabinowych 2015.

Fot. Tomasz Turczyński

były w stanie z tymi regatami rywalizować, dotąd stanowiące o potędze grupy KWR, zachodniopomorskie Unity
Line czy Etapowe Regaty Turystyczne.
Ten radykalnie zmieniony układ sił spowodowany
zapewne został rozproszeniem sił zachodniopomorskich
i pomorskich pomiędzy ORC i KWR. Z tego też powodu
grupa KWR stała się specjalnością wschodnio-wschodnią (jak ładnie ktoś skomentował koalicję elbląsko-kaliningradzką), a region pomorski przyjął przewodnictwo
w grupie ORC.
W ten nieoczekiwany sposób regionowi zachodniopomorskiemu pozostała grupa Open i trzeba stwierdzić,
że prymat w tej grupie (w której sklasy�kowano 122 sterników) przypadł w udziale właśnie jemu.
Prawdziwym rodzynkiem klasy�kacji regat morskich zostały regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia, wyprzedzając znacznie pozostałe zawody. Jest jednak duża
szansa, że w przyszłym sezonie świetnie startujący Sputnik Cup osiągnie poziom dorównujący ambitnym zamierzeniom.
Z pewną ostrożnością należy podejść do oceny jakości nowej klasy�kacji, jaką jest próba wyłonienia najaktywniejszego sternika w każdej grupie. Obowiązujące
w tym roku testowe zasady tej klasy�kacji częściowo się
potwierdziły. Szczególnie zastosowany system punktacji
zapożyczony z F1. Poza wyłonieniem najczęściej startujących spowodował, że zwycięzcami poszczególnych klasy�kacji zostali różni sternicy. Nie tylko najczęściej startujący, ale osiągający jednocześnie najlepsze rezultaty.
Największą liczbę uczestników zgromadziły: 51. Etapowe Regaty Turystyczne – 56 załóg oraz Żeglarski Puchar
Trójmiasta – 52 załogi. Najliczniej w całym cyklu sezonu
reprezentowane były: Jacht Klub AZS Szczecin – 17 sterników i Jachtklub Stoczni Gdańskiej – 11 sterników. Każdy
z tych klubów reprezentowany był w 17 regatach.
Klasy�kacja generalna PBP:
Grupa KWR:
– zwyciężył Sergey Zhadobko, jacht Vega, Jacht Klub
Ost-West w Kaliningradzie.

Fot. Veronika Medvedeva/Juriy Dokuczajew

Grupa ORC:
– zwyciężył Krzysztof Paul, jacht Duży Ptak, AKM
Gdańsk.
Grupa Open:
– zwyciężył Jerzy Matuszak, jacht Dancing Queen,
niezrzeszony.
Klasy�kacja morska PBP:
Grupa KWR:
– zwyciężył Sergey Amelichev, jacht Lilu, Jacht Klub
Ost-West w Kaliningradzie.
Grupa ORC:
– zwyciężył Andrzej Zieliński, jacht Aquarella, Jacht Klub
im. Conrada w Gdańsku.
Grupa Open:
– zwyciężył Jerzy Matuszak, jacht Dancing Queen,
niezrzeszony.
Miano najaktywniejszego żeglarza PBP w grupie KWR
uzyskał sternik Michail Muleris, jacht Vera, Jacht Klub
Kaliningradzki a w grupie ORC Krzysztof Paul, jacht
Duży Ptak, AKM Gdańsk.
Regaty PBP:
– najpopularniejsze regaty grupy KWR – Puchar Trzech
Marszałków (Jachtklub Elbląg);
– najpopularniejsze regaty grupy Open – 51. Etapowe Regaty Turystyczne (ZOZŻ);
– najpopularniejsze regaty morskie w KWR – Puchar Rektorów (Bałtycka Państwowa Akademia Floty Rybackiej
w Kaliningradzie, Akademia Morska w Gdyni);
– najpopularniejsze regaty morskie w ORC – GdyniaWładysławowo-Gdynia (JKM Gryf Gdynia);
– najpopularniejsze regaty morskie w Open – Unity Line
(Unity Line).
Nagrody dla najlepszych żeglarzy PBP wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się w Elblągu
17 października.
Więcej na temat PBP i pełne wyniki Pucharu znaleźć
można na stronie: www.zeglarski.info.

Andrzej Szrubkowski,
kierownik Biura PBP
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Przypłynęli do Gdyni

Zlot z duszą
W dniach 9-11 października w Gdyni
rządziły „jachty z duszą”. „Próchno i Rdza”
- zlot łódek o klasycznych konstrukcjach
z drewna i stali - opanował miasto.
Zlot organizowany jest co roku na wodach Zatoki
Gdańskiej w drugi weekend października. Do tej pory
odbyło się sześć edycji tej imprezy. W tym roku, z okazji 50-lecia Pomorskiego Związku Żeglarskiego, „Próchno
i Rdza” po raz pierwszy zawitał do Gdyni.

Zlot rozpoczął się 8 października w Helu. Do gdyńskiej mariny jachty przypłynęły po południu następnego
dnia. Opuściły Gdynię 11 października rano.
Przy Falochronie Wschodnim, burta w burtę, cumowało 27 jachtów z ponad 200 żeglarzami z całej Polski na
pokładach. Stanowiły prawdziwy pływający przegląd historii polskiego żeglarstwa morskiego. Wśród nich były
m.in. Freya i Mestwin, pionierzy polskich rejsów arktycznych, Copernicus, uczestnik pierwszych załogowych regat
dookoła świata czy Legia, słynna ze szpiegowskiego rejsu

Rejsy Knudlem - bezpłatne dla wszystkich chętnych.
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Uczestnicy Zlotu z prezydentem Gdyni
Wojciechem Szczurkiem.

z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim.
Gościem specjalnym Zlotu był
jacht Barlovento II, który w tym roku,
pod dowództwem Macieja Sodkiewicza (jednocześnie organizatora imprezy), ustanowił światowy rekord w swobodnej żegludze na północ.
Ponieważ celem „Próchna i Rdzy”
było pokazanie uczestniczących w nim
jednostek mieszkańcom Wybrzeża
i turystom, jachty można było – 9 i 10
października – zwiedzać. A także podziwić na wodzie w paradzie na Zatoce Gdańskiej.
Wszyscy chętni mogli posmakować pływania na klasycznym jachcie.
W bezpłatne rejsy po Zatoce zabierał ich bowiem Knudel
– pięćdziesięcioletni kecz ga�owy.
Jednostka wypływała 10 października z gdyńskiej
mariny cztery razy, za każdym razem odbywając dwugodzinne wycieczki. Skorzystało z nich 50 osób z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, a nawet Niemiec.
Przy okazji „Próchna i Rdzy” w Alei Żeglarstwa Polskiego odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej Witoldowi Bublewskiemu, jednemu z głównych organizatorów harcerstwa wodnego w Polsce. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, były
premier Leszek Miller, przewodniczący ZHP Dariusz Supeł i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. Szczególnym
uczestnikiem wydarzenia była córka Witolda Bublewskiego Anna Winnicka.
Podczas Zlotu o�cjalnie zakończony został Pomorski
Sezon Żeglarski 2015. Stało się to w hangarze Yacht Klubu Stal Gdynia w sobotę, o godz. 19. Tradycyjne: „Pomorski Sezon Żeglarski 2015 uważam za zakończony” – wypowiedział prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. Uroczystość uświetnił, otwarty dla wszystkich, koncert szantowy
w wykonaniu zespołu „Mechanicy Szanty”.

Jachty można było zwiedzać.

zeglarski.info

Organizatorem Zlotu była Szkoła Żeglarstwa Sekstant. Partnerami strategicznymi Pomorski Związek Żeglarski i Miasto Gdynia. Patronat medialny: „Żagle”,
współpraca medialna Żeglarski.info. Partnerami „Próchna i Rdzy” byli: Liga Morska i Rzeczna, Urząd Morski
w Gdyni, Zarząd Portu Morskiego Hel Koga, Fundacja
Helios, restauracja Kapitan Cook w Gdyni, Yacht Klub
Stal Gdynia oraz restauracja Kutter w Helu.

Zlot na wodzie.

Patrycja Spytek
Fot. Tadeusz Lademann

Odsłonięcie tablicy poświęconej Witoldowi Bublewskiemu.
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Logo: Grażyna Kamińska

Przemarsz z góralskimi akcentami.

Święto Morza po raz trzeci

Neptun rządził w Gdyni
Czterdzieści wydarzeń o morskim
charakterze znalazło się w programie
trzeciej edycji Święta Morza, która odbyła
się 20-28 czerwca 2015 roku w Gdyni.
Pomorski Związek Żeglarski ponownie był
koordynatorem imprezy.
Uroczystość inauguracji Święta Morza (przygotowana przez PoZŻ) rozpoczęła się 20 czerwca w samo południe na okręcie-muzeum Błyskawica. Jak co roku poczet
Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej podniósł na
maszt �agę imprezy.
Święto Marynarki Wojennej – ostatni dzień
Święta Morza.

Fot. Tadeusz Lademann
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Jak co roku też wysłuchać można było wystąpień zaproszonych gości, wśród których tym razem była podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
odpowiedzialna za gospodarkę morską, Dorota Pyć.
Błyskawica oddała jedenaście salutów, co z entuzjazmem przyjęte zostało przez tłum mieszkańców miasta
i turystów przybyłych na uroczystość. Później Joanna Zielińska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, przekazała klucz do miasta Neptunowi i jego kolorowemu orszakowi, którego rolę odegrała młodzież z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Następnie zaproszeni goście udali się w morze statkami Urzędu Morskiego w Gdyni, którym asystowały jachty. Na wodach Zatoki Gdańskiej został złożony wieniec
upamiętniający tych co odeszli na wieczną wachtę.
Po powrocie na ląd, uczestnicy uroczystości udali się do Alei Żeglarstwa Polskiego w gdyńskiej marinie,
gdzie odsłonili tablicę poświęconą Michałowi Sumińskiemu, znakomitemu żeglarzowi, szerzej znanemu z prowadzenia słynnego niegdyś programu telewizyjnego „Zwierzyniec”.
Na koniec chętni mogli jeszcze obejrzeć wystawę „Trofea polskich żeglarzy”, znajdującą się w siedzibie
PoZŻ i przez PoZŻ zorganizowaną.
Inauguracja rozpoczęła tygodniową zabawę, której
tematem było morze. Jak co roku atrakcją był pokaz działań antyterrorystycznych na Zatoce Gdańskiej, z udziałem promu Steny Line. Statek stanął bardzo blisko Mola
Południowego, z którego był doskonale widoczny.

zeglarski.info

Fot. Tadeusz Lademann

Fot. Tadeusz Lademann

W ramach kolejnej odsłony akcji „Pomorze na morze” (prowadzonej przez PoZŻ) można było bezpłatnie
pożeglować po Zatoce Gdańskiej jachtami Copernicus
i Purga – skorzystało z tego ponad 400 osób z całej Polski. Najmłodsi mogli zaś wykorzystać symulator żeglarski
udostępniony przez PoZŻ w jego siedzibie.
Święto Morza było okazją do zwiedzenia Daru Młodzieży i poznania historii statku szkolnego Akademii
Morskiej w Gdyni Horyzont II. Na gości czekał też BCT
(Bałtycki Terminal Kontenerowy) i jeden z promów Steny Line, które otworzyły dla nich swoje podwoje. Można było skorzystać z „białej soboty” w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. 28
czerwca zaś na swoje atrakcje zaprosiło Muzeum Marynarki Wojennej.
W trakcie tegorocznej edycji Święta Morza mocno
widoczni byli Kaszubi. Mieszkańcy Trójmiasta i turyści
mogli wziąć udział w Jarmarku Kaszubskim oraz popływać na tradycyjnych żaglowych łodziach kaszubskich pomerankach.
Gościem specjalnym Święta Morza 2015 był jacht
Empatia Polska, przygotowany do pływania z niepełnosprawnymi, który można było zwiedzać. Żeglarskim akcentem był również chrzest nowego jachtu YKP GDYNIA,
który otrzymał imię Scorpio (uroczystość współorganizował PoZŻ).
Nie wyczerpało to listy atrakcji Święta Morza 2015.
Baltic Warriors. Gra o Bałtyk, regaty, pokazy ratownicze,
Dzień Otwarty Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńska Mila
Nurkowa, Cudawianki, Puchar Bombardierów z Wybrzeża, a dla ducha msza w intencji ludzi morza – to kolejne
wydarzenia, które były w kalendarzu imprezy.

Święto Morza 2015 zakończyło się 28 czerwca Świętem Marynarki Wojennej. W jego trakcie udostępnione zostały do zwiedzania jednostki 3 Flotylli Okrętów
w Gdyni.
Pierwsze Święto Morza w Gdyni, w odnowionej formule, odbyło się dwa lata temu. Była to reaktywacja imprezy nawiązującej do przedwojennych tradycji. Wśród
inicjatorów wydarzenia był PoZŻ, który od samego początku jest jego koordynatorem.

Tomasz Falba

Wielu było chętnych na rejs pomerankami...

Fot. Tomasz Cielebąk

Zabawę dla dzieci zapewnił symulator w siedzibie PoZŻ.

Fot. Tadeusz Lademann

Pokaz antyterrorystyczny
z udziałem promu Steny Line.

Fot. Jędrzej Szerle
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Świąteczne pływanie

Pomorze
znowu
na morzu

Na Zawiszy Czarnym.

Ponad 400 osób skorzystało z bezpłatnych
rejsów jachtami Copernicus i Purga, które
odbyły się podczas Święta Morza 2015
w Gdyni. Nie była to jedyna okazja do
darmowego pływania. Kolejne 100 osób
zabrał na swój pokład Zawisza Czarny
i pomeranka Deneszka.

Logo: Grażyna Kamińska

Jachty Copernicus i Purga zostały wyczarterowane przez Pomorski Związek Żeglarski z Yacht Klubu Stal
Gdynia, w ramach projektu „Pomorze na morze”. Była to
jego piąta edycja.
Bezpłatne rejsy po Zatoce Gdańskiej dla wszystkich
chętnych, odbywały się w dniach 20-28 czerwca. Zawisza Czarny, użyczony na tę okazję przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP, pływał 21 czerwca, a pomeranka
– tradycyjna kaszubska łódź żaglowa, która przypłynęła
do Gdyni z Jastarni – 28 czerwca.
Jachty cztery razy dziennie zabierały turystów z gdyńskiej mariny w dwugodzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej.
W sumie, w ciągu dziewięciu dni, odbyło się 69 takich wycieczek. Zawisza Czarny był w morzu dwa razy, a Deneszka cztery. Z rejsów jachtami skorzystało 439 osób – Copernicus przewiózł 250 ludzi, Purga 189. Zawisza Czarny zabrał na pokład 51 osób, a pomeranka 52. Uczestnicy rejsów otrzymywali na pamiątkę specjalne certy�katy.
W sumie w darmowym pływaniu z okazji Święta Morza udział wzięły 542 osoby. W morze wybrali się ludzie
m.in. z Lublina, Bydgoszczy, Poznania, Krakowa, Gdań-

Kino pod żaglami

Połączeni filmami
Seans o pomerankach. Na zdjęciu burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz.

Na Purdze.
ska, Tczewa, Warszawy, Łodzi, Olsztyna, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Sopotu, Rumi, Rybnika, Zielonej Góry,
Gorzowa Wielkopolskiego, Starogardu Gdańskiego, Białegostoku, Redy, Płocka, Wejherowa, Żorów, Żukowa,
Wałbrzycha, Pabianic, Kielc, Rewy, Koszalina, Bydgoszczy, Wrocławia, Piaseczna, Sokółki, Zgierza, Radziejowa,
Ostrołęki i Bytowa. Wśród pasażerów znaleźli się również
goście z Niemiec, Belgii i Stanów Zjednoczonych.
Na odrębną uwagę zasługują rejsy, jakie zorganizował przy okazji Święta Morza Klub Wodny LOK Lębork,
przy �nansowym wsparciu starostwa powiatowego w tym
mieście. W wycieczki po Zatoce Gdańskiej na dwu łodziach typu dezeta: Hubania i Wielka Berthania wybrało się 180 uczniów lęborskich szkół: Społecznego Gimnazjum Językowego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i II LO.

Patrycja Spytek
Zofia Majewska-Cielebąk
Fot. Patrycja Spytek

Na Copernicusie.

Projekcją filmu „Gdziekolwiek dopełni
się twój los” zakończyła się 7 maja
2015 r. w Gdańsku czwarta edycja „Kina
pod żaglami”. W jej ramach odbyło się
piętnaście pokazów.
„Kino pod żaglami” to unikalny, jedyny taki w Polsce, projekt realizowany przez Pomorski Związek Żeglarski, przy współudziale znanego popularyzatora �lmów
żeglarskich w Polsce, organizatora JachtFilmu, Andrzeja Minkiewicza.
W jego ramach PoZŻ organizuje pokazy najlepszych
dokumentalnych �lmów o tematyce żeglarskiej i morskiej.
W większości połączone one są ze spotkaniami z ich twórcami albo bohaterami.
Do tej pory odbyły się trzy edycje tego projektu – obejmujące w sumie ponad 50 projekcji i spotkań.
Pierwsza w Gdyni, druga w Gdańsku, przy współpracy
z Narodowym Muzeum Morskim, trzecia w Pucku, przy
�nansowym wsparciu władz tego miasta.
Zimą tego roku rozpoczęła się czwarta, tym razem
gdyńsko-gdańska, odsłona projektu. W jej trakcie zorganizowanych zostało dziesięć spotkań.
W części gdyńskiej, która odbywała się w siedzibie
PoZŻ:
19 lutego – usłyszeć można było opowieść (z ust członków załogi) o rejsie jachtu Lady Dana 44 dookoła bieguna północnego;
26 lutego – obejrzeć film „Nieugięci”;
5 marca – spotkać się z uczestnikiem ubiegłorocznych regat Sydney-Hobart Ireneuszem Kamińskim;
12 marca – obejrzeć film „Szukając domu”;
19 marca – wysłuchać relacji kpt. Jana Ludwiga z wokółziemskiego rejsu Zawiszy Czarnego;

26 marca – obejrzeć film
„Regaty na wyspie Ibo”
oraz pięć dokumentów
z ubiegłorocznego konkursu filmów żeglarskich
„A morze kręci mnie”.
W części gdańskiej,
która odbyła się przy
współudziale Narodowego Muzeum Morskiego w Ośrodku Kultury
Spotkanie z kpt. Janem Ludwigiem.
Morskiej:
9 kwietnia – obejrzeć
można było �lm „Konstruktor żaglowców” i spotkać z inż.
Zygmuntem Choreniem;
16 kwietnia – obejrzeć �lm „Jachtem donikąd” i spotkać
z kpt. Jerzym Jaszczukiem;
23 kwietnia – porozmawiać z pasjonatami pomeranek
z Jastarni, na czele z burmistrzem tego miasta Tyberiuszem Narkowiczem;
7 maja – obejrzeć �lm „Gdziekolwiek dopełni się twój
los”, spotkać z jego reżyserem Michałem Dąbrowskim
oraz członkami załogi Zawiszy Czarnego
z 1984 roku, w tym z ówczesnym kapitanem żaglowca Janem Sauerem.
Wstęp na wszystkie spotkania był
wolny. Projekcje połączone były z poczęstunkiem oraz losowaniem wśród uczestników drobnych upominków.

Patrycja Spytek
Fot. Tadeusz Lademann
Logo: Grażyna Kamińska
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Żeglarstwo sportowe na Pomorzu

Pod znakiem Rio

że przewaga punktowa z poprzednich imprez dała jej kwali�kację olimpijską.
W gronie olimpijczyków znalazła się również reprezentantka naszego województwa z ChKŻ, Irmina Mrózek-Gliszczyńska, która razem
z Agnieszką Skrzypulec z SEJK Pogoń Szczecin wywalczyły zarówno kwali�kację dla kraju, jak i imienną do startu w Rio 2016, zajmując 6 miejsce
na Mistrzostwach Świata w klasie 470, które odbyły się w dniach 10-17
października w Hai�e w Izraelu.
Nasz artykuł powstał pod koniec października. W dniach 13-21 listopada odbędą się w Argentynie MŚ w klasie 49er, w których liczymy na dobry start Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego, zawodników KS AZS
AWFiS Gdańsk, i tym samym kolejne kwali�kacje olimpijskie. A 21-29
listopada rozegrane zostaną w Nowej Zelandii Mistrzostwa Świata klasy
Finn, w których szanse na Rio ma Piotr Kula (GKŻ).

Złota Lidia Sulikowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
w konkurencji Techno dziewcząt w czasie OOM
w Pucku.
Fot. Tadeusz Lademann

Dzieci i młodzież na krajowych akwenach

Piotr Myszka (KS AZS AWFiS Gdańsk).
Fot. Tadeusz Lademann

Od lewej: Przemysław Miarczyński i Paweł Tarnowski (obaj z SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Fot. Tadeusz Lademann

Sezon 2015 minął pod znakiem zaciętej
i emocjonującej rywalizacji pomiędzy
naszymi kadrowiczami o kwalifikacje
imienne do startu na igrzyskach w Rio.
Pod koniec czerwca w Palermo na Sycylii odbyły się
Mistrzostwa Europy w klasie RS:X, gdzie mistrzowski tytuł i złoty medal zdobył zawodnik SKŻ Ergo Hestia Sopot Paweł Tarnowski. Paweł objął prowadzenie w walce
o nominację olimpijską
przed Piotrem MyszMałgorzata Białecka
ką z KS AZS AWFiS
(SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Gdańsk i kolegą kluboFot. Jędrzej Szerle
wym, brązowym medalistą igrzysk w Londynie Przemysławem
Miarczyńskim. Wywalczył także prawo do
udziału regatach „Rio
2016 Test Event” – generalnej próbie do startu w igrzyskach olimpijskich, które odbyły się
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w Brazylii w dniach 13-22 sierpnia. Zajął tam ostatecznie czwarte miejsce.
Finałem zmagań o start w igrzyskach były zakończone 24 października Mistrzostwa Świata w kl. RS:X, które odbyły się w Al Mussanah w Omanie. Od początku doskonałą dyspozycją wykazywał się tam Piotr Myszka z KS
AZS AWFiS Gdańsk, który ukończył regaty na 5 miejscu,
jako najlepszy z Polaków, zapewniając sobie imienną nominację olimpijską.
W walce pań o prawo startu w Rio od początku sezonu prym wiodła Małgorzata Białecka z SKŻ Ergo Hestia
Sopot. W Mistrzostwach Europy na Sycylii zdobyła srebrny medal, plasując się przed swoją najważniejszą konkurentką, brązową medalistką IO w Londynie Zo�ą Noceti-Klepacką z YKP WARSZAWA i koleżanką klubową
Mają Dziarnowską.
Najwyższa lokata wśród polskich zawodniczek dała
jej kwali�kację do startu w Test Event w Rio, gdzie zajęła również drugie miejsce, powiększając swoją przewagę w walce o Rio nad Zo�ą Noceti-Klepacką. Do końca
Mistrzostw Świata w Omanie pomiędzy zawodniczkami
trwała zacięta walka. Ostatecznie Małgorzata Białecka zajęła piąte miejsce, tuż za Zo�ą Noceti-Klepacką, jednak-
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Nie mniej ważna była w 2015 roku walka o punkty Systemu Sportu
Młodzieżowego. Zanim bowiem zacznie się współzawodnictwo na najwyższym światowym poziomie, trzeba przejść długą drogę.
W dniach 20-21 czerwca na Jeziorze Charzykowskim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Pola Dzik z YKP GDYNIA, przed Aleksandrą Mindak z LKS Charzykowy i Kornelią Dobaczewską z MKŻ Żnin. W kategorii chłopców najlepszy był Kamil Manowiecki z YKP GDYNIA, przed Jakubem Wideheem
z MKŻ Arka Gdynia i Gustawem Micińskim z YKP GDYNIA. W klasy�kacji województw zwyciężyło Pomorskie, a najlepszym klubem okazał się
YKP GDYNIA.
Najważniejszymi zawodami w kategorii juniorów młodszych jest
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM). W jej XXI edycji, rozegranej w Pucku w dniach 14-23 sierpnia, wystartowało 380 zawodników z 64
klubów i 14 województw.
Ekipa Pomorskiego liczyła 105 zawodników i 19 trenerów z 13 klubów. Zawodnicy zdobyli punkty Systemu Sportu Młodzieżowego w 10
z 11 konkurencji OOM. Pomorska reprezentacja wygrała klasy�kację województw gromadząc 247 pkt., przed Warmińsko-Mazurskim (136 pkt.)
i Mazowieckim (132 pkt.).
W klasy�kacji klubów najlepszy był SKŻ Ergo Hestia Sopot (64 pkt.),
przed MKS Dwójka Warszawa (60 pkt.) i MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko (51 pkt.).
Pomorscy juniorzy młodsi przywieźli z Pucka 10 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne i 5 brązowych. Złoto wywalczyli: w klasie Optimist Michał
Krasodomski z YKP GDYNIA, w Techno chłopców Aleksander Przychodzeń z SKŻ Ergo Hestia Sopot oraz niezawodna od lat Lidia Sulikowska
w konkurencji Techno dziewcząt (SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Srebrni medaliści to Kacper Paszek z KS AZS AWFiS Gdańsk w Optimiście i Bartosz Pawłowski z SKŻ Ergo Hestia Sopot w Techno chłopców. Brązowe medale otrzymali: Tytus Butowski z YKP GDYNIA w klasie Optimist, Jakub Sykuła i Weronika Marciniak z SKŻ Ergo Hestia w klasie Techno, Karolina Błaszak z MKŻ Arka Gdynia w konkurencji Laser
4,7 dziewcząt do lat 15 i Damian Kosmalski z ChKŻ w Laserze 4,7 chłopców do lat 17.
Kolejnym etapem w drodze do igrzysk olimpijskich jest kategoria
wiekowa juniorów, a imprezą główną mistrzostwa Polski juniorów rozgrywane w klasach priorytetowych Polskiego Związku Żeglarskiego: 420,
29er, Laser Radial i RS:X oraz w klasach uzupełniających Europa i OK
Dinghy.
W tym roku juniorzy spotkali się w dniach 11-13 września na Mistrzostwach Polski w Górkach Zachodnich. Reprezentanci Pomorza zdobyli 11 medali. Jak zwykle niezawodni byli nasi deskarze z klasy RS:X. Na
6 możliwych do zdobycia medali wywalczyli 5.
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Łukasz Przybytek (z prawej) i Paweł Kołodziński
(KS AZS AWFiS Gdańsk) w Volvo Gdynia Sailing Days.
Fot. Tadeusz Lademann

Weronika Marciniak (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
– brąz OOM w klasie Techno.
Fot. Tadeusz Lademann

Aleksander Przychodzeń (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
– złoty medalista OOM w klasie Techno.
Fot. Tadeusz Lademann

21

2015

2015
Złoto i brąz w kategorii mężczyzn przypadło zawodnikom SKŻ Ergo Hestia Sopot, odpowiednio Mateuszowi Grochowskiemu i Marcelowi Jagniewskiemu. W kategorii dziewcząt brąz wywalczyła ich klubowa koleżanka Weronika Marciniak. Medale srebrne w RS:X zawisły na szyjach zawodników GKŻ Gdańsk Igi Skorupskiej
i Krzysztofa Miedzierskiego. W klasie Laser Radial kobiet złoty medal zdobyła Magdalena Kwaśna z ChKŻ, nie
dając żadnych szans swoim konkurentkom. Zwyciężyła
w siedmiu z ośmiu rozegranych wyścigów.
Trudne klasy dwuosobowe także przyniosły „garść”
medali. W klasie 29er dominowały załogi YKP GDYNIA. Złote medale zdobyły kobiety: Aleksandra Melzacka
z Mają Micińską i mężczyźni Michał Sawicki z Mikołajem
Jaworskim. Srebro przypadło Mikołajowi Staniulowi z Kajetanem Jabłońskim.
W klasie 420 Hanna Dzik z YKP GDYNIA startująca
z Julią Szmit z MBSW/UKŻR Giżycko podzieliły punkty
dla Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, zdobywając

Natalia Kuczys z MKŻ Arka Gdynia - pierwsze miejsce
w kategorii dziewcząt do lat 15 w European O’pen Bic
Open Cup 2015.

Fot. Tadeusz Lademann

złoty medal. W tej samej klasie Agnieszka Urbaś i Agata
Wiśniewska z YKP GDYNIA wywalczyły brąz.
W klasach OK Dinghy i Europa nasi reprezentanci
nie startowali, natomiast wspomnieć należy o srebrnym
medalu Mistrzostw Polski w Formule Windsur�ng Oliwi
Caspari z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Regaty odbyły się w Rewie w dniach 21-23 sierpnia.
W drodze do startu w seniorach zawodnicy przechodzą przez kategorię wiekową młodzieżowca. Ścigają się na
olimpijskim sprzęcie i są często sparingpartnerami Kadry Narodowej Seniorów, ubiegających się o kwali�kacje olimpijskie. Młodzieżowcy startują razem z seniorami
w mistrzostwach Polski klas olimpijskich, a z wyników
wyodrębniana jest odrębna klasy�kacja Młodzieżowych
Mistrzostw Polski.
W tym roku zawody w klasie 49er odbyły się w Gdyni, w ramach Volvo Gdynia Sailing Days, w dniach 24-26
lipca. Złoty medal zdobyła załoga: Przemysław Filipowicz (KS AZS AWFiS Gdańsk) i Jacek Piasecki (SKŻ Ergo
Hestia Sopot), srebrny: Konrad Lipski (YKP GDYNIA)
z Szymonem Wierzbickim (SKŻ Ergo Hestia Sopot). Po-
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zostałe klasy olimpijskie ścigały się w Górkach Zachodnich w dniach 17-20 września. Młodzieżowymi medalistami zostali: Karolina Lipińska z SKŻ Ergo Hestia Sopot – złoto w klasie RS:X, Magdalena Kwaśna
z ChKŻ – srebro w Laserze Radialu i równocześnie brąz
wśród seniorek, Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska
z YKP GDYNIA – srebro w klasie 470 kobiet, ale również
brąz w seniorkach, Filip Ciszkiewicz z MKŻ Arka Gdynia
– srebro w Laserze Standardzie.
Na tej samej imprezie w kategorii seniorów łupem
pomorskich żeglarzy i żeglarek padło 9 medali, w tym
2 złote: Irminy Mrózek-Gliszczyńskiej w 470 i Piotra
Myszki w RS:X; 4 srebrne: Małgorzaty Białeckiej i Przemysława Miarczyńskiego w RS:X, Piotra Kuli z GKŻ Gdańsk
w Finnie oraz załogi Karol Jączkowski i Artur Baranowski z AZS AWFiS Gdańsk w 470; 3 brązowe: Mai Dziarnowskiej w klasie RS:X oraz wymienionych wcześniej
przy okazji wyników młodzieży Magdy Kwaśnej i załogi
Romaniuk/Goralska.

Juniorzy i młodzieżowcy: wyniki
międzynarodowe
Od wielu lat Magdalena Kwaśna z ChKŻ przyzwyczaiła nas, że słychać o niej na zagranicznych akwenach.
W minionym roku potwierdziła przynależność do europejskiej i światowej czołówki, zdobywając srebrny medal
mistrzostw Europy juniorów i brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów.
YKP GDYNIA to w tej chwili jedyny klub w Pomorskiem, który jest ostoją klas dwuosobowych. Oprócz
wcześniej wspomnianych sukcesów na arenie krajowej,
długoletni program szkolenia w klasie 29er zaowocował
dwoma medalami na Mistrzostwach Europy Juniorów
Eurosaf 2015 w Breście. Złote medale zdobyły Aleksandra Melzacka i Maja Micińska, a brązowe Mikołaj Staniul
i Kajetan Jabłoński. Z tego programu wywodzi się również Przemysław Filipowicz, aktualnie startujący w barwach KS AZS AWFiS Gdańsk na olimpijskim 49erze razem z Jackiem Piaseckim z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Załoga ta zajęła 2 miejsce na Mistrzostwach Europy w Porto
w kategorii wiekowej U23.
Od kilku lat czynione są starania o wprowadzenie do
systemu współzawodnictwa nowej, nowoczesnej klasy regatowej dla najmłodszych – O’pen Bic. Miejmy nadzieję,
że międzynarodowy sukces Natalii Kuczys z MKŻ Arka
Gdynia, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt do lat 15 w European O’pen Bic Open Cup, przyczyni się do popularyzacji tej klasy w naszym kraju. Regaty odbyły się na jeziorze Garda we Włoszech w dniach
22-25 lipca.

Maciej Grabowski (YK Stal Gdynia), złoty
medalista Mistrzostw Europy Master w klasie
Laser Standard, rozgrywanych pod koniec
sierpnia w Gdyni.

Fot. Tadeusz Lademann

pot, startujący na katamaranach A-Cat. W minionym sezonie na mistrzostwach świata był najlepszym Mastersem,
a w klasy�kacji ogólnej zajął bardzo dobre 6 miejsce. Na
tych samych zawodach doskonale spisali się młodzieżowcy UKS Navigo Sopot Jakub Surowiec i Tymoteusz Bendyk, zajmując w swojej kategorii wiekowej odpowiednio
2 i 3 miejsce.
Z sukcesami na arenie międzynarodowej od lat startuje także Maks Wójcik z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Na odbywających się w Sopocie w dniach 8-13 czerwca Mistrzostwach Świata w windsur�ngowej klasie Raceboard był
pierwszy. Tuż za nim uplasował się jego klubowy kolega
Piotr Nowacki.
Wszystkich żeglarskich sukcesów nie sposób wymienić. Każdy zawodnik odnosi sukces na swoją miarę
– w kolejnych regatach, w zmaganiu się z konkurentami,
z żywiołem i własnymi słabościami. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie klubów, sponsorów i własna, ciężka praca.

Pisząc o sponsorach mam na myśli rodziców, �rmy, instytucje samorządowe i państwowe.
Nie można jednak pominąć trenerów, a w szczególności trenerów naszej młodzieży i dlatego kilku współtwórców największych sukcesów chciałbym tutaj wymienić.
W SKŻ Ergo Hestia Sopot za szkolenie w klasie Techno odpowiedzialny jest Seweryn Kosznik,
a jego wychowanków przesiadających się na klasę RS:X przejmuje kolega klubowy Maciej Dziemiańczuk. Obaj są również trenerami Kadry Narodowej Juniorów PZŻ. Macieja wspiera w szkoleniu wojewódzkim Jan Suliński z GKŻ Gdańsk. Twórcami
większości pomorskich sukcesów w klasie Optimist (juniorzy młodsi) są trenerzy YKP GDYNIA Dariusz Dołęga zajmujący się młodszymi – grupa B i Przemysław Struś,
który jest także trenerem KNJ PZŻ. W tym samym klubie
szkoleniem juniorów w klasach dwuosobowych zajmuje
się Paweł Nowakowski (klasa 420) i Daniel Dołęga (klasa
29er) – obydwaj są trenerami KNJ PZŻ.
W ChKŻ z młodzieżą pracuje Mirosław Laskowski,
w ubiegych latach trener klasy Optimist, obecnie zajmuje
się klasą Laser. Zdobył ze swoimi zawodnikami wiele krajowych i międzynarodowych medali. Jego wychowanką
z czasów Optymista jest miedzy innymi Magdalena Kwaśna. Wszystkim trenerom naszego województwa serdecznie dziękujemy za trud i pracę – bez Was sukcesy Pomorza w żeglarstwie nie byłyby możliwe.

Filip Lipski

Irmina Mrózek-Gliszczyńska (ChKŻ), z lewej
i Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin)
w czasie lipcowych Volvo Gdynia Sailing Days.

Fot. Tadeusz Lademann

Konkurencje nie objęte Krajowym
Systemem Rywalizacji Sportowej PZŻ
Powrotem do grona europejskiej czołówki był start
i zdobycie złota przez Macieja Grabowskiego z YK Stal
Gdynia w Mistrzostwach Europy Mastersów w klasie Laser Standard przeprowadzonych w Gdyni w dniach 22-28
sierpnia 2015.
Przez ostatnie lata do międzynarodowych sukcesów
przyzwyczaił nas również Jacek Noetzel z UKS Navigo So-
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Spotkania Forum Nauczycieli Żeglarstwa

Po pierwsze
– bezpieczeństwo!
Wychowanie morskie, warsztat nauczyciela
żeglarstwa, doświadczenia zdobywania
kompetencji żeglarskich, wypadki morskie
– wokół takich tematów odbywały się
spotkania w ramach Forum Nauczycieli
Żeglarstwa.
Projekt FNŻ Pomorskiego Związku Żeglarskiego,
mający na celu integrowanie środowiska instruktorskiego
i nauczycieli żeglarstwa z całego kraju, zmaterializował się
jesienią 2014 roku i kontynuowany był aż do rozpoczęcia
sezonu żeglarskiego 2015 r. Żeglarskie spotkania zakończyła Konferencja Bezpieczeństwa, zorganizowana z okazji 50-lecia PoZŻ.
Na comiesięcznych spotkaniach dyskutowane były
najważniejsze problemy środowiska. Rozpoczęliśmy we
wrześniu 2014 r., od wodowania książki kpt. Bogdana Olszewskiego „Sztuka nauczania żeglarstwa” . W październiku w siedzibie PoZŻ gościliśmy kpt. Krzysztofa Baranowskiego z prelekcją „Wychowanie morskie – nowe spojrzenie na stare hasło”. Relację z obu spotkań zamieściliśmy
w „Halsie” w ub. roku.
Listopadowe spotkanie „Teoria i praktyka warsztatu nauczyciela żeglarstwa” kpt. Witold Gizler zaczął od
stwierdzenia: – Szkolenia są dzisiaj nieobowiązkowe, co
wcale nie znaczy, że ludzie nie są chętni, żeby się uczyć…
W grudniu wiceprzewodniczący międzynarodowej
organizacji ISSA kpt. Tomasz Lipski opowiadał o „Doświadczeniach ISSA w wydawaniu certy�katów żeglarskich”.
W styczniu 2015 r. jako pierwszy zabrał głos kpt. Alfred Naskręt. Forum odbyło się tym razem w Szkole Morskiej w Gdyni, gdzie jest dyrektorem, jedynym miejscu
w Polsce, gdzie szkoli się żeglarzy zawodowych. Spotkanie

składało się z dwóch części – teoretycznej, w czasie której
kpt. Naskręt opowiadał o programie szkolenia oraz praktycznej, na której można się było, dzięki symulatorom, poczuć jak na morzu.
Lutowemu Forum przewodził j. kpt. ż.w. Wacław Petryński, wybitny instruktor żeglarstwa, z tematem „Polskie doświadczenia zdobywania kompetencji żeglarskich
na tle międzynarodowych standardów”.
Marcowe spotkanie, przygotowujące do kwietniowej
konferencji bezpieczeństwa, poświęciliśmy omówieniu
wypadków morskich w portach Trójmiasta w latach 20132014. W roli prelegenta wystąpił kpt. ż.w. Ryszard Różański z Działu Nawigacyjnego w Kapitanacie Portu Gdańsk
Urzędu Morskiego w Gdyni.
11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski wrócił do tradycji organizowania konferencji bezpieczeństwa
żeglarskiego. W gościnnych progach Szkoły Morskiej
w Gdyni odbyło się sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Blisko 70 uczestników przybyło z Gdańska, Gdyni,
Redy, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Mechelinek, Szczecina, Chojnic, Piły, Chodzieży, Elbląga, Pucka, Kościerzyny, Mielna, Warszawy, Giżycka, Kaczor i Budzynia.
Konferencję otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wskazując jej podstawowe zadanie: – Mówienie
o tym jak pływać bezpiecznie, jak pływać z przyjemnością
i jak pływać z morzem, a nie przeciwko morzu.
Uczestnicy wysłuchali ośmiu wystąpień:
Kpt. Bogdan Matowski, wieloletni pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku, analizował przyczyny wypadków jachtowych.

Uczestnicy konferencji - dyskusja między wystąpieniami. Kpt. Wacław Petryński kończy wystąpienie na Forum.

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski otwiera Konferencję Bezpieczeństwa i wita jej uczestników.
Rafał Wojtyra, kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru
Statków SA omawiał aktualne wymogi PRS-u odnośnie
bezpieczeństwa jachtów.
Kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prezentował „Krajowy system bezpieczeństwa morskiego”.
Dariusz Luma, kierownik Stacji Ratowniczej w Giżycku, szef Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego,
mówił o bezpieczeństwie żeglarzy śródlądowych na przykładzie pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Żeglarz regatowy i morski Michał Korneszczuk, założyciel �rmy Nautica Nord, przedstawił osiem najczęstszych wypadków na wodzie, zaprezentował także wymogi
ISAF w kwestii bezpieczeństwa jachtu.
Kpt. Bogdan Olszewski, nauczyciel akademicki, instruktor wykładowca, autor „Sztuki nauczania żeglarstwa”, przedstawił problemy bezpieczeństwa w świetle doświadczeń szkoleniowych.
Kpt. Krzysztof Januszewski z SAR, zawodowo zajmujący się telekomunikacją i teleinformatyką, przedstawił organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego.
Marek Długosz, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni opowiedział o strukturze SAR.

Kolejna Konfrencja Bezpiczeństwa odbędzie sie wiosną 2016 roku. Działaność Forum Nauczycieli Żeglarstwa
zaowocowała utworzeniem Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa
i Edukacji Morskiej, o której piszemy na str. 7.

Ilona Miluszewska
Fot. Tadeusz Lademann
Kpt. Bogdan Olszewski mówił o problemach bezpieczeństwa.

Kpt. Bogdan Matowski analizował przyczyny wypadków jachtowych.

Logo: Piotr Miluszewski
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Żeglarstwo w Wiślince

Dla dobra
lokalnej
społeczności
Egzaminy i szkolenia

Zmagania z przepisami
W roku 2015 przeprowadzono w Pomorskim
Związku Żeglarskim 24 egzaminy na
patent żeglarza jachtowego, do których
przystąpiło 265 osób. Z wynikiem
pozytywnym zakończyły je 254 osoby.
Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego,
ze względu na brak chętnych, w tym roku nie odbył się
(stan na 31 października). Na wiosnę zorganizowaliśmy
natomiast kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, w którym wzięło udział 9 osób. W jego wyniku
uprawnienia instruktorskie zdobyło 7 osób.
Z przykrością trzeba stwierdzić stały spadek liczby
egzaminów i egzaminowanych. W dużym stopniu to efekt
rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej
z 2013 roku, które diametralnie zmieniło sposób uzyskiwania uprawnień żeglarskich. Zrezygnowano z dotychczasowego obowiązku odbywania szkoleń, który stanowił warunek dopuszczenia do egzaminów żeglarskich.
Opracowano jedynie zakres wymagań egzaminacyjnych, pozwalający na samodzielne przygotowanie się do
egzaminu żeglarskiego. Przedstawiono w nim hasłowo
tematykę egzaminacyjną, nie uszczegóławiając, co osoba przystępująca do egzaminu musi wiedzieć. Weźmy na
przykład „Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich
i śródlądowych drogach wodnych”. Ale co to znaczy „podstawowe przepisy”?
Oceniając działalność szkoleniową w klubach należy
zauważyć bardzo niepokojące zjawisko spadającego zainteresowania organizacją szkoleń żeglarskich na patenty (6
klubów z 51!). Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić liczby
osób przeszkolonych w naszym regionie przez różne szkoły i podmioty szkolące, ponieważ nikt nie prowadzi takiej
statystyki.

26

Co gorsza nie istnieje też żaden nadzór nad prowadzonymi szkoleniami żeglarskimi, pomimo zauważalnego
spadku jakości szkolenia. Chociaż wiele szkół dba o poziom wyszkolenia, dla niektórych istotniejszy jest zysk.
Widać to podczas egzaminów.
Dzisiaj nie wiemy według jakich systemów prowadzone jest obecnie szkolenie w szkołach żeglarskich. Czy
na podstawie systemu szkolenia opracowanego przez PZŻ,
jedynego takiego w Polsce, czy może według własnych programów? Na dodatek obecny program egzaminacyjny nie
w pełni wery�kuje zdobytą wiedzę. Stosowany na egzaminach test jednokrotnego wyboru nie jest dobrym sprawdzianem zdobytej wiedzy, nie jest też przyjazny dla zdających, ponieważ nie pozwala na skorygowanie najmniejszego nawet błędu.
Granica uzyskania podczas egzaminu 65 punktów
jest granicą ostateczną i niepodważalną. Egzaminator jednak nie jest w stanie obiektywnie ocenić posiadanej wiedzy żeglarskiej zdającego, co niejednokrotnie w konsekwencji prowadzi do negatywnej oceny, bardzo krzywdzącej dla zdającego. Jest to egzamin „loteryjny”, a nie sprawdzający rzeczywistą wiedzę.
W dłuższym czasie wszystko to może doprowadzić
do wypaczenia wypracowanych przez długie lata reguł
i zasad obowiązujących w nauczaniu żeglarstwa.
Nie oglądając się na to, PoZŻ szuka ciągle sposobów
dotarcia z wiedzą żeglarską do wszystkich zainteresowanych. Efektem tych poszukiwań była w roku 2015 zarówno działalność Forum Nauczycieli Żeglarstwa, zorganizowanie konferencji bezpieczeństwa, jak i szkolenia prowadzone w ramach projektu „Gmina Pruszcz Gdański pod
żaglami”, czy w końcu otwarcie Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej .

Szkolenia, półkolonie i imprezy żeglarskie.
Współpraca gminy Pruszcz Gdański
z Pomorskim Związkiem Żeglarskim
przynosi wielorakie owoce.
W ubiegłorocznym „Halsie” informowaliśmy
o otwarciu nowej stanicy wodnej w Wiślince, zlokalizowanej na prawym brzegu Martwej Wisły, w pobliżu mostu pontonowego łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem.
Wówczas to, na podstawie partnerskiej umowy
o współpracy zawartej pomiędzy gminą Pruszcz Gdański a PoZŻ, ruszył projekt „Gmina Pruszcz Gdański pod
żaglami”. Jego celem jest edukacja żeglarska mieszkańców
gminy i jej popularyzacja.
Od kwietnia do maja i od września do października,
650 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański wzięło udział w programie
„Żeglarskie lekcje wychowania �zycznego”. Program, przy
osobistym zaangażowaniu wójta gminy, Magdaleny Kołodziejczak, opracowany został wspólnie przez dyrekcje
gminnych szkół i PoZŻ.
Zajęcia prowadzone były w stanicy w Wiślince. Gościnnie wzięło w nich także udział 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza z Gdyni Obłuża, żeglując na Optimistach, Puckach
i łodziach motorowych po rozlewisku Wisły Śmiałej.
W maju instruktorzy PoZŻ prowadzili zajęcia podczas dwudniowego festynu w Mokrym Dworze „Z ŻuławNauka żeglowania na półkoloniach żeglarskich.

Jedna z żeglarskich lekcji wychowania fizycznego.

skim Tulipanem dookoła świata”, którego głównym bohaterem był Jerzy Adam Forster, pochodzący z Mokrego
Dworu podróżnik i członek słynnej wyprawy Jamesa Cooka wokół globu.
W okresie wakacyjnym PoZŻ zorganizował, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Biblioteką
Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, półkolonie żeglarskie,
z których skorzystało 110 osób.
Dodatkowo w sierpniu instruktorzy PoZŻ włączyli
się do projektu „Przystań sprzyjających wiatrów” i w stanicy w Wiślince poprowadzili dwudniowe zajęcia żeglarskie dla 25 dzieci z Redy, uczestniczących w programie
wsparcia dla dzieci.
Żeglarze z Wiślinki próbowali również swoich sił
w regatach, reprezentując gminę Pruszcz Gdański na
V Samorządowych Regatach Województwa Pomorskiego
o Puchar Marszałka Mieczysława Struka i VII Regatach
o Memoriał Tony’ego Halika, na których zajęli III miejsce.
Warto nadmienić, że w roku 2015 egzaminy na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego zdało
w Wiślince 25 osób.
Współpraca PoZŻ z gminą Pruszcz Gdański będzie
kontynuowana. Istnieją plany rozbudowy stanicy w Wiślince, w ramach programu rozwoju oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuław i Zatoki Gdańskiej prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Logo: Grażyna Kamińska

Leopold Naskręt
Fot. Leopold Naskręt

Festyn „Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata”.

Leszek Batko
Fot. Tadeusz Lademann
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Aleksander Doba (z prawej) zwiedza
wystawę trofeów polskich żeglarzy.
Fot. Jędrzej Szerle

Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego

Historia na tablicach
i wystawach
Trzy kolejne tablice w Alei Żeglarstwa
Polskiego w Gdyni, uruchomienie
wystawy największych trofeów polskich
żeglarzy i propagowanie postaci admirała
Józefa Unruga – to najbardziej znaczące
wydarzenia roku 2015 w Muzeum
Żeglarstwa Pomorskiego.
Muzeum prowadzone jest od półtora roku przez Pomorski Związek Żeglarski. Jego głównym celem jest propagowanie dziejów żeglarstwa na Pomorzu.
MŻP m.in. opiekuje się Aleją Żeglarstwa Polskiego
w Gdyni. W 2015 roku odsłonięto
tam trzy kolejne tablice.
29 maja – podczas rozpoczęcia Pomorskiego Sezonu Żeglarskiego – tablicę dla Wojciecha Orszuloka, wybitnego polskiego żeglarza polar-

nego, a jednocześnie pierwszego prezesa Pomorskiego
Związku Żeglarskiego.
20 czerwca – w trakcie inauguracji Święta Morza – tablicę
poświęconą Michałowi Sumińskiemu, znakomitemu żeglarzowi, szerzej znanemu z prowadzenia słynnego niegdyś programu telewizyjnego „Zwierzyniec”.
10 października zaś - przy okazji Zlotu jachtów z duszą
„Próchno i Rdza” – tablicą uhonorowano Witolda Bublewskiego, jednego z głównych organizatorów harcerstwa wodnego w Polsce.
Muzeum zorganizowało również wystawę „Trofea
polskich żeglarzy”. Otwarta pod koniec maja ekspozycja

była pokazywana w siedzibie PoZŻ do końca września.
Przez cztery miesiące ponad tysiąc osób miało okazję zobaczyć medale olimpijskie, pamiątki ze słynnych rejsów
czy nagrody za polskie i międzynarodowe regaty.
Wśród zwiedzających byli uczniowie pomorskich
szkół, turyści, a także słynni żeglarze – samotniczka Natasza Caban, kajakarz Aleksander Doba i regatowiec Zygfryd „Zyga” Perlicki.
Wystawa – zorganizowana z okazji 50-lecia działalności PoZŻ – pokazywała historię żeglarstwa pomorskiego przez pryzmat trofeów – dowodów nie tylko wielkich
sukcesów sportowych, ale i znanych rejsów czy imprez, takich jak Operacja Żagiel ‘74, które wywarły wielki wpływ
na ówczesne żeglarstwo.
Na wystawie zgromadzono przeszło 100 eksponatów
związanych z pomorskimi żeglarzami różnych pokoleń
– Leonidem Teligą, Przemysławem Miarczyńskim, Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, Mateuszem Kusznierewiczem, Maciejem Grabowskim, Tytusem Butowskim i wieloma innymi. Dzięki temu można było poznać nie tylko
rejsy samotników czy polskie starty na igrzyskach olimpijskich, ale i ostatnie sukcesy żeglarskiej młodzieży.
Zamknięcie wystawy nie oznaczało końca przedstawiania eksponatów – są one prezentowane w cyklu „Trofea
polskich żeglarzy” na portalu www.zeglarski.info.

Wystawa o admirale Unrugu w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni.
Fot. Jędrzej Szerle

Warto dodać, że ekspozycja ukazująca polskie trofea żeglarskie pokazywana była wspólnie z inną wystawą,
zatytułowaną „Żagle”, której wernisaż odbył się 25 maja.
Zgromadzono na niej ponad 40 prac wykonanych przez dzieci i młodzież z Pracowni Malarstwa Młodzieżowego Domu
Kultury w Gdyni, prowadzonej przez
Karolinę Olszewską-Prusak.
Wśród nich były obrazy na płótnie,
akwarele i pastele ukazujące motyw żagli na wodzie. Inicjatorem i mecenasem
wystawy był prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.
Powstała w ramach Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego wystawa poświęcona admirałowi Józefowi Unrugowi
„Józef Unrug – człowiek, marynarz, żeglarz” – zorganizowana przez Pomorski Związek Żeglarski i YACHT KLUB
POLSKI GDYNIA – przez cały rok jeźOdsłonięcie tablicy poświęconej Wojciechowi Sumińskiemu.
Fot. Tadeusz Lademann
dziła po Polsce.
W 2014 roku była prezentowana
w Gdyni i przez pół roku odwiedziło ją ponad 3 tysiące osób. W styczniu
i lutym 2015 roku można ją było oglądać w Centralnej Bibliotece Wojskowej
w Warszawie. 2 października pokazano
ją natomiast w Szkole Podstawowej nr
17 im. Józefa Unruga w Gdyni, z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia powstania szkoły.
Na stałe wystawa prezentowana
jest w dworku w Sielcu pod Inowrocławiem – rodowej siedzibie rodu Unrugów – gdzie jest częścią stałej ekspozycji
poświęconej admirałowi.

Jędrzej Szerle

Wystawa trofeów polskich żeglarzy.
Fot. Jędrzej Szerle

Logo: Grażyna Kamińska

Uhonorowanie Wojciecha Orszuloka.
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Pomnik Polski Morskiej

Najważniejsze wydarzenia z udziałem PoZŻ

Sprawa narodowa

Kronika 2014/2015
13 listopada 2014 roku – wizyta delegacji Zarządu PoZŻ
w Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum oraz
Bibliotece Publicznej w Pucku.

17 lutego – w ramach Forum Nauczycieli Żeglarstwa
odbyło się w siedzibie PoZŻ spotkanie z Wacławem
Petryńskim na temat: „Polskie doświadczenia zdobywania
kompetencji żeglarskich na tle międzynarodowych
standardów”.

19 listopada – w ramach Forum Nauczycieli Żeglarstwa,
w siedzibie PoZŻ w Gdyni, odbyło się spotkanie z kpt.
Witoldem Gizlerem na temat teorii i praktyki warsztatu
nauczycieli żeglarstwa.

19 lutego – w Urzędzie Morskim w Gdyni spotkali się
organizatorzy Święta Morza.

25 listopada – ukazał się drugi numer rocznika PoZŻ
„Hals”.

19 lutego – ruszyła kolejna edycja „Kina pod żaglami”.
Gdynia: spotkanie z załogą jachtu Lady Dana 44.

26 listopada – w siedzibie PoZŻ odbyło się kolejne
spotkanie organizatorów Święta Morza.

19 lutego – w siedzibie Fundacji Helios odbyło się
spotkanie organizatorów regat wchodzących w skład
Pucharu Bałtyku Południowego z terenu województwa
pomorskiego.

Radni podczas debaty o Pomniku Polski Morskiej. Na mównicy Joanna Zielińska.

W Gdyni ma powstać Pomnik Polski
Morskiej. Tak jednogłośnie zadecydowali
radni Rady Miasta Gdyni na posiedzeniu
24 czerwca. Pomnik Polski Morskiej będzie
pierwszym tego rodzaju obiektem w Polsce.

Tomasz Falba
Fot. Tadeusz Lademann

Święt

ki

wła II

Skwer Kościusz

Borchardta
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28 lutego – w Gdyni miało miejsce spotkanie
komandorów klubów skupionych w PoZŻ. Powstał
Konwent Komandorów PoZŻ.
5 marca – „Kino pod żaglami” w Gdyni: Spotkanie
z Ireneuszem Kamińskim, uczestnikiem regat
Sydney-Hobart.

12 grudnia – w siedzibie PoZŻ odbyło się spotkanie
dawnej załogi jachtu Jan z Kolna, która wspominała rejs
na Atlantyk w 1973 roku.

6-8 marca – w Świeradowie Zdroju odbyły się Mistrzostwa
Polski Żeglarzy i Motorowodniaków w Narciarstwie
i Snowboardingu SNOWSAIL 2015.

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

11 marca – w ramach Forum Nauczycieli Żeglarstwa
odbyło się w siedzibie PoZŻ spotkanie z Ryszardem
Różańskim na temat: „Omówienie wypadków morskich
w portach Trójmiasta w latach 2013-2014”.

29 stycznia – w ramach Forum Nauczycieli Żeglarstwa
odbyło się w Szkole Morskiej w Gdyni spotkanie
z kpt. Alfredem Naskrętem na temat: „Jak się szkoli
profesjonalnych żeglarzy w Polsce”.

Aleja Jana Pa

26 lutego – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Nieugięci”.

11 grudnia – w ramach Forum Nauczycieli Żeglarstwa,
w siedzibie PoZŻ w Gdyni, odbyło się spotkanie
z Tomaszem Lipskim na temat: „Doświadczenia ISSA
w wydawaniu certyfikatów żeglarskich”.

17 stycznia – w Tczewie odbyło się Święto Żeglarstwa
i Pomorska Gala Żeglarska.

ORP Błyskawica

Skwer Kościusz
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30 listopada – Anna Mikulska za film „Pierwszy”,
zgłoszony do konkursu „A morze kręci mnie”, w ramach
Fes�walu Filmów Żeglarskich JachtFilm, otrzymała
nagrodę pozaregulaminową prezesa Pomorskiego
Związku Żeglarskiego – wysokiej klasy sztormiak
renomowanej firmy Henri Lloyd.

12 stycznia 2015 roku – w Centralnej Bibliotece
Wojskowej w Warszawie udostępniono wystawę
o admirale Józefie Unrugu.

Waszyngtona

ojańs
k

a

Żeromskiego

Mapa lokalizacji.

Pomnik, o charakterze ogólnonarodowym, ma powstać w ścisłym centrum miasta na Skwerze Kościuszki,
w miejscu gdzie teraz znajduje się Płyta Marynarza Polskiego oraz na terenie przyległym.
O budowę Pomnika Polski Morskiej wnioskowali prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski
i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław
Witkowski.
Monument ma przypominać o związkach Polski
z morzem. Całej Polski, nie tylko Pomorza. O wysiłkach
wszystkich pokoleń ludzi morza, od czasów najdawniejszych
do współczesnych. Tych, którzy dla polskiego morza pracowali i tych, którzy w jego obronie ginęli. Takiego miejsca
w naszym kraju brakuje.
Pomnik Polski Morskiej ma spełniać funkcje reprezentacyjne. Skupiać wszystkie środowiska morskie w kraju. Być miejscem demonstracji przywiązania do tych wartości, które wiążą się z obecnością Polski nad Bałtykiem.
Praktyczną realizacją apelu Stanisława Staszica „Trzymajmy się morza”.

To nie może być jednak tylko przestrzeń dla narodowej
pamięci. To musi być także przestrzeń dla narodowej edukacji – szczególnie tej skierowanej do dzieci i młodzieży. Teren
wokół pomnika zostanie zagospodarowany tak, aby wypełnił
to zadanie. Aby ukazywał, jak mawiał Stanisław Grabski, że
„Przyszłość Polski leży nad Bałtykiem”. – napisali inicjatorzy budowy pomnika w specjalnym liście skierowanym do
środowisk morskich w całej Polsce.
Pomysł budowy monumentu poparło (poprzez złożenie pisemnych deklaracji) ponad sto instytucji z całego kraju.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na lokalizację
pomnika. Wykonanie uchwały powierzyli prezydentowi
miasta Wojciechowi Szczurkowi. Prezydent rozpisze niebawem konkurs na projekt monumentu.
Pomnik Polski Morskiej ma zostać odsłonięty podczas Święta Morza w czerwcu 2018 roku, z okazji 100-lecia
utworzenia Marynarki Polskiej, 100-lecia powstania Ligi
Morskiej i Rzecznej, ale przede wszystkim w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jego budowa ma zostać s�nansowana ze składek społecznych, pieniędzy sponsorów i budżetu Gdyni.
Więcej znaleźć można na stronie www.swietomorza.eu.

11 marca – wystawa poświęcona admirałowi Unrugowi
trafiła do jego rodowego majątku w Sielcu koło
Inowrocławia.
12 marca – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Szukając
domu”.
18 marca – w siedzibie PoZŻ przeprowadzono szkolenie
regatowe.

Aleja Jana Pa

wła II
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19 marca – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski
i komandor MKŻ Arka Gdynia Andrzej Lutomski podpisali
porozumienie o współpracy.

30 kwietnia – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i prezes
Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski napisali list do
prezydenta Gdyni w sprawie Pomnika Polski Morskiej.

19 marca – w siedzibie PoZŻ odbyło się kwartalne
spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.

23 kwietnia – „Kino pod żaglami” w Gdańsku:
„Pomeranki”. Gościem spotkania był burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz.

19 marca – „Kino pod żaglami” w Gdyni. Dotyczyło rejsu
Zawiszy Czarnego dookoła świata. Gościem spotkania był
kpt. Jan Ludwig.
24 marca – w auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii
Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie Stowarzyszenia
Kapitanów Żeglugi Wielkiej, z udziałem prezesa PoZŻ
Bogusława Witkowskiego. Kapitanowie zapoznali się
z działalnością PoZŻ.
25 marca – w Urzędzie Morskim w Gdyni prezes Ligi
Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski i prezes PoZŻ
Bogusław Witkowski podpisali list w sprawie budowy
Pomnika Polski Morskiej.
25 marca – w siedzibie SKŻ Ergo Hes�a Sopot odbyła
się konferencja prasowa inaugurująca pomorską część
programu Energa Sailing.

1-3 maja – odbył się XXXV Puchar Arki w klasie Laser
Standard, Laser Radial i Laser 4,7.
7 maja – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Gdziekolwiek
dopełni się twój los”. Gościem spotkania był Michał
Dąbrowski i członkowie załogi Zawiszy Czarnego z 1984
roku.
9-10 maja – przedstawiciele PoZŻ wzięli udział
w imprezie zorganizowanej przez gminę Pruszcz Gdański
w Mokrym Dworze „Z Żuławskim Tulipanem dookoła
świata” .
16 maja – w Wiślince uroczyście otwarto sezon żeglarski.
16 maja – w Górkach Zachodnich odbyło się szkolenie
regatowe.

5-7 czerwca – w Sopocie odbył się Puchar Prezydenta
Sopotu.

14-23 sierpnia – w Pucku odbyła się Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży.

6-7 czerwca – w Gdyni rozegrano Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej w klasach Op�mist,
O’pen Bic i Laser 4,7.

28-30 sierpnia – w Gdyni trwały 49er Grand Prix.

8 czerwca – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i komandor
YKP GDYNIA Adam Selonke podpisali porozumienie
o współpracy.
9-13 czerwca – w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Świata
w klasie Raceboard.
15 czerwca – w Urzędzie Miasta Gdyni zorganizowano
konferencję prasową promującą Święto Morza.
18 czerwca – w siedzibie Fundacji Helios w Gdyni odbyło
się kwartalne spotkanie Koła Seniorów Żeglarstwa.
20 czerwca – w Gdyni nastąpiła inauguracja Święta
Morza. W Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięta została
tablica poświęcona Michałowi Sumińskiemu.
20-28 czerwca – trwało Święto Morza w Gdyni.
23 czerwca – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wziął
udział w debacie na temat wychowania morskiego,
zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą – Trójmiasto”,
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
24 czerwca – radni Rady Miasta Gdyni przyjęli
jednogłośnie uchwałę w sprawie lokalizacji Pomnika
Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

26 marca – „Kino pod żaglami” w Gdyni: „Regaty na
wyspie Ibo” i filmy z konkursu „A morze kręci mnie”.
Gościem spotkania był Andrzej Minkiewicz.
28 marca – spotkanie Konferencji Pucharu Bałtyku
Południowego w Gdyni.
29 marca – w siedzibie PoZŻ w Gdyni odbył się Sejmik
Sprawozdawczy PoZŻ, który udzielił absolutorium
Zarządowi.
9 kwietnia – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Konstruktor
żaglowców”. Gościem spotkania był Zygmunt Choreń.
11 kwietnia – w Szkole Morskiej w Gdyni odbyła się,
zorganizowana przez PoZŻ, konferencja z okazji 50-lecia
Związku „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”.
15 kwietnia – w siedzibie PoZŻ przeprowadzono szkolenie
regatowe.
16 kwietnia – „Kino pod żaglami” w Gdańsku: „Jachtem
donikąd”. Gościem spotkania był Jerzy Jaszczuk.
23 kwietnia – prezes PoZŻ Bogusław Witkowski
i komandor SKŻ Ergo Hes�a Sopot Krys�an Hlavaty
podpisali porozumienie o współpracy.
23 kwietnia – w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
w Gdyni odbyło się spotkanie organizatorów Święta
Morza.
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12-13 września – w Sopocie miał miejsce Memoriał
Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega.
24 września – w siedzibie Fundacji Helios odbyło się
spotkanie organizatorów Święta Morza.
26-27 września – w Gdyni rozegrano Mistrzostwa Polski
w klasie O’pen Bic, Otwarte Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w klasach Laser Radial i Laser 4,7 oraz
Otwarte Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w klasie 420.
3 października – w Gdyni odbyła się 64 Błękitna Wstęga
Zatoki Gdańskiej.
3-4 października – w Gdyni w ramach Narodowego
Dnia Sportu przeprowadzone zostały: Jesienny Puchar
Gdyni Harken Cup oraz Otwarte Mistrzostwa Okręgu
Pomorskiego w klasie Op�mist grupa B, a także regaty
klasy O’pen Bic.
5 października – w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się
konferencja prasowa zapowiadająca Zlot jachtów z duszą
„Próchno i Rdza”.
8 października – w siedzibie PoZŻ odbyła się konferencja
prasowa na powitanie załogi jachtu Barlovento II,
powracającej z rekordowego w skali światowej rejsu na
północ.

16-17 maja – w Sielcu, podczas Nocy Muzeów, otwarto
wystawę poświęconą admirałowi Józefowi Unrugowi.
17 maja – minęło pół wieku od powstania PoZŻ.
20 maja – na Darze Młodzieży w Gdyni odbyła się
konferencja prasowa zapowiadająca Święto Morza 2015.
21 maja – w siedzibie PoZŻ zorganizowano konferencję
prasową przed regatami Energa Sailing Cup – Puchar YKP
GDYNIA.
25 maja – w siedzibie PoZŻ otwarta została wystawa
„Żagle”, prac malarskich dzieci i młodzieży z Pracowni
Malarstwa Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.
27 maja – w SKŻ odbyła się konferencja prasowa
zapowiadająca regaty organizowane przez ten klub.
27-29 maja – z wizytą w PoZŻ przebywali przedstawiciele
Svenska Kryssarklubben, ogólnoszwedzkiego związku
skupiającego ponad 40 tys. żeglarzy.
29 maja – w Gdyni odbyło się otwarcie sezonu
żeglarskiego na Pomorzu, podczas którego odsłonięto
tablicę Wojciecha Orszuloka w Alei Żeglarstwa Polskiego i
otwarto wystawę trofeów polskich żeglarzy.

26 czerwca – w gdyńskiej marinie odbył się chrzest
nowego jachtu YKP GDYNIA.

9-11 października – w Gdyni odbył się Zlot jachtów
z duszą „Próchno i Rdza”.

30 czerwca – wystartował Żeglarski.info Portal
Informacyjny.

10 października – w ramach „Próchna i Rdzy” w Alei
Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięta została tablica
poświęcona Witoldowi Bublewskiemu. Został zakończony
Pomorski Sezon Żeglarski 2015.

1 lipca – w siedzibie Fundacji Helios odbyło się spotkanie
organizatorów Święta Morza podsumowujące imprezę.
3-5 lipca – w Gdyni rozegrano XXIX Puchar Miasta Gdyni
w klasie Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7 i O’pen
Bic.
9-12 lipca – w Gdyni odbyły się międzynarodowe
regaty zaliczane do Pucharu Europy w klasie O’pen Bic.
10-12 lipca – Zlot jachtów Nefryt i Albin Vega – Dacron
’70 w Gdańsku.

29-31 maja – odbył się Żeglarski Puchar Trójmiasta.

30 lipca-2 sierpnia – w Gdyni odbyły się Targi Wiatr
i Woda.

31 maja – w Pucku rozegrane zostały VII Regaty
o Memoriał Tony’ego Halika.

8 sierpnia – na wodach Zatoki Gdańskiej rozegrano regaty
o Puchar Korsarza.

zeglarski.info

17 października – w Elblągu odbyła się uroczysta gala
rozdania nagród w Pucharze Bałtyku Południowego.
21 października – w Gdyni otwarto Pomorską Szkołę
Żeglarstwa i Edukacji Morskiej PoZŻ.
1 listopada – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy tym co
odeszli na wieczną wachtę pod pomnikiem „Zaginionych
na morzu” w Gdyni.
4 listopada – w siedzibie PoZŻ odbyło się spotkanie
organizatorów Święta Morza.
11 listopada – udział w gdyńskiej Paradzie Niepodległości.

Opr. Tomasz Falba
Fot. Łukasz Głowala
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miał z samodzielnych Okręgowych Związków Żeglarskich,
do których przystępowałyby kluby i stowarzyszenia.
Na sejmiku w 1965 roku zaakceptowano nowy system, otwierając tym samym drogę do powstawania niezależnych struktur w regionie.
Na Pomorzu Zarząd Okręgu zwołał zebranie organizacyjne na 17 maja 1965 roku. Pojawili się na nim przedstawiciele najważniejszych klubów – Polskiego Klubu Morskiego Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Błękitni” Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Portowiec”
Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Motława”
Gdańsk, Yacht Klubu Stoczni Gdańskiej, Yacht Klubu Morskiego „Neptun” Gdańsk, Yacht Klubu Morskiego „Kotwi-

Związek
Z HistoriĄ
Ponad 80 klubów, 39 657 patentów żeglarza
jachtowego, 76 534 sportowych książeczek
żeglarskich... To 50 lat Pomorskiego
Związku Żeglarskiego.
Początki struktur związkowych na Pomorzu sięgają
drugiej połowy lat 30. ub. wieku. W 1937 roku Polski Związek Żeglarski ustanowił w Gdyni Delegaturę Wybrzeże, na
której czele stanął admirał Józef Unrug – dowódca Floty
w Gdyni, komandor Oddziału Morskiego YACHT KLUBU
POLSKI i organizator gdyńskiego jach�ngu. Jej funkcjonowanie zostało przerwane przez II wojnę światową.
W lipcu 1945 roku PZŻ nowym delegatem mianował Stanisława Szymborskiego, przedwojennego harcerza
i późniejszego profesora Politechniki Gdańskiej. W 1946
roku powstał Zarząd Delegatury Wybrzeże, pierwszy organ, który skupiał przedstawicieli klubów i organizacji żeglarskich z Pomorza.
Taka forma organizacji istniała do 1951 roku, kiedy
PZŻ został rozwiązany, podobnie jak większa część klubów.
Wraz z jego reaktywacją w 1956 roku powstały okręgi, które organizowały lokalne życie żeglarskie. Okręg Gdański
wydawał patenty i konsultował budowę nowych pawilo-

Poniemiecki jacht Swantewid,
przekazany po 1945 roku
Yacht Klubowi Polska YMCA,
zacumowany w Sztokholmie w 1947 r.
Fot. Franciszek Kuśnierz

nów klubowych w Gdyni, otrzymał też w administrowanie
basen żeglarski imienia Mariusza Zaruskiego. Zarząd Okręgu ustanowił również nagrodę im. Conrada dla najlepszego rejsu w sezonie.

Samodzielny okręg

W okresie 50 lat działalności
w Pomorskim Związku
Żeglarskim wydano 39 657
patentów żeglarza jachtowego,
21 590 patentów sternika
jachtowego, 335 patentów
sternika lodowego.
ca” Gdynia, YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA, Yacht Klubu
„Stal” Gdynia, Morskiego Związkowego Klubu Sportowego „Gdynia” Gdynia, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamech” Elbląg i Klubu Morskiego AZS Gdańsk.
Pierwszym prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego został dotychczasowy przewodniczący
Okręgu – Wojciech Orszulok – który funkcję tę pełnił do
końca 1966 roku. Przez kolejne dwa lata jego pracę kon-

Szybko po reaktywacji Polskiego Związku Żeglarskiego okazało się, że jego forma organizacyjna mocno odstaje od potrzeb gwałtownie rozwijającego się żeglarstwa.
Problemem była zwłaszcza organizacja sejmików, które
z roku na rok gromadziły coraz więcej uczestników. Rozwiązaniem była decentralizacja PZŻ, który składać się

Uchwała z podpisami założycieli GOZŻ
z 17 maja 1965 roku.
Fot. z archiwum PoZŻ

tynuował Romuald Pietraszek, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Złoty czas żeglarstwa
W 1968 roku na prezesa wybrany został Stanisław Bejger, który sprawował tę funkcję do 1975 roku
– w niezwykle bogatym dla polskiego żeglarstwa okresie. W 1971 roku w oparciu o GOZŻ powstała Rada Rozwoju Żeglarstwa, która miała na celu zdobywanie dofinansowania dla żeglarskich inicjatyw. W regatach
OSTAR-72 wzięło udział dwóch pomorskich zawodników.
W końcu ruszyła budowa pawilonów klubowych w Gdyni,
a w 1974 roku udało się zorganizować Operację Żagiel.
Sam Związek po licznych perturbacjach znalazł niewielką siedzibę przy ulicy Słowackiego w Gdyni i rozpoczął przygotowania do budowy przy gdyńskiej marinie
Domu Żeglarza, który miał być centrum życia żeglarskiego. Niestety spory o kształt inwestycji i kryzys gospodarczy lat 80. spowodowały, że ciekawy projekt architektoniczny nie został nigdy zrealizowany.

Głośne rejsy

Juliusz Sieradzki, konstruktor narodowej klasy Omega, na regatach.
Fot. ze zbiorów JKM „Gryf”
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Żeglarska młodzież Centralnego
Klubu Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza,
obecnego JKM „Gryf” - lata 50.
Fot. Franciszek Kuśnierz

zeglarski.info

Po wyjeździe Stanisława Bejgera z Gdyni, w GOZŻ
przez cztery lata stanowisko prezesa obejmowały kolejno
trzy osoby: Zdzisław Łukasiewicz, Stefan Gierke i Czesław
Znajewski. Nie przeszkodziło to jednak zarówno wydaniu
pierwszego Informatora Żeglarskiego, jak i wsparciu głośnych rejsów – Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz dookoła
świata czy Dariusza Boguckiego wokół obu Ameryk.
W 1979 roku prezesem został Bolesław Mazurkiewicz,
który po 13 latach nieprzerwanego pełnienia tej funkcji,

zeglarski.info
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Załoga jachtu Copernicus przed startem do regat The
Whitbread Round the World Race. Gdynia - 24 sierpnia 1973 r.

2015

Fot. ze zbiorów Zygfryda Perlickiego

Początek odbudowy po zniszczeniach wojennych
nabrzeży basenu jachtowego w Gdyni w 1946 roku.
Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Jachty w basenie żeglarskim w Gdyni w 1952 roku.
Fot. Edward Krokowski

Logo Okręgu Gdańskiego
Polskiego Związku
Żeglarskiego, funkcjonujące
w pierwszej połowie lat 60.

Logo Gdańskiego i Pomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego
w latach 1965-2014.

przez aklamację został ogłoszony prezesem honorowym.
Zasłużenie, bo także dzięki niemu pomorskie żeglarstwo
spokojnie przetrwało trudne lata 80. Duża część wysiłku Związku szła na poszukiwanie funduszy na działalność
własną i klubów, a problemem było nawet zdobycie paliwa do motorówek. Próbowano obchodzić wprowadzone
wraz ze stanem wojennym zakazy żeglugi – stąd o Puchar
Gdańska żeglarze rywalizowali na… Zalewie Zegrzyńskim.
Żywe były za to ideały Solidarności – Rada Trenerów już
8 września 1980 roku wystosowała własne 14 wniosków
i postulatów, w tym dotyczący powołania związku zawodowego pracowników resortu kultury fizycznej i sportu.

Logo Pomorskiego Związku
Żeglarskiego od 2014 roku.

li się ze wszystkimi wyzwaniami przełomu XX i XXI wieku.
A problemów było sporo – zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Związku czy stopniowy upadek przedsiębiorstw patronujących klubom.
Przed Związkiem otworzyły się jednak nowe możliwości
– współorganizacja żeglarskich konferencji bezpieczeństwa czy Fes�walu Sail-94 – a pomorscy sportowcy coraz lepiej radzili sobie na międzynarodowych imprezach.

Przez 50 lat do
Pomorskiego Związku
Żeglarskiego należało ponad
80 klubów, sekcji
i stowarzyszeń żeglarskich.

Wyzwania przełomu
Choć Bolesław Mazurkiewicz wprowadzał Związek
w lata 90., to Bogdan Kamieński i Tomasz Gajek mierzyJeszcze w latach 50. – zatopiony jacht
w gdyńskiej marinie.
Fot. Franciszek Kuśnierz

Zygfryd „Zyga” Perlicki, słynny
regatowiec i olimpijczyk,
na Finnie podczas Mistrzostw
Okręgu Gdańskiego w 1969 roku.
Fot. ze zbiorów Zygfryda Perlickiego

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta w historii,
która samotnie, na jachcie Mazurek, opłynęła świat.
Fot. Wojciech Samoliński

Po październikowej
odwilży wyprawa w świat: na mecie regat
Gdynia - Helsinki z 1959 r. – marina w Helsinkach.

Załoga Gedanii i jej kapitan Dariusz Bogucki (pierwszy z prawej)
przy Rybackim Pobrzeżu w Gdańsku.
Fot. Adam Gurgul

Fot. Franciszek Kuśnierz

Przygotowania do rozpoczęcia zawodów
bojerowych na Zalewie Wiślanym.
Fot. Jerzy Rusak

Leonid Teliga w zachwycie - moment wyjeżdżania z hangaru
Optego,na którym opłynie samotnie świat - połowa lat 60.
Fot. ze zbiorów Macieja Dowhyluka
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Bywały zimy… Odśnieżanie przed budynkiem JKM LOK „Gryf”.
Gdynia - marzec 1965 r.
Fot. Franciszek Kuśnierz
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50 lat Pomorskiego Związku
Żeglarskiego - w liczbach

Prezesi Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Zbigniew Puchalski na Mirandzie w gdyńskiej
marinie w 1972 roku.

Wojciech Orszulok (1917-2011), prezes Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Żeglarskiego w latach 19621965 i pierwszy prezes Gdańskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego od 1965 do 1966 roku. Organizator samotnych rejsów do Islandii na Kismecie i Eurosie. Zawodowo
związany m.in. z Centralnym Biurem Konstrukcji Okrętowych i Wyższą Szkołą Morską w Gdyni.

Fot. ze zbiorów Zygfryda Perlickiego

Romuald Pietraszek (1933-2010), kapitan żeglugi wielkiej,
dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 1966-1968
i prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w latach 1969-1978. Współinicjator budowy Portu Północnego w Gdańsku. Pełnił funkcję prezesa GOZŻ w latach 1966-1968.

Rok

Bolesław Mazurkiewicz, żeglarz, późniejszy rektor
Politechniki Gdańskiej i prezes Gdańskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego, na jachcie Jan z Kolna podczas
Operacji Żagiel '74.
Fot. Franciszek Kuśnierz

Stanisław Bejger (ur. 1929), polityk i dyplomata z okresu PRL. Od lat 50. związany z przedsiębiorstwami morskimi – Chipolbrokiem, Polskimi Liniami Oceanicznymi
i Ministerstwem Żeglugi. Od 1951 r. w Komitecie
Wojewódzkim PZPR, w latach 1982-1988 I sekretarz PZPR
w Gdańsku. Prezes GOZŻ w latach 1968-1975.
Zdzisław Łukasiewicz (1920-1976), prawnik z wykształcenia, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 19681976. Pełnił funkcję prezesa GOZŻ w latach 1975-1976.
Stefan Gierke (1918-2001), żeglarz i działacz żeglarski,
związany z YACHT KLUBEM POLSKI GDYNIA. Wieloletni
przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów. Prezes
GOZŻ w latach 1976-1977.

W 1999 roku powstało województwo pomorskie
i zmienił się obszar działalności Związku. Dołączyły do niego wówczas kluby znad jeziora Charzykowskiego. Zmianie
uległa nazwa - na Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
W 2009 roku Stanisław Kalinowski rozpoczął, a zastępujący go od 2011 roku Edward Kinas kontynuował, organizację gal żeglarskich podsumowujących sezon.

Przez 50 lat historii
Pomorski Związek Żeglarski
wydał 76 534 sportowych
książeczek żeglarskich.
Modernizowanie Związku
W 2012 roku prezesem został Bogusław Witkowski, który reformowanie Związku rozpoczął od znalezienia nowej, przestronnej siedziby w pawilonie YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA. W 2013 roku do życia powołano Biuro Prasowe, które zajęło się promocją żeglarstwa i organizacją wielu projektów. Spośród największych akcji wymienić można Kino pod żaglami, Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego czy Pomorze na morze. Rozpoczęto także wydawanie rocznika „Hals”.
W 2014 roku zmianie uległo również logo – herb województwa pomorskiego zastąpił herb Gdańska – oraz nazwa, która brzmi odtąd Pomorski Związek Żeglarski.

Jędrzej Szerle

Czesław Znajewski (1919-1990), jeden z najważniejszych
pracowników przemysłu stoczniowego w PRL. Pełnił m.in.
obowiązki dyrektora naczelnego Stoczni Gdańskiej, zakładu „Elmor” i Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych. Prezes GOZŻ w latach 1977-1979.

Rok 1973 i zorganizowany przez YKP GDYNIA rejs
na Maderę Janem z Kolna. Po powrocie załoga
uhonorowana została Nagrodą Corada za najlepszy rejs
w sezonie.
Fot. ze zbiorów załogi

Bolesław Mazurkiewicz (ur. 1931), prezes honorowy
Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, były rektor Politechniki Gdańskiej. Związany m.in. z YKP GDYNIA,
JKM „Gryf” i Morskim Związkowym Klubem Sportowym
„Gdynia”, którego był komandorem. Wieloletni sekretarz i prezes Rady Rozwoju Żeglarstwa Województwa
Gdańskiego. Prezes GOZŻ w latach 1979-1992.
Bogdan Kamieński (1928-2011), członek Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego, były komandor JKM „Gryf”, od lat 50. związany z Yacht Klubem „Stal”
Gdynia. Kapitan żeglugi wielkiej. Prezes GOZŻ w latach
1992-1996.
Tomasz Gajek (ur. 1947), wieloletni dyrektor Polskiego
Ratownictwa Okrętowego, przedsiębiorca. Prezes Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Pomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego w latach 1996-2008.

Mycie pokładu na Orionie podczas rejsu do RFN w 1984 r.
Fot. Franciszek Kuśnierz

Stanisław Kalinowski (ur. 1945), żeglarz związany z Chojnickim Klubem Żeglarskim. Poseł na Sejm IV kadencji.
Prezes POZŻ w latach 2008-2011.
Edward Kinas (ur. 1935), wieloletni działacz Polskiego
i Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz komandor
Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” Gdynia.
Doświadczony żeglarz, który w 2005 roku na Tornadzie
wygrał regaty The Cu�y Sark Tall Ship’s Races w klasie
„C”. Oficer Marynarki Wojennej w stopniu komandora.
Bogusław Witkowski (ur. 1954), przedsiębiorca i członek
YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA. Opiekun jachtu Miranda
Zbigniewa Puchalskiego, zaangażowany również w organizację Volvo Gdynia Sailing Days. Od 2012 roku prezes
Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Zenon Gralak, sekretarz jury, ogłasza nagrodę Rejs
Roku 84 – marzec 1985 r.

1961
1962
1963
1964
17.05.1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Liczba
klubów

Liczba
żeglarzy

bd
bd
28
bd
12
bd
bd
26
26
25
26
27
29
30
34
30
31
34
34
36
37
38
bd
42
42
bd
46
bd
46
46
22
bd
bd
32
33
bd
bd
31
36
36
bd
bd
48
48
48
bd
44
48
49
50
45
52
53
48
49

3187
7300
7844
bd
bd
bd
bd
bd
8738
8769
8847
9429
10 955
12 587
12 754
13 572
14 799
14 284
15 377
15 181
13 635
13 635
bd
7741
11 980
bd
10 881
bd
11 833
8337
2873
bd
bd
3400
3440
bd
bd
3207
3522
bd
bd
3308
2710
3071
3308
bd
2529
2735
2376
2416
2448
3266
2994
2916
2916

Fot. ze zbiorów Zenona Gralaka
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POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Gdański Klub Morski LOK

Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Klub Żeglarski POLPHARMA

al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
www.zeglarski.info

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

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

ul. Pelplińska 19

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
Filip Lipski, trener koordynator
tel. 690 635 566
e-mail: filip.lipski@pozz.org.pl
konto bankowe Raiffeisen Polbank EFG
- nr 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011
NIP 586-010-40-03
Biuro Prasowe
e-mail: media@pozz.org.pl
kierownik biura: Tomasz Falba,
tel. 605-553-414
Patrycja Spytek
tel. 661-103-479
Żeglarski.info:
Ilona Miluszewska, tel. 605-553-413
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego:
Jędrzej Szerle, tel. 506-859-345
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-16.00

Kluby zrzeszone w PoZŻ:
Akademicki Klub Morski
w Gdańsku
ul. Stogi 18
80-642 Gdańsk (Górki Zachodnie)
tel. 698-442-218
e-mail: akm@akm.gda.pl
www.akm.gda.pl

ul. Rybacka 1
89-606 Charzykowy
tel. (52) 398-81-20

ul. Wita Stwosza 73/11

83-110 Tczew

tel. (58) 563-13-67
e-mail:

80-308 Gdańsk

tel. 609-578-304
e-mail: tczewskiklubmorski@gmail.com

andrzej.dziuban@polpharma.com

Gdański Klub Żeglarski

Jacht Klub OPTY Ustka

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

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

ul. Rybacka 8

Harcerski Jacht Klub WODNIK
Gdańsk

89-606 Charzykowy

tel. 502-398-398
e-mail: neptun@gkpneptun.pl
www.gkpneptun.pl

www.klubmorski.tczew.pl

SŻ Klub Sportowy AZS AWFiS
Gdańsk

ul. Żuławska 58

UKS CEDRAKI

ul. Czyżewskiego 29

83-020 Cedry Wielkie

tel. (52) 398-81-60
e-mail: lks@charzykowy.pl

80-336 Gdańsk

www.lks.charzykowy.pl

tel. (58) 552-47-21

Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA

Miejski Klub Żeglarski ARKA Gdynia

e-mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
www.azsawfis.pl

al. Jana Pawła II 3

ul. Złota Karczma 13B/9
80-297 Gdańsk
tel. 501-047-626
e-mail: blizagdansk@o2.pl
www: klub.bliza.w.interia.pl

al. Jana Pawła II 13 D

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
tel. 502-504-980
e-mail: woda@gdanska.zhp.pl

SŻ Politechniki Gdańskiej

tel. (58) 718-79-51

al. Zwycięstwa 12

e-mail: gaz@list.pl
www.akademiazeglarstwa.com.pl

Harcerski Krąg Morski BRYZG

Klub Sportowy ISKRA AMW

Morski Klub Żeglarski AZS Gdańsk
ul. Brygidki 15
80-856 Gdańsk
tel. (58) 556-97-38
e-mail: syconrad@o2.pl
www.syjosephconrad.pl

ul. Kasztanowa 42

ul. Śmidowicza 69

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

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

JKMW KOTWICA

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

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

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

Klub Sportowy Zatoka Puck
ul. Lipowa 3 A
84-100 Puck
tel. (58) 673-20-47
e-mail: maciek@zatokapuck.pl
www.zatokapuck.pl

tel. (58) 620-77-75
e-mail: andrzej.lutomski@wp.pl
www.mkzarka.pl

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

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

Jachtklub PORTOWIEC Gdańsk

Klub Wodny LOK
ul. Hallera 19 B
83-200 Starogard Gdański
tel. 601-150-682
e-mail: gamm2@wp.pl

Klub Żeglarski VI-KING
ul. Sienkiewicza 1 P
77-300 Człuchów
tel. (59) 834-41-35
e-mail: kontakt@vi-king.org
www.vi-king.org

80-219 Gdańsk
tel. 609-176-750
e-mail: pgzagle@gmail.com
www.zagle.pg.gda.pl

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

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

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

ul. Nadmorska 41
81-198 Kosakowo
tel. 505-915-841

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

zeglarski.info

UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa
81-345 Gdynia

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

Klub Turystyki Żeglarskiej ELEMIR

ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk
tel. 511-225-893
e-mail: poczta@portowiec.com
www.portowiec.com

ul. Chwaszczyńska 172
81-571 Gdynia
tel. 509-862-011
e-mail: rkosiorek@vp.pl

81-345 Gdynia

tel. (58) 683-61-26
e-mail: joatroj@wp.pl

Stowarzyszenie Port Mechelinki

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

UKS Jastarnia
ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-25-05
e-mail: biuro@ukswjastarni.pl
www.ukswjastarni.pl

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

UKS KOTWICA Gdynia

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

al. Jana Pawła II 13
81-345 Gdynia
tel. 691-994-449
e-mail: szkolka@ukskotwica.pl
www.ukskg.webd.pl

UKS NAVIGO
ul. Bitwy pod Płowcami 67 A
81-731 Sopot
tel. 503-114-384
e-mail: katamaran@sopot.pl
www.katamaran.sopot.pl

e-mail: biuro@chkz.pl
www.chkz.pl
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Tczewski Klub Morski
ul. 30 Stycznia 4

83-200 Starogard Gdański

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

Jachtklub Morski RODA
Chojnicki Klub Żeglarski

SŻ Gdański Klub Płetwonurków
NEPTUN

ważne adresy

ważne adresy

Zapraszamy!

zeglarski.info
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ważne adresy

2015

UKS WIKING

Yacht Klub Północny Gdańsk

Usługi Rekreacyjne Andrzej Mizgier

ul. Szkolna 19

ul. Tamka 5

ul. Małcużyńskiego 16

83-342 Kamienica Królewska

80-609 Gdańsk

80-171 Gdańsk

tel. (58) 681-92-42
e-mail: biuro@ukswiking.pl

tel. (58) 305-05-07

tel. (58) 302-11-73

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

e-mail: amizgier@wp.pl
www.szkolenia-mizgier.pl

UKS Wodniacy Garczyn

Yacht Klub STAL

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

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

SEKSTANT - Szkoła Żeglarstwa
Maciej Sodkiewicz

www.ukswiking.pl

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

UKŻ LAMELKA
ul. 3 Maja 14
83-300 Kartuzy
tel. (58) 685-40-50 wew. 26
e-mail: lamelka@lamel.com.pl
www.lamelka.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

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

Yacht Klub 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
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Członkowie wspierający PoZŻ:
4winds Szkoła Żeglarstwa
Krzysztof Piwnicki
al. Jana Pawła II 5
81-345 Gdynia
tel. 501-693-470
e-mail: biuro@4winds.pl
www.4winds.pl

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

Fundacja HELIOS
al. Jana Pawła II 11 A
81-345 Gdynia
tel. 535-858-686
e-mail: info.helios@o2.pl
www.fundacja-helios.pl

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

NZOZ Centrum Rehabilitacji
Mira-Med
Jarosław Popiołkiewicz

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

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

zeglarski.info

ul. Warszawska 34/36
81-317 Gdynia
tel. 607-807-777

EMPATIA - Fundacja Na Rzecz
Integracji Społecznej
ul. Mikołajecka 12
60-461 Poznań
tel. 605-042-006
e-mail: awiwa13@gmail.com
www.fundacjaempa�a.pl

Oprac. Patrycja Spytek,
Zofia Majewska-Cielebąk
Zdjęcia: Ilona Miluszewska

