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Drodzy przyjaciele Żeglarze,

Minął kolejny miesiąc, kiedy realizowaliśmy wiele wyzwań w polskim żeglarstwie, na arenach
krajowych i międzynarodowych.
Początek czerwca to triumf Karoliny Winkowskiej w The 2018 Wind Voyager Triple-S
Invitational, najważniejszych tegorocznych zawodach kiteboardingowych wakestyle zaliczanych do
Kite Park League, które w dniach 2-8 czerwca odbyły się w Cape Hatteras w Stanach Zjednoczonych.
Z kolei dzień później zakończyły się finałowe regaty z cyklu żeglarskiego Pucharu Świata klas
olimpijskich w Marsylii, gdzie dobrze zaprezentowali się nasi windsurferzy - Radosław Furmański
zajął czwarte, a Paweł Tarnowski i Zofia Klepacka piąte miejsce.
Tego samego dnia Szymon Kuczyński został uroczyście powitany w Marinie Kamień
Pomorski, po tym jak samotnie opłynął Ziemię. Polak ustanowił rekord świata w samotnej, bez
zawijania do portu, okołoziemskiej żegludze na najmniejszym jachcie w historii. Gratuluję mu tego
wspaniałego wyczynu. To niewątpliwie wspaniała okazja do pokazania żeglarstwa jako formy
aktywności o charakterze sportowym, patriotycznym i edukacyjnym.
Polski Związek Żeglarski uczestniczył w jubileuszowym, 20. Pikniku Olimpijskim,
przygotowując na swoim stoisku szereg atrakcji oraz konkursy z nagrodami. Dla odwiedzających
przygotowane były m.in. punkt animacji dla dzieci, nauka pływania na jachcie klasy Optimist pod
okiem instruktorów czy symulator jachtu na brzegu.
W czerwcu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego. Podczas
spotkania, w ramach spraw organizacyjno-statutowych omówione zostały wytyczne Ministerstwa
Sportu i Turystyki wynikające z Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych. Po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokonano podziału odpowiedzialności celem realizacji
wyznaczonych wytycznych.
Ponadto podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PZŻ Łebskiego Klubu
Żeglarskiego z siedzibą w Łebie oraz stowarzyszenia ProSport z siedzibą w Bobięcinie k. Miastka.
Następnie omówiono sprawy związane z nową ustawą Prawo wodne i przepisami
wykonawczymi do tego aktu prawnego. Powołany został międzystowarzyszeniowy zespół
konsultacyjny, który będzie działał we współpracy z PZŻ. Ma on na celu zbieranie i analizę opinii ze
środowiska żeglarskiego i wodniackiego na temat problemów związanych z nową ustawą, która
wprowadziła m.in. wysokie opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, na których
zlokalizowane są przystanie i porty obsługujące ruch żeglarski i wodniacki w Polsce. Zespół będzie
miał także za zadanie podjąć konkretne działania, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zmierzające do wprowadzenia niezbędnych zmian do ustawy.
W zakresie spraw sportowych podjęto decyzje o zatwierdzeniu egzaminu na stopień
zawodowy w żeglarstwie instruktora sportu PZŻ II klasy i nadaniu stopnia sędziego sportowego PZŻ
klasy drugiej pięciu osobom.

W ramach spraw dotyczących żeglarstwa morskiego zatwierdzono regulamin powoływania
Kadry Narodowej w Żeglarstwie Morskim. Są to działania, które po raz pierwszy zostały podjęte
w tym obszarze.
W minionym miesiącu polski jacht „Copernicus" wystartował w regatach z Göteborga do
Hagi w ramach Wyścigu Legend Volvo Ocean Race. Rolę kapitana pełnił Bronisław Tarnacki, który
w 1973 r. startował na tej łodzi w pierwszej edycji regat Withbread Round the World Race, przejętych
później przez Volvo. Tym samym Polak oraz nasza jednostka przeszli do historii. Trymerem w czasie
wyścigu był jego syn Piotr Tarnacki, znakomity polski regatowiec, siedmiokrotny mistrz świata
w klasie Micro. To kolejny historyczny i piękny moment, ponieważ syn mógł razem z ojcem wziąć
udział w tych słynnych zawodach. Przy okazji wypłynięcia „Copernicusa” z Gdyni w gdyńskiej Alei
Żeglarstwa Polskiego odsłonięto pamiątkowe tablice poświęcone zasłużonym żeglarzom Zygfrydowi
„Zydze” Perlickiemu i Zbigniewowi Puchalskiemu, członkom załogi w tamtej historycznej wyprawie.
Podczas Święta Morza w Gdyni odsłonięto Pomnik Polski Morskiej, mający upamiętniać
polskie związki z morzem. Odbyły się też zawody zaliczane do Morskiego Żeglarskiego Pucharu
Polski: regaty o Puchar Mariny Gdańsk i Dni Morza w Świnoujściu. Ponadto rozegrano
Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków w Krynicy Morskiej.
Druga połowa miesiąca to sukcesy naszych zawodników, którzy po raz kolejny dali nam wiele
powodów do dumy. W żeglarskim Tygodniu Kilońskim w Kilonii złoty i brązowy medal mistrzostw
Europy żeglarzy z niepełnosprawnością w klasie 303 wywalczyli Piotr Cichocki oraz Waldemar
Woźniak. Z kolei wicemistrzem świata w klasie Laser Radial został Aleksander Arian. Podczas tych
regat 3. miejsce w klasie 49er zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, a całe podium w klasie
Laser Radial kategorii Open zdominowali Tytus Butowski, Łukasz Machowski oraz Mikołaj Silny.
W pierwszy weekend lata Omegi triumfalnie powróciły do Warszawy. W regatach o Puchar
Dzielnicy Wisła wystartowało 18 załóg. Podczas dwóch dni zmagań 60 zawodników rywalizowało
o trofea na wyjątkowym i niełatwym akwenie, jakim jest rzeka. Puchar w klasie Omega trafił w ręce
załogi Legii Warszawa.
W czerwcu wystartowała także XII już edycja kampanii społecznej „Pływam bez promili”.
Akcja propaguje zasady bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą, przestrzega przed
łączeniem kąpieli i alkoholu oraz jest odpowiedzią na wciąż wysoki współczynnik utonięć w Polsce.
W ramach żeglarstwa śródlądowego pojawiły się już także pierwsze zgłoszenia do
Ogólnopolskich Regat Żeglarskich o Puchar Prezesa PZŻ. Poza tym rozpoczęła się weryfikacja
stowarzyszeń aktywnych klas amatorskich, co będzie skutkowało utworzeniem rejestru tych klas.
Ma to na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Polskimi Związkiem Żeglarskim, a klasami
amatorskimi.
Pod koniec miesiąca rozpoczęło się w Gdyni żeglarskie święto, czyli 19. edycja Volvo Gdynia
Sailing Days - największa żeglarska impreza w Polsce, w ramach której regularnie odbywają się m.in.
mistrzostwa międzynarodowe różnych kategorii wiekowych. W tym roku zdecydowanie najwyższą
rangę festiwalu mają mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach 49er, 49erFX i Nacra 17. Bardzo
ważnymi regatami są także mistrzostwa świata do lat 21 klas Laser Standard i Laser Radial oraz
mistrzostwa świata juniorów w klasie Laser 4.7.
W ostatnich dniach czerwca Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim zorganizowała w Gdyni
Charytatywne Regaty Żeglarskie PGNiG Challenge, z których dochód przeznaczony będzie na rzecz
hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Impreza, poza piękną inicjatywą, to także
rywalizacja sportowa i doskonała zabawa. Zwyciężyła załoga PGNiG Upstream Norway AS ze
sternikiem Zbigniewem Gutkowskim. Wśród członków załóg znaleźli m.in. także utytułowany
żeglarz Maciej Grabowski i nasz utalentowany kadrowicz w klasie 49er Dominik Buksak. Z kolei na
najniższym stopniu podium stanęła załoga, w której żeglował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

W lipcu czekają nas kolejne emocje związane z występami polskich żeglarzy w kraju oraz na
arenach międzynarodowych. Przed nami wspomniane mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach
49er, 49erFX i Nacra 17, a także mistrzostwa świata do lat 21 klas Laser Standard i Laser Radial oraz
mistrzostwa świata juniorów w klasie Laser 4.7, które odbędą się w ramach Volvo Gdynia Sailing
Days, gromadzących łącznie ponad 2000 zawodników. Poza tym naszych młodych reprezentantów
czeka występ na Mistrzostwach Świata Juniorów World Sailing, które w dniach 14-21 lipca odbędą się
w Corpus Christi w Stanach Zjednoczonych. Do tego w Gdyni w dniach 18-27 lipca odbędą się
mistrzostwa świata w klasie 505, gdzie na starcie stanie ponad 130 załóg.
Wszystkim żeglarzom życzę pomyślnych wiatrów i dobrych kursów w stronę popularyzacji
naszego sportu. Dziękuję za nieustanne zaangażowanie oraz współpracę i zachęcam, abyście nadal
przedstawiali swoje wizje i pomysły. Wszyscy razem będziemy starali się żeglować dobrym kursem.

Prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego

Tomasz CHAMERA

