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                                  OD  REDAKCJI 
 
 
                                      Do drugiego w ydania 
 
 

Prawie zawsze jest tak, że kiedy zobaczy się wydrukowane wspomnienia, opisane wy-
darzenia z dalszych i bliższych lat natychmiast nasza pamięć przypomina sobie to, co kiedyś 
przeżyliśmy, czego byliśmy świadkami i rodzi się chęć podzielenia się tym z innymi, chęć 
przelania tego na papier.  

  Tak też było po ukazaniu się drukiem „Kartek z dziejów 55-lecia KSW w Łodzi” 
Wydarzenie to stało się inspiracją dla wielu koleżanek i kolegów do sięgnięcia do wspo-
mnień, aby wzbogacić wiedzę o nas samych i przekazać wydarzenia, których byliśmy świad-
kami. Nadesłane materiały posłużyły do wydania drugiej edycji monografii, tym razem na 60-
lecie działalności ludzi nierozerwalnie związanych z żeglarstwem, z naszym klubem i z na-
szymi przyjaźniami.  

 W nadesłanych materiałach koleżanki i koledzy przypominają różne wydarzenia z 
klubu i rejsów, wspominają warte pamięci osoby, które w naszej poprzedniej monografii nie 
znalazły się. Uzupełniają listę członków klubu, wskazują nieścisłości, a nawet zwracają uwa-
gę na zwykłe błędy korektorskie. Za te wszystkie uwagi Redakcja serdecznie dziękuje.  

 W nowym, poprawionym i uzupełnionym wydaniu zamieszczamy „W życiorysach na 
żaglu pisanych” biogramy kolegów Zdzisława Bartczaka, Mirosława Januszkiewicza, Jerzego 
Jochimka i Jerzego Paszkowskiego. Uzupełniamy listę członków klubu o szesnaście osób, 
zaznaczamy na liście odejście w ostatnich latach dwóch kolegów na wieczną wachtę (Zbi-
gniew Borowski i Andrzej Kamiński) i uzupełniamy kalendarium klubu z ostatnich pięciu lat. 
Podajemy informacje o działaniu klubu w latach 2005 –2010 i opisujemy imprezy oraz wyda-
rzenia związane z obchodami sześćdziesięciolecia KSW. Informujemy też o tym, że spora 
grupa naszych koleżanek i kolegów została uhonorowana za swoją społeczną działalność, a 
klub otrzymał wiele wyrazów uznania.  

W związku z tym ulega zmianie układ materiału w porównaniu do wydania pierwsze-
go. Po rozdziale „Transformacje Klubu Sportów Wodnych” wchodzi nowy rozdział pod tytu-
łem „Działalność Klubu Sportów Wodnych  LMiR w latach 2005-2010”. Ale najwięcej miejsca w 
obecnej edycji zajmują wspomnienia naszych koleżanek i kolegów. Są w nich teksty związa-
ne z historią klubu, wspomnienia z pływania w dawnych i najnowszych latach, są też teksty 
wywołujące uśmiech. Zamieszczamy także trochę więcej zdjęć i materiałów ikonograficznych 
szczególnie z ostatniego okresu. 

  Zespół redakcyjny wykonał naprawdę dużą pracę, staraliśmy się, aby w sposób życz-
liwy i prawdziwy przedstawić historię naszego klubu oraz ludzi z nim związanych. Mamy 
więc nadzieję, że czytelnicy, koleżanki i koledzy przyjmą tę poprawioną, uzupełnioną, rozsze-
rzoną i wzbogaconą o nową ikonografię historię naszego klubu z życzliwością i zadowole-
niem.  

Nie zanosi się na wydanie następnej monografii, więc tym bardziej życzymy Wam i 
sobie, żeby ta monografia spełniła Wasze i nasze oczekiwania.   
 
 
Łódź, maj 2010. 
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Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi w ciągu 55 lat istnienia 
przechodził różne transformacje i koleje losu. Najpierw był klubem Ligi Morskiej, a po jej 
likwidacji w maju 1953 roku podlegał Lidze Przyjaciół Żołnierza. Od 1962 roku do lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku organizacyjnie był związany z Ligą Obrony Kraju. W roku 1989 
wrócił do Ligi Morskiej i Rzecznej. Dzieje tych przekształceń przedstawiamy w pierwszej 
części opracowania. 

Jak mogło to się udać, że mimo „zakrętów historii” Klub obchodzi w tym roku swoje 
55-lecie? 

Zadecydowało o tym wielkie zaangażowanie ludzi, którzy byli przez kilkadziesiąt lat 
związani z Klubem. Nie było ważne, komu i kiedy on podlegał. Ważne były woda i żagle, 
pasja i przyjaźń, poczucie wspólnoty i społeczna praca. Dzięki temu nie rozpłynął się w nie-
bycie Klub, który ma ogromne zasługi w rozwoju żeglarstwa w Łodzi, mieście nie mającym 
warunków do uprawiania sportów wodnych. To on wyszkolił setki sterników, dziesiątki kapi-
tanów, sędziów, instruktorów żeglarstwa i innych sportów wodnych, modelarzy i konstrukto-
rów łodzi. To jego członkowie swoją pracą, wiedzą i kwalifikacjami zadecydowali o pozycji 
KSW nie tylko w Łodzi, ale i w kraju. 

Do KSW w czasie 55 lat należały setki osób, ale o jego randze zadecydowali ci najak-
tywniejsi, ci, którzy potrafili połączyć naukę, pracę, uzyskiwanie wysokich kwalifikacji za-
wodowych ze społecznym zaangażowaniem i miłością do żagli oraz wody. I właśnie taką 
grupę aktywnych członków Klubu w czasie tych 55 lat starano się przedstawić w tej publika-
cji, w rozdziale „Życiorysy na żaglu pisane”. Niektórzy z nich odeszli już na wieczną wachtę, 
inni działają nadal.  

Zamieszczamy w tym opracowaniu wspomnienia z naszego żeglowania, a także kalen-
darium KSW, czyli krótką kronikę wydarzeń tych 55 lat. Na końcu podajemy listę prawie 300 
członków Klubu. Oczywiście nie wszyscy są na tej liście, bo przecież w ciągu tylu lat przewi-
nęły się przez Klub tysiące osób. Ale znaleźli się na niej ci, których przynależność do Klubu 
trwała na tyle długo, że pozostawili ślad w dokumentach i w naszej pamięci. 

Przekazując członkom i sympatykom Klubu to jubileuszowe opracowanie, pragniemy, 
aby zawarte w nim materiały odświeżyły wspomnienia wspólnych działań, przypomniały 
chwile trudne i dobre, radosne i smutne, okresy wzlotów i upadków, wspomnienia z rejsów i 
ośrodków szkolenia. Pragniemy też, aby przywróciły, choć na krótką chwilę, zapomnianych 
kolegów i różne zdarzenia z historii klubu, aby wywołały refleksję nad zmianami, jakie w tym 
okresie nastąpiły w życiu klubu i w życiu każdego z nas. 

 
 
 
Łódź, maj 2005 

 
 

OD  REDAKCJI 
 

(do pierwszego wydania) 
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DO  ŻEGLARZY 
 

KLUBU  SPORTÓW  WODNYCH  
LIGI  MORSKIEJ  I  RZECZNEJ  W  ŁODZI 

 

NA  55-LECIE 
 

Z okazji jubileuszu 55-lecia KSW LMiR wyrażam uznanie jego członkom. Trudno jest 
skwitować ponad półwieczny okres w krótkich słowach. Niewiele jest w Polsce klubów o tak 
długiej historii i tak dużych osiągnięciach. Pomimo wielu trudności, kłopotów i „zakrętów 
historii”, KSW ma wielki dorobek i osiągnięcia, które stawiają go w rzędzie najlepszych klu-
bów w regionie, a nawet w kraju.  

W ciągu minionych 55 lat Klub dał łódzkiemu środowisku rzeszę żeglarzy, sterników 
jachtowych, jachtowych sterników morskich, kapitanów, instruktorów żeglarstwa i sędziów 
regatowych. Wyszkolił też wielu żeglarzy regatowych, lodowych, sterników motorowodnych, 
kajakarzy, płetwonurków i ratowników wodnych.  

To Wasz Klub pierwszy w naszym regionie rozpoczął szkolenie morskie na własnym 
jachcie, wpływając na rozwój łódzkiego żeglarstwa morskiego. Wasi instruktorzy szkolili 
żeglarzy morskich nie tylko dla własnego klubu, ale i dla innych klubów Łodzi i wojewódz-
twa. 

To także Wasz Klub rozwinął szkutnictwo i budowę własnych jachtów, dając przykład 
innym klubom Okręgu. 

Jako prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, muszę szczególnie podkre-
ślić, że członkowie KSW w ciągu tych 55 lat byli bardzo aktywnymi działaczami ŁOZŻ. Peł-
nili i pełnią społecznie wiele ważnych funkcji w naszym Okręgu. Działali także i działają 
nadal we władzach krajowych PZŻ. Trzeba dodać, że członkowie KSW mieli też poważne 
zasługi w reaktywowaniu Polskiego Związku Żeglarskiego w czasie przemian popaździerni-
kowych w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. 

Zdumiewające i rzadko spotykane jest to, że w Waszym KSW działa tak duża grupa 
członków, którzy należą do Klubu ponad 50 lat i nadal są aktywni. 

Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu składam serdeczne życzenia dalszych osiągnięć i 
radości z uprawiania żeglarstwa. Niech zdrowie i energia wciąż Wam dopisują. 

A zgodnie z tradycją żeglarską, życzę całemu Klubowi stopy wody pod kilem i pomyśl-
nych wiatrów na następne lata.  

 
 

Prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
Krzysztof Olczak 

j.s.m., instr. żegl., sędzia reg. II kl. 
 
 
Łódź, rok 2005. 
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DO  ŻEGLARZY - JUBILATÓW - 
 

Z KLUBU  SPORTÓW  WODNYCH 
LIGI  MORSKIEJ  I  RZECZNEJ  W  ŁODZI 

 
 

Żeglarze skupieni w Klubie Sportów Wodnych stanowią samodzielne, zintegrowane 
środowisko wodniackie Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Łódzkiego. Zaangażowaniem swo-
ich członków nadają „ton” pracy społecznej swojego STOWARZYSZENIA, której wartość 
ideowa w spauperyzowanym społeczeństwie naszej epoki jest na wagę złota. Poziom działań 
KSW utrzymuje się ciągle na topie, bowiem dobór liderów tej ważnej organizacji był przed 
laty i jest obecnie trafny. Dbają oni o pielęgnowanie swoich historycznych tradycji i na bieżą-
co spełniają wynikające z żeglarskiego statutu powinności. 

Są ciągle organizatorami lub współorganizatorami najważniejszych wodniackich imprez 
okręgowych. Imprezy te są na ogół sprawdzianami ich umiejętności i wyszkolonych przez 
nich i inne łódzkie kluby młodych adeptów tej pięknej dyscypliny sportu. Ich aktywność i 
inwencja sprawiają, że żeglarstwo cieszy się nadal niesłabnącym zainteresowaniem.  

W 55-lecie powstania Klubu Sportów Wodnych, związanego od początku z Ligą Mor-
ską i Rzeczną, obchodzącą 80-lecie swego istnienia, składam działaczom KSW serdeczne 
podziękowania za trzymanie prawidłowego kursu na mapie województwa, z życzeniami „Tak 
trzymać!”. 

Niech najbliższe lata przyniosą Wam pasmo dalszych sukcesów w wodniackiej edukacji 
młodzieży i ideowych profitów z nią związanych. 

Niech Wasze łodzie dobrze Wam służą, a mocne wiatry w żagle wspomagają w poko-
nywaniu trudów społecznej roboty w zdrowiu i osobistej pomyślności. Niech niepowodzenia 
omijają burty Waszych jednostek, a dobre efekty działań niech sprawiają Wam radość ze 
spełnionych obowiązków wobec Ojczyzny. 

                                                                 Ahoj 
 
                                                                                 Stanisław Kobyliński 
                                                            Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego 
                                                                       Ligi Morskiej i Rzecznej 

 
Łódź, rok 2005.  
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Wprowadzenie 
 

Jest nasz Klub dość wyjątkowy wśród innych tego typu klubów w Polsce, bo mimo 
upływu lat, mimo że do Klubu należy już trzecie pokolenie, są tu nadal ludzie, którzy go or-
ganizowali 55 lat temu i dzisiaj nadal są bardzo aktywni, żeby nie powiedzieć najaktywniejsi. 
Gdyby nie oni, Klub nie przetrwałby kilku okresów „burzy i naporów”, które dotykały go w 
czasie jego istnienia. Nie obchodzilibyśmy 55-lecia, gdyby nie Rysiek Rosiński, Wacek Ły-
sakowski, Ela Pawlaczyk, Jurek Matusiak, Leszek Biedrzycki, Jurek (Kuba) Górny i wielu, 
wielu innych. 

 Są wśród nas też tacy, którzy należą do Klubu od ponad 50 lat, działali w nim bardzo 
aktywnie dawniej, a teraz wiek i zdrowie utrudniają im działalność. Ale nadal są z nami i na 
miarę swoich możliwości uczestniczą w jego życiu.  

Są też tacy, których losy życiowe i zawodowe spowodowały wyjazd do innych miej-
scowości w Polsce i na świecie. Ale i oni utrzymują z Klubem kontakt i przyjeżdżają na „le-
cia”, żeby spotkać się z kolegami i przyjaciółmi, powspominać rejsy, spływy oraz tych, co 
odeszli na wieczną wachtę.  

A jak zaczęła się historia naszego Klubu Sportów Wodnych? 
 Po zakończeniu wojny wszyscy pragnęli normalnego i spokojnego życia. Młodzież, 

która znów miała możliwość normalnej nauki, pragnęła też bawić się, odpoczywać, ale i robić 
coś sensownego, gdzieś działać. Szybko odradzały się różne organizacje studenckie i mło-
dzieżowe działające przed wojną, takie jak ZHP, Liga Morska, Akademicki Związek Morski. 
Ale powstawały i nowe np. PO Służba Polsce. To właśnie członkowie tych organizacji ode-
grali najważniejszą rolę przy powstawaniu naszego Klubu.  

Za datę powstania Klubu przyjęto 27 maja 1950 roku i tę 
datę uważamy za początek jego istnienia. Pierwszy lokal Sekcji 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej - bo taką nazwę nosił wówczas 
Klub - mieścił się przy ul. Piotrkowskiej 125. Klub prowadził 
szkolenie żeglarskie, motorowodne, modelarskie i kandydatów do 
szkół morskich.  

W chwili powstania Klub posiadał czterech jachtowych 
sterników morskich, czterech jachtowych sterników śródlądo-
wych oraz dwudziestu żeglarzy i młodszych żeglarzy morskich i 
śródlądowych.  

W roku 1950 Klub uzyskał pierwszą przystań na spiętrze-
niu rzeki Jasień przy ul. Przędzalnianej, a lokal, który znajdował 
się w oranżerii pałacyku Herbsta, dzielił z Sekcją Żeglarską Klu-
bu Sportowego „Unia”. 

 Budowa baraku w przystani 
    przy ul. Przędzalnianej        Pierwszym sprzętem w tym okresie były bączki wiosłowo-
żaglowe oraz kajaki. W r. 1951 na przeciwległym brzegu spiętrzenia rzeki Jasień Klub posta-
wił barak, wybudował pomost, ogrodził teren i w ten sposób uzyskał samodzielną przystań 
żeglarską.  

Tak skromnie zaczynał swoje 55-letnie działanie nasz Klub Sportów Wodnych Ligi 
Morskiej i Rzecznej.  

POWSTANIE – ROZWÓJ – TRANSFORMACJE 
 

KLUBU  SPORTÓW  WODNYCH  W  ŁODZI 
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Szkolenie żeglarskie w KSW 
 

W całych dziejach Klubu najsilniejsza była Sekcja Żeglarska. Ona organizowała naj-
więcej ośrodków szkoleniowych, kursów, rejsów i regat. 
Od swego zarania klub przywiązywał ogromną rolę do 
kształcenia żeglarzy i wodniaków. Na Piotrkowskiej 125 
odbywało się bardzo dużo kursów teoretycznych na 
odpowiednie stopnie żeglarskie i trochę zajęć praktycz-
nych, takich jak wiązanie węzłów czy sygnalizacja. Od 
wiosny kursanci mieli już zajęcia praktyczne na przystani 
przy ul. Przędzalnianej. Zajęcia prowadzili wyłącznie 
instruktorzy klubowi, o których kształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji bardzo Klub dbał.  

Już w 1951 r. instruktorzy Klubu uczestniczyli w szkoleniu bojerowym i motorowod-
nym, uzyskując odpowiednie stopnie. Na kursy bojerowe do Giżycka jeździło sporo członków 
naszego Klubu i w następnych latach, ale bojery nie stały się u nas nigdy tak popularne, jak 
żeglowanie po wodzie. 

Latem 1951 roku kol. Z. Giedwidź ukończył w Gdyni kurs szkutniczo-
żaglomistrzowski, a duża grupa instruktorów i żeglarzy szkoliła się w COS LM w Mikołaj-
kach, Giżycku, Kruszwicy i Jastarni.  

Intensywne szkolenie kadry było koniecznością, bo na kursy przede wszystkim żeglar-
skie, ale i inne, przychodziło do Klubu mnóstwo młodych ludzi. Na przykład jesienią 1951 r. 
zgłosiło się dużo studentów z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, bo Klub wy-
wiesił w pomieszczeniach obu uczelni informację o kursach żeglarskich. I bardzo duża grupa 

spośród nich jest w Klubie do dzisiaj.  
Kamieniem milowym w historii Klubu stał się Ośrodek 

Szkolenia Morskiego w Tolkmicku, zorganizowany latem 
1952 roku. To była kuźnia przyszłych kadr instruktorskich, 
działaczy żeglarskich i najaktywniejszych, wieloletnich 
członków Klubu.  

Tak naprawdę dopiero po Tolkmicku Klub mógł rozwi-
nąć w pełni żagle i prowadzić intensywnie swoją działalność 
w różnych dziedzinach sportów wodnych, a w żeglarstwie 
najbardziej, bo przybyła mu wierna, znakomicie wyszkolona 
kadra aktywnych działaczy, sterników i kapitanów, która bar-
dzo umocniła pozycję Klubu w Łodzi i kraju. 

S/y Wir na Zalewie Wiślanym 
 
A zaczęło się to tak: 
 
W roku 1952 przewodniczący Sekcji Sportów Wodnych LM Ryszard Rosiński oraz 

członek Zarządu Sekcji Janusz Domski szukali możliwości zorganizowania samodzielnego 
ośrodka szkolenia żeglarskiego. Skontaktowali się w tej sprawie ze Zbigniewem Giedwi-
dziem, który był wówczas kierownikiem Klubu Morskiego LM w Elblągu. Dzięki niemu na-
wiązano kontakt z członkami Zarządu tego Klubu - Sławomirem Fiszerem, Januszem Kny-
szewskim, Ryszardem Kostrzewą i Stanisławem Krzekotowskim. Do sprawy włączył się też 
Feliks Puliński, pracujący w tym czasie w Zarządzie Głównym Ligi Morskiej w Sopocie. Przy 
współdziałaniu z Klubem Morskim LM w Elblągu i przy dużym zaangażowaniu Feliksa Pu-
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lińskiego oraz Franciszka Waltera z Zarządu Głównego LM, zorganizowano pierwszy Morski 
Ośrodek Szkoleniowy Sekcji Sportów Wodnych LM w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym. 
Odbyły się dwa turnusy szkoleniowe w lipcu i sierpniu. 

Szkolenie prowadzono na wypożyczonych z klubu elbląskiego jachtach balastowych: 
Wir, Pogoń, Hanka, Rybitwa, Merkury i Smok oraz na dwóch DZ-ach. W szkoleniu brali 
udział członkowie naszej Sekcji Sportów Wodnych, Sekcji Żeglarskiej KS „Unia” oraz Klubu 
Morskiego LM w Elblągu. Łącznie na dwóch turnusach przeszkolono 120 osób, które uzyska-
ły stopień żeglarza lub sternika. Komendantem Ośrodka był kolega Zbigniew Giedwidź, Kie-
rownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na pierwszym turnusie Ryszard Rosiński, a na drugim 
Stanisław (Wojtek) Kamiński. Instruktorami byli: Jan Bekier, Janusz Domski, Jerzy (Kuba) 
Górny, Marek Kielesiński, Stanisław Król, Jerzy Matusiak, Jerzy Markiewicz, Edward Paw-
laczyk, Elżbieta Pydówna i Zenon Pietras.  

W czasie szkolenia w Tolkmicku uczono nie tylko wiosłowania, żeglowania, wiązania 
węzłów, sygnalizacji, ale także szanowania sprzętu, solidnej pracy i etykiety jachtowej.          
 

 
 

Kanał Elbląski – załogi prowadzą jachty                 Port w Tolkmicku i bączek Smoczek 
            z Elbląga do Tolkmicka          

 
Oprócz szkolenia żeglarzy w ośrodku w Tolkmicku tego samego roku instruktorzy na-

szego Klubu mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji, uczestnicząc w morskich rejsach 
szkoleniowych na Młodej Gwardii i Jedności. Tak się wtedy nazywały Generał Zaruski i 
Dar Żoliborza.  

Ciekawe jest wspomnienie Eugeniusza Trajdosa na temat zmiany nazwy jachtu Generał 
Zaruski: 

 „W sezonie żeglarskim 1950 roku trafiłem ponownie na pokład jachtu Generał Zaru-
ski. Po kilku dniach klarowania wyruszyliśmy na dwutygodniową żeglugę pełnomorską. Zo-
baczyłem wtedy po raz pierwszy wybrzeże Szwecji i przeżyłem pierwszy sztorm. Po odwie-
dzeniu Ustki wróciliśmy do Gdańska, gdzie w wyniku egzaminu uzyskaliśmy stopnie żegla-
rza morskiego. Odwiedził nas wówczas przedstawiciel armatora z Warszawy i na zbiórce za-
łogowej oznajmił decyzję zmiany nazwy jachtu Generał Zaruski na s/y Młoda Gwardia.” 

Ciekawe bardzo, kto był wtedy armatorem tego jachtu i to w Warszawie? 
 
Wracając do tematu szkolenia morskiego, trzeba zaznaczyć, że dzięki intensywnym 

szkoleniom kadry, jesienią 1952 r. Klub miał w swym gronie jednego kapitana żeglugi przy-
brzeżnej, 10 jachtowych sterników morskich, 10 jachtowych sterników śródlądowych, 3 że-
glarzy lodowych, 3 sterników motorowodnych i 80 żeglarzy. W październiku 1952 r. pięciu 
członków Klubu: Janusz Domski, Janina Kaszyńska, Andrzej Kaszyński, Stanisław (Wojtek) 
Kamiński i Ryszard Rosiński uzyskało stopień sędziego I klasy w żeglarstwie.  
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Od tej pory kadrę podinstruktorską i instruktorską naszego Klubu można spotkać w wie-
lu ośrodkach szkoleniowych kraju oraz jako sędziów regat i kapitanów prowadzących jachty 
naszego Klubu i innych klubów. 

A wszystko zaczęło się od pierwszego Ośrodka Szkolenia Morskiego w Tolkmicku w 
1952 r.  

10 maja 1953 roku została zlikwidowana Liga Morska. Na jej miejsce powołano Ligę 
Przyjaciół Żołnierza, której teraz podlegał nasz Klub. W wyniku tej zmiany nastąpiło rozsze-
rzenie działalności. Działały teraz sekcje: pływacka, motorowodna, kajakowa, modelarska, 
wojenno-morska i oczywiście żeglarska. Wszystkie te sekcje przez wiele lat pracowały ak-
tywnie i miały duże osiągnięcia. 
  W maju 1953 r. Klub uzyskał nową przystań nad spiętrzeniem rzeki Ner przy ul. Pa-
triotycznej 1. Nowa przystań w Rudzie Pabianickiej na Stawach Stefańskiego dawała szansę 
na lepsze szkolenie wodne, bo staw był dużo większy od tego na Przędzalnianej. Miejsce też 
było ładniejsze, bo do stawów przylegał park. Od tego czasu, czyli od maja 1953 aż do 
30.XII.1992 r. 
przystań w Ru-
dzie stała się 
główną bazą 
szkoleniową, re-
montową, szku-
tniczą i sprzę-
tową Klubu. Tu 
odbywały się re-
gaty, szkolenia, 
otwarcia i za-
mknięcia sezonu 
wodnego, ob-
chody Dni Mo-
rza i festyny 
wodne.  

          
                                           Nasze jachty na Stawach Stefańskiego  w Rudzie 
 
Przejęcie Klubu przez LPŻ spowodowało zerwanie więzi z Klubem Morskim w Elblą-

gu. Ale na szczęście znajomości i przyjaźnie naszych instruktorów zaowocowały współpracą 
z Klubem Morskim LPŻ w Szczecin-Dąbiu. Dzięki inicjatywie Stanisława (Wojtka) Kamiń-
skiego, który wcześniej w Szczecinie studiował, i dzięki współpracy z tamtejszym Klubem 
Morskim LPŻ, Klub nasz zorganizował latem 1953 i 1954 r. żeglarskie szkolenie praktyczne 
w Szczecin-Dąbiu. Przeszkolono tam w ciągu dwóch sezonów około 400 żeglarzy. Żeglarze 
wyszkoleni w Szczecin-Dąbiu, tak jak ci z Tolkmicka, zasilili szeregi naszego KSW i po-
większyli kadrę instruktorską, a wielu z nich jest w Klubie do dziś.  

W tym samym czasie, latem 1953 roku, część kadry wyszkolonej w Tolkmicku zdoby-
wała wyższe stopnie w COS w Jastarni i Giżycku, pełniąc funkcje podinstruktorów. A jeszcze 
inni odbywali szkolenie w rejsach morskich, np. Elżbieta Pydówna, Edward Pawlaczyk i 
Włodzimierz Wróblewski pływali na s/y Młoda Gwardia. Był to ostatni rejs pełnomorski aż 
do roku 1957, bo na pięć lat władze kraju zamknęły żeglarzom pływanie po morzu. 

O tej sytuacji w pływaniu morskim wspomina nasz kolega klubowy Gienek Trajdos: 
„We wrześniu 1954 roku pojechałem do Jastarni jako instruktor na Kurs Kadry Szkolenia 
Wodnego. Kurs trwał 6 tygodni, z tego dwa tygodnie przeznaczone były na zespołowy rejs 
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pełnomorski pięciu jachtów. Uzyskanie zgody na rejs stanowiło wyjątek w tych latach rady-
kalnych ograniczeń pływań morskich”. 

Klub nadal działał bardzo aktywnie nie tylko w sekcji żeglarskiej. Coraz bardziej rozwi-
jały swoją działalność sekcje kajakowa, motorowodna, pływacka, szkutnicza i wojenno-
morska. Ale kursy żeglarskie były najliczniejsze.  

Wiosną na stawach w Rudzie zaczynało się szkolenie na podstawowy stopień żeglarski, 
i wychowywanie młodzieży, którą uczono odpowiedniego zachowania na wodzie i troski o 
sprzęt. Członkowie Klubu intensywnie pracowali też przy rozbudowie przystani w Rudzie, 
przy remontowaniu sprzętu wodnego i przy budowie nowych jachtów. Latem odbywały się 
rejsy i szkolenia w ośrodkach, a jesienią i zimą szkolenia teoretyczne. Nasi instruktorzy przy-
gotowywali specjalne pomoce do przedmiotów teoretycznych, które ułatwiały kursantom na-
ukę. I tak np. w r. 1954 wykonano stół plastyczny do nauki locji, nawigacji i prawa drogi, a 
Leszek Biedrzycki opracował rysunkowe tablice pomocnicze na stopień żeglarza i sternika 
jachtowego, które zostały wydane przez PZŻ w r. 1965 i 1979 i służyły nie tylko żeglarzom 
naszego Klubu, ale i całego kraju.  

Całe lata pięćdziesiąte to masowe szkolenie młodzieży i kadry głównie na wodach śród-
lądowych. I tak na przykład duża grupa żeglarzy i instruktorów szkoliła się w COS w Krusz-
wicy, w Giżycku i Jastarni. W 1956 r. przeszkolono aż 121 żeglarzy. W tych latach Klub nasz 
rozrósł się liczebnie, a wielu instruktorów pełniło funkcje w Centralnych Ośrodkach Szkole-
nia. Stawaliśmy się klubem liczącym się w każdej dziedzinie sportów wodnych w skali kraju.  

 
Jednak instruktorzy i żeglarze coraz bardziej marzyli o pływaniu morskim. W 1957 ro-

ku zaczęła otwierać się taka możliwość. I na 
przykład już w czerwcu w rejsie do Narviku na 
jachtach Generał Zaruski oraz Zew Morza 
popłynęli członkowie naszego Klubu Janina i 
Andrzej Kaszyńscy, Stanisław (Wojtek) Ka-
miński, Apolinary Kowalczyk, Hanna Nagurska i 
Zbigniew Giedwidź. A we wrześniu odbył się 
rejs klubowy na s/y Radogost do NRD. W skład 
tej załogi wchodzili Agnieszka Kurkowska, Ewa 
Nagurska, Edward Pawlaczyk i Eugeniusz 
Trajdos.  

Z myślą o pływaniach morskich podjęto 
intensywne działania organizacyjne. W marcu 
1957 roku z inicjatywy kolegi Porfiriusza 
Finogenowa powstała kolektura Toto-Lotka w 
lokalu Klubu. Było to ważne źródło dochodów 
Klubu. Pieniądze gromadzono na koncie ban-
kowym z przeznaczeniem na zakup sprzętu pły-
wającego. Jesienią 1957 r. został powołany 
Społeczny Komitet Budowy Jachtu Pełno-
morskiego, który miał doprowadzić do tego, aby 
nasz Klub miał swój jacht morski.  

                                                                S/y Generał Zaruski potem s/y Młoda Gwardia  
                                                                                   i znów s/y Generał Zaruski 
Aby poczuć przedsmak pływania po morzach i oceanach w roku 1958 Klub otrzymał 

pierwszy jacht zatokowy, który tego samego roku odbył kilka rejsów stażowych po Zalewie 
Wiślanym – był to s/y Kurza Stopa. Znów wróciliśmy na ulubiony akwen szkoleniowy, czyli 
na Zalew Wiślany.  
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       Dzięki ponownie nawiązanej 
współpracy z Klubem Morskim (te-
raz LPŻ) w Elblągu, Klub nasz - 
korzystając z jego bazy jachtowej - 
zorganizował ośrodki szkoleniowe 
na Zalewie Wiślanym. W r. 1957 był 
to ośrodek w Suchaczu, w r. 1959 – 
dwa turnusy we Fromborku i w r. 
1961 w Świbnie przy ujściu Wisły.  
 

              „Bitwa morska” w ośrodku w Świbnie 
 
W latach sześćdziesiątych zorganizowano tylko dwa stałe ośrodki szkoleniowe: ten 

wspomniany w Świbnie i dwa turnusy w 1962 r. nad Jeziorem Białym koło Augustowa. Obóz 
nad tym jeziorem prowadziła Elżbieta Pawlaczyk, szkoląc tam bardzo dużą grupę dzieci i 
współpracując z obozem żeglarskim ZHP druha Stanisława Leszczaka. Najmłodszą uczest-
niczką była 3,5-letnia Kasia Pawlaczyk, a trzej „kadeci”- uczestnicy tego obozu – Andrzej i 
Janek Kasprzakowie oraz Wiesław Stępień pozostali wierni żeglarstwu na zawsze. Pływali po 
Mazurach i w rejsach na „ Borucie”.  W czasie studiów na Politechnice bracia przeszli do AKŻ 
i tam dalej żeglowali, a Wiesław Stępień jest w Klubie do dziś.  

Przez pozostałe lata szkolono systemem rejsów stażowych na Kurzej Stopie, Selene, 
Piratach, a regatowo na Cadetach. 

 Nadal głównym akwenem szkolenia śródlądowego były Mazury. Dlatego Klub szukał 
tam stałej bazy i znalazł ją w Trygorcie nad jeziorem Przystań. Tam w latach 1970, 1971, 
1972 prowadzone były nasze ośrodki szkoleniowe. Od roku 1970 rozpoczęto szkolenie dzieci 
członków KSW. Pierwsza, jeszcze nieliczna załoga skladała się z dzieci od 9 do 14 lat. Na-
stępne były liczniejsze, a uczestnicy starsi. Z obozów tych wyruszały rejsy mazurskie na SZ –
tach i Piratach. Młodzież żeglarska hartowała się w trudach obozowania (własne zaopatrze-
nie, kuchnia, namioty) i trudach żeglowania przy dobrej i złej pogopdzie. Instruktorzy naucza-
li nie tylko żeglowania, ale i tego, czego teraz brakuje, etykiety żeglarskiej. Pierwszy turnus 
prowadzili Elżbieta i Edward Pawlaczykowie, potem także inni instruktorzy, np. Leszek Bie-
drzycki, Jurek Matusiak, Zbyszek Ostrowski, Edek Pabich, Rysiek Rosiński, Bogdan Włodar-
czyk. W tamtym pierwszym turnusie 
uczestniczyli Paweł i Piotr Ziembowie, 
Piotr Amsterdamski oraz inni, a najmłod-
szą uczestniczką znów była Kasia Pawla-
czyk. W drugim turnusie odbyły się 
pierwsze na tym jeziorze egzaminy na-
szego KSW na stopień żeglarza. Zdobyli 
je wtedy Ania i Artur Rosińscy, Kasia 
Pawlaczyk i inni młodociani żeglarze, 
których rodzice należeli do naszego Klu-
bu.  

 
                                                                                        Obóz w Trygorcie 
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W sierpniu 1972 roku szkolenie w Trygorcie zakończono wielkim rejsem na trasie Try-
gort-Giżycko-Mikołajki-Pisz-Nowogród-Warszawa-Płock-Murzynowo. Przeprowadzono w 
ten sposób sprzęt Klubu na Zalew Włocławski. I na Zalewie Włocławskim, w Murzynowie, 
zorganizowano ośrodki szkoleniowe w latach 1973-1974. 

 

 
Potem przez dalsze lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte szkolenie śródlądowe nie jest 

już tak intensywne, chociaż co roku odbywają się rejsy stażowe. Poza tym coraz więcej 
członków Klubu ma własne jachty, na których pływa z rodziną i przyjaciółmi. 

Główną jednak przyczyną słabszego zainteresowania śródlądziem jest pływanie mor-
skie. A poza tym obserwuje się nową tendencję w Klubie. Młodsze pokolenie interesuje się 
coraz bardziej żeglarstwem regatowym i końcówka lat 80-tych oraz lata 90-te to rozwój tego 
żeglarstwa. Starsze pokolenie natomiast uprawia turystykę żeglarską i szkoli młodzież w wie-
lu różnych klubach kraju.  

 
Wspomniano wcześniej, że od 1957 r. zezwolono żeglarzom na pływanie po morzach. 

Nasi koledzy natychmiast skorzystali z tej możliwości i już w 1957 r. popłynęli do Narviku i 
NRD. W Klubie spodziewano się, że w 1959 r. odbędzie się już rejs na naszym jachcie mor-
skim. Ale Boruta nie był jeszcze gotowy. W tej sytuacji Klub zorganizował dwa rejsy mor-
skie na Chrobrym i Neptunie, a kilka osób z naszego Klubu popłynęło w rejsie na Generale 
Zaruskim, który już nie był s/y Młoda Gwardia, bo właśnie odzyskał swoją starą nazwę. 

Rejsy morskie miały ogromne znaczenie szkoleniowe dla naszych klubowych żeglarzy, 
bo dawały możliwość zdobywania stopni kapitanów jachtowych i sterników morskich. Więk-

 
 Cadety 
 
   i 
 
  „kadeci” 
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szość z nich miała wypływane z nawiązką godziny i kilometry na śródlądziu, ale musieli zali-
czyć odpowiednią ilość mil morskich i staż oficerski, aby uzyskać wyższe stopnie żeglarskie. 
Korzystali więc z każdej okazji, aby wypłynąć w morze, pełniąc funkcje załogi, oficerskie, ale 
także i kapitańskie.  

 
Przełomem w szkoleniu na te najwyższe stopnie stało się oddanie do pływania naszego 

jachtu morskiego Boruta, który rozpoczął służbę dla Klubu 24 czerwca 1960 roku pod ko-
mendą Andrzeja Kaszyńskiego i służył Klubowi przez 10 lat, stając się kuźnią kadr sterników 
morskich, oficerów i kapi-
tanów, którzy na Borucie 
mieli okazję zdobyć wielką 
wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną w czasie pływania po 
morzach i oceanach.  

Nic więc dziwnego, że 
Klub z miasta, w którym nie 
ma wody, może się poszczy-
cić taką liczbą osób z wy-
sokimi stopniami żeglarskimi, 
taką liczbą kapitanów, sterni-
ków, instruktorów żeglarstwa 
i sędziów regatowych. 

                                                                                S/y Boruta 
 
Warto zanotować, że w swej 55-letniej historii Klub Sportów Wodnych wyszkolił: 
- 32 kapitanów, 
- 73 sterników morskich, 
- 35 instruktorów żeglarstwa, 
- 11 sędziów regatowych, w tym 7 sędziów I klasy. 

Sterników jachtowych i żeglarzy wyszkolonych w ciągu 55 lat nie sposób policzyć, jest ich 
kilka tysięcy. 

 
I jak tu nie zacytować fragmentu artykułu redaktora Karola Badziaka - cytują go zresztą 

wszyscy autorzy wcześniej opracowujący historię KSW – zamieszczonego w prasie łódzkiej z 
okazji 20-lecia naszego Klubu: „Jest ironią losu, że miasto bez wody nazywa się Łódź. Ale 
druga ironia jest jeszcze większa. Łódź po piłkarzach posiada najwięcej żeglarzy. Sam Klub 
Sportów Wodnych LOK liczy ponad 300 osób.” 

A nasz kolega Staszek Król dodaje: „Zacytowany fragment artykułu K. Badziaka nie 
stracił nic ze swej aktualności, wręcz przeciwnie, zainteresowanie żeglarstwem i sportami 
wodnymi wzrosło i nadal wzrasta, zadając kłam twierdzeniom o rzekomej elitarności.” 

To jest cytat z roku 1970. A jak jest dzisiaj?  
Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w bałtyckich i mazurskich marinach, żeby zoba-

czyć, jak bardzo żeglarstwo upowszechniło się, jak bardzo polepszył się sprzęt pływający, 
jakie jest zainteresowanie targami żeglarskimi i ile jest teraz jachtów prywatnych. Tylko w 
naszym Klubie jest tych jachtów 15.  

Kiedy mówimy o szkoleniu, o żeglowaniu, o sportach wodnych, nie można zapomnieć 
o żeglarstwie wyczynowym. W naszym Klubie od początku istnienia interesowano się rega-
tami. 
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Wyczyn żeglarski w KSW 
  

Początki wyczynu żeglarskiego datują się od 1951 roku, czyli od momentu otrzymania 
przystani na spiętrzeniu rzeki Jasień przy ul. Przędzalnianej. Pierwsze regaty – międzyklubo-
we i wojewódzkie - odbywały się na łodziach typu BK, czyli bączkach oraz na łodziach kla-
sy W-4 i E.  

Już w 1951 roku nasi koledzy Marian Kopeć i Marek Kielesiński zaliczyli kurs regato-
wy prowadzony przez znanych żeglarzy Juliusza Sieradzkiego i Stefana Wysockiego. 

W roku 1953 kolega z naszego Klubu, Gienek Trajdos, uczestniczył w I Morskich Mi-
strzostwach Polskich. Było to duże wydarzenie żeglarskie, bo zapoczątkowało doroczne rega-
ty jachtów morskich w konkurencji kobiet i mężczyzn, organizowanych na wodach Zatoki 
Gdańskiej.  

Po otrzymaniu nowej przystani (w roku 1953) na spiętrzeniu rzeki Ner w Rudzie Pabia-
nickiej wszystkie regaty klubowe, międzyklubowe i wojewódzkie 
odbywały się na Stawach Stefańskiego. Początkowo pływano na 
tym samym sprzęcie, co na akwenie przy ul. Przędzalnianej w 
Łodzi, czyli na BK  i W-4, ale dość szybko sprzęt regatowy 
powiększył się o kilka żaglówek P-15, których serię wykonali 
koledzy z zaprzyjaźnionego Klubu „Stal” w Łodzi.  

W 1955 roku Klub uzyskał cztery łodzie żaglowe klasy N i 
od tej pory w tej klasie były rozgrywane regaty. Już w tym 
samym roku zorganizowany został trójmecz w klasie P-15: 
„Stal”-„Unia”-Klub Morski LPŻ oraz mistrzostwa wojewódzkie 
w klasie N.                                                                                                  BK czyli bączek 

W latach 1955-1962 reprezentacje Klubu brały udział w corocznych regatach w klasie 
DZ w Kruszwicy i w Łęgnowie, a w latach 1954-56 w Centralnych Spartakiadach LPŻ w 
Giżycku, także w klasie DZ. 

W 1957 roku reprezentacja Klubu wzięła udział w regatach jachtów o „Błękitną Wstęgę 
Zalewu Wiślanego”, startując na jachtach elbląskiego Klubu Morskiego LPŻ. 

W roku 1957 i 1958 flotylla regatowa powiększyła się o łodzie klasy Finn. Mając teraz 
cztery Finny Klub organizował regaty w tej klasie i rozpoczął regularne szkolenie regatowe. 
Grupę regatową prowadził Porfiriusz Finogenow. 

Od roku 1960 w związku z zakupem jachtów klasy Cadet rozpoczęło się szkolenie re-
gatowe juniorów. Treningi juniorów prowadzili: P. Finogenow, T. Pietrzak i E. Pawlaczyk. W 
roku 1962 odbył się nad Jeziorem Białym koło Augustowa obóz regatowy Cadetów, którym 
kierowała Ela Pawlaczyk.  

W roku 1965 zaczęto organizować regaty w klasie Finn o „Puchar Komandorów”. Pu-
char ten zdobyli:  

 
 
w 1965 r. – Zbigniew Ostrowski 
w 1966 r. – Wacław Łysakowski 
w 1967 r. – Franciszek Mielczarek 
w 1968 r. – Andrzej Górczak 
w 1969 r. – 
w 1970 r. – Andrzej Brzozowski 
w 1971 r. –  
w 1972 r. – 

 
Porfiriusz Finogenow na Finnie 
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Regaty o „Puchar Komandorów” odbywały się przez osiem lat do roku 1972. Potem 

zrezygnowano z ich organizowania ze względu na pogarszający się stan sprzętu i trudności 
organizacyjne. 

 
Przez całe lata siedem-

dziesiąte trwało szkolenie rega-
towe juniorów. W pierwszej poło-
wie lat osiemdziesiątych zaczynają 
się bardzo duże trudności finan-
sowe i organizacyjne. Dlatego 
działalność regatowa na pewien 
czas obumiera. W latach 1986-
1989 załogi klubowe startują 
jednak w regatach w klasie 
Omega.  

 
         

                                 Omegi na jeziorze 
 
 
                                                                                            Optymisty na Jeziorsku 
 

Kiedy w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych Klub dzięki 
dotacji finansowej Henryka 
Glazera zakupił jachty klasy 
Optymist, Andrzej Kaszyński-
junior zorganizował dla mło-
dzieży szkółkę regatową przy 
KSW LOK. Od roku 1989 orga-
nizował coroczne obozy rega-
towe i zawody na Zalewie Je-
ziorsko. Ale utrzymanie grupy 
regatowej było możliwe dzięki 
nakładom finansowym rodziców szkolonej młodzieży. Intensywne szkolenie szybko przynio-
sło rezultaty. W r. 1990 Ewa Kaszyńska (trzecie pokolenie rodziny Kaszyńskich w naszym 
Klubie) zajęła drugie miejsce w „Pucharze Polski” w klasie Optymist, następnie 3-krotnie 
zdobyła mistrzostwo Polski oraz wiele pucharów i medali w krajowych i zagranicznych rega-
tach.  Obozy regatowe „optymistów” są organizowane przez Andrzeja Kaszyńskiego-juniora 
corocznie do teraz, a ich uczestnicy startują w regatach w klasie Optymist i w regatach o 
„Bł ękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko”.  

 
Na koniec rozważań o żeglarstwie wyczynowym Klubu trzeba zwrócić uwagę na to, że 

Klub ma wysoko wykwalifikowaną kadrę sędziowską, która od wielu lat sędziuje zawody 
klubowe, okręgowe i ogólnopolskie, zarówno jachtów śródlądowych jak i morskich. 
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Nasze jachty 
 

Już w poprzednich rozdziałach wielokrotnie wspominano o sprzęcie wodnym. Pierw-
szymi łódkami, na których w latach 1951-53 szkolili się kandydaci na żeglarzy w naszym 
Klubie, były bączki wiosłowo-żaglowe, a pierwszym akwenem staw przy ul. Przędzalnianej, 
czyli spiętrzenie rzeki Jasień. Klub miał tam przystań, tzn. pomost, hangar i kawałek ogro-
dzonego terenu. W ramach koleżeńskiej współpracy z Sekcją Żeglarską KS „Unia”, która też 
korzystała z tego akwenu, pływaliśmy także na jej sprzęcie. Były to jachty W4 i E.  

 Od maja 1953 r. naszą przystanią na następne prawie 40 lat stają się Stawy Stefańskie-
go w Rudzie Pabianickiej. Klub otrzymał tam przydział terenu nad spiętrzeniem rzeki Ner i 
pomieszczeń w budynku przedwojennej stajni, która potem przez wiele lat była plażową szat-
nią z szafkami. Szybko i sprawnie został wybudowany drewniany pomost przystani, ogrodzo-
ny teren i postawiony maszt sygnałowy. Po przystosowaniu pomieszczeń stajni-szatni do 
przechowywania sprzętu wodnego powstały normalne warunki dla wstępnego szkolenia prak-
tycznego w Łodzi oraz przeprowadzania regat żeglarskich. Dodać warto, że w następnych 
latach już po rozbudowie hangaru można było przeprowadzać tam remonty i nawet budować 
nowe jachty. A członkowie Klubu przepracowali tu społecznie tysiące godzin przy remontach 
i budowach.  

Początkowo pływało się na tym samym sprzęcie, który mieliśmy na Przędzalnianej. W 
maju 1955 r. Klub otrzymał pierwsze kajaki wyczynowe K-1 i K-2 oraz cztery łodzie żaglo-
we klasy N, tzw. Dinghi, a w maju 1957 r. trzy Finny z chojnickiego „demobilu”, które po 
remoncie weszły do użytku Klubu. Te żaglówki nadawały się do pływania po stawie, do 
wstępnego szkolenia żeglarskiego, a nawet do rozgrywania regat. Nie wystarczały jednak do 
tego, aby wyszkolić kursantów na stopień żeglarza i sternika, o stopniach morskich nie mó-
wiąc. Nic więc dziwnego, że trzeba było przenieść szkolenie na wyższe stopnie żeglarskie na 
większe akweny i na lepszy sprzęt.  

 

        
 

Dezety na Mazurach 
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I tak w Tolkmicku i Szczecin-Dąbiu czy COS Jastarni pływało się na jachtach balasto-
wych i Dezetach. Ci, którzy mieli okazję szkolić się w COS w Giżycku lub w Kruszwicy 
pływali na Dezetach i Omegach. Ale ponieważ miejsc w centralnych ośrodkach szkole-
niowych było niewiele, bo szkolono tam żeglarzy z całej Polski, trzeba było rozwiązać pro-
blem sprzętu we własnym zakresie. Dlatego nasz Klub przez całe lata bardzo starał się o zdo-
bycie odpowiednich jachtów do szkolenia. Chodziło także o to, żeby można było pływać nie 
tylko po jeziorach, ale także po zalewach i morzu. 

 
W roku 1957 zakupiono w Elblągu kadłub 

szalupy, na bazie której powstał pierwszy jacht 
zatokowy naszego Klubu. Plan przebudowy 
zaprojektował Stefan Workert, a budowę wykonano 
własnymi siłami w Rudzie. Jacht ten s/y Włóczykij już 
od 1958 roku wszedł do eksploatacji i był bardzo 
intensywnie wykorzystywany. W tym samym roku Klub 
zakupił dwie łodzie wiosłowo-żaglowe SZ-ety, dwa 
Piraty  i jednego Finna. W r. 1959 zakupiono w Elblągu 
drugi jacht zatokowy s/y Smuga, a w r. 1960 Klub 
otrzymał pierwszą łódź motorową i Cadety.  

Od początku istnienia Klubu myślano o własnym 
jachcie, na którym można by pływać po morzu. W roku 
1960 spełniły się te marzenia, bo Klub stał się 
właścicielem jachtu pełnomorskiego Boruta, dzięki 
któremu mogli szkolić się członkowie naszego Klubu na 
najwyższe stopnie żeglarskie.                                                          SZ-eta pod żaglami 

 
 
W 1961 roku ogłoszono w Klu-

bie konkurs na nazwy jachtów. Włó-
czykij został przemianowany na s/y 
Kurza Stopa, co było pomysłem 
Edwarda Pawlaczyka. Drugi jacht 
zatokowy s/y Smuga otrzymał nazwę 
s/y Selene. Flotylla Finów otrzymała 
imiona Kubuś, Wojtuś, Maciuś i 
Wacuś – chyba od imion znanych i 
popularnych kolegów klubowych. 
Piraty  dostały imiona owadów Ko-
mar i Ważka. A SZ-ty nazwy Korab i 
Feluka. 

 
                                          S/y Feluka 

 
Po ośmiu latach eksploatacji Kurza Stopa wymagała kapitalnego remontu. Ale ponie-

waż nie było pieniędzy na ten cel, podjęto decyzję o jej złomowaniu. I tak w r. 1966 Kurza 
Stopa zakończyła służbę dla naszego Klubu.  
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Drugi jacht zatokowy, czyli s/y Selene, po kilku latach pływania został przebudowany 

według planów Stefana Workerta na jednostkę dwumasztową do szkolenia na stawach w Ru-
dzie. 

W 1972 r. zawiązała się maszoperia w składzie Bolesław Galczak, Paweł Galczak, Zbi-
gniew Ostrowski, Stefan Workert i rozpoczęła budowę prototypu i formy jachtu typu Ma-
szop, według dokumentacji kolegów E. Pawlaczyka i S. Workerta.  

W 1974 r. zakupiono dla Klubu drugą łódź motorową i rozpoczęto budowę drugiego 
jachtu typu Maszop. 

 
 W 1975 roku zakupiono dwie nowe Omegi, 

które przeznaczono do szkolenia w rejsach, a w 
1976 r. wszedł do eksploatacji drugi jacht typu Ma-
szop, kolejna Omega, jacht balastowy Kormoran i 
trzy kajaki..  

 
Aby zwiększyć żywotność Omeg w r. 1977 

podjęto decyzję o ich laminowaniu. Otrzymano 
wtedy także Omegę, przeznaczoną przez AKŻ do 
złomowania, którą również polaminowano. W su-
mie więc Klub dysponował czterema Omegami, 
którym nadano nazwy: najstarszej Czart, a pozosta-
łym Aja, Beja i Kaja. Imiona tych trzech łódek 
wzięły się od inicjałów naszych koleżanek Janek, 
chrzestnych matek tych jachtów: Aja – czyli Janka 
Adamska, Beja - czyli Janka Bibergal i Kaja – czyli 
Janka Kaszyńska. Zresztą w Klubie też tak na nie 
mówiliśmy, żeby wiadomo było, o którą Jankę cho-
dzi.       

                                         
                                                                                                 Aja, Beja czy Kaja? 
 
Tak więc Klub posiadał teraz 4 Omegi, jacht Kormoran, 2 motorówki, kajaki wyczy-

nowe K-1, K-2 i K-4 oraz kajaki turystyczne. W 1978 r. 25 czerwca odbył się chrzest pierw-
szego klubowego Maszopa, który od matki chrzestnej Elżbiety Pawlaczyk otrzymał imię 
Piast.  

Zwiększenie ilości sprzętu i prowadzenie szkolenia na nim na Mazurach wymagało kło-
potliwego transportu. Zaczęto myśleć o stałej bazie do przechowywania Piasta i Omeg w 
sezonie jesienno-zimowym. Ryszard Rosiński znalazł odpowiednie miejsce na bazę jachtów 
w Kleszczewie nad jeziorem Wojnowskim. W lipcu 1983 r. Leszek Biedrzycki, Ryszard Ro-
siński, Tadeusz Szymański, Paweł Galczak i Zdzisław Ciekański przy pomocy Andrzeja Ko-
mana zbudowali w Kleszczewie slip. Było to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ oszczędza-
ło się i sprzęt i pieniądze na transport, ale trwało tylko trzy lata, bo w 1986 r. Zarząd Woje-
wódzki LOK zrezygnował z hangarowania w Kleszczewie. Przesunął Piasta do OSW LOK w 
Giżycku i wycofał Omegi ze szkolenia na Mazurach. 

 
Lata 80-te, jak wiadomo, to bardzo trudny okres w Polsce. Trzeba było bardzo oszczę-

dzać, czego przykładem była rezygnacja z przechowywania sprzętu w Kleszczewie. Nie było 
też możliwości jakichkolwiek zakupów. 
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I właśnie wtedy staje się rzecz nieby-

wała. Po wielu latach nieobecności w kraju 
przyjeżdża z USA nasz klubowy kolega He-
nio Glazer. Okazuje się, że jest człowiekiem 
dobrze sytuowanym, że chce zrobić coś do-
brego i sensownego dla Klubu oraz kolegów. 
Przekazuje pewien fundusz na rzecz Klubu z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu. I tak dzię-
ki Heniowi Glazerowi zakupiono w latach 
1986-87 trzy Optymisty oraz dwie Omegi, a 
także wyposażenie do warsztatu szkutnicze-
go. 
   
                           
 
Wizyta Henryka Glazera w Łodzi 

 
Pojawienie się pierwszych Optymistów spowodowało zorganizowanie w roku 1989 

szkółki regatowej przez Andrzeja Kaszyńskiego-juniora. KSW zaczyna ewoluować w kierun-
ku szkolenia regatowego i turystyki żeglarskiej. W r. 1989 Klub zakupił jeszcze dwa Optymi-
sty, a Andrzej Kaszyński-junior zorganizował obóz regatowy Optymistów nad Zalewem Je-
ziorsko. Obozy regatowe nad tym zalewem były organizowane w ramach KSW jeszcze w 
latach 1990, 1991 i 1992. 

W 1992 roku następuje wyprzedaż sprzętu klubowego, kajaków K-1, K-2, K-4, Finna. 
Z dniem 30 listopada 1992 roku ZW LOK pozbywa się przystani przy ulicy Patriotycznej 1. 
Tymczasem przystań nad Stawami Stefańskiego przejmuje Łódzki Okręgowy Związek Że-
glarski. Klub wynajmuje powierzchnię w hangarze od ŁOZŻ na przechowywanie reszty 
sprzętu.       

W wyniku działań ZW LOK i Zarządu Miasta, po odebraniu przystani ŁOZŻ-owi, resz-
ta sprzętu Klubu zostaje przekazana 1.02.1994 do Klubu LOK w Pabianicach i Klubu „Ko-
twica” w Zgierzu. Tylko Optymisty szkolą nadal młodzież na Zalewie Jeziorsko na obozach 
regatowych, które nadal co roku organizuje Andrzej Kaszyński-junior. Czy to jest „optymi-
styczne” zakończenie historii Klubu i jego zmagań o wyposażenie w sprzęt pływający? 

Ale żeby historia sprzętu wodnego była naprawdę pełna trzeba jeszcze opowiedzieć o 4 
jachtach, które odegrały bardzo ważną rolę w historii naszego Klubu Sportów Wodnych. 

 
 

S/y Boruta – pierwszy pełnomorski jacht KSW 
 
Idea budowy jachtu pełnomorskiego narodziła się w roku 1951. W tym celu ściągnięto 

na teren przystani przy ul. Przędzalnianej kadłub kutra. Jednakże brak doświadczenia w pro-
jektowaniu jachtów oraz brak środków finansowych spowodował, że z budowy zrezygnowa-
no, a kadłub kutra rozebrano. 

 Sprawa ponownie odżyła w roku 1956.Na szeregu spotkań koledzy Jerzy Bekier, Jani-
na Bibergal, Janusz Domski, Zbigniew Giedwidź, Stanisław (Wojtek) Kamiński, Andrzej 
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Kaszyński, Melania Lasoń, Wacław Łysakowski, Barbara Machejko, Jerzy Matusiak, Franci-
szek Mielczarek, Ewa i Hanna Nagurskie, Elżbieta i Edward Pawlaczykowie, Wiesława i Ry-
szard Rosińscy, Wojciech Świątkowski, Bogdan Szenfelder, Krystyna Tamulewicz i Euge-
niusz Trajdos rozważali możliwości zakupu lub budowy jachtu pełnomorskiego, jego wypo-
sażenia, eksploatacji i utrzymania. 

Wynikiem tych rozważań było powołanie jesienią 
1957 roku Społecznego Komitetu Budowy Jachtu Peł-
nomorskiego. W skład komitetu weszli: Stanisław 
(Wojtek) Kamiński, Janina i Andrzej Kaszyńscy, Fran-
ciszek Mielczarek, Ewa Nagurska, Edward Pawlaczyk, 
Ryszard Rosiński i Krystyna Tamulewicz.  

Pierwotnie planowano budowę jachtu typu kecz o 
powierzchni 144 m kw. żagli. Koszt budowy wynoszą-
cy 1,5 miliona złotych przekreślił ambitne plany. Po 
konsultacjach ze szczecińskim żeglarzem-konstruk-
torem Kazimierzem Michalskim zdecydowano się zbu-
dować jacht typu Conrad II  – slup o 50 m kw. żagli. 
Pierwotny koszt budowy miał wynieść 240 tysięcy zło-
tych. Warsztaty Szkutnicze LPŻ w Szczecin-Dąbiu 
miały zbudować jacht do czerwca 1959 roku.  

Powołano Komitet Honorowy Budowy Jachtu w 
składzie: przewodniczący prof. dr Tadeusz Lipiec, pro-
rektor Akademii Medycznej, członkowie – wiceprezes 
ZW LPŻ Andrzejak, dyrektor Toto-Lotka Skotnicki, 
dyrektor ZPB im. Obrońców Warszawy (później im. 
Obrońców Pokoju) Stanisław Kopania oraz członkowie 
powołanego wcześniej komitetu roboczego. Dzięki do-
tacjom zakładów pracy, a w szczególności zakładów 
„Boruta” w Zgierzu i ZPB im. Obrońców Warszawy z 
Łodzi, mógł zostać wybudowany pierwszy łódzki jacht 
pełnomorski. Duże dochody przyniosła też prowadzona 
przez Klub kolektura Toto-Lotka. W trakcie budowy 
koszty wzrosły do 400 tysięcy złotych, a termin przesu-
nął się o rok. W związku z tym wielu członków Klubu 
starało się w miarę możliwości wnieść swój finansowy 
wkład w budowę Boruty. Honoraria za kursy i szkole-
nia przekazywano na konto budowy. Wydano i wyku-
piono „cegiełki” na ten cel. Tak wspólnym trudem po-
wstawał Boruta.  

Pierwotnie, zgodnie z wynikiem konkursu wy-
granego przez Ryszarda Rosińskiego, jacht miał nosić 
nazwę Quo vadis. Jednak chcąc uhonorować głównego 
sponsora, zmieniono nazwę jachtu na s/y Boruta. Za-
proponowała tę nazwę Ewa Nagurska. 

                                                                                         Chrzest i wodowanie Boruty  
 
W niedzielę 24 kwietnia 1960 roku o godzinie 12.00 w Szczecin-Dąbiu, jako pierwszy z 

pięciu schodzących na wodę „pięćdziesiątek”, przyjął chrzest jacht łódzki. Matka chrzestna 
mgr inż. Elżbieta Solecka ze zgierskiej „Boruty” rozbijając o burtę butelkę szampana, wypo-
wiedziała słowa: „Nadaję ci imię Boruta. Płyń pod polską banderą przez morza i oceany 
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świata i głoś sławę polskiego szkutnika i żeglarza”. Na tę rzadką dla łodzian uroczystość 
przybyli delegaci zakładów „Boruta”, wiceprezes ZG LPŻ płk. J. Skwarek, sekretarz ZG LPŻ 
A. Lasoń, konsul ZSRR Skaczow, dyrektor ZW LPŻ w Łodzi Z. Lis i przedstawiciele Klubu 
Stanisław (Wojtek) Kamiński, Zenon Leśko, Ryszard Rosiński. Łódzkie media reprezentowa-
li Karol Badziak, Piotr Goszczyński oraz Wiesław Machejko. 

W pierwszy rejs s/y Boruta wyruszył 23 czerwca 1960 roku, by pod dowództwem kpt. 
Andrzeja Kaszyńskiego popłynąć do RFN, Holandii i Francji. W skład pierwszej załogi 
wchodzili: Julian Bogusz, Janina Kaszyńska, Gabriel Leśko, Franciszek Mielczarek, Tadeusz 
Śpionek. Drugi rejs do Helsinek i Sztokholmu prowadził kapitan Stanisław (Wojtek) Kamiń-
ski, a załogę stanowili: Andrzej Celichowski, Teresa Kamińska, Jerzy Matusiak, Edward 
Pawlaczyk, Wojciech Płatak, Ryszard Rosiński. W 1960 r. s/y Boruta odbył jeszcze dwa rejsy 
krajowe, w których kapitanem był Zbigniew Giedwidź, a załogi stanowili Jerzy (Kuba) Gór-
ny, Arkadiusz Hazek, Krystyna Bińczycka, Jan Kłosiński, Bogusław Koman, Stanisław Król, 
Roman Olbrycht i Tadeusz Pietrzak.  

W latach 1960-1970 s/y Boruta odbył 48 rejsów krajowych, w czasie których przepły-
nął 24 259 Mm, odwiedzając 13 portów polskich. Odbył też 13 rejsów zagranicznych, prze-
pływając 20 372 Mm, odwiedzając 12 krajów i zawijając do 101 portów. I wreszcie 7 rejsów 
zatokowych, przepływając 1 099 Mm. Łącznie w tym okresie odbył 69 rejsów oraz przepłynął 
45 742 Mm. W rejsach uczestniczyło 428 osób. W tym okresie Borutą dowodzili kapitanowie 
Jerzy Bekier, Janusz Bowkiewicz, Zbigniew Giedwidź, Stanisław (Wojtek) Kamiński, Janina 
Kaszyńska, Andrzej Kaszyński, Franciszek Mielczarek, Ewa Nagurska, Hanna Nagurska, 
Roman Olbrycht, Edward Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk, Wojciech Płatak, Tomasz Romer, 
Ryszard Rosiński, Eugeniusz Trajdos. Od początku nasz flagowy jacht był jednym z najbar-
dziej intensywnie wykorzystywanych jachtów polskich.  

 
 
               S/y Boruta wychodzi z Ustki. Kapitanem jest Eugeniusz Trajdos. 
 
Po 10 latach takiej eksploatacji zaszła konieczność przeprowadzenia remontu kapitalne-

go. Stocznia zażądała za remont 800 tysięcy złotych. Przekraczało to możliwości finansowe 
Klubu. Powstała więc koncepcja wykonania remontu w Łodzi, w czynie społecznym. W tym 
celu specjalnie przebudowano hangar, który na przyjęcie Boruty musiał mieć większe wrota i 
specjalny kanał. 
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Dzięki staraniom członków Klubu – Leszka Biedrzyckiego, Stanisława Kaszuby, An-
drzeja Komana i Zbigniewa Kuczyńskiego – oraz przychylności dyrekcji, uzyskano przyczepę 
z III Oddziału PKS. Została ona przebudowana w warsztatach PTHW Nr 2 na podstawie do-
kumentacji opracowanej przez kolegów Biedrzyckiego, Kaszubę i Komana. Dużej pomocy w 
przebudowie udzielił Centrostal i Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO. Tą adaptowa-
ną 10-cio tonową przyczepą III Oddział PKS w dniach 20-27 stycznia 1972 r. przetranspor-
tował jacht z Jastarni do Łodzi na ulicę Patriotyczną do naszej przystani.  

Było to duże wyzwanie dla kierowcy, bo jacht ważący 7 ton miał 11,7 m długości i sze-
rokość 2,5 m.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

„Suchy”rejs 
Boruty 

 
 
 
 
 
Tak transport Boruty wspominał kierowca PKS pan Jan Sieńczyk: „Od 35 lat, bo tyle 

jestem już kierowcą, nie miałem takiego ładunku. Z Gdańska wyjechałem w środę 20 stycz-
nia. Jechałem przez Starogard, a potem tak z pamięci, gdzie lepiej i łatwiej, omijając m.in. 
Tczew – miasto, w którym są bardzo niskie mosty, dotarłem do Torunia. Miasto to również 
musiałem ominąć. I tak jadąc z szybkością 25-30 km na godzinę, dojechałem do Łodzi. 
Oczywiście cały czas jechałem sam, bo z Gdańska miejscowa MO pilotowała mnie tylko do 
wyjazdu z miasta.” Na trasie przejazdu w naszym mieście Boruta wzbudzał zainteresowanie 
łodzian, którzy znali go dotychczas tylko z opowiadań i notatek prasowych. 

Przewidywany remont miał potrwać 2 lata. Planowano przebudować jacht na kecz we-
dług planów kolegi Workerta. Pomoc w remoncie zaoferował PZŻ, WKKFiT, ale pieniędzy 
nadal brakowało. Zrezygnowano więc z przebudowy jachtu na kecz. Żeglarze społecznie 
wymontowali i wyremontowali silnik, opalili burty, usunęli pokład i stare wnętrze. Do prze-
prowadzenia dalszych etapów remontu potrzebny był szkutnik, ale niestety LOK w 1973 r. 
zlikwidował etat szkutnika, co spowodowało zahamowanie prac.  

Z bardzo trudnej sytuacji wybawiła Klub pomoc łódzkich zakładów pracy. ZWS „Ani-
lana” przetransportowały jacht na teren zakładów, gdzie dokonano przebudowy wnętrza, wy-
konano pokład i nadbudówkę, wylaminowano jacht. Spółdzielnia Pracy „Armatura” oraz 
ZWG „WAGMET” pomogły w wykonaniu odlewów i wyposażenia jachtu. 

Wszyscy byli przekonani, że na 20-lecie swego istnienia jacht rozpocznie w 1980 roku 
rejsy morskie. Niestety dalsze ograniczenia finansowe, trudności w ogrzewaniu hangaru, a 
następnie sierpień 1980 i stan wojenny, spowodowały odsunięcie terminu zakończenia remon-
tu. Dopiero załatwienie sprzętu do szlifowania i stworzenie grupy remontowej w składzie 
Piotr Bartnicki, Mirosław Frątczak, Wojciech Kosecki i Andrzej Lipiński doprowadziło do 
zakończenia remontu Boruty. 
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W 1983 roku 10-cio tonową przyczepą wyruszył Boruta w suchy rejs do Jastarni. Po 
doposażeniu, 29 czerwca 1983 roku wypłynął w swój najdłuższy i jednocześnie ostatni rejs. 
Załogę w tym rejsie stanowili: kapitan Paweł Morzycki oraz załoga – Piotr Bartnicki, Miro-
sław Frątczak, Wojciech Kosecki, Andrzej Lipiński i Leszek Świątek. Rejs trwał 441 dni. W 
czasie rejsu załoga przepłynęła 5203 godziny pod żaglami i 213 godzin na silniku. Przebyła 
15 959 Mm oraz odwiedziła 4 kontynenty, 21 krajów, 52 porty i przystanie. Trasa rejsu wio-
dła przez RFN, Holandię, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Portugalię, Maroko, Senegal, 
Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylię, Trynidad, St. Vincent, St. Lucię, Dominikanę, Wyspy 
Bahama, Antiguę, Kubę, USA, Wielką Brytanię, Danię. Rejs zakończył się 12 września 1984 
roku w Gdyni. Brak środków na dalszą eksploatację oraz zamiar ZW LOK przekazania jachtu 
do ZG LOK były powodem sprowadzenia go do Łodzi. Po dalszym działaniu ZW LOK, 
zmierzającym do pozbycia się jachtu, s/y Boruta został przekazany jako obiekt muzealny do 
VI Liceum Ogólnokształcącego, w którym od lat działała – i działa nadal – silna drużyna że-
glarska. Następnie trudności finansowe VI LO spowodowały przekazanie s/y Boruty w ręce 
prywatne. Jacht wykupił Wojciech Kosecki, ale Boruta już więcej nie pływał. Tak zakończyła 
się historia pierwszego łódzkiego jachtu pełnomorskiego. 

 
 
S/y Kurza Stopa 

 
Prowadzenie szkolenia na Zalewie Wiślanym i dążenie do posiadania jachtu pełnomor-

skiego, doprowadziły wcześniej do uzyskania jachtu zatokowego. Jesienią 1957 roku, po za-
kończeniu szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym w Suchaczu nad Zalewem Wiślanym, koledzy 
Jerzy Matusiak, Franciszek Mielczarek, Edward Pawlaczyk, Ryszard Rosiński i Stefan Wor-
kert dokonali w Elblągu oględzin kadłuba szalupy o poszyciu diagonalnym. Ocena techniczna 
wypadła pozytywnie, więc dokonano zakupu. W sezonie zimowym 1957/58 przebudowano 
szalupę na balastowy, kabinowy jacht zatokowy - na podstawie planów Zbigniewa Giedwi-
dzia, Edwarda Pawlaczyka i Stefana Workerta. Przebudowa odbyła się siłami członków Klu-
bu. Jacht został dopuszczony do żeglugi po morskich wodach wewnętrznych i wszedł do eks-
ploatacji w maju 1958 roku jako s/y Włóczykij. W drodze konkursu wygranego przez kolegę 
Pawlaczyka zmienił nazwę na s/y Kurza Stopa. 

W latach 1958-1966 
służył on do szkolenia na 
stopień sternika jachtowe-
go. Szkolenie odbywało się 
zarówno w rejsach jak i w 
ośrodkach organizowanych 
we Fromborku i w Świb-
nie. 

S/y Kurza Stopa od-
bywał rejsy po Zalewie 
Wiślanym i Zatoce Gdań-
skiej, w czasie których od-
wiedził 25 portów i przy-
stani. Były to: Elbląg, 
Frombork, Gdańsk, Gdy-
nia, Górki Wschodnie, Górki Zachodnie, Hel, Jastarnia, Kadyny, Kąty Rybackie, Krynica 
Morska, Nowy Port, Orłowo, Pasłęka, Piaski, Pleniewo, Przegalina, Puck, Rybina, Sobiesze-
wo, Świbno, Suchacz, Tujsk, Tolkmicko. 
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Trudności finansowe, które nie pozwalały na kapitalny remont, doprowadziły do tego, 
że ten zasłużony dla szkolenia klubowych żeglarzy jacht zakończył swą kampanię jesienią 
1966 roku w Gdyni. Tam też w następnym roku został złomowany po 8 sezonach eksploatacji 
w naszym Klubie. 

 
 
 
S/y Selene 
 
Jesienią 1959 roku Klub otrzymał wiadomość o możliwości zakupu jachtu balastowego. 

Po oględzinach i ustaleniu koniecznej przebudowy zakupiono kadłub na początku 1960 roku. 
Po sporządzeniu dokumentacji przez Z. Giedwidzia i E. Pawlaczyka i S. Workerta, dokonano 
przebudowy, jak zawsze pracą społeczną członków Klubu.  

Jacht otrzymał prawo pływania po mor-
skich wodach wewnętrznych i został zwodo-
wany na początku czerwca 1961 roku. Do 
kampanii szkoleniowej wszedł w lipcu 1961 
roku w Ośrodku w Świbnie. 

W swej początkowej karierze odbył sze-
reg rejsów po Zalewie Wiślanym i Zatoce 
Gdańskiej. Odwiedził porty i przystanie takie, 
jak Drewnica, Elbląg, Frombork, Gdańsk, Gór-
ki Wschodnie, Krynica Morska, Kąty Rybac-
kie, Pasłęka, Piaski, Przegalina, Sobieszewo, 
Suchacz, Świbno. 

Na skutek zastrzeżeń dotyczących sta-
teczności jachtu został wycofany z pływań 
zatokowych. Aby poprawić jego stateczność, 
był powtórnie przebudowany według planów S. Workerta. Zlikwidowano nadbudówkę i całą 
zabudowę wnętrza, pozostawiając otwarty kokpit. Zmieniono ożaglowanie z typu slup na 
ożaglowanie typu jol.  

W związku ze zmianą przepisów szkolenia, wprowadzającą wymóg nauki manewrowa-
nia na jachtach dwumasztowych, uzyskano w ten sposób jednostkę spełniającą te wymagania. 

Dzięki temu s/y Selene przez ponad 30 lat szkoliła kandydatów na żeglarza i sternika 
jachtowego. W ciągu tych lat służyła nie tylko żeglarzom Łodzi, ale i innych klubów żeglar-
skich w kraju. 

 
 
S/y Rep 
 
Jak już wspominano wcześniej, w czerwcu 1974 roku zawiązała się maszoperia w skła-

dzie Paweł Galczak, Edward Pawlaczyk i Ryszard Rosiński w celu budowy i eksploatacji 
jachtu typu Maszop. Po zebraniu podstawowych materiałów, 20 lipca 1974 roku rozpoczęto 
budowę jachtu zaprojektowanego przez Stefana Workerta i Edwarda Pawlaczyka. Budowa 
trwała do 9 czerwca 1978 roku. Poświęcono jej 4711 godzin, a wydano 71 tysięcy starych 
złotych. Po czterech latach, 17 czerwca 1978 roku, odbył się uroczysty chrzest nowego jachtu. 
Otrzymał on nazwę Rep od pierwszych liter imion budowniczych Ryszarda, Edwarda i Pawła. 
Matkami chrzestnymi były Katarzyna Pawlaczyk i Anna Maria Rosińska – córki twórców 
jachtu. W pierwszy rejs prowadzony przez Ryszarda Rosińskiego Rep wyruszył latem tego 
samego roku. 
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                                                                     S/y Rep szykuje się do chrztu i wodowania 

 
  Silniki kolejno: „Salut 2”, „Wietierok”, a obecnie od 1995 r. „Tochatsu 5L”. 

 
Rep po 26 latach żeglugi nadal odbywa rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich, a w 

Kleszczewie nad Jeziorem Wojnowskim ma swoją zimową przystań. W 1983 roku specjalnie 
dla niego członkowie KSW zbudowali tam slip. Przez pewien czas z tego slipu korzystały 
także jachty Klubu. Dziś Rep wciąż dzielnie służy rodzinom twórców oraz wielu innym że-
glarzom naszego Klubu, a także innych klubów Ligi Morskiej i Rzecznej. Właśnie ze względu 
na to „uklubowienie” Rep – pierwszy prywatny jacht w naszym Klubie, trafił do tego wykazu 
wspólnego sprzętu KSW.  

 
 

Inne sekcje KSW 
 
Od zarania swego istnienia Liga Morska szkoliła w swoich klubach nie tylko w zakresie 

żeglarstwa, ale i w innych dziedzinach sportów wodnych. Pierwsza nazwa naszego Klubu z 
1951 roku to Sekcja Sportów Wodnych LM, a nie sekcja żeglarska, choć to ona zawsze była 
najliczniejsza i najsilniejsza. 

Już w Sekcji Sportów Wodnych oprócz żeglarskiej działały sekcje: motorowodna, mo-
delarska i kandydatów do szkół morskich. 

Po likwidacji Ligi Morskiej w 1953 roku i przejęciu jej klubów przez LPŻ w naszym 
Klubie rozpoczęły działalność nowe sekcje: pływacka, kajakowa i wojenno-morska, a w póź-
niejszych latach także sekcja płetwonurków oraz drużyna wodnego ochotniczego pogotowia 
ratunkowego.  

Niektórzy koledzy działali tylko w jednej sekcji, poświęcając jej cały swój czas i zapał. 
Ale na ogół było tak, że działało się w kilku sekcjach. Przeplatała się szczególnie działalność 
sekcji pływackiej i kajakowej z żeglarską, czasem z motorowodną, a nawet modelarską. Spe-
cyfika szkolenia w takich dyscyplinach wodnych jak płetwonurkowanie, czy szkolenie wo-
jenno-morskie powodowało, że właśnie tam było najwięcej osób związanych tylko z jedną 
sekcją. Zupełnie odmienna była sekcja modelarska. Tam działała grupa zapaleńców, poświę-
cając się swojej pasji w całości i bez reszty. Chociaż i tu były wyjątki. Wybitny modelarz 

A oto dane z „dowodu osobi-
stego” Repa:  
Typ Maszop 
Ożaglowanie slup bermudzki 
Długość całkowita         6,65 m 
Szerokość maksymalna 2,10 m 
Balast                           0,5 tony 
Zanurzenie                      0,8  m 
Grot                         11,5 m kw. 
Fok                            7,7 m kw. 
Fok duży                 10,6 m kw. 
Genua                      11,5 m kw. 
Spinaker                  35,0 m kw. 
Fok mały                   4,7 m kw 
Grot mały                  7,0 m kw. 
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Stefan Workert działał też bardzo aktywnie w sekcji żeglarskiej, podobnie jak Edward Pawla-
czyk.  

Przypomnijmy więc sobie pracę tych sekcji i ludzi, którzy tam działali. 
 
Sekcja pływacka. 
 
Sekcja pływacka Klubu istniała w latach 1953-1959. Nauka pływania oraz treningi do 

zawodów odbywały się zimą na krytym basenie przy ul. Kilińskiego, czyli u Bojtlera. Basen 
był mały, ale pozwalał na treningi i utrzymanie kondycji koniecznej do zawodów rozgrywa-
nych na miejscu lub na wyjazdach poza Łódź. Zawody pływackie odbywały się na różnych 
dystansach, a były też zawody sprawnościowe. 

Latem pływacy trenowali na Stawach Stefańskiego albo w ośrodkach szkoleniowych na 
Mazurach i zalewach. Trzeba tu dodać, że aby uzyskać stopień żeglarza musiało się mieć za-
liczony egzamin na kartę pływacką. I takich właśnie kandydatów na żeglarzy też uczyła pły-
wać ta sekcja. Statystyka klubowa podaje, że w czasie istnienia przez sześć lat sekcja pływac-
ka wyszkoliła w pływaniu około 750 osób.  

Organizowała też zawody pływackie. Np. w r. 1955 odbyły się Wojewódzkie Mistrzo-
stwa w pływaniu w ramach Wojewódzkiej Spartakiady Wodnej. W r. 1956 sekcja brała udział 
w trójmeczu pływackim Warszawa-Białystok-Łódź, a w późniejszych latach w trójmeczu 
Łódź-Kalisz-Poznań. Uczestniczyła też w pierwszej i drugiej Centralnej Spartakiadzie Wod-
nej LPŻ w latach 1954 i 1955 oraz w Międzynarodowej Spartakiadzie Wodnej w 1956 roku. 
Wszystkie te spartakiady odbywały się w COS w Giżycku.  

Po roku 1959 sekcja pływacka sama rozwiązała się z powodu braku środków na szkole-
nie, ale przede wszystkim z powodu bardzo złej bazy do szkolenia pływackiego w Łodzi. W 
tamtych latach były w naszym mieście tylko dwa kryte baseny. Mały na ul. Kilińskiego, z 
którego korzystała nasza sekcja i normalny basen YMCA – wtedy Młodzieżowego Domu 
Kultury – przy ul. Moniuszki. Z basenów tych korzystały szkoły, uczelnie i kluby. 

W czasie 6 lat istnienia sekcji bardzo aktywnie w niej działali i szkolili młodzież nastę-
pujący kol. kol.: Janina Bibergal, Krystyna Bednarek, Sławoj Bednarek, Andrzej Czyż, Gra-
żyna Fichna, Henryk Glazer, Jerzy (Kuba) Górny, Sławomir Paliocha, Elżbieta Pydówna-
Pawlaczyk i Antoni Żychliński.  
 

Kuba Górny 
płynie po vice- 
Mistrzostwo  
I Spartakiady 
Wodnej LPZ 
 
Giżycko 1954 r. 
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Sekcja kajakowa 
 
Sekcja kajakowa działała w Klubie aż 34 lata od 1953 do 1987 roku. Nauka wiosłowa-

nia odbywała się początkowo na kajakach turystycznych, a po 1955 roku na kajakach regato-
wych K-1 i K-2. Od kiedy pojawiły się w Klubie kajaki regatowe zaczęło rozwijać się kaja-
karstwo wyczynowe. Organizowano pierwsze regaty na naszym akwenie, czyli na Stawach 
Stefańskiego. Na przykład w 1955 roku były to zawody łódzkie i okręgowe. Nasi kajakarze 
brali też udział w spartakiadach i mistrzostwach Polski oraz w trójmeczach, np. w roku 1955 
Łódź-Poznań-Warszawa, a w 1956 Olsztyn-Łódź-Kalisz.  

Wielką popularnością cieszyło się w Klubie kajakarstwo turystyczne. W wielokrotnie 
organizowanych spływach po Dunajcu, Brdzie i Wełnie uczestniczyło bardzo dużo osób, nie 
tylko z sekcji kajakowej. Do szczególnie ciekawych i popularnych wyczynów kajakowych 
należały spływy zimowe po niezamarzających rzekach Brdzie i Raduni. W zimowych spły-
wach też uczestniczyło bardzo dużo osób z różnych sekcji.  

 
                                                             Na kajakach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        latem.........................................i................................zimą 

 
Przez 34 lata istnienia sekcja kajakowa wyszkoliła około 1850 osób. Najaktywniejszymi 

działaczami tej sekcji byli: Sławoj Bednarek, Jędrzej Czyż, Jan Miksa, Antoni Żychliński, 
Włodzimierz Baśko i Zbigniew Żyliński – organizator spływów zimowych. 

Upadek sekcji kajakowej nastąpił w burzliwych latach osiemdziesiątych, kiedy zaczęły 
się trudności finansowe. W r. 1992 Zarząd Wojewódzki LOK sprzedał kajaki turystyczne i 
wyczynowe. Sekcja kajakowa nie miała takiej siły przebicia i takiej chęci przetrwania trud-
nych lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, jak sekcja żeglarska. Zakończyła swą dzia-
łalność w KSW w r. 1987. 

 
 
Sekcja motorowodna 
 
Sekcja motorowodna istniała w Klubie od 1953 do 1987 r. Przez cały czas prowadziła 

szkolenie na stopnie sterników motorowodnych I i II klasy. Warto podkreślić, że szkoliła nie 
tylko członków naszego Klubu, ale i innych klubów, które aby zapewnić bezpieczeństwo na 
swych rejsach i obozach wodnych musiały mieć wyszkoloną kadrę do obsługi motorówek 
ratowniczych. Nasze obozy i rejsy wodne także zabezpieczali klubowi motorowodniacy. Klub 
miał na swoim wyposażeniu dwie łodzie motorowe. Sekcja motorowodna organizowała w 
ramach szkolenia spływy motorowodne na rzekach: Pilicy, Wiśle i Brdzie.  

W czasie 34-letniej działalności w sekcji przeszkolono około 800 sterników motoro-
wodnych. Obecnie w naszym KSW LMiR jest 6 jachtowych kapitanów motorowodnych, 2 
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instruktorów sportów motorowodnych, 10 jachtowych morskich sterników motorowodnych 
oraz liczni członkowie ze stopniami sternika motorowodnego i starszego sternika motoro-
wodnego.  

Upadek sekcji motorowodnej zaczął się w latach osiemdziesiątych z powodu kłopotów 
finansowych i paliwowych. Trzeba tu przypomnieć, że w tamtym okresie paliwo było regla-
mentowane i można je było kupić tylko na kartki. 

W sekcji motorowodnej aktywnie działali koledzy: Juliusz Bogusz, Bogdan Szenfelder, 
Jerzy Kruszyński, Edward Zięba, Ryszard Różański i Paweł Galczak.  

 
 
Sekcja modelarska 
 
Sekcja modelarska istniała w Klubie w latach 1951-1980. Już w pierwszym lokalu klu-

bowym przy ul. Piotrkowskiej 125 działali modelarze. Sekcja prowadziła szkolenie młodzie-
ży, ucząc wykonywania modeli jachtów i statków oraz modelarstwa szkutniczego Członkowie 
sekcji modelarskiej brali udział i odnosili sukcesy w mistrzostwach wojewódzkich i mistrzo-
stwach Polski modeli pływających, żaglowych i zdalnie sterowanych.  

W okresie istnienia – przez 29 lat – 
wyszkolono w sekcji około 600 modelarzy.  

  
Pierwszym kierownikiem sekcji był Edward 

Pawlaczyk – modelarz i szkutnik. Od początku 
przez wszystkie lata działał w tej sekcji i przez 
kilka lat kierował nią Stefan Workert – znakomity 
mistrz modelarstwa i instruktor. Prowadził kursy 
modelarstwa, szkolił instruktorów tej specjalności i 
uczestniczył w zawodach, w których zdobywał 
wysokie tytuły mistrzowskie. Dodać tutaj trzeba, że 
Stefan Workert do dziś należy do najwy-
bitniejszych modelarzy w kraju.                                                   W klubowej modelarni 

 
Modelarstwo, szczególnie modelarstwo szkutnicze, w naturalny sposób łączy się z pro-

jektowaniem i budową jachtów. Stefan Workert z modelarza stał się znakomitym konstrukto-
rem jachtów, tak jak i Edward Pawlaczyk. Obok tych dwóch kolegów działali też przy projek-
towaniu, przebudowywaniu i remontach jachtów tacy koledzy jak Leszek Biedrzycki, Paweł 
Galczak, Andrzej Koman, Ryszard Skotnicki i kilku innych. 

 
 
Sekcja wojenno-morska 
 
Sekcja wojenno-morska istniała w latach 1953-1962. Sekcja ta różniła się od innych 

działających w Klubie swoją specyfiką i sytuacją finansową. Jej celem było przygotowywanie 
kandydatów do służby w Marynarce Wojennej. Dlatego działała w ścisłym powiązaniu z woj-
skiem. Była też jedyną sekcją niezależną finansowo, bo „sponsorowaną” przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Poza tym w tej sekcji - obok instruktorów KSW - szkolenie prowadzili 
oficerowie i podoficerowie różnych specjalności wojskowych. 

Członkowie sekcji w ramach szkolenia wodnego brali udział w ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych spartakiadach wodnych, w ramach których odbywały się zawody w różnych 
konkurencjach wodnych i wojskowych. W I Centralnej Spartakiadzie Wodnej LPŻ w Giżyc-
ku w r. 1954 Jerzy (Kuba) Górny zdobył vice-mistrzostwo Polski w pływaniu uwojskowio-
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nym, a w II Centralnej Spartakiadzie Wodnej LPŻ Władysław Jeżak zdobył mistrzostwo Pol-
ski w śrubkowaniu na BK .  

W I Spartakiadzie startowała 11-osobowa ekipa z naszego Klubu, a w drugiej – 28-
osobowa. Ekipa łódzka startowała też w Międzynarodowej Spartakiadzie Armii Zaprzyjaź-
nionych, która odbywała się w Giżycku w 1956 roku. Trenerem ekipy chińskiej był nasz klu-

bowy kolega Zbigniew Berowski, w ekipie sędziego głównego działała Ewa Nagurska, a 
sędziami trasy oraz konkursu kulturalnego i kulinarnego były Janina Bibergal i Barbara Ma-
chejko.  

Przed ogólnopolskimi spartakiadami odbywały się w 1955 i 1956 roku spartakiady wo-
jewódzkie jako eliminacje do spartakiad ogólnopolskich i międzynarodowych.  

Młodzi mężczyźni, którzy byli w wieku przedpoborowym dość chętnie korzystali z 
możliwości szkolenia w sekcji wojenno-morskiej, bo ich sytuacja po wcieleniu do wojska 
była dużo lepsza niż zwykłych rekrutów. Oni, mając już pewne wodne doświadczenie i umie-
jętności, byli szybciej awansowani, a nawet zostawali instruktorami i szkolili „zielonych” 
rekrutów. 

Przez cały czas istnienia sekcji wojenno-morskiej kierowali nią dwaj koledzy: Apolo-
niusz Królikowski i Cyprian Mikulski. Sekcja przestała istnieć w r. 1962, po dziewięciu la-
tach działania. Decyzję podjęły władze wojskowe. Być może było to związane z przekształ-
ceniem LPŻ w Ligę Obrony Kraju. 

 
 
Sekcja płetwonurków 
 
Sekcja płetwonurków istniała w Klubie od roku 1962 do lat osiemdziesiątych. Ta sekcja 

została powołana do życia na miejsce zlikwidowanej sekcji wojenno-morskiej, bo zmieniła 
się koncepcja szkolenia wodnego dla wojska. Tak samo, jak jej poprzedniczka, była dotowana 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem sekcji płetwonurków było szkolenie płetwo-
nurków w ogóle, a dla potrzeb wojska w szczególności. Szkolenie to przeprowadzali instruk-
torzy płetwonurkowi KSW. Związki tej sekcji z KSW LOK były w zasadzie dość formalne, 
ale organizacyjnie należała do Klubu. W okresie swojej działalności przeszkoliła dla potrzeb 
służby w wojsku 270 osób oraz bardzo wielu amatorów płetwonurkowania, bo ten rodzaj 

Dezety na  
I Spartakiadzie 
Wodnej LPŻ 
 
Wierzba 1954 
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sportu wodnego stawał się bardzo popularny i modny. Trzeba dodać, że wpływ na to miało 
poprawienie się wyposażenia w sprzęt do nurkowania. 

Sekcją płetwonurków w KSW LOK kierowali przez wiele lat Henryk Kotarski i Ry-
szard Zybert. 

W burzliwych latach osiemdziesiątych płetwonurkowie tej sekcji wyodrębnili się z na-
szego Klubu i utworzyli samodzielny Klub Płetwonurków. 

 

 
 
 
Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
 
Drużyna WOPR istniała w Klubie w latach 1970-1980. Wiadomo, że z wodą nie ma 

żartów i że trzeba bardzo dbać o bezpieczeństwo nad i na wodzie – szczególnie tam, gdzie 
przebywa dużo młodzieży. Nic więc dziwnego, że przy szkoleniu wodnym w różnego rodzaju 
dyscyplinach zwracało się tak baczną uwagę na bezpieczeństwo. W Klubie prowadziło się 
naukę pływania, ćwiczyło się do oporu na żaglówkach manewry „człowiek za burtą”, uczyło 
się posługiwania sprzętem ratunkowym, odpowiedniego zachowania po wywrotce i w ogóle 
odpowiedniego, bezpiecznego zachowania na sprzęcie wodnym oraz na wodzie i w wodzie.  

Dlatego na wszystkich klubowych regatach, rejsach i obozach szkoleniowych byli ra-
townicy – członkowie WOPR, którzy czuwali nad bezpieczeństwem tych zajęć.  

Drużyna WOPR, która działała w naszym Klubie, prowadziła też szkolenie ratowników 
wodnych i organizowała egzaminy, które dawały uprawnienia do zatrudnienia w charakterze 
ratowników na różnych akwenach i plażach. Korzystali z tego szkolenia nie tylko członkowie 
naszego Klubu, ale i inni kandydaci na ratowników wodnych.  

Oblicza się, że w ciągu 10 lat istnienia drużyny WOPR w naszym Klubie przeszkolono 
około 100 ratowników wodnych. 

 
 
 

Życie towarzyskie i jubileusze KSW 
 

Wspólne przebywanie na kursach, na jachtach, na obozach szkoleniowych powodowało 
zżywanie się ze sobą, zacieśniało więzy koleżeńskie i towarzyskie, co automatycznie prowa-
dziło do organizowania wspólnych imprez. Sprzyjało temu także to, że kiedy Klub zaczynał 
swoje funkcjonowanie, byliśmy w przybliżeniu w jednym wieku, czyli po prostu bardzo mło-
dzi. Tylko kilku instruktorów było starszych od „młodzieży” o jakieś 8-10 lat. W pozostałej 
grupie ta różnica wieku to maksimum 4-5 lat. 
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Młodzi ludzie pod każdą szerokością geograficzną i w każdym ustroju chcą się bawić, 
chcą być w grupie. Tak też było w naszej Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. Były też i 
sprzyjające warunki ku temu. Nasz pierwszy lokal przy ul. Piotrkowskiej 125, który wszyscy 
z sentymentem wspominają, dawał możliwości organizowania spotkań towarzyskich. Na   
parterze odbywały się zajęcia szkoleniowe, działali modelarze, wykonywano mniejsze i więk-
sze remonty sprzętu, a na piętrze obok biur LM było duże pomieszczenie nadające się na za-
jęcia towarzysko-klubowe. Można tam było posłuchać opowieści starszych kolegów, którzy 
mieli okazję pływać po morzu, o ich przygodach w czasie rejsów, o zwyczajach i tradycjach 
żeglarskich, a także o dowcipach, które robiono kursantom, posyłając ich np. do bosmana po 
kilo farwateru. Po pierwszych obozach szkoleniowych wspomnień przybywało, bo każdy coś 
ciekawego przeżył i chciał o tym opowiedzieć. 

 

 
 
                                 Liga Morska 1951- Piotrkowska 125 
 
Innym, i to ulubionym, elementem życia obozowego i klubowego było śpiewanie pio-

senek. Bardzo chętnie uczono się piosenek żeglarskich – dziś mówimy szant, piosenek zwią-
zanych z morzem i w ogóle z wodą. Ale śpiewaliśmy też piosenki wojskowe, harcerskie, lu-
dowe i piosenki ... idiotyczne, które nas serdecznie bawiły, jak np. kołysanka śpiewana coraz 
głośniej, aż do krzyku, czy ukochana przez wiele osób „Czarna Natasza” z dziwacznym tek-
stem i złą akcentacją w melodii. Ale musiało coś w niej być, skoro cieszyła się wielkim sen-
tymentem także w innych klubach. 

Duszą towarzystwa i organizatorem zajęć rozrywkowych, tanecznych i śpiewanych był 
w pierwszych latach istnienia Klubu Henio Glazer. Był bardzo utalentowany muzycznie, 
wspaniale grał na pianinie, szczególnie repertuar żeglarski i rozrywkowy, a także kompono-
wał i pisał teksty piosenek.  

Nasz Klub, podobnie jak inne grupy towarzyskie czy zawodowe, podjął decyzję o uro-
czystym obchodzeniu co pięć lat rocznic powstania. Pierwsze pięciolecie zostało zorganizo-
wane z rocznym opóźnieniem z powodu przeprowadzek, bo między rokiem 1954 a 1956 Klub 
cztery razy zmieniał lokale. 5-lecie odbyło się więc w roku 1956 w lokalu Klubu przy ul. Cu-
rie-Skłodowskiej 30, w willi, którą przydzielono nam na jedenaście miesięcy. Było to spotka-
nie towarzyskie z kanapkami, jakimś drobnym alkoholem, z tańcami i śpiewami.  

Dziesięciolecie miało już zupełnie inną oprawę. 1 listopada 1956 roku Klub otrzymał 
nową siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 272b. To był nasz najpiękniejszy, wspaniały i najuko-
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chańszy lokal, w którym Klub funkcjonował przez 34 lata. Ten lokal zapewniał Klubowi zna-
komite warunki do prowadzenia kursów, do administracji, do organizowania zebrań i do spo-
tkań towarzyskich. Obszerne i piękne sale, dobrze wyposażone w meble i sprzęt klubowy, a 
do tego punkt miasta z dobrą komunikacją. I trzeba powiedzieć, że członkowie Klubu umieli 
docenić ten lokal i odpowiednio go wykorzystać 
 

 
                                                            

Lata 60-te w klubie 
Odbywały się tu regularne spotkania towarzyskie. Prowadzone były różnego rodzaju 

rozgrywki (szachy, tenis stołowy), konkursy żeglarskie (wiązanie węzłów, sygnalizacja), że-
glarskie zgaduj-zgadule, konkursy sprawnościowe, wystawy pokazujące zdjęcia i pamiątki z 
rejsów żeglarskich (Klub miał własną ciemnię fotograficzną). Spotkania wspomnieniowe, na 
których dzielono się wrażeniami z żeglowania i spotkania muzyczne, na których śpiewano 
piosenki żeglarskie i inne przy akompaniamencie pianina i gitary (gitarzysta Mirek Janusz-
kiewicz). No i oczywiście wieczorki taneczne: andrzejki, ostatki, słynne bale sylwestrowe i 
karnawałowe, na przykład „bale piratów”.  

Wszystkie jubileusze Klubu organizowano jesienią, po zamknięciu sezonu pływania. 
Dziesięciolecie obchodzono bardzo uroczyście, ale były też powody do radości. W czerwcu 
został oddany do użytku jacht Boruta. Klub miał piękny lokal, własną przystań, różnorodny 
sprzęt szkoleniowy i liczną grupę aktywnych członków. Bal 10-lecia odbył się oczywiście w 
lokalu Klubu. Dla uczczenia tego jubileuszu wydano okolicznościowy znaczek, co od tej pory 
stało się jubileuszową tradycją. 
        W roku 1965 obchodzono 15-lecie Klubu. Obchody były podobne do poprzednich jubi-
leuszy, ale zainaugurowano wtedy nową tradycję – przyznawania tytułu Honorowego Człon-

ka Klubu dla najbardziej zasłużonych. Z okazji 15-
lecia tytuł ten otrzymali: Jan Bekier, Lech 
Biedrzycki, Janusz Domski, Porfiriusz Finogenow, 
Paweł Galczak, Jerzy (Kuba) Górny, Krystyna 
Tamulewicz-Górna, Stanisław (Wojtek) Kamiński, 
Andrzej Kaszyński, Janina Kaszyńska, Stanisław 
Król, Wacław Łysakowski, Jerzy Matusiak, Ewa 
Nagurska, Hanna Nagurska, Edward Pawlaczyk, 
Eżbieta Pawlaczyk, Wojciech Płatak, Tadeusz 
Pietrzak, Ryszard Rosiński, Eugeniusz Trajdos, 
Stefan Workert. 

          Sobótka u Szenfelderów 
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Trzeba dodać, że członkowie Klubu, którzy często razem pływali i razem uczestniczyli 
w życiu towarzysko-klubowym nawiązywali bardzo bliskie, serdeczne więzi, które przenosiły 
się także na życie prywatne. Te zaprzyjaźnione grupy zaczęły spotykać się u siebie w swoich 
domach. Były to słynne „sobótki”, bo spotykano się w soboty. Okazję do spotkań dostarczały-
także imieniny. Były to imprezy huczne, z 
zabawnymi pomysłami i z udziałem licznychgo-
ści.Te bliskie i sympatyczne kontakty zaowocowa-
ły... mariażami. W Klubie zawarto ponad 20 
małżeństw i - co godne podkreślenia - są to 
małżeństwa trwałe, niektóre z bardzo długim, 
nawet 50-letnim stażem. W życiu towarzyskim 
Klubu pojawili się także współmałżonkowie nie-
żeglarze, którzy szybko i na długo aklimatyzowali 
się wśród nas. Wieczorki różnego rodzaju i bale 
organizowane były każdego roku. Ale zawsze szczególnie uroczyste były spotkania z okazji 
jubileuszy. 

Dwudziestolecie  w r. 1970 oprócz tradycyjnego, normalnego spotkania uczczono do-
datkowo wydaniem znaczka okolicznościowego i medalu. 25-lecie w r. 1975 uświetniono 
także okolicznościowym znaczkiem, ale wydano też po raz pierwszy krótką monografię Klu-
bu. Od 25-lecia uroczyste spotkania towarzyskie odbywały się w restauracjach. „Srebrne” 
spotkanie odbyło się w Klubie Garnizonowym. Jubileusz zawsze zaczynał się krótką częścią 
oficjalną, a następnie była wspólna kolacja i tańce. 

Na 30-lecie, w 1980 roku, przygotowano wyjątkowo dużo pamiątek rocznicowych. 
Wydano rozszerzoną monografię Klubu i przygotowano znaczek, medal, proporczyk klubo-
wy, plakietkę s/y Boruta oraz odlew s/y Kurza Stopa. Podczas tego jubileuszu bawiono się w 
nieistniejącej już restauracji Tivoli przy ul. Tuwima. Trzeba tu koniecznie nadmienić, że 
wszystkie te uroczystości zawsze były i nadal są finansowane przez uczestników spotkania, 
którzy przy zgłaszaniu swojego udziału wpłacają ustaloną kwotę. 

35-lecie organizowane było w bardzo trudnym okresie polityczno-ekonomicznym, ale 
mimo trudności odbyło się w lokalu SPATiF-u przy ul. Kościuszki. Tradycyjnie był znaczek i 
medal. Następny jubileusz –w roku 1990 - odbył się w Klubie Garnizonowym na ul. Tuwima. 
Z okazji okrągłej rocznicy wydano informator o 40 latach działalności Klubu oraz znaczek i 
medal 40-lecia.  

 

 
 

45-lecie KSWw restauracji „Chiński Mur” 
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Na wszystkie te spotkania stawiają się nie tylko koledzy mieszkający w Łodzi. Przyjeż-
dżają też tacy, którzy z różnych powodów mieszkają poza Łodzią. 45-lecie zostało trochę 
przesunięte ze względu na „zawirowania historyczne” Klubu i odbyło się dopiero w r. 1998 w 
restauracji „Chiński Mur” przy ul. Tuwima, a 50-lecie w pięknym lokalu ZNP przy ul. Piotr-
kowskiej 137. Z okazji 50-lecia odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku pierwszej siedziby 
Klubu przy ul. Piotrkowskiej 125, poświęconą łódzkim wodniakom. Wydano też plakietkę do 
przypięcia na marynarce klubowej. 
 

 
 

                                        50-lecie KSW w Klubie Nauczycielskim 
 
Jest jeszcze jedna sympatyczna tradycja związana z życiem Klubu. Działają w nim całe 

rodziny. Od rodziców przez dzieci do wnuków, ponad 20 małżeństw i kilkanaście rodzeństw. 
Fenomenem są rodziny Kaszyńskich, Mudzów, Pawlaczyków, Rosińskich, Ziembów i in-
nych, w których żeglują trzy pokolenia. Wszystkie pokolenia uprawiające ukochane żeglar-
stwo z chęcią uczestniczą w życiu towarzyskim. Miał chyba rację znany i lubiany aktor 
Edward Dudek Dziewoński, który powiedział „Jedyne życie, jakie ma sens, to życie towarzy-
skie”. Zdaje się, że wielu członków naszego Klubu zgodziłoby się z tą opinią. 

Warto w tej części poświęconej życiu towarzyskiemu i jubileuszom „ocalić od zapo-
mnienia” piosenkę „Żeglarska brać”, której autorem i kompozytorem jest Henio Glazer i pio-
senkę „Hej żeglarze”, do której Henio napisał tekst. 

  
 
 
Muzyka i tekst: Henryk Glazer 
 

                     Żeglarska brać 
 

 
          Żeglarska brać – podajmy sobie dłoń, 
          Nie straszna nam naszego morza toń 
          I śmiało patrzmy w dal, 
          Płynąc po grzbietach fal, 
          Bo każdy z nas to żeglarz na sto dwa. 
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          Horyzont pozdrowienia żaglom śle – 
          To statek nasz do portu żwawo mknie. 
          I każdy z nas już wilkiem był 
          I wąchał mokry, morski pył 
          I morze kochał z wszystkich sił. 
                      Nie ulękniemy się niczego, 
                      Żeglarze LPŻ-tu straż. 
                      I chociaż port nasz jest daleko, 
                      Zawsze na uśmiech jest nas stać. 

                        I chociaż wiatr nas w sztorm zagania 
                        I trzeba walczyć z nim co sił, 
                        Flaga na maszt, uśmiech na twarz 
                        I nie dopuśćmy, by wiatr z nas drwił. 

 
 

 
 
                                                            Tekst Henryk Glazer 
                      Hej żeglarze! 
 
Hej kolego czas do łodzi, 
Wiatr od brzegu bujny dmie, 
Wiatr jest młody i my młodzi, 
Razem nam nie będzie źle. 
Stawiaj żagle hej kolego,  
Ciągnij żwawo grota fał, 
Gdy rzucimy piosnkę brzegom,              
Wiatr na wantach będzie grał. 
 
Refren: 
     Wesoła wiara spod żagli białych 
     Uczy się kochać od młodych lat 
     Słońce i wodę, sztormy i szkwały 
     I z wiatrem być za pan brat          bis 

 
 

Stawaj z wiatrem na wyścigi, 
Za przygodą śmialo goń, 
Nas żeglarzy wodnej Ligi 
Nie zawiedzie pewna dłoń. 
Jeśli kiedyś przyjdzie młodym 
Pływać w morzach pełnych kry, 
Żadne wichry, żadne lody, 
Nie ostudzą młodej krwi. 
 
     Refren: 
     Wesoła wiara spod żagli białych... 
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Transformacje Klubu Sportów Wodnych  
 

Tablica przy ul. Piotrkowskiej 125 
 
Z Ligi Morskiej byli to Tadeusz Burski, Zbigniew Michalak, Marian Oraś i Feliks Pu-

liński. Ze „Służby Polsce” Zbigniew Giedwidź, Stanisław Kucharczyk, Jerzy Matusiak, Cze-
sław Piotrowski, Ryszard Rosiński, Ryszard Tobolski i Tadeusz Zyburtowicz. A z Akademic-
kiego Klubu Morskiego Jerzy Bekier, Henryka Biedrzycka, Stanisław Król, Anastazy Omu-
lecki i Kazimierz Pilawski. 

Klub od początku istnienia działał bardzo aktywnie. Umiejętnie przyciągał rzesze mło-
dzieży. Lokalizacja w samym centrum miasta przy ul. Piotrkowskiej 125 (w prawej oficynie) 
też sprzyjała napływowi młodych ludzi, bo dość łatwo było do Klubu dojechać, co w tamtych 
czasach i przy tamtej komunikacji nie było bez znaczenia. Dodatkowym atutem był lokal 
zajmujący parter i piętro, gdzie odbywały się szkolenia teoretyczne, pracowali modelarze, a 
także można było prowadzić życie towarzyskie i klubowe. Trzeba też podkreślić bardzo do-
brą, przyjacielską atmosferę. 

Wszystkie te elementy oraz wysoki poziom instruktorów prowadzących zajęcia teore-
tyczne i szkolenie praktyczne decydowały 
o tym, że Klub rozrastał się i miał coraz 
więcej członków. Pierwsze ośrodki szko-
leniowe, pierwsze pływania jeszcze bar-
dziej zacieśniały więzy koleżeńskie.  
          Ale nie żyliśmy na innej planecie, 
tylko w określonym miejscu na ziemi i w 
określonej sytuacji politycznej. W Polsce 
były to czasy największego stalinizmu. 
Wszystko, co przedwojenne, źle się koja-
rzyło. Wszystko, co nie robotniczo-chłopskie,               KSW w pochodzie pierwszomajowym 
 było niedobre.  

Prawdę powiedziawszy, w Klubie nie bardzo odczuwało się te problemy polityczne, bo 
najważniejsze były żagle, nauka, przyjaźnie i miłości. Wszyscy byliśmy bardzo młodzi, a 
większość zakochana i trzeba było umieć połączyć naukę na uczelni lub w szkole, naukę i 

Klub, a właściwie Sekcja Sportów Wodnych Ligi 
Morskiej w Łodzi zaczęła swoją historię w roku 1950. 
Za datę powstania i rozpoczęcia działalności przyjęto 
27 maja 1950 roku, ponieważ w tym dniu grupa inicja-
tywna w siedzibie LM przy ul. Piotrkowskiej 125 pod-
jęła decyzję o utworzeniu Klubu i wybrała pierwszy 
Zarząd.  

Pierwszym prezesem Zarządu Sekcji Sportów 
Wodnych został Ryszard Bukowski. W skład Zarządu 
weszli: Henryka Biedrzycka, Zbigniew Giedwidź, Sta-
nisław Król, Halina Lenartowicz i Ryszard Rosiński.  

Ale tak naprawdę zaczęło się to wcześniej. Klub 
powstał z inicjatywy instruktorów i żeglarzy działają-
cych w latach 1946-1950 w Lidze Morskiej, Po-
wszechnej Organizacji „Służba Polsce” i Akademickim 
Związku Morskim. 
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egzaminy teoretyczne w Klubie (żeby mieć szansę na wyjazd latem na szkolenie praktyczne), 
z czasem na życie osobiste. W paru wypadkach to ostatnie też łączyło się z Klubem.  

 
W r. 1953 następuje pierwsza transformacja w naszym Klubie. Władze kraju rozwiązują 

10 maja 1953 roku Ligę Morską i powołują Ligę Przyjaciół Żołnierza, która przejmuje mają-
tek LM i kluby, które do niej należały. W ten sposób nasza Sekcja 
Sportów Wodnych LM staje się częścią struktury LPŻ. W tym 
samym roku władze kraju likwidują także Polski Związek 
Żeglarski. Po likwidacji PZŻ jego funkcje przejmują sekcje 
żeglarskie w Komitetach Kultury Fizycznej różnych szczebli. 
Teraz całe szkolenie wodne prowadzi LPŻ. Obozy żeglarskie stają 
się coraz bardziej masowe.  

W ramach LPŻ nastąpiło rozszerzenie działalności Klubu. 
Działają teraz sekcje – żeglarska, pływacka, motorowodna, 

kajakowa, modelarska i wojenno-morska. W porównaniu z Sekcją Ligi Morskiej rozszerzyło 
się działanie o pływanie, kajakarstwo i szkolenie młodzieży do marynarki wojennej. W Lidze 
Morskiej prowadzone było szkolenie żeglarskie, motorowodne, modelarskie i kandydatów do 
szkół morskich. Dla członków Sekcji Sportów Wodnych, jak widać, niewiele się zmieniło.  

W 1953 roku otrzymaliśmy przystań w Rudzie, trochę sprzętu i mogliśmy nadal szkolić 
się i pływać. Ale od tego samego roku żeglarze nie mogli już wypływać na morze. Utrudnione 
było także pływanie zatokowe, co odczuli między innymi kursanci COS w Jastarni, którzy 
musieli „pędzlować” się w wyznaczonym bojami trójkącie blisko brzegu. 

15.10.1954 roku następuje zmiana nazwy z Sekcji Sportów 
Wodnych LPŻ na Klub Sportów Wodnych LPŻ i na krótko zmiana 
adresu. Przenosimy się na ulicę Piotrkowską 272 b.  

Po roku - 15.10.1955 r. Klub znowu zmienia nazwę na Klub 
Morski LPŻ, co jest trochę humorystyczne, bo wcześniej „zamknięto” 
morze dla żeglarzy. Zmienia się także adres Klubu. Tym razem na 
ulicę Piotrkowską 53, a po 9 miesiącach znów zmiana adresu na ul. 
Curie-Skłodowskiej 30. 1 listopada 1956 roku jeszcze raz prze-
prowadzamy się. Ale teraz już na 34 lata do naszego najpiękniejszego 
lokalu Klubu przy ul. Piotrkowskiej 272 b.  

Zmiany nazw Klubu trwają nadal. 13 stycznia 1957 roku wracamy do nazwy z 1954 ro-
ku, czyli do Klubu Sportów Wodnych LPŻ. Jest to nazwa logiczniejsza, bo przecież w Klubie 
działają nie tylko żeglarze. Ale i trochę zabawna, bo właśnie w 1957 roku znów „otworzono” 
morze dla żeglarzy. Od 1957 roku nazwa Klub Sportów Wodnych LPŻ została z nami na dłu-
żej, ale nie na stałe. 

Nasi koledzy działali aktywnie nie tylko w Klubie. Już w 1951 roku, po zlikwidowaniu 
PZŻ przez władze kraju,  podjęli inicjatywę utworzenia komórki sportowej, która zrzeszałaby 
wszystkie kluby żeglarskie Łodzi. Byli to Tadeusz Derejski, Zbigniew Giedwidź, Marian 
Oraś, Feliks Puliński, Ryszard Rosiński i z KS „Unia” Lechosław Polakowski. Dzięki ich 
inicjatywie powstała Sekcja Żeglarstwa Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, 
ówczesny odpowiednik Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Warto dodać, że od 
tamtej pory do dziś działało i działa społecznie w organizacjach żeglarskich wielu naszych 
kolegów i koleżanek. 

 
Na fali polskiego Października, kiedy nastąpiły korzystne zmiany polityczne w kraju, 

zaczęły pojawiać się inicjatywy, aby odrodzić zlikwidowane w czasach stalinowskich organi-
zacje, takie np. jak ZHP, PZŻ, czy Liga Morska. W listopadzie 1956 roku koledzy z naszego 
Klubu Władysław Herka, Stanisław (Wojtek) Kamiński, Ryszard Rosiński uczestniczyli w 
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naradzie aktywu morskiego w Gdyni. Po tej naradzie pojawiła się koncepcja reaktywowania 
Ligi Morskiej i PZŻ. Bardzo aktywnie działał w tej sprawie w Warszawie kolega z naszego 
Klubu Marian Oraś, który był wtedy kierownikiem Wydziału Morskiego Zarządu Głównego 
LPŻ. 

W Łodzi również powstał zespół popierający inicjatywę reaktywowania Ligi Morskiej. 
Należeli do niego Zbigniew Giedwidź, Franciszek Mielczarek, Ewa i Hanna Nagurskie, Elż-
bieta i Edward Pawlaczykowie, Wiesława i Ryszard Rosińscy, Krystyna Tamulewicz i Euge-
niusz Trajdos. W czasie kolejnych zebrań grupa ta powiększała się. W 1957 roku obejmowała 
także Jana Bekiera, Janusza Domskiego, Stanisława (Wojtka) Kamińskiego, Melanię Lasoń, 
Wacława Łysakowskiego, Jerzego Matusiaka, Bogdana Szenfeldera i Wojciecha Świątkow-
skiego.  

Starania tej grupy i innych wodniaków w kraju nie przyniosły wtedy rezultatu. Pewną 
rolę odegrała w tym też tragiczna śmierć Mariana Orasia, który bardzo aktywnie walczył w 
Warszawie o reaktywowanie LM. Nie było wtedy odpowiedniego klimatu we władzach kraju, 
które nie wyraziły na to zgody. Udało się tylko Związkowi Harcerstwa Polskiego. Ale ziarno  
w sprawie przywrócenia Ligi Morskiej zostało rzucone. 

         Powiodły się natomiast zabiegi działaczy i instruktorów żeglarskich, 
które doprowadziły do reaktywowania PZŻ. W 1957 roku władze 
zgodziły się na przywrócenie PZŻ i zezwoliły na pływania morskie. 
Żeglarstwo polskie po kilku latach zakazu znów miało możliwość wy-
pływania na pełne morze. Wiemy jednak, że spore ograniczenia były 
nadal, bo nie wszystkim wydawano paszporty i książeczki morskie. Ale 
pewne szanse były, więc członkowie Klubu – żeglarze z zapałem 
przystąpili teraz do organizowania rejsów morskich, skoro w ramach 
„odwilży” popaździernikowej można było wrócić na morze. 

Niewątpliwie narada aktywu morskiego jesienią 1956 roku w Gdyni i próby odrodzenia LM 
miały wpływ na te decyzje władz.  

Życie w Klubie toczyło się normalnym torem, raz spokojnie, raz z burzami, jak w każ-
dym ludzkim zespole. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w roku 1957 w lokalu 
Klubu przy ul. Piotrkowskiej 272 b kolektury Toto-Lotka. Inicjatorem tego przedsięwzięcia 
był Porfiriusz Finogenow. Kolektura stała się źródłem dochodów Klubu. Gromadzono pienią-
dze na koncie bankowym z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływającego ze szczególnym 
uwzględnieniem jachtu pełnomorskiego, wielkiego marzenia naszych żeglarzy. 

W trudnych sytuacjach finansowych Klub mógł jednak liczyć na pomoc łódzkich zakła-
dów pracy. Widać to na przykład przy remoncie Boruty po 10 latach intensywnej eksploatacji. 
Warto nadmienić, że wielu członków naszego Klubu osiągnęło wysoką pozycję zawodową, 
wielu pełniło odpowiedzialne funkcje w zakładach pracy. Zakłady mogły część swoich fun-
duszy przekazywać na cele społeczne. Mogło to być przekazywanie pieniędzy, ale mogło też 
być wykonanie jakichś prac przy remoncie sprzętu, czy na przykład użyczenie transportu. 

W styczniu 1957 roku na nadzwyczajnym zebraniu został zatwierdzony statut Klubu 
Sportów Wodnych LPŻ. Klub był podporządkowany Zarządowi Łódzkiemu LPŻ i finanso-
wany przez ten Zarząd, ale zachowywał dużą samodzielność działania. Klub był wtedy już 
bardzo liczny i funkcjonowały w nim wszystkie sekcje. 
Najaktywniejsza jak zawsze była sekcja żeglarska. W r. 1959 
zakończyła swoją działalność sekcja pływacka. 

Kolejną transformację przeżył Klub w roku 1962. 12 
listopada zlikwidowano Ligę Przyjaciół Żołnierza, a powołano 
na jej miejsce Ligę Obrony Kraju. Teraz zostaliśmy KSW LOK 
i z Ligą Obrony Kraju byliśmy złączeni przez następne ponad 
30 lat. Dla naszego Klubu ta zmiana nie miała większego 
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znaczenia, poza samą zmianą nazwy, a więc pieczątek i szyldów. Nie zmienił się adres, nie 
zmieniło się nic na przystani, w szkoleniu itd. Razem z likwidacją LPŻ została zlikwidowana 
sekcja wojenno-morska, ale na jej miejsce w tym samym roku została powołana do działania 
sekcja płetwonurków. 

W roku 1963 miała miejsce kłopotliwa sytuacja, bo Komisja Rewizyjna stwierdziła nie-
prawidłowości w działaniu kolektury Toto Lotka. Kolega odpowiedzialny za to musiał odejść 
z Klubu, a Zarząd Wojewódzki LOK zlikwidował kolekturę Toto Lotka, na skutek czego 
Klub zaczął borykać się z kłopotami finansowymi. 

 
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to w działalności Klubu właściwie stabilizacja. 

Nadal działają wszystkie sekcje i nadal żeglarska jest najaktywniejsza. W roku 1970 rozpo-
czyna w Klubie działalność drużyna WOPR, która ma szkolić ratowników i zabezpieczać 
zajęcia na wodzie. 

W latach siedemdziesiątych daje się zauważyć w Klubie nowa tendencja – budowanie 
jednostek we własnym zakresie według projektów członków Klubu, głównie Stefana Worker-
ta i Edwarda Pawlaczyka. Powstają w ten sposób dwa klubowe jachty typu Maszop. Pojawia-
ją się też pierwsze jachty prywatne, na przykład Rep. 

 
Właśnie w czasie chrztu Repa w czerwcu 1978 roku Teresa Kamińska rzuciła myśl od-

rodzenia Ligi Morskiej i powrotu Klubu do „macierzy”. Pomysł ten został przyjęty z dużym 
entuzjazmem. Grupę inicjatywną stworzyli Jan Bekier, Janina Bibergal-Bloch, Jerzy (Kuba) 
Górny i Krystyna Tamulewicz-Górna, Stanisław (Wojtek) i Teresa Kamińscy, Andrzej i Jani-
na Kaszyńscy, Ewa i Janusz Domscy, Franciszek i Melania Mielczarkowie, Ewa i Jerzy Ma-
tusiakowie, siostry Ewa i Hanna Nagurskie, Wacław Łysakowski, Elżbieta i Edward Pawla-
czykowie, Helena i Wojciech Płatakowie, Teresa i Zygmunt Szumscy, Barbara i Krzysztof 
Zbierscy. Ale tak jak w r. 1956/57, tak i teraz wydarzenia polityczne w kraju przesunęły dzia-
łania w tej sprawie na dalszy plan. Jednak ziarno po raz drugi zostało rzucone i nie trzeba 
było teraz tak długo czekać, jak poprzednio. 

W r. 1981 Liga Morska została reaktywowana. Grupa 
członków naszego Klubu zaczęła działać w LM od początku jej 
odrodzenia. Byli to kol. kol. Antoni Bichler, Janina i Andrzej 
Kaszyńscy, Ewa i Hanna Nagurskie, Wojciech Płatak, Ryszard 
Rosiński, Bogdan Szenferder, Eugeniusz Trajdos i Stefan 
Workert.  

Trudności finansowe i organizacyjne spowodowały, że w 
latach osiemdziesiątych zamarła działalność sekcji kajakowej i 
motorowodnej, a drużyna WOPR przestała działać już w r. 

1980. Natomiast sekcja płetwonurków wystąpiła z KSW LOK, przekształcając się w samo-
dzielny Klub Płetwonurków. 

Klub Sportów Wodnych działał dalej pod egidą LOK. W roku 1985 grupa członków na-
szego KSW pod przewodnictwem Antoniego Bichlera utworzyła Klub Żeglarski „Mors” i 
klub ten przeszedł do Ligi Morskiej.  

KSW LOK był klubem dużym. W najlepszych okresach miał w swych szeregach ponad 
300 osób. Należeli do niego ludzie o różnym poziomie wykształcenia i bardzo zróżnicowa-
nych poglądach politycznych. Na ogół nie stwarzało to większych problemów i nie powodo-
wało konfliktów, bo wszystkich łączyła miłość do wody, żagli i chęć uprawiania ukochanej 
dyscypliny sportu. Łączyła też przyjaźń bez względu na poglądy. Nawet wśród grup dążących 
do odrodzenia Ligi Morskiej, czy działających wspólnie w innych sprawach byli ludzie z 
prawa, z lewa i ze środka... polityki. Nie przeszkadzało to pływać razem, bawić się razem, 
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działać w Klubie i organizacjach żeglarskich razem oraz przyjaźnić się. Tak to wyglądało w 
ciągu tych ponad 50 lat i tak to wygląda teraz.  

 
Kryzys i trudności lat osiemdziesiątych odbiły się na pracy 

Klubu. Nastąpiła wyraźna degradacja. Klub stracił lokal przy ul. 
Piotrkowskiej 272 b i musiał korzystać z lokalu ZW LOK przy ul. 
Piotrkowskiej 97. ZW LOK nie był w tym czasie zainteresowany 
działalnością wodną i żeglarską. Dlatego w 40-lecie istnienia 
Klubu, w lutym 1990 roku odeszła znacząca grupa żeglarzy-
działaczy, tworząc Yacht Club 15 Ligi Morskiej i Rzecznej.  

 
W r. 1992 Zarząd Wojewódzki LOK zaczyna wyprzedaż 

sprzętu klubowego i pozbywa się przystani w Rudzie. Przystań tę przejmuje ŁOZŻ. Nasz 
Klub wynajmuje powierzchnię w hangarze od ŁOZŻ do przechowywania reszty sprzętu. 
KSW praktycznie traci materialne podstawy istnienia. 

W 1993 roku Zarząd Wojewódzki LOK usiłuje pozbyć się KSW, a nawet dąży do jego 
rozwiązania. Jednocześnie Zarząd Miasta bardzo podnosi czynsz za hangar, żądając stawki 
takiej jak za lokale usługowo-gospodarcze. Sprawia to, że ŁOZŻ nie jest w stanie utrzymać 
przystani przy ul. Patriotycznej w Rudzie. W tej sytuacji 31 stycznia 1994 roku przekazuje on 
przystań władzom Łodzi. Reszta sprzętu KSW zostaje 1 lutego 1994 r. oddana przez Zarząd 
Wojewódzki LOK do Klubu LOK w Pabianicach i do Klubu „Kotwica” w Zgierzu. Władze 
tych miast, bowiem, popierały swoich żeglarzy. 

 
Dopiero w 1995 roku ŁOZŻ ponownie otrzymuje lokal przystani w Rudzie Pabianic-

kiej, ale w nieodpłatne użytkowanie. Ta dwuletnia przerwa jednakże spowodowała, że wielu 
ludzi latami zaangażowanych w pracę społeczną w Klubie i na przystani miało dość i odeszło. 

Tak „rewolucja” w kraju wylała dziecko z kąpielą, likwidując na długi czas dobrze wy-
posażoną i społeczną pracą budowaną szkutnię oraz bazę żeglarską i wodną w Łodzi.  

 
Wydawać by się mogło, że ten podmuch historii zmiótł nasz KSW z mapy Łodzi. Ale 

nie! Andrzej Kaszyński-junior nadal organizował obozy regatowe nad Zalewem Jeziorsko, ale 
zawodnicy ze względów finansowych startowali w regatach w barwach klubów warszaw-
skich. Część członków działała w ramach Yacht Club 15. Inni nadal szkolili żeglarzy na kur-
sach i obozach organizowanych przez kluby całego kraju, sędziowali regaty i obmyślali spo-
sób transformacji Klubu. 

 
W 1998 roku zostało zorganizowane spotkanie, na którym przedstawiono ideę prze-

kształcenia się w Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej. Zadania tego podjął się 
Wacław Łysakowski. W grudniu 1999 roku powstał KSW LMiR. Zatwierdzono statut. Ko-
mandorem został wybrany Wacław Łysakowski, a vice-komandorem Barbara Machejko. Po 
czteroletnim letargu Klub wrócił do życia. W styczniu 2000 roku został zarejestrowany w 
ŁOZŻ.  

W 1999 roku powołano Kapitułę obchodów 50-lecia KSW. W skład Kapituły weszli 
członkowie KSW LMiR i Yacht Clubu 15, aby razem przygotować jubileusz półwiecza na-
szego wspólnego Klubu. W skład Kapituły weszli: Janina Kaszyńska, Barbara Machejko, 
Elżbieta Pawlaczyk, Lech Biedrzycki, Jerzy (Kuba) Górny, Wacław Łysakowski, Ryszard 
Rosiński i Eugeniusz Trajdos. Termin jubileuszowego spotkania ustalono na 21 października 
2000 roku. Swój udział w tym spotkaniu zadeklarowało 100 osób. 
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Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Klubie Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej 137. 
Ale najpierw uczestnicy spotkania zebrali się przy budynku pierwszej siedziby Klubu przy ul. 
Piotrkowskiej 125, aby wziąć udział w odsłonięciu tablicy poświęconej wodniakom łódzkim. 

 

 
 

21.X.2000 Łódź, ul.Piotrkowska 125 – Odsłonięcie tablicy poświęconej łódzkim wodniakom. 
 

Lata 2000-2004 to konsolidacja działalności Klubu w nowych warunkach organizacyj-
no-finansowych. Działalność finansowa opiera się na składkach członków i pracy społecznej 
na rzecz Klubu. Bazę lokalową stanowią lokale ŁOZŻ, Zarządu Okręgowego LMiR oraz 
mieszkania prywatne. Działalność szkoleniowa jest prowadzona przez kolegów Andrzeja Ka-
szyńskiego-juniora i Włodzimierza Pogockiego, którzy organizują obozy i kursy żeglarskie na 
Zalewie Jeziorsko i Zalewie Sulejowskim. Inni członkowie posiadający prywatne jachty pro-
wadzą na nich szkolenie i turystykę żeglarską na różnych akwenach.  

Poza tym nasi koledzy odgrywają bardzo ważną rolę dla naszego okręgu w szkoleniu i 
sporcie żeglarskim, ponieważ mamy w Klubie 14 kapitanów, 20 instruktorów żeglarstwa, 9 
sędziów regatowych i 3 kapitanów motorowodnych. Koledzy z naszego Klubu uczestniczą 
nie tylko w szkoleniu i sędziowaniu regat. Działają też aktywnie we władzach Okręgu Żeglar-
skiego i LMiR. 

W latach 2000-2004 następuje też nasilenie wspólnych działań członków KSW i Yacht 
Club 15. Po wspólnie przygotowanych obchodach 50-lecia, wspólnie przygotowano i wydano 
w roku 2003 publikację p.t. „Życiorysy na żaglu pisane”. Są to życiorysy żeglarskie i zawo-
dowe 31 najaktywniejszych członków naszych klubów. Jesienią 2003 roku na uroczystym 
wspólnym spotkaniu padła propozycja „powrotu do korzeni”, czyli zjednoczenia klubów i 
przygotowania na jubileusz 55-lecia wydawnictwa, które odzwierciedlałoby historię i losy 
Klubu i ludzi. 

Został powołany Komitet Organizacyjny składający się z członków obu Klubów, który 
miał opracować statut i przeprowadzić inne sprawy organizacyjne oraz Komitet Redakcyjny 
planowanego wydawnictwa. Przygotowano w związku z tym ankietę do członków Klubów, 
aby zebrać jak najwięcej materiałów koniecznych do opracowania jubileuszowego wydawnic-
twa.  
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Efektem tych wspólnych działań był oficjalny „powrót do korzeni”, czyli formalne 

zjednoczenie KSW LMiR i Yacht Clubu 15, co nastąpiło 27 maja 2004 r., to znaczy dokład-
nie w 54-tą rocznicę powstania Klubu.  

  
Wybrano wtedy nowy Zarząd w składzie: 
Komandor – Wacław Łysakowski 
Vice-komandor – Barbara Machejko 
Vice komandor – Elżbieta Pawlaczyk 
Kapitan sportowy – Ryszard Rosiński 
Skarbnicy - Roman Olbrycht i Michał Wendołowski 
Sekretarze - Jerzy Matusiak, Lech Biedrzycki 
 
Podjęto też decyzję o zorganizowaniu obchodów 55-lecia działalności Klubu Sportów 

Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi w maju 2005 roku. 
 
Czy to ostatnia transformacja w naszym Klubie? Jak dalej ułożą się jego losy? 
Coraz więcej spośród nas odchodzi na wieczną wachtę. Czy uda się przyciągnąć mło-

dych ludzi, którzy przejmą od nas miłość do morza i jezior, do żagli i wiatru, przejmą ster, 
aby ten tak zasłużony dla żeglarstwa Łodzi i kraju Klub popłynął w dalszy rejs?  

 
 

Opinie i oceny KSW 
 

Z wcześniejszych części tego opracowania widać, jak różnie w różnych okresach ukła-
dały się losy Klubu. Były lata „tłuste”, pełne sukcesów, były też lata „chude” z kłopotami 
finansowymi, organizacyjnymi. I były lata „rewolucyjne”, które Klub z trudem przetrwał, nie 
dając się zatopić. 

Jeżeli po tych 55-ciu latach Klub istnieje i powoli nabiera znów wiatru w żagle, to jest 
to niewątpliwie zasługa ludzi, którzy w Klubie działają od lat i którzy poświęcają mu swój 
czas, energię i talent oraz którzy w najtrudniejszych warunkach brali ster, żeby wyprowadzić 
Klub z mielizny na wodę. O niektórych spośród nich wspomniano na wstępie. 

A jest przecież duża grupa tych, którzy odeszli już na zawsze, a kawał swego życia po-
święcili Klubowi. Jednym z nich był Staszek Król, który z Klubem związany był od zarania, a 
innym Edek Pawlaczyk także związany z Klubem na dobre i na złe i do końca. Śmierć ich 
obu w r. 1981 naprawdę była ogromną stratą. Inni bardzo zasłużeni, którzy odeszli na wieczną 
wachtę to J. Domski, P. Finogenow, Z. Giedwidź, H. Glazer, F. Mielczarek, M. Oraś, W. Pła-
tak, L. Propfer, F. Puliński, Z. Żyliński i wielu innych.  

Była też spora grupa kolegów, która z różnych powodów, rodzinnych lub zawodowych, 
wyjechała z Łodzi, a w swoich nowych miejscach włączyła się w życie żeglarskie, albo je 
wręcz organizowała, zakładając kluby, prowadząc szkolenia i działając w organizacjach że-
glarskich. Kiedy się czyta nasze „Życiorysy na żaglu pisane” widać bardzo wyraźnie nie tylko 
osiągnięcia zawodowe i życiowe naszych kolegów. Widać też działania społeczne w ich śro-
dowiskach i aktywność żeglarską w innych klubach, przede wszystkim w ZHP, PTTK i że-
glarskich klubach uczelnianych. Wielu z nich utrzymuje nadal bliski kontakt z naszym Klu-
bem. 

O tym, jaki nasz Klub był i jaki będzie, decydowali i decydować będą przede wszystkim 
jego członkowie. Okoliczności historyczne i wszelkiego rodzaju trudności są możliwe do po-
konania, jeżeli jest chęć działania, dobra wola, solidarność i współdziałanie. I przez te 55 lat 
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historii Klubu tak właśnie było. Dlatego przetrwaliśmy i jesteśmy. To jest nasza ocena nas 
samych. Zofia Nałkowska powiedziała w swojej powieści „Granica”, że nie jest prawdą to, co 
my myślimy o sobie, ale to jak nas widzą i oceniają inni.  

Zobaczmy więc, jak nas inni widzieli i widzą. Zacytujmy tu dwa listy skierowane do 
naszego Klubu z okazji 50-ciolecia. A więc dotyczą one długiego okresu istnienia Klubu i 
czasów przełomu społeczno-politycznego, przyzwalającego na szczerość.  

 
 
„Do łódzkich żeglarzy-jubilatów (fragmenty) 
.......... 
Ludzi żagli łączy ... odwaga w zmaganiu się z żywiołem, który jest niewyobrażalnie 

groźny, wcale nie mniejszy jak alpinisty, grotołaza, lotnika czy górnika.  
Na nich też spoczywa ciężar spełnianych statutowych zadań w naszej Lidze Morskiej i 

Rzecznej. Im zawdzięczamy sukcesy w edukacji morskiej naszej łódzkiej młodzieży, owocu-
jące jej udziałem w licznych rejsach morskich.  

Tą drogą składam wraz z Prezesem LMiR Stefanem Wasiljewem tym ‘zatraceńcom’, w 
50-lecie ich trwania w Klubie Sportów Wodnych, życzenia stopy wody pod kilem i dobrych 
wiatrów w żagle. 

Czynimy to w 75-tą rocznicę LMiR w Łodzi, która dla KSW jest trwałą przystanią.  
Drodzy żeglarze bądźcie ciągle tacy, jacy jesteście, propagujcie nadal przepiękne idee 

wodniackie, przyczyniajcie się do krzewienia kultury marynistycznej, pozostając wiernymi 
swej macierzystej bazie LIDZE MORSKIEJ I RZECZNEJ.  

Doceniając Wasz trud i osiągnięcia w dziele tworzenia Polski Morskiej, pragniemy 
utrwalić je w Waszym jubileuszowym roku, symbolem pamięci w postaci tablicy wmurowa-
nej w fronton historycznego gmachu przy ul. Piotrkowskiej 125 na wieczną rzeczy pamiątkę. 

 
  Łódź 2000 w 50 rocznicę powstania 

Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej 
 

                     kpt. mar. inż. Stanisław Kobyliński 
                     Kawaler Komandorii Łódzkiej 
                       i Pierścienia Hallera nr 13” 

 
 
 
„Na mielizn ę czy nowym kursem (fragmenty) 
... 
Trudność skwitowania tego okresu wynika także z „firm”, które Klub reprezentował. 

Byłem przy narodzinach Klubu w jego pierwotnej formie, tj. Sekcji Sportów Wodnych Ligi 
Morskiej. Byłem w tym czasie członkiem Klubu, występującego pod firmą ZS „UNIA”. Na-
rodziny obecnego jubilata miały charakter antyelitarny i nie towarzyszyły im eksplozje rado-
ści i akceptacji młodego łódzkiego środowiska żeglarskiego. 

Uległo to zmianie z upływem lat, w miarę narastania sukcesów i osiągnięć promieniują-
cych na całe łódzkie żeglarstwo. Należy podkreślić fakty o znaczeniu ponadklubowym, zaist-
niałe za sprawą KSW LOK na rzecz łódzkiego środowiska żeglarskiego. To Klub Sportów 
Wodnych położył stępkę pod łódzkie żeglarstwo morskie, dając środowisku liczną rzeszę 
jachtowych sterników morskich i kapitanów jachtowych, torując drogę banderze żeglarskiej 
miasta z łódką w herbie na morza i oceany.  

To nie „firmy” (LM, LPŻ, LOK) zadecydowały o bezspornym ogólnopolskim znacze-
niu Klubu, o jego znaczeniu dla środowiska łódzkiego. 
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Nobilitację i wielkość Klub zawdzięcza ludziom, którzy go tworzyli i rozwijali w ciągu 
minionych 50 lat. Ofiarni, bezinteresowni, zakochani w morzu i żaglach. Kolumbowie, którzy 
z upływem lat uporczywą pracą osiągnęli wyżyny kariery zawodowej (wybitni lekarze, inży-
nierowie, prawnicy, ekonomiści, specjaliści w wielu dziedzinach życia) nie na mocy ‘nomen-
klatury’, a na podstawie rzetelnej wiedzy i zaangażowania. Tym ludziom Łódź i liczące około 
20 tysięcy żeglarzy środowisko zawdzięczają, znaczącą na mapie Polski, pozycję żeglarstwa 
naszego regionu. 

... Gratuluję osiągnięć wachtom, które zeszły z pokładów i życzę, aby wachty, które 
służbę obejmą poprowadziły Klub do dalszych sukcesów, żeby praca dała im radość tworze-
nia charakteru, jako zapłatę najwyższą, wszak żeglujemy dlatego, że istnieją morza.... i żeby 
nie skarlały przyszłe pokolenia Polaków. 

Prezes ŁOZŻ 
Łódź, rok 2000.                                                                        Stanisław Leszczak” 
 

To jest bardzo pozytywna ocena naszego Klubu, osiągnięć i dorobku ludzi w nim dzia-
łających. Osiągnięć nie tylko żeglarskich, ale i zawodowych. Cieszmy się z tej bardzo pozy-
tywnej oceny, cieszmy się z tego, że te 55 lat naszego życia i Klubu nie zostało zmarnowane. 

 
                          Opracowała Barbara Machejko 
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             DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SPORTÓW   
                         WODNYCH LMiR 
 

 

                    W LATACH 2005 – 2010 
  
W ostatnich pięciu latach nasz Klub działał podobnie jak po odrodzeniu się w roku 

2000. Nadal nad Zalewem Jeziorsko, Sulejowskim i Włocławskim członkowie naszego Klubu 
prowadzili szkolenie na stopnie żeglarskie, sędziowali regaty, pływali na swoich prywatnych 

jachtach i łodziach innych klubów. Nadal bardzo aktywnie 
działali w LMiR , ŁOZŻ i PZŻ. 
        Dużo pracy miał Zarząd przy przygotowaniu 
pięćdziesięciolecia klubu. Trzeba tu koniecznie wspomnieć 
niebywałą wprost aktywność Wacka Łysakowskiego, Ryśka 
Rosińskiego i kilku innych członków, które doprowadziły do 
tego, że 55-lecie Klubu było bardzo uroczyste.  
         Zarząd Klubu we współpracy z Fundacją Ulicy 
Piotrkowskiej zorganizował w ramach Dni Łodzi 2005 uro-
czystość otwarcia obchodów jako imprezę żeglarską. Na 
Piotrkowskiej pojawiły się łodzie pod żaglami i zespół, który 
śpiewał szanty. Patronat honorowy nad obchodami przyjął 
Prezydent Miasta Łodzi Pan Jerzy Kropiwnicki. W czasie 
trwania imprezy nasz komandor wręczył Panu Prezydentowi 

monografię i plakietkę Klubu, a nasz Klub otrzymał od niego list gratulacyjny za całokształt 
działalności i puchar. Członkowie Klubu tradycyj-
nie złożyli kwiaty obok tablicy poświęconej łódz-
kim wodniakom i Lidze Morskiej, umieszczonej 
przy ulicy Piotrkowskiej 125. 
         5 maja 2005 roku odbyło się otwarcie sezonu 
żeglarskiego, a w dniach 9 i 10 maja regaty o pu-
char Prezydenta Miasta Łodzi w klasie Optymist 
na Zalewie Jeziorsko. Organizatorem tej imprezy 
był nasz KSW wespół z KTW Warta w oparciu o 
prowadzony przez kol. Jędrka Kaszyńskiego kurs 
szkoleniowy w Parzęczewie.  

Po sezonie żeglarskim 1.10.2005 w lokalu 
Technikum Gastronomicznego odbyło się uroczy-
ste zebranie Klubu z udziałem zaproszonych gości 
tj. prezesa LMiR Okręgu Łódzkiego kpt. Stanisła-
wa Kobylińskiego i prezesa ŁOZŻ Krzysztofa Ol-
czaka. W wyniku starań Zarządu Klubu doprowa-
dzono do publikacji w grudniowym numerze „Ża-
gli” artykułu na temat naszej działalności. Autorem 
artykułu p.t. „Klub w suchym dołku” był Marek 
Halter, a artykuł powstał w oparciu o naszą mono-
grafię i przedstawia w skrócie historię KSW.                   Otwarcie sezonu żeglarskiego 2005 
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 W związku z jubileuszem 55-lecia KSW otrzymał listy gratulacyjne nie tylko od pre-
zydenta m. Łodzi, ale także od prezesa ŁOZŻ, Zarządu Okręgu LMiR oraz od Zgierskiego 
KSW i redaktora naczelnego „Żagli”. Listy ŁOZŻ i ZOŁ LMiR zdołaliśmy w ostatniej chwili 
zamieścić w naszej poprzedniej monografii. 

 Najważniejszym wydarzeniem obchodów 55-lecia było ukazanie się w maju 2005 ro-
ku właśnie owego opracowania zatytułowanego „Kartki z dziejów 55-lecia Klubu Sportów 
Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi”. 

 Po ukazaniu się monografii koledzy nadesłali nowe materiały i różnego rodzaju uwa-
gi. W tej sytuacji Zarząd Klubu uznał, że trzeba wydać drugą edycję poprawioną i uzupełnio-
ną, która obszerniej odzwierciedlałaby historię Klubu i ludzi.  

 Dla udokumentowania historii i działalności KSW nasza monografia 55-lecia została 
przekazana do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, do Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego, Biblioteki im J. Piłsudskiego, VI LO i Zarządu Okręgu LMiR w Łodzi oraz do 
ŁOZŻ. Nowa monografia 60-lecia KSW też zostanie tam przekazana. 

  Nie zmienił się Zarząd KSW wybrany w maju 2004 i nie zmieniła się powołana na 
tym samym zebraniu redakcja monografii, która została zobowiązana do pracy nad drugą 
edycją.  

   Przez następne lata po 55-leciu najaktywniejsi członkowie naszego klubu nadal inten-
sywnie działali. Ponieważ klub nie ma własnego sprzętu, nasi koledzy jak zawsze od pewnego 
czasu pomagają prowadzić szkolenie żeglarskie w innych klubach. Ma to miejsce głównie na 
trzech akwenach tzn. na Zalewie Jeziorsko we 
współpracy z kol. Jędrkiem Kaszyńskim i AZS-em, na 
Zalewie Sulejowskim we współpracy z Okręgiem 
Piotrkowskim PZŻ i na Zalewie Włocławskim we 
współpracy ze Zgierskim KSW w ich bazie 
szkoleniowej w Nowym Duninowie. Koledzy z naszego 
klubu szkolą tam na kursach, ale przede wszystkim 
pracują w komisjach egzaminacyjnych na stopnie 
żeglarskie i motorowodne. 

 Inną dziedziną, w której nasi koledzy są bardzo aktywni i odnoszą sukcesy jest szko-
lenie sędziów żeglarskich. Jak wiadomo, w naszym klubie mamy wybitną kadrę sędziowską. 
To właśnie oni prowadzą szkolenia w zakresie organizacji regat żeglarskich w klubach nad 
Zalewami Jeziorsko, Sulejowskim i Włocławskim oraz szkolą kandydatów na sędziów PZŻ II 
klasy i przeprowadzają egzaminy na ten stopień. W efekcie w latach 2006-2008 w naszym 
regionie 14 osób uzyskało licencję sędziego II klasy PZŻ. Sędziowie PZŻ naszego Klubu 
prowadzą też akcję integracyjną środowiska żeglarskiego w naszym regionie. Nawiązali ścisłą 
współpracę w zakresie szkolenia sędziów PZŻ z Okręgiem Piotrkowskim i klubami żeglar-
skimi znad Zalewu Sulejowskiego i Włocławskiego. Natomiast w lutym 2006 z inicjatywy 
Wacława Łysakowskiego i Ryszarda Rosińskiego doszło do połączenia działalności dwóch 
Okręgów i utworzono Okręgowe Kolegium Sędziów PZŻ dla Łódzkiego i Piotrkowskiego 
Okręgu Związku Żeglarskiego.  

 Jak zawsze, tak i w tym okresie, nasi klubowi koledzy udzielali się aktywnie w dzia-
łalności społecznej na rzecz organizacji wodnych i pełnili w nich ważne funkcje. 

Kol. Andrzej Kaszyński był do 2008 członkiem Sądu Związkowego PZŻ.  
Kol. Ryszard Rosiński jest przewodniczącym Okręgowego Sądu Związkowego i sekre-

tarzem OKS PZŻ. 
Kol. Wacław Łysakowski jest przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ i 

członkiem Okręgowego Sądu Związkowego. 
Kol. Andrzej Koman jest przewodniczącym Komisji Statutowej i członkiem Komisji 

Rewizyjnej ŁOZŻ. 
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Obok kolegów pełniących funkcje duża grupa członków KSW działa aktywnie i bierze 
czynny udział w imprezach organizowanych prze ŁOZŻ i LMiR w Łodzi. Wynikiem tej ak-
tywności są odznaczenia i inne honory, które otrzymali nasi koledzy. 

W styczniu 2009 Jubileuszowe Odznaki 90-lecia LMiR otrzymali koledzy: Eugeniusz 
Trajdos, Ryszard Rosiński, Elżbieta Pawlaczyk, Wacław Łysakowski, Jerzy Markowski i Ste-
fan Workert. Za wieloletnią pracę na rzecz LMiR Łódzką Komandorię Ligi Morskiej i Rzecz-
nej otrzymali: Jan Bekier, Eugeniusz Trajdos, Elżbieta Pawlaczyk, Ryszard Rosiński, a Wa-
cław Łysakowski – Złoty Medal Błękitnej Komandorii. 

 23 stycznia 2009 roku została otwarta pod egidą LMiR autorska wystawa malarstwa 
Stefana Workerta pod nazwą „Moje morze, moja woda”. W otwarciu wystawy w galerii ŁDK 
„Łódka” wzięli udział koledzy z naszego Klubu i przedstawiciele LMiR. Mowę laudacyjną w 
imieniu Zarządu Okręgu LMiR wygłosił prezes kpt. Stanisław Kobyliński i wręczył autorowi 
obrazów Jubileuszową Odznakę 90-lecia LMiR. 

 Już w 2008 roku zaczęto myśleć o obchodach 60-lecia Klubu. Uznano, że Klub będzie 
obchodził swoje 60-letnie urodziny przez cały rok tzn. od maja 2009 do maja 2010. Zaplano-
wano w związku z tym okrągłym jubileuszem dużo imprez. 

       W czerwcu 2009 roku zorganizowano regaty 60-
lecia KSW w klasie „Omega” nad Zalewem 
Sulejowskim. Wzięło w nich udział dużo jachtów w tym 
kilku członków naszego Klubu. Wykonano ładne, 
granatowe podkoszulki ze znaczkiem KSW i plakietki 
klubowe oraz 
pamiątkowy me-
dal 60-lecia we-

dług projektu Pawła Galczaka. 
       Ukazało się kilka artykułów informujących o 
działalności naszego Klubu w miesięcznikach „Żagle” 
i „Jachting” oraz w Wydawnictwie Zarządu Łódzkiego 
LMiR „Łódka”. Wydano też mały folder ilustrujący 
działalność Klubu w 60-leciu.  
                                                                                                    Krysia i Kuba Górni 

 
17.10. 2009 roku odbyło się bardzo uroczyste spotkanie jubileuszowe połączone z kola-

cją i balem. Jak zawsze w całej naszej tradycji, spotkanie było składkowe. Spotkaliśmy się w 
sali recepcyjnej Technikum Gastronomicznego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza. W tym uro-
czystym spotkaniu oprócz Zarządu Klubu i wielu naszych kolegów w pierwszej oficjalnej 
części uczestniczył wiceprezydent m. Łodzi pan Włodzimierz Tomaszewski, a w całym spo-
tkaniu inni zaproszeni oficjalni goście: sekretarz generalny PZŻ Zbigniew Stosio, prezes 
ŁOZŻ Zdzisław Bartczak, członek PZŻ i ŁOZŻ Andrzej Janowski oraz honorowi członkowie 
naszego Klubu prezesi ZOŁ LMiR Stanisław Kobyliński i Stefan Wasiljew. 

Elżbieta Pawlaczyk uderzeniem w jachtowy dzwon dała znak rozpoczęcia uroczystości. 
Komandor Wacław Łysakowski powitał gości, koleżanki i kolegów oraz przedstawił bardzo 
krótko historię Klubu. Potem pan wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski złożył życzenia 
Klubowi, życzył dalszych sukcesów i przekazał komandorowi Klubu obraz z wizerunkiem 
Łodzi.  Od komandora KSW otrzymał  w zamian Medal 60-lecia i plakietkę Klubu. 

Zbigniew Stosio w imieniu PZŻ pogratulował osiągnięć Klubowi i życzył wytrwałości 
w realizacji marzeń, dalszej pomyślności i zdrowia. Prezes Stefan Wasiljew - w imieniu ZOŁ 
LMiR - odczytał specjalny adres skierowany do KSW.                                                           
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Po przemówieniach nastąpił uroczysty moment dekoracji. Koleżanki Ewa Nagurska i 
Ela Pawlaczyk zostały odznaczone Medalem Edukacji Narodowej. Medal wręczył im wice-
prezydent m. Łodzi. Warto zaznaczyć, że medal ten nadaje Minister Edukacji Narodowej pe-
dagogom za wybitne zasługi na polu edukacji i wychowania młodzieży. Ela i Ewa spełniają te 

warunki w 100%. Obie całe życie zawo-
dowe poświęciły nauczaniu, jedna w szkole, 
druga na uczelni, a ich działalność wycho-
wawcza znana jest także z tego, co robiły w 
Klubie. Należą się tu słowa uznania dla 
kolegów z Zarządu Klubu, za to, że 
wywalczyli te medale dla naszych kole-
żanek, bo te odznaczenia są bardzo cenione 
przez pedagogów i przyznawane rzadko, 
przede wszystkim w szkołach i uczelniach, 
a nie jak w tym przypadku w klubie żeglar-
skim.      

      Wiceprezydent W. Tomaszewski wręcza 
 Medal Edukacji Narodowej Elżbiecie Pawlaczyk 
 

Na zakończenie oficjalnej części 
uroczystości sekretarz PZŻ Zbigniew 
Stosio w imieniu PZŻ wręczył z okazji 
60-lecia naszego klubu piękną, dużą, 
ozdobną plakietę na ręce komandora 
KSW, a wszyscy uczestnicy uro-
czystości otrzymali Medale 60-lecia. Po 
części oficjalnej przy stole odbywały 
się rozmowy, snuto wspomnienia, a 
potem były tańce. 

 
                                                                  Sekretarz PZŻ Z. Stosio wręcza plakietę    
                                                                       pamiątkową komandorowi Klubu 

 
 W maju 2010 roku na uroczystym zebraniu Za-

rządu Łódzkiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej 
członkowie naszego Klubu Wacław Łysakowski, Elż-
bieta Pawlaczyk i Ryszard Zygmunt Rosiński zostali 
uhonorowani przez Zarząd Główny LMiR Krzyżami 
Pro Mari Nostro, a kolega Wacław Łysakowski także 
medalem Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa, przy-
znanym przez Zarząd Krajowy PZŻ.  
 

 
         Medal 60-lecia KSW 
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Spotkanie jubileuszowe w Technikum Gastronomicznym 
 

 Na zakończenie roku 60-lecia KSW planowane są w maju 2010 wielkie regaty żeglar-
skie na Zalewie Sulejowskim i wydanie niniejszego opracowania pod tytułem „Kartki z dzie-
jów 60-lecia KSW LMiR w Łodzi”. Zarząd KSW uważa, że wydanie uzupełnionej i popra-
wionej monografii naszego Klubu jest bardzo ważne, gdyż zostawia ślad o nas w łódzkim 
oraz w krajowym środowisku żeglarskim. 

 A co będzie się działo z Klubem po zamknięciu obchodów 60-lecia KSW? Już w mo-
nografii na 55-lecie zadawaliśmy sobie pytanie – Co dalej? No właśnie – Co dalej? Członko-
wie Klubu są coraz starsi, wielu, co zrozumiałe, ma kłopoty zdrowotne. Mamy bardzo ograni-
czone możliwości finansowe, nie posiadamy własnego lokalu, korzystamy z lokalu ŁOZŻ. 
Nie mamy sprzętu klubowego, ale jest sporo jachtów prywatnych, które po przyjacielsku za-
mieniają się jakby w klubowe, np. „Rep”. 

Gdy przeczyta się monografię widać, że KSW zmniejszył zakres swojego działania. 
Przestały funkcjonować inne sekcje kiedyś bardzo prężne. Zostali ci najwytrwalsi – żeglarze. 
Ale nie tylko my mamy takie problemy, inne kluby naszego regionu - też. No, może są w tro-
chę lepszej sytuacji, bo to im przekazano nasz sprzęt. Wiadomo, że główną przyczyną kłopo-
tów jest brak pieniędzy. Ale, czy tylko? Zmieniła się bardzo atmosfera społeczna w kraju. 
Zaraz po wojnie i przez następnych 30 lat był dobry klimat do działania zespołowego. Istniało 
poczucie wspólnoty, chęć wspólnego działania; rejsy, ośrodki szkoleniowe, działalność klu-
bowo-kulturalna dawały okazję do zbiorowych przeżyć, do nawiązywania głębokich przyjaź-
ni, do podtrzymywania więzi. Słowa „żeglarska brać” miały głęboki sens. Żagle, kajaki stwa-
rzały możliwość wspólnego, bardzo głębokiego przeżywania piękna przyrody. Wieczorne 
ogniska, śpiewy też bardzo łączyły. Żeglarstwo ze sportu kiedyś bardzo elitarnego stawało się 
sportem coraz bardziej popularnym. Spełniało wielką rolę wychowawczą, uczyło dyscypliny, 
poszanowania sprzętu, współżycia w grupie, etykiety nie tylko jachtowej, ale i kultury ogól-
nej, rozwijało tężyznę fizyczną, uczyło kultury zachowania na wodzie (bezpieczeństwo, hałas 
itp.) i - co najważniejsze - wymagało wspólnej pracy. Stefan Workert w swoich wspomnie-
niach o bosmanach żartuje „dwie godziny skrobania, pół godziny pływania”. Tak, najpierw 
praca na rzecz sprzętu, a potem przyjemność. A przecież nikt nas do tej pracy w modelarni, w 
szkutni, na przystani, na łodzi nie zmuszał, sami chcieliśmy to robić. Wiadomo, że jak sobie 
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zrobimy, to będziemy mieli. To był kamień milowy w wychowywaniu. Do tego oko bosmana, 
sternika, kapitana, żeby czynności były wykonane porządnie. Przecież w klubie 90% każdej 
pracy było wykonywane społecznie. Tysiące godzin dla wspólnego dobra. Wszystko powsta-
wało społecznym wysiłkiem członków klubu, bo przecież etatowych pracowników bywało 
góra dwóch. 

I ta praca, ta więź spowodowała, że klub trwa do dziś i że nadal się przyjaźnimy, choć 
przecież przekrój społeczny klubu był bardzo duży – uczniowie, studenci, robotnicy, rze-
mieślnicy, wysokiej klasy inteligencja, nawet osoby wysoko postawione w oficjalnych hierar-
chiach. Społeczny klimat wspólnego działania, wspólnej pracy, wspólnego przeżywania, tak 
wspaniale ludzi integrował.  

Dlaczego już tak nie jest? Bardzo zmieniły się warunki bytowe i społeczne w kraju. Nie 
dotuje się organizacji społecznych, a w każdym razie nie dotuje się ich w stopniu wystarcza-
jącym. Ludzie ze sportową żyłką, mający bardzo dobre warunki finansowe, uprawiają sporty 
elitarne jak golf czy tenis, a na żeglowanie stać ich na na bardzo drogim sprzęcie, niejedno-
krotnie na dalekich akwenach. Inni żyją na poziomie średnim lub niskim i ta grupa bez finan-
sowego wsparcia nie ma dostępu do szeroko pojętego sportu, nie tylko do żeglarstwa.  

Bardzo ważny jest jednak inny niż kiedyś klimat społeczny. Obecnie jest moda na in-
dywidualność i własność prywatną. Coraz więcej osób uprawia żeglarstwo tylko indywidual-
nie, zamożni na „wypasionych” jachtach nie tylko na Mazurach, ale i na ciepłych morzach. 
Mniej zamożni, a kochający pływanie muszą jachty czarterować. Dobrze, że taka forma do-
stępu do sprzętu istnieje. Ci, którzy jeszcze korzystają ze sprzętu klubowego czy organizacji 
muszą za uczestnictwo w szkoleniach, obozach i rejsach płacić i nie są to wcale małe pienią-
dze. Dlatego bardzo duża grupa młodzieży zamiast robić modele, pracować przy konserwacji 
sprzętu i pływać pod żaglami i na kajakach wałęsa się po mieście i supermarketach. Nic poży-
tecznego nie robi i nic cennego, mądrego nie przeżywa. Jak długo to będzie trwać? Czy nie 
wróci klimat społecznego działania, czy wszystko będzie tylko indywidualne?  

Jak w tych warunkach bez sprzętu i pieniędzy ma działać klub i jak ma przyciągnąć 
młodzież? Wielka szkoda, że zrezygnowano z tej formy wychowania młodzieży. Dotyczy to 
nie tylko klubów żeglarskich, ale i innych sportów. Dotyczy to też takiej organizacji jak ZHP, 
bo rodzice, którzy mają dwoje, troje dzieci, a żyją na średnim poziomie, nie mają możliwości 
wysyłania ich na obozy czy rejsy. 

 A więc, co będzie z naszym KSW? Jeśli wstąpią do klubu ludzie młodsi od nas, ener-
giczni i w jakiej takiej sytuacji finansowej, to klub przetrwa. Ci, którzy nadal w klubie działa-
ją, na pewno potrafią przekazać im miłość do wody, do żagli, do przyrody i umiejętność 
wspólnego działania. Teksty wspomnień zamieszczone w tej monografii pokazują, jak my tę 
naszą młodość, wiek średni i ….  przeżywaliśmy. Oby tacy ludzie znaleźli się i oby ten nasz 
ukochany Klub płynął dalej i to pod pełnymi żaglami.  

 Większość z nas to przecież weterani i kombatanci żeglarstwa, bo „już szron na gło-
wie i nie to zdrowie, choć w sercu ciągle maj”. 

Wielu naszych kolegów i koleżanek już odeszło na wieczną wachtę. Odeszły nasze 
jachty, odchodzimy i my, ale chcemy, żeby Klub żył dalej, żeby pływał, żeby zawsze miał 
dwie stopy wody pod kilem i pomyślne wiatry w żaglach. 
 

Opracowała Barbara Machejko 
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 W pierwszym wydaniu „Życiorysów na żaglu pisanych” w roku 
2003, udało nam się umieścić 31 biogramów członków KSW LMiR w 
Łodzi. W zakończeniu tak napisaliśmy: 
     Zebrano materiały do „Życiorysów…” od osób wymienionych w 
opracowaniu z ocalałych dokumentów Klubu i z własnej pamięci. Naj-
trudniej było uzyskać informacje o tych, którzy odeszli wieczną 
wachtę, a zasłużyli się swoją pracą Klubowi. 
     Nie udało się zdobyć zdjęć wszystkich osób przedstawionych w 
tym opracowaniu. Komitet redakcyjny postanowił w takich sytu-
acjach umieszczać znaczek KSW zamiast zdjęcia. Tytuł „Życiorysy 
na żaglu pisane” zapożyczyliśmy od prezesa ŁOZŻ Stanisława Lesz-
czaka, który zamierza wydać w przyszłości życiorysy najbardziej 
zasłużonych żeglarzy Łodzi. 
     Komitet redakcyjny prosi o wyrozumiałość. Przykro nam, że nie 
byliśmy w stanie ze względów organizacyjnych i technicznych za-
mieścić wszystkich życiorysów Koleżanek i Kolegów, którzy tworzyli 
i tworzą historię naszych Klubów.” 
    Trzeba tu przypomnieć, że wtedy w 2003 roku były jeszcze dwa 
kluby KSW i Yacht Club 15.  
     Kiedy „Życiorysy…” ukazały się drukiem, napłynęły następne ma-
teriały. W związku z tym w monografii Klubu, wydanej w roku 2005, 
zamieściliśmy już 56 biogramów; o 25 więcej niż w roku 2003.  
     W obecnym wydaniu dołączamy cztery nowe biogramy i w ten 
sposób przypadek sprawia, że na 60-lecie KSW mamy 60 życiorysów 
na żaglu pisanych. 
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Janek Bekier urodził się w Wilnie w 1929 roku. Ukończył Akademię Medyczną w Ło-

dzi. Prawie całe życie przepracował jako neurolog i neurochirurg w szpitalu im. Barlickiego i 
w szpitalu MSW w Łodzi oraz cztery lata na Uniwersytecie Algierskim w Algierze. W czasie 
wojny działał w Wileńskim Okręgu AK. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać w 1949 roku w Lidze Morskiej. Po szkoleniu praktycznym 
w Giżycku uzyskał stopień żeglarza w 1950 roku. W następnych latach szkolił się w ośrod-
kach żeglarskich w Mikołajkach, Tolkmicku, Szczecin-Dąbiu oraz w Jastarni.  

Od ośrodka szkoleniowego w Tolkmicku (1952 r.) rozpoczął pełnienie funkcji instruk-
torskich. Praktyka żeglarska Janka to: pięć rejsów śródlądowych – łącznie 1253 Mm, sześć 
rejsów po wodach morskich osłoniętych – łącznie 1373 Mm, dziewiętnaście rejsów morskich 
po Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku, Morzu Karaibskim, Zatoce Meksykańskiej. W 
rejsach tych odwiedził 10 portów polskich i 42 zagraniczne w 13 krajach. Ogółem przepłynął 
15729 Mm, w tym 9143 Mm jako kapitan. 

Należał kolejno do Akademickiego Związku Morskiego, Ligi Morskiej, PTTK, Klubu 
Sportów Wodnych LPŻ, Klubu Sportów Wodnych LOK, a obecnie należy do PTTK i Klubu 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Od 1951 pełnił różne funkcje w klubach i organizacjach, do których należał. Był człon-
kiem Zarządu Oddziału Akademickiego Ligi Morskiej, kapitanem sportowym, członkiem 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej KSW LPŻ, a następnie LOK. Współpracował z ŁOZŻ kolejno 
jako członek Zarządu, Przewodniczący ŁOZŻ, członek Komisji Rewizyjnej i członek okrę-
gowej Komisji Dyscyplinarnej. Przewodniczył Łódzkiej Radzie Koordynacyjnej budowy 
jachtów morskich, był również członkiem Głównej Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego. W 1965 roku przyznano mu tytuł Honorowego Członka Klubu Sportów 
Wodnych Ligi Obrony Kraju.  

Janek Bekier był do roku 2004 członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu Sportów Wod-
nych Ligi Morskiej i Rzecznej. Za wiele lat pracy na rzecz rozwoju żeglarstwa został wyróż-
niony: Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa (1962 r.), Odznaką Zasłużonego dla 
ŁOZŻ (1996 r.), Złotą Odznaką PTTK (1985 r.), Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi 
Obrony Kraju” (1985 r.), Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Kajakowego (1993 
r.), Łódzką Komandorią Ligi Morskiej i Rzecznej (2000 r.), Medalem 50-lecia PTTK (2000 
r.). Od 1965 r. – Honorowy Członek KSW. 

Janek Bekier otrzymał także krzyże i odznaki związane z jego działalnością partyzancką 
w AK. Są to: Kombatancki Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Weterana, Krzyż 

BEKIER  Jan Jerzy 
 
- kapitan jachtowy żeglugi wielkiej 
- kapitan motorowodny 
- instruktor żeglarstwa 
- sternik lodowy 
- przodownik turystyki żeglarskiej PTTK  
 

ŻYCIORYSY  NA  ŻAGLU  PISANE 
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Partyzancki, Odznaka Honorowa Żołnierza AK, Odznaka Akcji „Burza”, Złota Odznaka Jana 
Czeraszkiewicza. Natomiast jego praca zawodowa została wyróżniona Złotym Krzyżem Za-
sługi, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką Służby Zdrowia. 
Odznaczony też Łódzką Komandorią LMiR (2009). 

Obecnie Janek Bekier odkrywa nowe, pasjonujące trasy kajakowe, szczególnie na tere-
nie Litwy, nie rezygnując z dalszego uprawiania żeglarstwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbigniew Berowski urodził się 17 kwietnia 1932 roku w Warszawie. Absolwent Wy-

działu Mechanicznego Politechniki Łódzkiej – magister inżynier. Pracę zawodową rozpoczął 
zaraz po studiach i pracował w Łodzi w biurach projektów „Polmotex” i „Biprobumar”. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać w r. 1953 nad Jeziorem Nidzkim, w domu wczasowym 
„Perła Jezior” w Rucianem. W tym samym roku został członkiem naszego KSW. W 1954 
roku uczestniczył w szkoleniu żeglarskim w Szczecin-Dąbiu. Po uzyskaniu stopnia sternika 
III klasy w pierwszym turnusie, w turnusie drugim był już pomocnikiem instruktora. W 1955 
roku w ośrodku w Giżycku uzyskał stopień sternika II klasy, który został rok później zweryfi-
kowany na stopień sternika jachtowego. W czerwcu 1956 roku KSW skierował Zbyszka na 
obóz przed II Międzynarodową Spartakiada Wodną. Po obozie, w lipcu 1956 r., kierownictwo 
Spartakiady zaproponowało Zbyszkowi trenowanie reprezentacji chińskiej. I tak Zbyszek 
został trenerem Chińczyków. Dowodem tego jest wpis do jego książeczki żeglarskiej w języ-
ku chińskim i rosyjskim. Po Spartakiadzie był Zbyszek sędzią wieloboju morskiego. 

W 1957 roku po reaktywowaniu harcerstwa Zbyszek przeniósł swoją działalność do 
ZHP, a potem zaczął żeglowanie indywidualne po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

Zbyszek odszedł na wieczna wachtę w 2008 roku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janka Bibergal-Bloch, czyli Beja, urodziła się 15 sierpnia 1934 roku w Łodzi. Skończy-

ła Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Skończyła 
też Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie języka angielskiego i 
rosyjskiego. Pracę zawodową podjęła w PKP w Katowicach, a potem w biurze projektów w 

BEROWSKI  Zbigniew 
 
- sternik jachtowy 

BIBERGAL-BLOCH  Janina 
 

- sternik jachtowy 
- instruktor pływania 



 79

Warszawie. Pracowała także w USA oraz w Libii jako inżynier elektryk - projektant. Po po-
wrocie do kraju zaczęła pracę w Państwowym Wydawnictwie Naukowym jako redaktor i 
tłumacz. Po przejściu na emeryturę nadal zajmuje się pracą redakcyjną i tłumaczeniami, 
głównie w zakresie języka technicznego, ale nie tylko. Bywa także tłumaczem na różnego 
rodzaju konferencjach naukowych i technicznych 

Żeglarstwo zaczęła uprawiać w roku 1950 jako członek Sekcji Sportów Wodnych Ligi 
Morskiej. Pełniła funkcje podinstruktora w ośrodkach szkoleniowych LM i LPŻ. W r. 1954 
została kierownikiem sekcji pływackiej KSW. W roku 1956 brała udział w ekipie sędziow-
skiej Międzynarodowej Spartakiady Wodnej. Od wielu lat żegluje turystycznie na własnym 
jachcie o nazwie s/y Puk, głównie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Mimo, iż od ponad 40 
lat mieszka w Warszawie, utrzymuje kontakt z naszym Klubem i bywa na jubileuszach. 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lech Biedrzycki urodził się w 1928 roku. Absolwent Politechniki Łódzkiej - magister 

inżynier mechanik. Zawodowo zaczął pracować w Biurze Konstrukcyjnym FSC Starachowi-
ce, a następnie w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. 

Żeglowanie zaczął uprawiać już w 1949 roku w sposób dość nietypowy, bo na zwykłej 
łodzi rybackiej z dostawionym masztem i żaglem z prześcieradła. Tą łodzią spłynął Narwią i 
Pisą aż na Śniardwy.  Potem razem z kolegą zbudował łódkę Sharpie 12 i na niej uprawiał 
żeglarstwo śródlądowe. W Klubie pojawił się w roku 1951. Swój pierwszy rejs morski odbył 
na s/y Chrobry, a następny na s/y Boruta w roku 1956. Na s/y Kurza Stopa żeglował z From-
borka do Gdyni. Pozostałe lata praktyki żeglarskiej związał ze śródlądziem: z jeziorami ma-
zurskimi oraz z Wigrami, Jeziorakiem i Charzykowskim. Wiele czasu poświęcił na pracę in-
struktorską, prowadząc szkolenie praktyczne (np. w Ośrodku w Trygorcie) i teoretyczne w 
Klubie Sportów Wodnych oraz opracowując Tablice Pomocnicze do Szkolenia na Stopień 
Żeglarza i Tablice Pomocnicze do Szkolenia na Stopień Sternika Jachtowego. Zostały one 
wydane w 1965 i 1979 roku przez PZŻ.  

Leszek działał też we władzach Klubu Sportów Wodnych LOK, pełniąc kolejno funk-
cje: 1964–1966 członek Rady Klubu Sportów Wodnych LOK i podobnie w latach 1982–
1986. Aktywnie uczestniczył we wszelkich pracach klubu. Brał udział w budowie przystani 
nad rzeką Jasień. Projektował slip na spiętrzeniu rzeki Ner i uczestniczył w jego budowie 
(Przystań LOK), projektował przyczepę samochodową do transportu jachtu Boruta i nadzo-
rował jej wykonanie, pomagał w budowie slipu na jeziorze Wojnowskim w miejscu zimowa-
nia jachtu klubowego Piast.  

W uznaniu zasług dla Klubu uzyskał w r. 1965 tytuł Honorowego Członka Klubu Spor-
tów Wodnych LOK, a za pracę dla żeglarstwa łódzkiego i polskiego otrzymał Odznakę Za-
służony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz LOK, Odznakę 
Zasłużony Pracownik Morza. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał Złoty Krzyż Za-

BIEDRZYCKI  Lech 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
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sługi, Medal 40-lecia PRL, Złotą Honorową Odznakę SIMP, Złotą Honorową Odznakę NOT, 
Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Metalowców. 

Leszek żegluje dalej po Mazurach. Jest zaprzyjaźniony z właścicielami jachtu Rep, z 
którego czasem korzysta i bierze udział w jego okresowych remontach. Należy do Klubu 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej, a w latach 1990-2004 był członkiem Yacht Clu-
bu 15 LMiR i sekretarzem tego klubu. Obecnie jest sekretarzem KSW LMiR.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julian Bogusz urodził się w 1930 roku w Rudawie – powiat Grodno. Absolwent Poli-
techniki Łódzkiej - magister inżynier mechanik. Pracę rozpoczął na Politechnice Łódzkiej 
jako nauczyciel akademicki. Później był zatrudniony w Biurze Konstrukcyjnym Fabryki Sa-
mochodów Ciężarowych w Starachowicach, a następnie w Przemysłowym Instytucie Moto-
ryzacji. W latach 1962-1965 pracował w Czesko-Polskim Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu 
Motoryzacyjnego w Michovo-Hradiszcze, a w latach 1978-1981 przebywał na kontrakcie 
Polserwisu w Algierii. 

Żeglowanie rozpoczął w 1949 roku. Uczestniczył w ośrodkach żeglarskich w Szczecin - 
Dąbiu, Giżycku, Gdańsku-Ołowiance, Jastarni i Suchaczu. Odbył liczne rejsy mazurskie. Po 
morzu pływał na s/y Zaruski, s/y Chrobry i s/y Boruta – w rejsach bałtyckich, po Morzu Pół-
nocnym i Atlantyku. Pełnił funkcje załogi i oficerskie. 

Działał bardzo aktywnie w sekcji motorowodnej i był z ramienia naszego Klubu in-
struktorem na kursie motorowodnym w Jastarni dla poborowych-kandydatów do Marynarki 
Wojennej. 

W 1960 r. był członkiem Rady Klubu Sportów Wodnych LPŻ, a w roku 1961–1962 
pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.  

Za działalność w KSW i ŁOZŻ otrzymał odznakę „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskie-
go”. Za pracę zawodową został wyróżniony Odznaką „Zasłużony dla Transportu PRL”. 
Otrzymał także bardzo cenne, bo rzadko przyznawane, miano Honorowego Członka Stowa-
rzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT. 

 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

BURAKOWSKI  Tadeusz 
 
- sternik jachtowy 

BOGUSZ Julian 
 
- jachtowy sternik morski 
- sternik motorowodny, mierniczy PZŻ 
- instruktor żeglarstwa 
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Tadeusz Burakowski urodził się 16 grudnia 1924 roku. Absolwent Politechniki Łódz-

kiej, magister inżynier mechanik. Pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Stara-
chowicach i w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Głownie.  

1 lutego 1951 roku wstąpił do Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. Jeszcze przed 
wstąpieniem do SSW w r. 1949 Tadeusz zorganizował dla kilku kolegów rejs Narwią (od 
Drozdowa) i Pisą na Mazury łodzią rybacką, którą wyposażył w ożaglowanie rejowe. W la-
tach 1951-1953 był członkiem komisji technicznej SSW LM. Razem z Leszkiem Biedrzyc-
kim zbudował Sharpie 12. W Klubie pływał w rejsach szkoleniowych po jeziorach mazur-
skich i Zalewie Wiślanym. Kiedy zbudował własną Omegę zajął się żeglarstwem turystycz-
nym i pływa do dzisiaj na swoim jachcie z dziećmi i wnukami, najczęściej po Mazurach, je-
ziorach Augustowskich oraz po jeziorze Charzykowskim z przyległościami. Lubi też pływać 
po rzekach Polski, np. Bugu, Narwi, Wiśle. Tadeusz tak „zaraził” swoją rodzinę miłością do 
żagli i wody, że jego syn Michał skończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i pływa jako kapi-
tan statków handlowych.  

Za swoją pracę zawodową i społeczną Tadeusz Burakowski otrzymał następujące wy-
różnienia: Medal 40-lecia PRL, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrny i Złoty Me-
dal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie” i Złoty Krzyż Zasługi. 

 
 
 
 

BARTCZAK  Zdzisław 
 

- sternik jachtowy 
- sternik motorowodny                  

 
 
 
 
 
 
Urodził się 1.10.1950 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki 

Łódzkiej, specjalność inżynieria chemiczna. Całe życie zawodowe związał z PŁ. Obecnie jest 
starszym wykładowcą w Katedrze Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać od 1965 roku w KSW LOK w Łodzi. W 1970 roku zdobył 
stopień sternika jachtowego. W latach 1965-1985 należał do KSW LOK, a od 1975 do chwili 
obecnej jest członkiem Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej. W latach 1975-78 i 1990-
2003 był członkiem Zarządu Klubu Żeglarskiego PŁ, a od 2003 roku jest komandorem tego 
Klubu. 

Działał także aktywnie w ŁOZŻ. Od roku 2004 był członkiem, od 2007 - sekretarzem, a 
od października 2008 do marca 2010 – prezesem Zarządu ŁOZŻ. 

Za pracę zawodową otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, na-
grodę zespołową Ministra Edukacji i odznakę „Zasłużony dla PŁ”. Za działalność w żeglar-
stwie odznaczony został odznaką „Zasłużony dla ŁOZŻ. 
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Basia Denkowska urodziła się 19 stycznia 1933 roku. Skończyła Akademię Medyczną 

w Łodzi. Jest lekarzem pediatrą. Mieszka i pracuje bliżej Wielkiej Wody, bo w Szczecin-
Dąbiu. 

Przygodę z żeglarstwem zaczęła od kursu teoretycznego w 1952 roku. W ślad za tym 
poszło szkolenie praktyczne: rejsy po jeziorach mazurskich, po Zalewie Szczecińskim i na 
morzu. Pływała na DZ-tach, Omegach i jachtach pełnomorskich: Młoda Gwardia, Witeź, 
Radogost. A po każdym pływaniu – wpis do książeczki żeglarskiej z wyróżnieniem za wzo-
rową postawę na rejsie lub pochwała za dobrą pracę instruktorską.  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Denkowska, nazywana w rodzinie i w Klubie Dzidzią, urodziła się 8 stycznia 

1934 roku w Łodzi. Po maturze rozpoczęła pracę w banku i pracowała tam do końca życia.  
Dzidzia na samym początku swej żeglarskiej kariery nie umiała pływać, ale dopingo-

wana przez zespół kursantów i za ich radą przeleżała nieruchomo 15 minut na wodzie w ba-
senie Ośrodka w Giżycku, spełniając tym sposobem wymogi przepisów do otrzymania stop-
nia żeglarza. I świat żeglarstwa dzięki temu stanął przed Dzidzią otworem. Po stopniu żegla-
rza uzyskała stopień sternika II klasy, przekwalifikowany następnie na stopień sternika jach-
towego. W latach 1954-56 Dzidzia była sekretarzem Rady KSW LPŻ. Po uzyskaniu stopni 
żeglarskich pływała po śródlądziu i w rejsach pełnomorskich. Były też w jej żeglarskim ży-
ciorysie regaty i na koniec był mąż - też żeglarz. 

Dzidzia przedwcześnie odeszła na wieczną wachtę w roku 1988, zapisując się w pamię-
ci jako wspaniała żona, matka i żeglarka. 

 

DENKOWSKA-KOREK  Barbara 
 
- sternik jachtowy 

DENKOWSKA-BARYŁA  El żbieta 
 
- sternik jachtowy 
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Ewa Domska urodziła się 14 kwietnia 1938 roku w Warszawie. Skończyła stomatologię 

w Akademii Medycznej w Łodzi i od końca studiów do teraz pracuje jako lekarz stomatolog. 
Żeglowanie zaczęła w roku 1956 w naszym Klubie. W latach 1958-59 była sekretarzem 

Zarządu Sekcji Żeglarskiej KSW LPŻ. Szkoliła się na kursie we Fromborku oraz na rejsach 
po Zalewie Wiślanym i Mazurach. Pływała też na Borucie. Ze względów rodzinnych wypro-
wadziła się z Łodzi ponad 40 lat temu, ale nadal jest członkiem naszego Klubu, z którym 
utrzymuje serdeczne więzi. Była jak dotąd na wszystkich jubileuszowych spotkaniach. Że-
glarstwo uprawia cały czas w rejonie Warmii i Mazur, przede wszystkim na jeziorze Jeziorak, 
ponieważ nieopodal mieszka. Od wielu lat pływała na własnym jachcie; długi czas z mężem 
Januszem Domskim (który też z naszym Klubem był związany do końca) oraz z przyjaciółmi 
i rodziną. Syn i wnuki też żeglują. 

 
 
 
                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janusz Domski urodził się 29 stycznia 1933 roku w Krotoszynach Pomorskich. Z wy-

kształcenia technik mechanik. Do połowy lat sześćdziesiątych pracował w Łodzi, a potem 
wrócił do miejsca urodzenia, w którym do emerytury pracował w Ośrodku Mechanizacji Rol-
nictwa.  

Żeglarstwo zaczął uprawiać w roku 1950 w Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. W 
latach 1951-53 był członkiem Zarządu Sekcji Sportów Wodnych i członkiem Komisji Szko-
lenia Sekcji Żeglarstwa ŁKKF. W r. 1951 uczestniczył w budowie hangaru na przystani przy 
spiętrzeniu rzeki Jasień. W latach 1952-54 był instruktorem w Ośrodku Szkolenia Żeglarskie-
go w Tolkmicku i w Szczecin-Dąbiu, a w roku 1957 prowadził szkolenie żeglarskie w Ośrod-
ku w Suchaczu. W roku 1952 wziął udział w rejsie morskim na s/y Zaruski. W latach 1956-
57 był członkiem Zarządu Klubu, a w 1958-59 viceprzewodniczącym Rady KSW. W roku 
1959 szkolił żeglarzy w Ośrodku we Fromborku. W latach 1959-61 był członkiem Zarządu 

DOMSKA  Ewa 
 
- sternik jachtowy 

DOMSKI  Janusz 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 
- sternik motorowodny 
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Sekcji Żeglarskiej. Pod żaglami zaliczył wiele mil morskich i liczne godziny na śródlądziu, 
pełniąc różne funkcje. Również po wyjeździe z Łodzi przez wiele lat szkolił żeglarzy w róż-
nych ośrodkach w kraju. Od dawna posiadał własny jacht, na którym pływał z rodziną (żona, 
syn i wnuki też uprawiają żeglarstwo) i przyjaciółmi po jeziorach Warmii i Mazur. Janusz 
Domski działał aktywnie w Klubie Żeglarskim w Nowym Mieście oraz w Toruńskim Okrę-
gowym Związku Żeglarskim. Od r. 1965 Honorowy Członek KSW. 

Mimo tego, że od ponad 40 lat nie mieszkał w Łodzi, był serdecznie związany z naszym 
Klubem i przyjaciółmi żeglarzami, czego dowodem jest to, że razem z żona Ewą był człon-
kiem naszego Klubu i że oboje bywali na wszystkich spotkaniach jubileuszowych, które od-
bywają się co 5 lat. Odszedł na wieczną wachtę 25 września 2004 r. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porfiriusz Finogenow urodził się w 1907 roku. Ekonomista. Pracował w Wydziale Fi-

nansowym Urzędu Miasta i w Banku Inwestycyjnym.  
Karierę żeglarską rozpoczynał w 1955 roku. Aktywnie od początku uczestniczył w dzia-

łalności klubu. W latach 1956–1957 skarbnik klubu. W latach 1957–1959 członek Zarządu 
Sekcji Żeglarskiej KSW LPŻ. W latach 1959–1960 vice-prezes Rady Klubu. W roku 1957 
zorganizował w klubie kolekturę Toto–Lotka, zapewniającą wpływy własne do klubowej ka-
sy. W latach 1957–1961 był członkiem Komitetu Budowy pierwszego łódzkiego jachtu peł-
nomorskiego. W latach 1960–1962 członek Komisji Rewizyjnej KSW LPŻ. W latach 1963–
1966 członek Zarządu Sekcji Żeglarskiej KSW LOK. W latach 1966–1967 vice-komandor 
Sekcji Żeglarskiej KSW LOK. Jako instruktor żeglarstwa prowadził rejsy i szkolenia na stop-
nie żeglarskie. Szkolił grupę regatową w klasie Cadet i Finn. Honorowy członek KSW LOK.  

Odszedł na wieczną wachtę w 1968 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Galczak urodził się w 1935 roku. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego - 

technik mechanik. 

FINOGENOW  Porfiriusz 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 

GALCZAK  Paweł 
 

- jachtowy sternik morski 
- morski sternik motorowodny 
- krótkofalowiec SP7WMR 
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Żeglarstwo zaczął uprawiać w 1956 r. uzyskując stopień sternika morskiego w 1979 r., 
a sternika motorowodnego w 1982 r. 

Od wielu lat był i jest nadal związany z łódzkim żeglarstwem. Był członkiem Rady 
Klubu Sportów Wodnych i sekretarzem Rady Klubu. W latach 1981–1982 kierował sekcją 
motorowodną. Uzyskał tytuł Honorowego Członka Klubu Sportów Wodnych LOK. W latach 
siedemdziesiątych budował, wraz z R. Rosińskim, E. Pawlaczykiem i R. Skotnickim, jachty 
typu Maszop. Były to s/y Rep i s/y Piast. Piast pływał w barwach klubowych w wielu mazur-
skich rejsach. Paweł żeglował po morzu na s/y Boruta, a na jachcie Rep, którego jest współ-
właścicielem, żegluje do dziś. 

Jest jednym z tych kolegów-żeglarzy, którzy są niezawodni w działaniu, wykonując z 
wielką odpowiedzialnością każdą pracę, której się podejmą. 

Przez wiele lat był członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu. W latach 1990-2004 należał 
do Yacht Clubu 15 Ligi Morskiej i Rzecznej. Obecnie w KSW, jest członkiem Komisji Rewi-
zyjnej, a w ŁOZŻ – Komisji Odznaczeń. W latach 1986–1993 zbudował wspólnie z kolegami 
R. Rosińskim i R. Skotnickim prywatny motosailer Calypso o nazwie s/y Grosz, który wła-
ściciele przekazali w 1994 roku Stowarzyszeniu Żeglarzy Niepełnosprawnych. 

Został wyróżniony Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju, Odznaką Zasłużony Działacz 
Żeglarstwa Polskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od r. 1965 Honorowy Członek KSW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbyszek Giedwidź urodził się w 1931 roku w Wilnie. Zdobył średnie wykształcenie i 

zawód zegarmistrza. W praktyce zdobył jeszcze dwie umiejętności – żaglomistrza i szkutnika. 
Żeglować zaczął w 1948 r. W latach 1948–1949 był instruktorem przysposobienia ma-

rynarskiego Komendy Miejskiej Przysposobienia Obronnego PO Służba Polsce, a od 1950 r. 
instruktorem przysposobienia marynarskiego Zarządu Okręgu Ligi Morskiej w Łodzi. Brał 
udział w organizowaniu Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej i był członkiem jej Zarządu. 
W roku 1951 inicjował powstanie Sekcji Żeglarskiej Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i 
działał jako członek Zarządu tej sekcji. W roku 1952 został kierownikiem Klubu Morskiego 
Ligi Morskiej w Elblągu i pomagał zorganizować pierwszy Morski Ośrodek Szkolenia Że-
glarskiego LM w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym. Był jego komendantem w pierwszym i 
drugim turnusie. W 1955r. współorganizował Turystyczny Jacht Klub PTTK. W latach 1956–
1960 był sekretarzem ŁOZŻ. Uczestniczył w rejsie do Narwiku na s/y Zew Morza. Umiejęt-
ności szkutnicze wykorzystał w przebudowie jachtu Selene. Współdziałał w zakupie jachtu 
Nike dla łódzkiego Klubu Żeglarskiego PTTK. 

Ze względów zdrowotnych przerwał aktywną działalność w żeglarstwie. U schyłku ży-
cia utrzymywał kontakty towarzyskie z kolegami z młodych lat. Odszedł na wieczną wachtę 
w 1998 roku.  

 

GIEDWIDŹ Zbigniew 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
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Henryk Glazer urodził się 22 lipca 1935 roku w Tuszynie. Absolwent VIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi. 
W 1950 roku został członkiem Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej w Łodzi. Szko-

lenie odbywał na spiętrzeniu rzeki Jasień. W roku 1952 brał udział w I Morskim Ośrodku 
Szkoleniowym SSW LM w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym. Tam uzyskał stopień sterni-
ka II klasy. W latach 1953-54 był instruktorem w Ośrodku Żeglarskim w Szczecin-Dąbiu, a 
od października 1953 roku do kwietnia 1954 roku był pracownikiem Wydziału Wyszkolenia 
Wodnego Zarządu Wojewódzkiego LPŻ w Łodzi. Działał też bardzo aktywnie w sekcji pły-
wackiej. Był instruktorem pływania i prowadził w Klubie naukę pływania oraz treningi. W 
latach 1953-54 był przewodniczącym tej sekcji. 

Z tamtych lat pamiętamy Henia jako wspaniałego, życzliwego i pełnego humoru kolegę. 
Świetnie grał na pianinie, miał talent muzyczny. Skomponował i napisał tekst piosenki „Że-
glarska brać” i tekst do piosenki „Hej żeglarze”. Był bardzo koleżeński, zawsze gotowy do 
pomocy. Działał w Klubie do 1957 roku, w którym wyjechał do ojca odnalezionego w USA. 
Lata 1958-1980 były w życiu Henia bardzo burzliwe. Był kaskaderem i sprzedawcą, grajkiem 
ulicznym i murarzem. W końcu został maklerem giełdowym w Nowym Jorku. 

 Nie zapomniał o kolegach i przyjaciołach z Klubu Sportów Wodnych. Na początku lat 
osiemdziesiątych, w okresie stanu wojennego nawiązał kontakt listowy z kolegami z Łodzi. 
Potem przyjechał do nas i zaczął wspierać Klub finansowo. Była to wyjątkowo cenna pomoc, 
bo umożliwiła „odmłodzenie” sprzętu pływającego Klubu. Z funduszu Henia zakupiono w 
latach 1984-88 trzy Optymisty i dwie Omegi. Zakupiono też elektronarzędzia, które zwięk-
szyły możliwości działania szkutni klubowej. Zamierzał wziąć udział w jubileuszu 40-lecia 
Klubu. Jednak 19 stycznia 1989 roku niespodziewanie odszedł na wieczną wachtę. Pozostał w 
naszej pamięci jako szlachetny, pełen radości życia Człowiek – Przyjaciel – Żeglarz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÓRNY  Jerzy Euzebiusz 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
- kapitan motorowodny i instruktor 

GLAZER  Henryk 
 
- sternik II klasy 
- instruktor pływania 
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Kuba Górny, bo Jerzy jako Kuba jest powszechnie znany w środowisku żeglarskim, 

urodził się 16 grudnia 1934 roku w Rzgowie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Łódzkiej, w której pracował ponad 30 lat (Instytut Mechaniki Stosowanej), aż do emery-
tury. 

Pierwszy kontakt z żeglarstwem miał w 1950 r. Zaczął od teoretycznego kursu przyspo-
sobienia marynarskiego dla kandydatów do szkół morskich. Szkolenie praktyczne zaliczył w 
Ośrodku Żeglarskim Ligi Morskiej w Mikołajkach w 1951 roku uzyskaniem stopnia żeglarza. 
W roku 1952 otrzymał stopień młodszego sternika i uczestniczył przez dwa miesiące w obo-
zie żeglarskim Ligi Morskiej w Tolkmicku jako sternik. We wrześniu tego samego roku prze-
bywał na kursie instruktorów żeglarstwa w Gdyni, który zakończył się rejsem stażowym na 
s/y Młoda Gwardia. 

W roku 1953 uzyskał stopień sternika I klasy oraz pełnił funkcje instruktora w Ośrodku 
żeglarskim LPŻ w Szczecin-Dąbiu. 

W roku 1954 pełnił ponownie funkcje instruktora w Ośrodku Żeglarskim w Szczecin-
Dąbiu oraz uczestniczył w I Centralnej Spartakiadzie Wodnej LPŻ w Giżycku, zdobywając 
wicemistrzostwo w pływaniu uwojskowionym. Również w 1954 r. wziął udział w Gdyni w 
kursie sterników dla kandydatów do Marynarki Wojennej. 

Na jesieni 1954 r. został wcielony do Marynarki Wojennej i po ukończeniu szkolenia w 
Ośrodku Szkolenia Specjalistów Morskich w Ustce został zaokrętowany na okręt szkolny 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej OPR Iskra (szkuner 600 m2 żagli) i pełnił tam przez 
trzy kompanie letnie (czyli sezony) funkcję sternika – instruktora oraz dowódcy bezanmasztu. 

Od powrotu z Marynarki Wojennej na jesieni 1957 roku brał czynny udział w szkoleniu 
kursantów na różne stopnie żeglarskie i motorowodne w KSW LPŻ i LOK oraz w szkoleniu 
kandydatów do służby w Marynarce Wojennej. 

Uczestniczył również w seminaryjnych zajęciach kursu na stopień kapitana morskiego. 
W latach 1958–1959 prowadził szereg rejsów po Zalewie Wiślanym i na Mazurach oraz peł-
nił funkcje instruktora w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PZŻ w Jastarni. W 1962 roku zdał 
egzamin na rozszerzone uprawnienia sternika morskiego, zweryfikowane następnie na jach-
towego kapitana żeglugi bałtyckiej. 

Od 1960 roku brał udział w 30 rejsach morskich, odwiedzając wszystkie kraje rejonu 
Morza Bałtyckiego i Północnego. W 21 rejsach pełnił funkcje kapitana. W roku 1997 brał 
udział w dwuosobowej wyprawie na Szetlandy pod banderą szwedzką.  

W ciągu całej działalności na niwie żeglarskiej związany był z Klubem Sportów Wod-
nych, który w ciągu 55 lat wchodził kolejno w skład Ligi Morskiej, LPŻ, LOK, a obecnie Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

Od roku 1965 jest Honorowym Członkiem KSW. Przez 11 lat (w różnych okresach) był 
członkiem Komisji Rewizyjnej KSW. Obecnie Kuba jest rzecznikiem dyscyplinarnym ŁOZŻ. 

Okresowo współpracuje również z innymi klubami żeglarskimi jak Yacht Klub PTTK, 
HKŻ „Balticus” i Klub Żeglarski Pracowników Politechniki Łódzkiej. 

Za działalność zawodową i społeczną odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Honorową Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego, Złotą i Srebrną Odznaką 
Zasłużonego Działacza LOK oraz innymi odznaczeniami. 
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                                              JANUSZKIEWICZ  Mirosław 

   
                                                       -          - jachtowy sternik morski 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Urodził się w Warszawie 3 lutego 1937 roku. Od 1947 roku mieszkał w Łodzi. Ab-
solwent Wydziału Elektrycznego Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej. 

Od 1953 roku członek Ligi Morskiej, a od 1954 sekcji żeglarskiej Ligi Przyjaciół 
Żołnierza. Od 1957 roku odbywał służbę wojskową w marynarce wojennej. Służył na trałow-
cach pełnomorskich, na których pełnił funkcje szefa wydziału elektromechanicznego. Po 
skończeniu służby wrócił do łodzi i do działalności w LPŻ, jako kierownik sekcji kajakowej. 
Uczestniczył w wielu szkoleniach i imprezach sportowych KSW LPŻ. Na obozie w Suchaczu 
uzyskał stopień sternika. Brał udział w zawodach o Błękitną Wstęgę Brdy i Błękitną Wstęgę 
Zalewu Wiślanego, a w Międzynarodowej Spartakiadzie w Giżycku reprezentował woje-
wództwo łódzkie w dziesięcioboju. W 1961 roku po rejsie pełnomorskim otrzymał patent 
sternika morskiego. 

W 1962 roku wyemigrował do Kanady i tam kontynuował działalność w kajakar-
stwie i żeglarstwie. W 1966 roku założył sekcję kajakową dla młodzieży w Klubie Polskich 
Kombatantów w Winnipeg oraz prowadził kursy kajakowe i żeglarskie. Pływał po jeziorze 
Winnipeg na zbudowanej przez siebie żaglówce typu Finn, a następnie na kupionym małym 
jachcie balastowym, 

W 1966 roku zaczął pracę w Canadian Pacific Co. W 1971 r. ukończył studia inży-
nierskie w ICS Montreal na wydziale elektrycznym. Pracował na kilku stanowiskach kierow-
niczych w zakładach taboru kolejowego w Weston Shope, a w 1976 został przeniesiony do 
największych zakładów remontowych Angus Shope na stanowisko dyrektora technicznego. 
W latach osiemdziesiątych pracował jako konsultant w Algierii. W r. 1990 przeszedł na eme-
ryturę Canadian Pacific Co i rozpoczął pracę w Compustrip Co w Montrealu na stanowisku 
wicedyrektora. Skonstruował przyrząd do odbijania farby z samolotów i otrzymał na niego 5 
patentów międzynarodowych. W 1994 roku pracował jako konsultant Kompanii Aero Special 
(Aerobus) w Tuluzie i Air France w Paryżu. 

Jest właścicielem stalowego jachtu „Owera”. W 1966 r. popłynął swoim jachtem na 
Karaiby. Po dwóch sezonach sprowadził jacht do Kingston ON Canada i przepłynął nim przez 
12 lat tysiące mil po Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej. Jest członkiem Canadian Yach-
ting Association oraz członkiem Canadian Olimpic Regata Kingston. Każdego roku prowadzi 
regaty, które są częścią olimpijskich kwalifikacji. 

Przez ostatnich kilkanaście lat pływał z żoną pasażerskimi statkami po morzach 
świata. Od 1996 roku jest właścicielem ośrodka sportowo-wypoczynkowego St. Laurance 
Ontario, Canada, który obecnie prowadzi jego syn Mariusz. 

 
 



 89

 
 

                                                         JOCHIMEK  Jerzy 
 
                            
                 - sternik jachtowy 
 
 
 
 
 
 

Urodził się w Łodzi 3 grudnia 1920 roku. W czasie drugiej wojny światowej został 
aresztowany przez NKWD i skazany na 5 lat gułagu. W 1948 roku wrócił do Polski. Ukoń-
czył filologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie podjął prace nauczyciela języ-
ka rosyjskiego w łódzkich szkołach. W latach 50-tych zapisał się do Klubu Sportów Wodnych 
LPŻ. Zdobył stopień sternika jachtowego i zaczął żeglowanie po Bałtyku na klubowym, jach-
cie Boruta. 

W 1967 roku uzyskał paszport i wypłynął w rejs zagraniczny do portów Europy. Z 
francuskiego portu Boulogne część załogi wybrała się do Paryża. Również Jurek Jochimek. 
Na jacht już nie powrócił, zostając we Francji. 

W 1968 roku Jurek Jochimek osiadł na stałe w USA, gdzie wykładał literaturę i ję-
zyk rosyjski. Jest pisarzem, poetą i tłumaczem literatury rosyjskiej. Napisane przez niego w 
latach 50-tych XX wieku cztery powieści, których akcja rozgrywa się w sowieckich łagrach 
zostały wydane dopiero w 1987 roku w podziemnym wydawnictwie Przedświt. W roku 2009 
ukazała się jego książka „Psy kołymskie”.  

Po 42 latach Jurek Jochimek przyjechał do Polski, a na spotkaniu z czytelnikami 
oświadczył, że wkrótce wraca na stale. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojtek Kamiński, bo pod tym imieniem powszechnie jest znany w środowisku żeglar-

skim, urodził się 7 kwietnia 1927 roku w Łodzi. Jest absolwentem Akademii Handlowej w 
Szczecinie. Przez pierwsze lata po ukończeniu Akademii miał kłopoty ze znalezieniem pracy 
w swoim zawodzie ze względu na działalność okupacyjną w Armii Krajowej. Jako 17 letni 
chłopak został kurierem AK (obwód Włoszczowa, placówka Lelów). Jego początki pracy 
zawodowej łączą się z żeglarstwem. Pracował w Lidze Morskiej, a po jej rozwiązaniu w LPŻ. 
Dopiero w końcu lat 50-ych został zatrudniony zgodnie z wykształceniem tzn. w Centrali 
Handlu Zagranicznego „Skórimpex”, w której przepracował 30 lat aż do emerytury. Przez 7 
lat był dyrektorem spółki handlowej „Skórimpex” w Londynie. 

KAMIŃSKI  Stanisław 
 

- jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 
- instruktor żeglarstwa 
- sternik motorowodny 
- sędzia regatowy I klasy 

 



 90

Wojtek to jeden z najbardziej zasłużonych i najstarszych żeglarzy Łodzi. Jego pierwszy 
kontakt z żeglarstwem miał miejsce już w 1947 roku w Akademickim Związku Morskim w 
Łodzi, a następnie w AZM i Klubie Morskim LM w Szczecinie. 

Po powrocie ze studiów w Szczecinie do Łodzi 5 kwietnia 1952 roku, wstąpił do Sekcji 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej (przemianowanej później na Klub Sportów Wodnych) i jest 
z tym klubem związany do dziś. 

Przeszedł kolejne etapy szkolenia żeglarskiego na różnych obozach żeglarskich: Roż-
nów (1947), Wisłoujście (1948), Trzebież (1949), Jastarnia (1951), zdobywając stopnie żegla-
rza, sternika śródlądowego, sternika morskiego i motorowodnego oraz podinstruktora i in-
struktora żeglarstwa. Od 1951 roku przez wiele lat szkolił młodzież i instruktorów na wielu 
różnych obozach łódzkich i centralnych pełniąc funkcje komendanta lub KWŻ.  

Cały czas podnosił swoje kwalifikacje aż do uzyskania stopnia jachtowego kapitana że-
glugi wielkiej w roku 1957. Brał udział w 30 rejsach morskich, krajowych i zagranicznych. W 
22 z tych rejsów pełnił funkcje oficerskie i kapitańskie. Na morskich wodach osłoniętych (Za-
lew Wiślany, Szczeciński i Zatoki Gdańska i Szczecińska) przepływał 8703 Mm, a na wodach 
śródlądowych 2455 godzin. 

W PTTK uzyskał żeglarską odznakę turystyczną w kategorii dużej stopnia srebrnego. 
Wspomagał działania KSW na rzecz uzyskania jachtu pełnomorskiego Boruta. Uczest-

niczył w wodowaniu i chrzcie Boruty jako delegat Klubu. Pracował także aktywnie w spra-
wach organizacyjnych ŁOZŻ i KSW. W latach 1981–1984 był Przewodniczącym Okręgowej 
Komisji Dyscyplinarnej, a od 26 października 2000 r. do 9 grudnia 2004 r. był sekretarzem 
Okręgowego Sądu Związkowego ŁOZŻ. 

W KSW w latach 1967–1969 był członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a 
od roku 1991 do 1999 członkiem Rady Klubu. W KSW Ligi Morskiej i Rzecznej do 2004 
roku był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jego żona Teresa też jest żeglarką i należy 
do naszego Klubu. 

Za swoją działalność okupacyjną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień. Są to: Krzyż 
Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi i od-
znaki: Weterana Walk o Niepodległość, Honorową Odznakę Żołnierza Korpusu „Jodła”, Od-
znakę Akcji „Burza”, Odznakę Żołnierza AK okręgu „Jodła”, Brązową, Srebrną i Złotą Od-
znakę „Zasłużonego Pracownika Handlu Zagranicznego” oraz Honorową Odznakę Miasta 
Łodzi.  

Za działalność związaną z żeglarstwem otrzymał odznaki: Zasłużony Działacz Żeglar-
stwa Polskiego, Zasłużony Pracownik Morza, Zasłużony Działacz LPŻ i LOK. Od 1965 r. 
Honorowy Członek KSW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janina Rakowska–Kaszyńska urodziła się 28 stycznia 1925 roku. Absolwentka Wydzia-

łu Chemii Politechniki Gdańskiej. Po skończeniu studiów w roku 1950 przeniosła się z wy-

KASZYŃSKA  Janina  
 

- jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 
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brzeża do Łodzi i tu zaczęła pracę. Od roku 1950 do 1998 (do emerytury) pracowała w Insty-
tucie Celulozowo–Papierniczym w Łodzi, awansując stopniowo do kierownika Zakładu Fizy-
ko–Chemicznego. Jest żoną Andrzeja Kszyńskiego i matką Jędrka. 

Żeglowanie zaczęła razem ze studiami, tzn. w 1946 roku. Wstąpiła wtedy do organizu-
jącego się AZM-u i już latem tego roku wzięła udział w pierwszym zorganizowanym w Ja-
starni przez AZM szkoleniu żeglarskim. Tam uzyskała stopień żeglarza morskiego. 

W 1947 roku powstał w Gdańsku Krąg Starszoharcerski ZHP, który powołał do życia 
klub żeglarski „Wodnik”. Janka była jednym z założycieli i sekretarzem tego klubu. Klub 
miał trzy jachty i organizował obozy żeglarskie w Śpiewowie (obecnie Świbno) w 1947 i 
1948 roku. W trakcie obozu w 1948 roku Janka prowadziła już samodzielnie jachty po zatoce. 

W 1948 roku wzięła udział w jednym z pierwszych rejsów organizowanych przez klub 
„Wodnik” na jachcie Włóczęga. Rejs zaczynał się pierwszego maja i prowadził z Gdańska 
przez kolejne porty polskie – wówczas jeszcze bardzo zniszczone – do Świnoujścia i z powro-
tem. W trakcie rejsów, w następnych latach doskonaliła swoje wyszkolenie żeglarskie. W 
1949 roku po kursie instruktorskim w Jastarni uzyskała stopień instruktora żeglarstwa. 

W roku 1950 wstąpiła do KSW LM w Łodzi i z klubem tym jest związana do dziś. 
W roku 1952 uzyskała stopień sędziego regatowego II klasy, a w roku 1954 zdała eg-

zamin na stopień sternika morskiego. W roku 1957 brała udział w rejsie do Narwiku.  
W roku 1958 uzyskała stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Od tej pory żeglu-

je prawie co rok po morzach i po oceanie. Wzięła udział w 34 rejsach morskich, w tym w 11 
jako kapitan. Prowadziła także „babski” rejs z harcerkami do Sztokholmu i Helsinek. W su-
mie przebyła około 33000 mil morskich. 

Oprócz rejsów pełniła rolę wykładowcy i egzaminatora na wielu kursach żeglarskich 
oraz sędziowała regaty – także ogólnopolskie w Gdyni. 

W 1957 roku była członkiem komitetu budowy jachtu pełnomorskiego Boruta. Od 
1965 roku jest członkiem honorowym KSW LOK 

W latach  1963–1968 pełniła funkcję przewodniczącego okręgowego kolegium sędziów 
ŁOZZ a w okresie od 14 lutego 1968 do 16 kwietnia 1978 – funkcję przewodniczącego Ko-
misji Morskiej ŁOZZ. 

Odznaczenia: Żeglarska Odznaka Turystyczna PTTK (brązowa), Zasłużony Działacz 
Żeglarstwa Polskiego, Budowniczy Floty Harcerskiej (złota), Zasłużony Działacz KSW LOK 
(złota). 

 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Kaszyński urodził się w Łodzi w roku 1923. Absolwent Wydziału Chemiczne-

go Politechniki Gdańskiej – inżynier chemik, doktor nauk technicznych. Pracownik nauko-
wo–badawczy od dyplomu w roku 1950 do przejścia na emeryturę w roku 1988. W ostatnim 
okresie pracy docent w Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi. 

KASZYŃSKI  Andrzej  - senior  
 
- jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 
- kapitan motorowodny,  
- sternik lodowy 
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Jeden z najbardziej zasłużonych i znanych żeglarzy w Polsce. 
Żeglarstwo zaczął uprawiać jeszcze przed wojną (sternik śródlądowy – sierpień 1939). 

W 1945 roku po zapisaniu się na studia na Politechnice Gdańskiej został członkiem zarządu 
Akademickiego Związku Morskiego.  

Pierwsze pływania na prawdziwym jachcie morskim odbył już we wrześniu i paździer-
niku 1945. Zimą 1945–1946 szkolił się na kursach teoretycznych i brał udział w remontowa-
niu przydzielonych Związkowi jachtów poniemieckich. Latem 1946 był jednym z organizato-
rów pierwszego po wojnie obozu żeglarskiego w Jastarni, gdzie pełnił zaszczytną funkcję 
bosmana na – początkowo jedynym na 100 kursantów – jachcie AZM. Po obozie, mając tylko 
klubowe upoważnienie, poprowadził dwa rejsy morskie.  

Jako harcerz od najmłodszych lat, zapisał się w 1945 roku do Akademickiego Kręgu  
Starszoharcerskiego ZHP, który po likwidacji organizacji starszoharcerskich przekształcił się 
w Klub Morski „Wodnik”. Przydzielone trzy jachty poniemieckie członkowie „Wodnika” 
wyremontowali własnymi siłami, co umożliwiło organizowanie obozów i pływań morskich. 
Andrzej Kaszyński – wtedy już sternik morski – prowadził stale jeden z tych jachtów w czasie 
trzech kolejnych obozów żeglarskich, których był organizatorem i KWŻ.  

W roku 1948 jako I oficer wziął udział w pierwszym rejsie morskim klubu „Wodnik”. 
Następne pływania, także na Włóczędze, pozwoliły na zebranie stażu wymaganego do zdawa-
nia na kapitana (w 1950 roku). Wcześniej, w 1949 roku po szkoleniu i zorganizowanym przez 
GKKF obozie w Jastarni, uzyskał patent instruktora żeglarstwa morskiego. 

Po wielokrotnych przymusowych reorganizacjach członkowie klubu „Wodnik” zostali 
członkami Klubu Ligi Morskiej w Gdyni, a Andrzej Kaszyński po ukończeniu studiów dostał 
nakaz pracy w Łodzi. Tu szybko nawiązał współpracę z Klubem Sportów Wodnych LM. W 
1959 roku zorganizował i poprowadził pierwszy rejs morski łódzkiego KSW na s/y Chrobry 
do Szkocji i na Hebrydy. 

 
Jako członek, a okresowo przewodniczący Rady Klubu, działał w komitecie budowy 

jachtu Boruta i poprowadził na nim dziewiczy rejs do Francji i Anglii. Potem prowadził Bo-
rutę jeszcze w następnych ośmiu rejsach. Od 1965 roku jest honorowym członkiem KSW. 
Był również członkiem zarządu klubów PTTK i AZS-AKŻ 

W 68 rejsach przepłynął prawie 80 tys. Mm. Brał udział w Operation Sail 1972, 1974 
(medal), 1975. Prowadził rejsy morskie na jachtach od 9 do 24 metrów długości, po akwenach 
od Haparandy i Narwiku do wysp Karaibskich i od Hebrydów do Rodos. 

Po likwidacji PZŻ w 1951 roku został vice-przewodniczącym Sekcji Żeglarstwa WKKF 
w Łodzi oraz członkiem Komisji Morskiej GKKF.  

Włodzimierz Głowacki w „Historii Żeglarstwa Polskiego w latach 1944–1956” wymie-
nia jego nazwisko dziewięć razy.  

Po reaktywowaniu PZŻ, na sejmiku w 1956 roku, otrzymał jako jeden z pierwszych 
„Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego”. W 1957 Zarząd PZŻ 
powołał go do Głównej Komisji Szkolenia, której był przewodniczącym do 1974 roku. W 
tych latach był równocześnie członkiem Zarządu, a okresowo nawet członkiem Prezydium 
PZŻ. Za działalność w tym okresie otrzymał: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; odznaki: Zasłu-
żonego Pracownika Morza (złota), Honorową Odznakę PTTK (złota), Zasłużonego Działacza 
LOK, Zasłużonego Działacza Turystyki, 100 lat Sportu Polskiego oraz medale z okazji 50 i 
60-lecia PZŻ. Po roku 1974 przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej 
PZŻ, przez jedną kadencję ponownie był członkiem Głównej Komisji Szkolenia, a od 1995 
roku do 2008 był vice-przewodniczącym Sądu Związkowego PZŻ. 

Przez około dwadzieścia lat był członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na 
stopnie kapitańskie. 
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 Parokrotnie reprezentował Polskę w ISSA (Międzynarodowe Zrzeszenie Szkół Żeglar-
skich). W 1973 roku, gdy Polska była członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego 
STA, udało mu się wywalczyć Operation Sail 1974 do Gdyni. 

Brał udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym na stopnie morskie, zamieszczał 
liczne artykuły na te tematy w „Żaglach”, „Morzu”, „Świecie Żagli”, recenzował podręczniki 
żeglarskie. 

Zarząd Główny PZŻ doceniając działalność Andrzeja Kaszyńskiego nadał mu w końcu 
2000 roku medal i odznakę „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. 

Wobec intensywnej działalności w centralnych organach PZŻ, działalność Andrzeja w 
łódzkich władzach żeglarskich musiała być nieco ograniczona. Mimo to w latach 1978–1981 i 
1984–1986 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ŁOZŻ, a w latach 2000-2004 człon-
kiem tej Komisji. Był inicjatorem powstania Koła Seniorów ŁOZŻ i od początku (1955 r.) 
jest jego przewodniczącym. Za działalność w żeglarstwie łódzkim otrzymał medale z okazji 
25 i 50-lecia ŁOZŻ. 

W 2002 roku Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża przyjęła go do swojego grona, 
a XL Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego. 

Zamiłowaniem do żeglarstwa zaraził dwa następne pokolenia Kaszyńskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Kaszyński – junior, dla odróżnienia od ojca w Klubie nazywany Jędrkiem, tak 

pisze o sobie: „Urodziłem się we wrześniu 1953 roku, ciężko obciążony dziedzicznie zamiło-
waniem do żeglarstwa. Oboje moi rodzice – Andrzej i Janka – odkąd sięga moja świadomość 
byli jachtowymi kapitanami żeglugi wielkiej”. Jędrek Kaszyński jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Łódzkiej – mgr inżynier. Po studiach pracę zawodową rozpoczął 
w „Elcie”, ale po jakimś czasie połączył swoje hobby (stare zegary) z pracą i założył firmę 
pod nazwą „Naprawa starych zegarów”, której właścicielem jest do dziś.  

Jędrek tak dalej pisze o sobie: „Od najmłodszych lat byłem wdrażany w arkana sztuki 
żeglarskiej. Jako dziecię nieletnie pływałem po Adriatyku i brałem udział w obozach żeglar-
skich, harcerskich i „cywilnych”. Stopień żeglarza zrobiłem na obozie w Gardnie już w 1964 
roku, a potem poszło szybko: instruktor żeglarstwa PZŻ (1973), kapitan bałtycki (1976), 
wówczas jeden z najmłodszych w Polsce, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (1988). Pływa-
łem dużo po Bałtyku i innych morzach, prowadząc rejsy na różnych jachtach. 

W przerwach między żeglarstwem turystycznym i regatowym ożeniłem się, również z 
żeglarką. Dzieci Adam i Ewa poszły w rodzinne ślady. Szkoliły się w powstałej z mojej ini-
cjatywy szkółce regatowej przy KSW LOK. Ewa 3-krotnie zdobyła mistrzostwo Polski oraz 
wiele pucharów i medali w krajowych i zagranicznych regatach, a ja do dziś już prywatnie 
prowadzę obozy sportowo-rekreacyjne nad Zalewem Jeziorsko. Przez te obozy w ciągu kil-
kunastu lat przewinęły się setki dzieci, które pod moim trenerskim okiem zdobywają szereg 
nagród i dyplomów. Od 1998 roku jestem również związany z Polskim Stowarzyszeniem Że-

KASZYŃSKI Jędrek   
(Andrzej – junior) 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
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glarzy Niepełnosprawnych. Jako trener żeglarskiej reprezentacji brałem udział w ateńskiej 
paraolimpiadzie w 2004 roku.” 

Dodać trzeba, że zanim Jędrek zaczął się zajmować żeglarstwem regatowym był wielo-
krotnie instruktorem w Ośrodkach Szkolenia Żeglarskiego w kraju. Prowadził też obozy że-
glarskie ZHP. Od 2000 do 2004 roku był członkiem Kapitanatu Sportowego ŁOZŻ. Za swoją 
dotychczasową działalność otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz ŁOZŻ”.  

 
 
                                            
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Andrzej Koman urodził się w Łodzi w 1936 roku. Jest absolwentem Wydziału Mecha-

nicznego Politechniki Łódzkiej – mgr inżynier.  
Związek z żeglarstwem rozpoczął w 1951 roku w Pracowni Modelarsko–Szkutniczej 

Ligi Morskiej w Łodzi. Ukończył tam kurs modelarski II klasy (w 1952 r.), a następnie uzy-
skał patent modelarza klasy I (1953 r.). Włączył się też w działalność żeglarską. Brał udział w 
przenoszeniu hangaru z pierwszej przystani Sekcji Sportów Wodnych LM na rzece Jasień do 
drugiej – na Stawach Stefańskiego i montażu tam urządzeń klubowych. W roku 1952 Andrzej 
był już sternikiem II klasy. Praktykę wiosłowo–żeglarską rozpoczął od spływu kajakowego z 
kolegami z SSW Ligi Morskiej, który odbył się w 1951 r. na trasie z Tomaszowa Mazowiec-
kiego, rzeką Wolbórką, a następnie Pilicą i Wisłą do Torunia. Żeglarstwa uczył się w Mor-
skim Ośrodku Szkoleniowym Ligi Morskiej w Jastarni i - co zabawnie kontrastuje - na spię-
trzeniu rzeki Jasień w Łodzi. Tu zwodował swoją pierwszą własnoręcznie zbudowaną łódkę 
Amazonkę klasy P-5, na której startował w regatach klubowych (miejsce IV i I).  

Największą jego pasją była i jest budowa łódek. W 1955 r. buduje WO–4. Następna ża-
glówka to Tramp  konstrukcji Patalasa z dobudowaną nadbudówką. Budowała ją maszoperia 
A. Koman, S. Kaszuba, L. Biedrzycki – stąd nazwa KoKaBi. Następna to budowana „od bu-
telki z żywicą” Maszopka konstrukcji Workerta z zaadoptowanym pokładem od Maszopa 
pod szkołą laminowania Edka Pawlaczyka. Dalsze to plastikowe Carina i Cruiser (laminaty 
ze Stoczni im. Leonida Teligi) oraz Sasanka 620 (laminat ze stoczni A. Janowskiego). Kon-
struował i budował przyczepę do transportu s/y Boruta. 

Andrzej żeglował po śródlądziu oraz po Bałtyku i Adriatyku. 
Działalność organizacyjna Andrzeja to założenie Sekcji Żeglarskiej w Klubie Sporto-

wym „Tramwajarz” przy MPK Łódź, a od roku 1967 aktywny udział w pracy Klubu Sportów 
Wodnych LOK. W latach 1967–1969 był członkiem Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej KSW, 
w roku 1982 współpracował w Wojewódzką Komisją Morską Zarządu Wojewódzkiego Ligi 
Obrony Kraju, w latach 1982–1984 – członek Rady Klubu Sportów Wodnych LOK.  

W 1991 r. – członek Zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, w 2000 r. 
członek Komisji Statutowej ŁOZŻ a od listopada 2000 r. – członek Komisji Rewizyjnej 
ŁOZŻ. W latach 1990-2004 był członkiem Yacht Clubu 15 Ligi Morskiej i Rzecznej i od ma-
ja 2001r. – sekretarzem komisji rewizyjnej tego klubu. Od 2004 roku jest przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej KSW LMiR. 

KOMAN  Andrzej 
 
- jachtowy sternik morski 
- modelarz I klasy 
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Uzyskał liczne odznaczenia branżowe i żeglarskie: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia 
PRL, Odznakę Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Srebrny 
Medal za Działalność dla Obronności Kraju, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Złotą Hono-
rową Odznakę Starszych Inżynierów i Techników Komunikacji, Srebrną i Złotą Odznakę 
Zasłużony Działacz LOK, Złotą Odznakę Organizacji Kultury Fizycznej i Turystyki „Ogni-
wo”, Odznakę Zasłużony dla Sportu Łódzkiego, Odznakę Zasłużony Działacz Żeglarstwa 
Polskiego i Odznakę Zasłużony dla ŁOZŻ. 

 

 
Bogusław Koman urodził się w 1935 roku w Łodzi. Jest absolwentem Technikum Włó-

kienniczego. Po skończeniu technikum i odbyciu służby wojskowej pracował najpierw w 
Łódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, a potem w „Miastoprojekcie” i „Chemobudowie”. 
Od 1980 r. – po zdaniu egzaminów mistrzowskich na fotografa – prowadzi własny zakład 
fotograficzny. 

Do Sekcji Sportów Wodnych LM wstąpił w 1951 roku. Pierwsze szkolenie odbył w 
1952 roku w Tolkmicku, a potem w 1953 w COS w Jastarni. Od 1954 roku rozpoczął prakty-
kę instruktorską w ośrodkach żeglarskich. Reprezentował Klub Sportów Wodnych LPŻ w 
Łodzi na I Centralnej Spartakiadzie Wodnej w 1954 roku i na II Międzynarodowej Spartakia-
dzie Wodnej w Giżycku w 1956 roku. Od 1958 roku działał w sekcji wojenno-morskiej KSW 
LPŻ, szkoląc przedpoborowych do Marynarki Wojennej. W 1961 roku pracował w Wydziale 
Modelarstwa Zarządu Wojewódzkiego LPŻ i prowadził klub modelarski LPŻ. W latach 
sześćdziesiątych zorganizował sekcję żeglarską przy Biurze Projektów „Miastoprojekt”. W 
latach siedemdziesiątych był współorganizatorem Yacht Klubu „Budowlani” i działał w 
ŁOZŻ jako członek Komisji Szkolenia.  

Stopień jachtowego sternika morskiego uzyskał w 1975 roku. W rejsach morskich prze-
pływał 9077 Mm. Od roku 1977 jest członkiem Bractwa Żelaznej Szekli. Za działalność w 
żeglarstwie otrzymał Medal 25-lecia ŁOZŻ. 

 

KOMAN  Bogusław 
 
- jachtowy sternik morski 
 

KOWALCZYK  Apolinary 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
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 Apolinary Kowalczyk, powszechnie znany jako Poldek, urodził się w roku 1935 w 

Pionkach koło Radomia. Studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał stopień 
magistra. Pracę zawodową rozpoczął jako prokurator w Prokuraturze Powiatowej w Piotrko-
wie Trybunalskim. Następnie był radcą prawnym i arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych 
w Warszawie.  

Od 1952 roku związał się z Sekcją Sportów Wodnych LM. Stopień żeglarza uzyskał w 
PCWM Mrzeżyno. Uczestniczył w kursach żeglarskich w Szczecin-Dąbiu, Giżycku, From-
borku, Jastarni i Trzebieży. W Trzebieży był instruktorem żeglarstwa oraz pełnił funkcję kie-
rownika wyszkolenia żeglarskiego. 

Żeglował po wodach śródlądowych i po morzu. W rejsach morskich przepłynął prawie 
15 000 Mm. Pływał na Zewie Morza, Borucie, Chrobrym, Jurandzie i innych.  

Odznaczony Honorową Odznaką Centralnego Ośrodka Żeglarskiego w Trzebieży i Od-
znaką PZŻ. Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał: Srebrną i Złotą Odznakę za 
Zasługi dla Samorządu Radców Prawnych.  Odznaki za Zasługi dla Budownictwa i Przemysłu 
Budowlanego, dla Województwa Piotrkowskiego oraz Odznakę 400 lat Trybunału Koronnego 
w Piotrkowie Trybunalskim, a także Srebrny Krzyż Zasługi. 

 
 
 

 
Stanisław Król urodził się 22 marca 1930 roku. Absolwent wydziału prawa Uniwersyte-

tu Łódzkiego. Pracował jako prokurator wojewódzki. 
Żeglarstwo zaczął uprawiać w 1950 roku. Był współzałożycielem Sekcji Sportów Wod-

nych Ligi Morskiej w Łodzi. Przez wiele lat szkolił żeglarzy na kursach i w czasie rejsów. Już 
w roku 1952 był zastępcą Komendanta Morskiego Ośrodka Szkolenia w Tolkmicku. Potem 
był wielokrotnie instruktorem w różnych żeglarskich ośrodkach szkoleniowych. 

Bardzo aktywnie działał w organizacjach związanych z żeglarstwem i pełnił wiele 
funkcji w KSW LPŻ, a potem LOK: był członkiem Zarządu (1954–1955 oraz 1957–1959), 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1955–1956 i 1960–1965), przewodniczącym Rady 
Klubu od 1969 do 11 lipca 1981 roku; w LOK był członkiem Komitetu Dzielnicowego i 
przewodniczącym Komisji Morskiej. Działał też w ŁOZŻ – był sekretarzem Okręgowej Ko-
misji Dyscyplinarnej (1978–1981). 

W roku 1965 otrzymał tytuł Honorowego Członka Klubu KSW LOK. 
Za swoją aktywną, społeczną pracę został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Hono-

rową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem za Zasługi dla LOK, Złotą Odznaką Zasłużonego 
Działacza LOK oraz tytułem Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego. 

Staszek Król zginął 11 lipca 1981 r. w wypadku samochodowym w Giżycku. Wraz z 
jego odejściem Klub Sportów Wodnych stracił niezawodnego działacza, świetnego żeglarza i 
dobrego kolegę. 

 

KRÓL  Stanisław 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
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Agnieszka Kurkowska-Mielczarek, popularnie zwana Anisią, a w żeglarstwie Kacper-
kiem, urodziła się w 1935 roku w Wilnie. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki 
Łódzkiej – inżynier chemik, doktor nauk technicznych. Od dyplomu w roku 1956 do przejścia 
na emeryturę w roku 1990 była pracownikiem dydaktycznym i naukowo-badawczym na Wy-
dziale Chemii Spożywczej, ostatnio pod nazwą Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności 
Politechniki Łódzkiej. W latach 1985-88 pracowała w Nigerii na stanowisku starszego wy-
kładowcy. 

Żeglarstwo zaczęła uprawiać w roku 1960 w Klubie Sportów Wodnych LPŻ. Szkolenie 
żeglarskie odbyła na obozach w Kruszwicy, Suchaczu i Trzebieży oraz na rejsach śródlądo-
wych i morskich (s/y Chrobry). Po zdobyciu stopni żeglarskich była KWŻ w Ośrodku PTTK 
Boszkowo oraz w Swarzędzu koło Poznania. Pływała też dużo w rejsach Klubu Żeglarskiego 
Politechniki Łódzkiej po jeziorach mazurskich. Obecnie żegluje na własnym jachcie typu 
Mak  z dziećmi i wnukami na Zalewie Jeziorsko. Uczestniczyła w wielu spływach kajako-
wych na Dunajcu i zimowych na Brdzie, organizowanych przez KSW. 

Za długoletnią pracę zawodową otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i Odznakę Naczelnej 
Organizacji Technicznej, w której przez wiele lat działała, będąc przewodniczącą Koła NOT 
Stowarzyszenia Spożywców PŁ i członkiem Zarządu NOT tego Stowarzyszenia. 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Lorkowska-Antosiak urodziła się w Łodzi w 1935 roku. Absolwentka Uniwersy-

tetu Łódzkiego, magister ekonomii. 
Uprawianie żeglarstwa rozpoczęła w czasie studiów w Klubie Sportów Wodnych LPŻ. 

W roku 1954 uzyskała stopień żeglarza, w 1956 – sternika jachtowego, w 1957 – sternika 
morskiego. Pełniła funkcje instruktorskie w Bazie Żeglarstwa Morskiego w Kołobrzegu i w 
Ośrodku PTTK Ruciane-Nida. Następne lata praktyki żeglarskiej Anita związała z PTTK, 
pełniąc tam funkcję skarbnika i członka zarządu klubu żeglarskiego. Dużo pływała po jezio-
rach, po Bugu, Narwi i Wiśle na swojej BM-ce. W rejsach morskich pływała na Nike, Smo-
ku, Wirze, Erydarze i Wigrach. Na jachcie Bajbus prowadziła rejs po Morzu Egejskim. Ra-
zem z mężem Mirosławem Antosiakiem zorganizowała Klub Płetwonurków „Tryton”. 

Obecnie mieszka w Żabiczkach koło Łodzi, gdzie prowadzi hodowlę psów rasowych. 
Za wiele lat działalności charytatywnej została odznaczona Krzyżem Honorowym PCK. 

KURKOWSKA-MIELCZAREK Agnieszka 
 
- jachtowy sternik morski 
-  instruktor żeglarstwa 
 

LORKOWSKA-ANTOSIAK  Anita 
 
- jachtowy sternik morski 
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Wacław Łysakowski urodził się 23 kwietnia 1933 roku w Dziurdziołach koło Rawy 

Mazowieckiej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomii ze specjalnością: 
organizacja i ekonomika inwestycji budownictwa. Pracował zawodowo na stanowiskach kie-
rowniczych w przedsiębiorstwach realizujących obiekty przemysłowe i ogólne na terenie ca-
łej Polski. Szczególne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje prognozowanie i pro-
gramowanie przemysłu elektromaszynowego. Kierował zespołem, który opracował „Program 
rozwoju maszyn włókienniczych w Polsce” przyjęty do realizacji na szczeblu rządowym. W 
latach 1981–1984 pracował na kontrakcie w przedsiębiorstwie budowlanym w Algierii. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać od 1952 roku w Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. 
Szkolenie przeszedł w ośrodkach w Giżycku (sternik II klasy), Gdyni (jachtowy sternik mor-
ski) i Trzebieży (instruktor żeglarstwa). 

Prowadził rejsy szkoleniowe na jeziorach Mazurskich w latach 1956 i 1957. W roku 
1959 był Komendantem Morskiego Ośrodka Żeglarskiego we Fromborku. Przez wiele lat 
szkolił żeglarzy na kursach organizowanych w KSW jak również poza Klubem, np. w Cen-
tralnym Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Jastarni. Uczestniczył – pełniąc funkcje oficerskie 
- w żeglarskich rejsach morskich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Do ciekawszych 
należy zaliczyć rejsy: na s/y Polski Len po morzu Śródziemnym w 1976 r., na s/y Generał 
Zaruski w ramach „Operacji Żagiel” do Hamburga w 1989 r. jako oficer wachtowy. Uprawiał 
również żeglarstwo regatowe, startując w klasie Finn i Omega. W roku 1967 zdobył Puchar 
Komandorów w klasie Finn. 

Od początku swej działalności w żeglarstwie, obok podnoszenia kwalifikacji przez 
uczestnictwo w kursach, obozach oraz rejsach szkoleniowych, wiele czasu poświęcił pracy 
organizacyjnej w klubie, jak również we władzach okręgowych tj. w Łódzkim Okręgowym 
Związku Żeglarskim i Lidze Obrony Kraju. 

Pełnił tam wiele funkcji, np. w ŁOZŻ w latach 1966–1968 był przewodniczącym Komi-
sji Klubów Wojewódzkich, w latach 1991-1995 był vice-prezesem d/s sportowych, od 2000 r. 
jest członkiem Okręgowego Sądu Związkowego, a od 2002 r. jest przewodniczącym Okręgo-
wego Kolegium Sędziów Regatowych. 

W KSW LOK w latach 1957–1958 był vice-przewodniczącym Rady Klubu, od 1966 do 
1969 roku i następnie od 1989 do 1991 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Klubu. W 
latach 1986–1988 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 1991–1999 człon-
kiem Rady Klubu. 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poświęcił na starania o dalsze ist-
nienie Klubu i o zachowanie przystani przy ulicy Patriotycznej dla Łódzkiego Żeglarstwa 
oraz o przekształcenie naszego Klubu. W efekcie jego starań w grudniu 1999 r. został powo-
łany Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi. Wacek opracował statut 
Klubu i doprowadził do jego zatwierdzenia, a następnie do jego rejestracji w ŁOZŻ. Wybrany 

ŁYSAKOWSKI  Wacław 
 
- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 
- sternik motorowodny 
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na Komandora Klubu Sportów Wodnych LMiR w styczniu 2000 roku, pełni tę funkcje do 
dzisiaj. 

Dla podtrzymania tradycji i podkreślenia osiągnięć Klubu Wacek Łysakowski inicjuje i 
organizuje spotkania jubileuszowe, które odbywają się co 5 lat. W ramach obchodów 50-lecia 
powstania KSW, przyczynił się do wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej osiągnięciom 
łódzkich wodniaków w krzewieniu idei morskich. Tablica została umieszczona na frontonie 
budynku przy ulicy Piotrkowskiej nr 125 – pierwszej siedzibie Klubu – występującego wów-
czas pod nazwą Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej.  

Dzięki jego i innych staraniom w maju 2004 roku doszło do zjednoczenia Yacht Club 
15 z KSW KLMiR, czyli powrotu do korzeni oraz do podjęcia decyzji o wspólnych już ob-
chodach 55-lecia Klubu w roku 2005.  

Za swą pracę zawodową i społeczną otrzymał między innymi odznaczenia i wyróżnie-
nia: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza LOK, Srebrny Medal za Za-
sługi dla Obronności Kraju, Honorową Odznakę Zasłużonego dla ZHP, Łódzką Komandorię 
Ligi Morskiej i Rzecznej, Honorową Odznakę Miasta Łodzi. Odznaczony też Jubileuszową  
Odznaką 90-lecia  LMiR, Złotym Medalem Błękitnej Komandorii oraz Krzyżem Pro Mari 
Nostro LMiR, a także Medalem Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa przyznanym przez 
Zarząd Krajowy PZŻ. Od 1965 roku jest Honorowym Członkiem KSW. 

 

 
Barbara (Rosołówna) Machejko urodziła się 29 stycznia 1934 roku w Garbatce 

k/Radomia. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – mgr filologii polskiej. 
Życie zawodowe zaczęła w roku 1955 jako polonistka w XXVI LO, a od roku 1961 do 

emerytury pracowała w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w UŁ. W latach 1975–
1977 i 1986–1990 była lektorką języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Ha-
noi. Za 25-letnią pracę z Wietnamczykami (w Łodzi i w Hanoi) została nagrodzona Medalem 
Przyjaźni SR Wietnamu i listem gratulacyjnym Prezydenta Wietnamu.  

Od 1945 roku związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Po likwidacji ZHP prze-
niosła swoje zainteresowania do żeglarstwa. W roku 1951 wstąpiła do sekcji Sportów Wod-
nych Ligi Morskiej przemianowanej później na Klub Sportów Wodnych. Uczestniczyła w 
szkoleniu teoretycznym na kursie w Łodzi, a w roku 1952 przez dwa miesiące na obozie że-
glarskim LM w Tolkmicku, gdzie zdobyła stopień żeglarza a następnie sternika II klasy. 

Jako podinstruktorka brała udział w obozach szkoleniowych w Jastarni (1953), w Gi-
życku (1954), w Kruszwicy (1955) i ponownie w Giżycku (1956). 

Po odrodzeniu się ZHP wróciła do pracy z młodzieżą w tej organizacji prowadząc żeń-
ską drużynę harcerską w XXVI LO. W roku 1959 przejęła od dha Jerzego Miecznikowskiego 
męską drużynę żeglarską działającą w tym samym liceum. Wkrótce wokół tej (już koeduka-
cyjnej) drużyny skupiły się inne z sąsiadujących szkół i w ten sposób powstał Ośrodek Har-
cerski „Karolew”, należący do hufca ZHP Łódź – Polesie z silną grupą żeglarską. 

Barbara pełniła funkcję komendantki tego Ośrodka od powstania do roku 1967. 

MACHEJKO  Barbara 
 
- sternik jachtowy 
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W okresie kierowania Ośrodkiem ZHP „Karolew”, poza całoroczną pracą drużyn, zor-
ganizowała pięć obozów letnich z pełnym szkoleniem na stopnie żeglarskie i harcerskie (1959 
Olecko, 1962 Węgorzewo, 1963 Charzykowy, 1965 Ślesin, 1966 Zamordeje). 

Działała też przez wiele lat w ZSP, a szczególnie aktywnie w Studenckim Teatrze Saty-
ry „Pstrąg”. 

Za pracę w ZHP została odznaczona Krzyżem za Zasługi dla ZHP i stopniem Harcmi-
strza PRL. Za pracę społeczną i zawodową otrzymała dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej, Medal Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 

Obecnie, będąc na emeryturze, współpracuje w Komisją Historyczną Łódzkiej Komen-
dy Chorągwi ZHP, a z żeglowaniem wróciła do macierzystego Klubu Sportów Wodnych Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

Od grudnia 1999 roku do chwili obecnej jest vice-komandorem KSW LMiR.     
                               
 
 

MARKIEWICZ  Jerzy 
 

- sternik jachtowy 
- sternik lodowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jurek Markiewicz urodził się 3 stycznia 1934 roku w miejscowości Budki Usickie na 

Wołyniu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej Wydziału Morskiego w Sopocie – magi-
ster ekonomii. Całe życie zawodowe związany z pracą w instytucjach międzynarodowych i 
dyplomacji. Pracował najpierw w Komitecie Nauki i Techniki, a potem w Międzynarodowej 
Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie, oraz w Światowej Radzie Pokoju. Ambasador Pol-
ski w Indonezji i Malezji. Przewodniczący Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej. Od kilku lat na emeryturze. 

Do Sekcji Sportów Wodnych LM i LPŻ należał w latach 1950-1954. W latach 1951-52 
sprawował funkcję vice-przewodniczącego Sekcji Sportów Wodnych. W 1952 roku był in-
struktorem i zastępcą komendanta Ośrodka Szkoleniowego w Tolkmicku, a w 1953 instrukto-
rem w Ośrodku w Szczecin-Dąbiu. Po wyjeździe z Łodzi, w latach 1954-61 członek Central-
nego Klubu Morskiego w Gdyni. Uczestniczył w Mistrzostwach Polski Jachtów Morskich. 
Od 1962 roku uprawia żeglarstwo indywidualnie na Zalewie Zegrzyńskim i Wielkich Jezio-
rach Mazurskich. Mimo, że od lat mieszka w Warszawie, utrzymuje z naszym Klubem stałą 
więź i uczestniczy w jubileuszowych spotkaniach, jeżeli czas, a ostatnio i zdrowie na to po-
zwalają. 

Za swoją działalność zawodową odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Orderem za Wybitne Zasługi dla Indonezji, Medalem Przyjaźni SR 
Wietnamu, Medalem Wyzwolenia I klasy Republiki Wietnamu Południowego i Medalem 
Przyjaźni KRLD. Za działalność żeglarską i społeczną otrzymał Odznakę za Zasługi dla m. 
Gdańska.  
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                                             MATUSIAK   Jerzy  
                                         
                                             - jachtowy sternik morski 
                                             - instruktor żeglarstwa 
                                             - żeglarz lodowy 

  - modelarz 
 
 
 
 
 
Jurek Matusiak, w Klubie powszechnie znany jako „Ciężarek”, urodził się 15 sierpnia 

1932 roku w Łodzi. Tutaj ukończył Technikum Elektryczne i z wykształcenia jest technikiem 
elektrykiem. Przez wiele lat pracował w Ośrodku Rozwojowym Aparatury Manewrowej, czy-
li w ORAM. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać w 1947 roku w 41 Drużynie Wodnej ZHP im. Zawiszy 
Czarnego. Od 1948 roku działał w Wydziale Przysposobienia Marynarskiego PO „Służba 
Polsce”. Stopień żeglarza uzyskał w 1949 roku. Należy do grupy, która zainicjowała powsta-
nie Sekcji Sportów Wodnych LM w 1950 roku. Przez 2 lata był członkiem Zarządu SSW LM. 
Stopień jachtowego sternika morskiego uzyskał we wrześniu 1952 roku, a dwa lata później 
patent instruktora żeglarstwa. Jako instruktor prowadził szkolenie w Suchaczu, Trygorcie i 
Duninowie. W latach 1956-58 był kapitanem sportowym KSW LPŻ. W rejsach morskich 
przepływał 6571 Mm.  

W roku 1975 zorganizował Klub Żeglarski PTTK przy ORAM-ie w Łodzi. Razem z ko-
legami z tego Klubu zbudował jacht typu Maszop, który otrzymał imię s/y Hetman. Kiedy 
Klub ORAM został rozwiązany, Jurek z klubowymi kolegami wykupił Hetmana i od tej pory 
pływa turystycznie na tym jachcie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

W 1981 roku uczestniczył w reaktywowaniu Ligi Morskiej w Łodzi i jako delegat brał 
udział w I Zjeździe Krajowym LM w Gdyni w tym samym roku. A w latach 1981-85 był 
członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Ligi Morskiej w Łodzi. Od 2000 roku do chwili 
obecnej jest sekretarzem Klubu Sportów Wodnych LMiR. 

Za działalność zawodową i żeglarską został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem 40-lecia PRL, Honorową Odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” i 
Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz LOK”. Od r. 1965 – Honorowy Członek KSW. 

 
 

      MIELCZAREK  Franciszek 
 
 - kapitan jachtowy 
 - instruktor żeglarstwa 
 

 
 
 
 
 
 
Wiesiek (takiego imienia używał) Mielczarek urodził się w 1931 roku. Absolwent 

Technikum Budowlanego oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował 
w ZWS „Anilana”, Banku Inwestycyjnym, „Galtechu”, „Polmatex – Projekt” 
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Żeglarstwo zaczął uprawiać w roku 1951 w Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. 
Szybko zdobywał kolejne stopnie żeglarskie, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, a 
potem jako instruktor przez wiele lat szkolił młodzież w ośrodkach żeglarskich i w czasie 
rejsów. W roku 1957 był komendantem Ośrodka Szkoleniowego w Suchaczu, a w roku 1961 
w Świbnie. Przez wiele lat (1970–1987) był instruktorem Centralnego Ośrodka Szkoleniowe-
go PZŻ w Trzebieży. W roku 1967 był zwycięzcą regat o Puchar Komandorów. 

Bardzo aktywnie działał też w Klubie i w ŁOZŻ. W Klubie Sportów Wodnych był 
członkiem Zarządu (1954–1956 oraz 1964–1966), komandorem sekcji żeglarskiej (1956–
1957), przewodniczącym Rady (1958–1960 i 1983–1984), vice-prezesem (1960–1963), 
członkiem Komisji Rewizyjnej (1960–1961 i 1967–1971) i członkiem Rady Klubu (1971–
1972 i 1981–1982). 

W ŁOZŻ był przewodniczącym komisji sportowej (1961–1963) i członkiem komisji 
dyscyplinarnej (1981–1984). Był także jednym z inicjatorów budowy jachtu zatokowego i 
członkiem Komitetu budowy jachtu pełnomorskiego. 

Wiesiek odszedł na wieczną wachtę 1 czerwca 1987 roku. 
 

 
  
                                         MOLL Anna Maria 
 
                                        - sternik jachtowy 
    - sternik motorowodny 
 
 
 
 
 
 
 
Ania Rosińska, córka Ryśka i Wiesi, po mężu Moll, urodziła się 25 lipca 1958 roku w 

Łodzi. Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, magistrem inżynierem budownictwa ze spe-
cjalnością inżynieria sanitarna. Pracę zawodową rozpoczęła jako majster w „Instalu”. Potem 
pracowała jako projektant w biurze „Biprolas”, a obecnie prowadzi własne przedsiębiorstwo 
kalkulacji i projektowania instalacji sanitarnych. 

Pierwsze kroki na wodzie stawiała w 1961 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Świbnie, 
a następnie w 1966 roku w Ośrodku Harcerskim w Funce. Stopień żeglarza jachtowego uzy-
skała w 1970 roku w Ośrodku KSW w Trygorcie nad jeziorem Przystań. W 1972 roku brała 
udział w wielkim rejsie na trasie Trygort-Giżycko-Mikołajki-Pisz-Warszawa-Płock-Mu-
rzynowo. Prowadziła 14 Łódzką Harcerską Drużynę Żeglarską „Jordaniacy” w Hufcu ZHP 
Łódź-Górna. Była sekretarzem Pilota Łódzkiej Chorągwi ZHP. 

Pracowała przy budowie trimarana Retman II. W 1977 roku była matką chrzestną ro-
dzinnego Maszopa s/y Rep i do roku 2003 jego współwłaścicielką. Obecnie jest właścicielką 
jachtu typu Junior 20 s/y Sami swoi. Wcześniej pływała na s/y Zawisza, a po uzyskaniu od-
powiedniego stażu samodzielnie prowadziła rejsy zatokowe. W ostatnich latach (2002-2003) 
pływała po Morzu Egejskim i Adriatyckim. W latach 1990-2004 należała do Yacht Clubu 15 
LMiR. Obecnie w KSW LMiR.  
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    NAGURSKA  Ewa 
 

- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 

 
 
 
 
 
Ewa Nagurska urodziła się w roku 1934 w Wilnie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkie-

go – magister historii. Całe życie zawodowe związała z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną, w której wykładała historię filmu, oraz z filmologią Uniwersytetu 
Łódzkiego. Jest nadal czynnym nauczycielem akademickim. 

Pochodzi z rodziny o tradycjach wodniackich i żeglarskich, zaczęła więc uprawiać że-
glarstwo dość wcześnie, bo już w roku 1951 w Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej. 

Pierwszy praktyczny kontakt z żaglami miała na spiętrzeniu wód rzeki Jasień, czyli na 
stawie przy ul. Przędzalnianej w Łodzi. Potem nastąpiły kolejne sezony wodne: na Zalewach 
Wiślanym i Szczecińskim, na Zatoce Gdańskiej i na Mazurach. Po zdobyciu kolejnych stopni 
i uprawnień żeglarskich była instruktorem w ośrodkach szkolenia żeglarskiego w Szczecin-
Dąbiu, Jastarni, Suchaczu, Trzebieży i w Giżycku. Prowadziła też rejsy stażowe na DZ-ach i 
jachtach balastowych. Pierwszy rejs morski odbyła w 1954 roku na Chrobrym, pierwszy rejs 
oficerski w 1956 roku na Młodej Gwardii (Zaruski). W 1964 roku po rozszerzeniu uprawnień 
sternika morskiego poprowadziła swój pierwszy rejs kapitański na klubowym jachcie Boruta. 
W latach 70-tych prowadziła aktywną działalność sędziowską, specjalizując się w regatach 
morskich. 

Aktywnie współpracowała z ŁOZŻ jako członek Okręgowego Kolegium Sędziów w la-
tach 1963 – 1970 i 1966 – 2000 oraz jako sekretarz tego Kolegium w latach 1970 – 1996. 

Od 1997 roku żegluje głównie na jachtach szczecińskiego AZS. 
Za działalność żeglarską otrzymała tytuł Zasłużonego Działacza PZŻ, a za pracę zawo-

dową odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski i Medal Edukacji Narodowej. Od 1965 r. – Honorowy Członek KSW. 

 
 
       NAGURSKA  Hanna 
 

- kapitan jachtowy żeglugi wielkiej 
- instruktor żeglarstwa 
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Hanka Nagurska urodziła się 1 stycznia 1931 roku w Wilnie. Absolwentka Akademii 
Medycznej w łodzi – lekarz psychiatra. Całe życie zawodowe przepracowała w I Klinice Psy-
chiatrii AM w Łodzi jako lekarz i nauczyciel akademicki.  

Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach wodniackich, dlatego pierwsze kroki wodniac-
kie stawiała spływając ożaglowaną kanadyjką rzeką Muchawiec (na Litwie) w wieku dwóch 
lat. 

„Zorganizowane” żeglowanie i zdobywanie kolejnych kwalifikacji rozpoczęła w 1952 
roku w Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej w Łodzi. Po kursie teoretycznym odbyła 
pierwsze szkolenie praktyczne w 1953 roku w ośrodku żeglarskim w Szczecin - Dąbiu. Potem 
odbyła wiele rejsów szkoleniowych po Zalewie Szczecińskim, Wiślanym, zespole Jezior Ma-
zurskich i Kujawskich najpierw jako kursant, a potem instruktor. Patent instruktora żeglar-
skiego otrzymała w roku 1960. 

Pierwszy morski rejs odbyła w 1957 roku na jachcie Młoda Gwardia, czyli Generał 
Zaruski. Uczestniczyła wtedy w rejsie do Narwiku, który zorganizowano dla złożenia hołdu 
polskim żołnierzom poległym w walkach o Narwik. Brała też udział w uroczystym odsłonię-
ciu pomnika im poświęconego. 

W morskich rejsach – szkoleniowych i turystycznych – pływała bardzo dużo. Pływała 
na jachtach mniejszych i większych po morzach zimniejszych (Bałtyk, Północne, „kawałek” 
Atlantyku) i cieplejszych (Czarne, Adriatyk) na stanowisku członka załogi, potem jako oficer 
i po 1961 roku w charakterze kapitana. 

Pracowała w Komisji Szkolenia ŁOZŻ jako vice-przewodnicząca, w latach 1961–1972. 
W 1965 r. otrzymała odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego. Od 1965 r. jest 
Honorowym Członkiem KSW. 

Za pracę zawodową została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a za prace organiza-
cyjne na pograniczu lecznictwa i spółdzielczości inwalidzkiej Honorową Odznaką Miasta 
Łodzi.   

 
                   
      OLBRYCHT  Roman 
 
      - kapitan jachtowy żeglugi bałtyckiej  
      - sternik motorowodny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romek Olbrycht urodził się 31 lipca 1936 roku w Warszawie. Studiował na Politechni-

ce Łódzkiej i na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując stopnie magistra inżyniera elektryka i 
magistra ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1961 i bardzo szybko awansował od 
stanowiska asystenta do stanowisk kierowniczych i dyrektorskich w łódzkich zakładach: 
„Elester”, „Biurosystem”, „Baza”, „Modulex”, „Singapol”. W roku 2003 przeszedł na emery-
turę.  

Żeglowanie rozpoczął w KSW w 1956 roku od pływania po Mazurach, głównie na jach-
tach klasy Omega i DZ, początkowo jako załoga, a od 1959 roku jako sternik. W 1960 roku 
rejsem na Radogoście rozpoczyna żeglarstwo bałtyckie, a od 1962 roku wypływa poza Bałtyk 
– na Morze Północne, Kanał La Manche i Adriatyk. W roku 1969 już jako kapitan prowadzi 3 
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rejsy bałtyckie. W sumie odbył 14 rejsów morskich na klubowym Borucie oraz na Radogo-
ście, IX Fali i Zewie Morza. Od 2004 roku jest skarbnikiem ŁOZŻ oraz skarbnikiem KSW 
LMiR.  

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał następujące odznaczenia: Honorową Odznakę 
m. Łodzi (1986), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984) oraz Złotą Honorową Odznakę Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej. 

 
 

OMULECKI  Anastazy 
 

      -sternik jachtowy 
 
 
 
 
 
 
 
Anastazy Omulecki, w rodzinie i w Klubie zwany Nastkiem, urodził się w roku 1929. 

Jest absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej. Prof. dr hab. n. med., do emerytury był kie-
rownikiem Katedry i Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Łodzi.  

Żeglarstwo zaczął uprawiać w latach 40-tych XX wieku w Akademickim Związku 
Morskim. Był współzałożycielem Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej w Łodzi w roku 
1950. W latach 1950-53 członek komisji szkolenia SSW LM. W latach pięćdziesiątych i póź-
niej szkolił żeglarzy w wielu ośrodkach klubowych – w Augustowie, Tolkmicku, Szczecin-
Dąbiu. 

Potem przez wiele lat uprawiał żeglarstwo turystyczne, głównie na jeziorach mazur-
skich, korzystając z jachtu przyjaciela. 

 
                                          

              OSTROWSKI Zbigniew 
 

- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 

   
 
 
 
 
 
 
 
Zbigniew Ostrowski urodził się w 1935 roku. Z zawodu był dziewiarzem. 
Żeglarstwo zaczął uprawiać 1948 roku w 41 Drużynie Wodnej ZHP, a od 1953 roku w 

Klubie Sportów Wodnych LPŻ. W latach 1966–1968 był vice-komandorem Sekcji Żeglar-
skiej KSW LOK. W roku 1965 został pierwszym zdobywcą Pucharu Komandorów. Wycho-
wawca młodzieży. Prowadził w klubie szkolenie regatowe. W latach 1972–1975 członek ma-
szoperii budującej prototyp i formy jachtów typu Maszop i Maszopka. W roku 1974 zbudo-
wał własny jacht typu Maszop s/y Kusy. Od 1999 roku członek Klubu Sportów Wodnych 
Ligi Morskiej i Rzecznej.  

Odszedł na wieczną wachtę 12 czerwca 2001 roku.   
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         PASZKOWSKI  Jerzy          
       - sternik jachtowy 
        - sternik motorowodny 

 
 
 
 
 

 
 

Urodził się w Łodzi 9 lutego 1932 roku. Z żeglarstwem zetknął się w 1947 roku w 41 
Drużynie Wodnej ZHP im. Zawiszy Czarnego w Łodzi. Następny kontakt z żeglarstwem na-
stąpił w Wydziale Przysposobienia Marynarskiego P.O. „Służba Polsce”, skąd Jerzy został 
skierowany do PCWM „Szkoła Jungów” w Gdyni. Będąc w szkole zdobył stopień żeglarza w 
Harcerskim Ośrodku Morskim w Gdyni. Po skończeniu Szkoły Jungów otrzymał skierowanie 
do Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Pływając na statkach handlowych uzyskał kwali-
fikacje motorzysty okrętowego PMH.  

W roku 1951 wrócił do Łodzi i zaczął pracę w Łódzkim Oddziale Ligi M orskiej ja-
ko pracownik do spraw szkolenia żeglarskiego. W tym czasie ściśle współpracował z Sekcją 
Sportów Wodnych. Był jednym z inicjatorów powstania przystani na stawie przy ul. Przę-
dzalnianej, a następnie jej bosmanem. W tym czasie uzyskał stopień sternika. W 1954 roku 
wziął udział w I Centralnej Spartakiadzie Wodnej LPŻ.  

Po październiku 1956 roku wrócił do PMH i pływał początkowo w Polskich Liniach 
Oceanicznych, a następnie na statkach obcych bander. W 1959 roku wrócił do Łodzi i skoń-
czył Technikum Samochodowe. Ucząc się i pracując utrzymywał kontakt z KSW, potem na-
leżał do Yacht Clubu „15”, a następnie do Klubu Sportów Wodnych LMiR. W Lidze Mor-
skiej i Rzecznej w Łodzi jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Należy do Klubu Seniora przy 
ŁOZŻ w Łodzi. Oprócz żeglarstwa i motorowodniactwa uprawiał narciarstwo wodne. 

Odznaczony jest Odznaką Zasłużonego dla ŁOZŻ oraz Wielką Komandorią LMiR 
Okręgu Łódzkiego a także Medalem Zasłużonego dla Łowiectwa Łódzkiego w 70 rocznicę 
PZŁ „Darz Bór”. 

 
                                  
   PAWLACZYK   Edward 
 

   -  jachtowy kapitan bałtycki 
   -  instruktor żeglarstwa 
    - sternik motorowodny I klasy  
    - modelarz I klasy- konstruktor jachtowy 
 
 
 
 
 
Edward Pawlaczyk urodził się w Łodzi w 1934 roku. Absolwent Technikum Budowla-

nego - technik budowy dróg i mostów. Drogi i mosty budował tylko w czasie służby w woj-
skach inżynieryjnych. Resztę swego życia poświęcił temu, co było jego pasją w pracy zawo-
dowej i społecznej – żeglarstwu. 
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W 1952 r. uzyskał stopień modelarza klasy pierwszej. Równolegle zajął się żeglar-
stwem. W 1951 roku zdobył stopień żeglarza, w 1952 r. – sternika jachtowego, w 1961r. – 
stopień jachtowego sternika morskiego i wkrótce po tym patent instruktora żeglarstwa. Po 
stażu morskim w roku 1964 otrzymał stopień sternika morskiego z uprawnieniami, a w 1970 
roku – jachtowego kapitana bałtyckiego i patent sternika motorowodnego I klasy. Do czasu 
uzyskania uprawnień morskich Edward pływał po Zalewie Wiślanym, Zalewie Szczecińskim 
i śródlądziu, pełniąc funkcje instruktorskie. Pierwszy rejs morski odbył na Młodej Gwardii 
(Generał Zaruski). W roku 1957 na jachcie Radogost był w pierwszym rejsie zagranicznym. 
Od kiedy s/y Boruta zaczął pływać z załogami klubowymi, Edward żeglował na nim jako 
oficer lub kapitan. I tak odbył na Borucie osiemnaście rejsów kapitańskich i sześć rejsów w 
stopniu oficerskim. W rejsach pełnomorskich przepłynął 14100 Mm i 2627 km. Był instrukto-
rem i współorganizatorem ośrodków żeglarskich, w tym szkolenia żeglarskiego dla dzieci w 
Trygorcie na jeziorze Przystań. Wielokrotnie brał udział w spływach kajakowych na Dunajcu  
i zimowych spływach kajakowych na Brdzie.  

Praca społeczna i zawodowa Edwarda dla żeglarstwa przebiegała następująco: rok 1953 
– przewodniczący Sekcji Modelarskiej Klubu Sportów Wodnych Ligi Przyjaciół Żołnierza 
(LPŻ), rok 1954 – kierownik Sekcji Żeglarskiej Klubu, rok 1956 – kierownik techniczny Klu-
bu, rok 1957 – członek komitetu budowy jachtu morskiego Boruta, współbudowniczy jachtu 
Kurza Stopa, rok 1958 – członek Zarządu Klubu, lata 1959–1960 vice-przewodniczący Rady 
Klubu Sportów Wodnych, rok 1962 – Komandor Sekcji Żeglarskiej, lata 1962–1974 – Kie-
rownik Klubu Sportów Wodnych Ligi Obrony Kraju (LOK), w roku 1965 przyznano mu 
godność Honorowego Członka Klubu Sportów Wodnych LOK. 

Współpracował również z Łódzkim Okręgowym Związkiem Żeglarskim pełniąc kolej-
no funkcje: Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej ŁOZŻ, vice-prezesa ŁOZŻ (lata 1963–
1966), przewodniczącego Komisji Klubów Wojewódzkich i inspektora technicznego Łódz-
kiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

Za swoją zaangażowaną i ofiarną pracę dla żeglarstwa łódzkiego otrzymał dyplomy, 
wyróżnienia i odznaczenia. Oto niektóre z nich: 1965 r. – Zasłużony Działacz Żeglarstwa 
Polskiego, 1971 r. – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”, 1979 r. – Złota 
Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”, Żeglarska Złota Odznaka Turystyczna PTTK. 

Kiedy wiadomo było, że Boruta dłużej nie będzie żeglował w Klubie Sportów Wod-
nych powstała maszoperia. Jej członkowie zaprojektowali i zbudowali jachty typu Maszop, 
których Edward był współkonstruktorem i współwykonawcą. Na Maszopie o nazwie Rep 
(Ryszard, Edward, Paweł) pływał do roku 1980. W lipcu tego roku odbył swój ostatni rejs. 
Zmarł w styczniu 1981 roku. Na płycie nagrobkowej jest napis: „Żeglarz – w ostatni rejs od-
szedł ...”. W pamięci tych, którzy go znali, na lądzie i na morzu, pozostał jako dobry żeglarz i 
dobry kolega. 

 
 
     PYDÓWNA  PAWLACZYK  El żbieta 
 

- kapitan bałtycki 
- instruktor żeglarstwa 
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Elżbieta  Pydówna – Pawlaczyk urodziła się w 1933 roku w Łodzi. Absolwentka Uni-
wersytetu Łódzkiego – magister biologii. Nauczycielka biologii w liceum. 

W szkole średniej zainteresowała się żeglarstwem, które miało zastąpić niedostępne dla 
niej szybownictwo. W 1950 r. zapisała się do Ligi Morskiej. Zdobywanie stopni żeglarskich 
poszło szybko: 1950 r. ośrodek w Olecku – młodszy żeglarz, 1951 r. Giżycko – młodszy ster-
nik, 1952 r. – sternik śródlądowy i pierwszy morski rejs na s/y Młoda Gwardia (Generał Za-
ruski).  

Bardzo aktywnie działała w Klubie. W latach 1952–1953 była Przewodniczącą Sekcji 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej, 1955–1956 – kierowniczką sekcji pływackiej KSWLPŻ  

W charakterze instruktorki żeglarstwa brała udział w szkoleniach w ośrodkach żeglar-
skich w Tolkmicku, Szczecin-Dąbiu, Trygorcie, Sławie Śląskiej, Świbnie. Prowadziła rejsy 
śródlądowe i obóz Cadetów na jeziorem Białym koło Augustowa. W czasie pływania po Za-
lewie Wiślanym zdobyła staż na sternika morskiego. W 1962 r. uzyskała patent instruktora 
żeglarstwa, a w 1967 r. stopień sternika morskiego z uprawnieniami. W 1970 r., po stażu 
morskim na s/y Boruta i Nike, otrzymała patent jachtowego kapitana bałtyckiego. W latach 
1961–1973 brała udział w 8 rejsach zagranicznych jako oficer, w trzech rejsach krajowych też 
jako oficer oraz prowadziła trzy rejsy krajowe jako kapitan. Niezależnie od pływań morskich 
prowadziła szkolenie żeglarskie na śródlądziu. Od lat siedemdziesiątych do dziś pływa na 
jachcie Rep, którego jest współwłaścicielką. Obecnie żegluje z wnukami ucząc ich żeglar-
stwa.     

Za aktywną działalność w Klubie Sportów Wodnych LOK, a następnie LPŻ otrzymała 
Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju, tytuł Honorowego Członka KSW i 
Złotą Odznakę Żeglarską PTTK. W latach 1990-2004 należała do Yacht Clubu 15 i była jego 
komandorem. Za działalność w Lidze Morskiej została wyróżniona Łódzką Komandorią Ligi 
Morskiej i Rzecznej. Obecnie jest vice-komandorem Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Odznaczona także Jubileuszową Odznaką 90-lecia LMiR, Krzyżem Pro Mari No-
stro LMiR. Za wiele lat wyróżniającej pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkolnictwie 
średnim otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Me-
dal Edukacji Narodowej.  
 
           PŁATAK  Wojciech 
       - jachtowy kapitan bałtycki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wojciech Płatak urodził się w Drohiczynie w 1938 roku. Ukończył Politechnikę Łódz-

ką uzyskując tytuł mgr inżyniera elektryka. Przez wiele lat pracował w Ośrodku Rozwojo-
wym Aparatury Manewrowej, czyli w „Oramie”, a ponadto był tłumaczem tekstów technicz-
nych z języka niemieckiego.  

Prawdziwą pasją Wojtka było żeglarstwo, które naznaczyło jego przedwcześnie prze-
rwane życie. Zaczął być mu wierny już jako piętnastolatek, wstępując w 1953 r. do Klubu 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej Obrony Kraju. W roku 1954 uzyskał stopień sternika jach-
towego, w 1961 – jachtowego sternika morskiego, w 1967 r. – jachtowego sternika morskiego 
z uprawnieniami, a w 1971r. – patent jachtowego kapitana bałtyckiego. 
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Pierwszy rejs morski odbył na s/y Generał Zaruski w 1959 r., a rok później zaczął że-
glugę bałtycką na s/y Boruta. Na Borucie odbył dziesięć rejsów, będąc oficerem i jeden rejs 
jako kapitan. Żeglował po Bałtyku i Morzu Północnym, odwiedzając liczne zagraniczne por-
ty. Prowadził wiele rejsów morskich na jachcie Nike. Żeglował również po Mazurach, Zale-
wie Szczecińskim i Wiślanym. Pełnił funkcje instruktora w rejsach mazurskich i w Ośrodku 
Klubu Sportów Wodnych w Świbnie. 

Aktywnie działał w ŁOZŻ i w Klubie. W latach 1963–1966 był przewodniczącym Ko-
misji Sportowej ŁOZŻ, w latach 1964–1967 był członkiem Rady Klubu Sportów Wodnych 
LOK. W roku 1965 przyznano mu godność Honorowego Członka Klubu Sportów Wodnych. 
W latach 1981–1985 pracował w Lidze Morskiej jako członek Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej LM. 

Wielu młodych ludzi przeżyło morską przygodę na jachtach pływających pod komendą 
Wojtka. Uczył ich tego, czego wymaga żeglarstwo – odwagi, odpowiedzialności i solidarno-
ści w pracy.  

Odszedł przedwcześnie na wieczną wachtę w 1987 roku. Choć był człowiekiem o roz-
ległych i zróżnicowanych zainteresowaniach, na jego nagrobku są tylko trzy słowa „Wojciech 
Płatak – Żeglarz”. 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włodzimierz Pogocki urodził się 20 stycznia 1946 roku w Łodzi. Absolwent Techni-

kum Elektrycznego - technik elektronik. Pracuje w EC-2 jako automatyk i operator nastawni.  
Żeglarstwo zaczynał w AKŻ, do którego należał od 1968 roku. W roku 1972 przeniósł 

się do Klubu Sportów Wodnych LOK. W KSW bardzo aktywnie działał, pełniąc społecznie 
różne funkcje. W latach 1976-80 był członkiem komisji szkolenia, w latach 1982-86 wicepre-
zesem do spraw szkolenia, a w latach 1998-99 prezesem Rady Klubu Sportów Wodnych. 
Przez 4 lata sprawował funkcję bosmana na przystani KSW przy ul. Patriotycznej. Przepływał 
na jachtach morskich 46 901 Mm, w tym 29 902 Mm na s/y Fryderyk Chopin, a jako kapitan 
12 381 Mm. Obecnie prowadzi szkolenie żeglarskie w rejsach i na kursach przez siebie orga-
nizowanych – głównie na Zalewie Sulejowskim. 

Za pracę społeczną i działalność żeglarską otrzymał Medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza LOK. 

 
                                                      

POGOCKI  Włodzimierz 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
- radiotelegrafista 

PROPFER  Lucjan 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
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Lucjan Propfer urodził się w 1941 roku. Absolwent Wydziału Włókienniczego Poli-
techniki Łódzkiej - inżynier włókiennik. Był pracownikiem Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. 

Żeglowanie zaczął w 1958 roku w KSW LPŻ. W latach 1967–1968 był członkiem Rady 
Klubu KSW LOK. W latach 1984–1986 Przewodniczący Rady Klubu KSW LOK. W latach 
1986–1988 członek Komisji Rewizyjnej KSW LOK.  

W latach 1968–1984 przewodniczył Komisji Szkolenia Łódzkiego Okręgowego Związ-
ku Żeglarskiego. W latach 1984–1995 był członkiem Komisji Rewizyjnej ŁOZŻ. Od roku 
1989 do śmierci - członek Głównej Komisji Dyscyplinarnej PZŻ.  

Wieloletni instruktor prowadzący szkolenia na stopnie żeglarskie w ośrodkach i na rej-
sach. Prowadził wiele rejsów zatokowych i morskich.  

Odszedł przedwcześnie na wieczną wachtę w końcu lat 90-tych XX wieku. 
 
 
 

                                            
 
Feliks Puliński urodził się w Łodzi w 1928 roku. Absolwent Państwowej Szkoły Mor-

skiej w Gdyni. W 1948 roku uczestniczył w rejsie do Leningradu na Generale Zaruskim pod 
dowództwem kpt. Michała Sumińskiego, ale po ukończeniu Szkoły Morskiej nie otrzymał 
prawa pływania, więc pracował jako inspektor szkolenia wodnego w Zarządzie Okręgu Ligi 
Morskiej w Łodzi.  

Położył wielkie zasługi w propagowaniu sportów wodnych, a żeglarstwa w szczególno-
ści. Był twórcą żeglarskiej kadry instruktorskiej i współtwórcą Sekcji Sportów Wodnych LM 
w Łodzi. Od 1951 roku pracował w Wydziale Szkolenia Morskiego Zarządu Głównego Ligi 
Morskiej z siedzibą w Sopocie. Zasłużył się wielce przy organizowaniu pierwszego Morskie-
go Ośrodka Szkolenia Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej w Tolkmicku w r. 1952.  

Po październikowych przemianach politycznych w r. 1957 otrzymał prawo pływania i 
przeszedł do pracy na morzu. Pływał w Polskiej Żegludze Morskiej i w Polskim Ratownic-
twie Okrętowym. Uzyskał stopień kapitana marynarki handlowej. Był dowódcą statków ra-
towniczych w Ustce i w Kołobrzegu. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, życzliwy. Często po-
magał żeglarzom przy wyjściu z portu. W roku 1974 uczestniczył w „Operacji Żagiel” jako 
kapitan szkunera s/y Janek Krasicki. Bardzo aktywnie działał w Bractwie Żelaznej Szekli. W 
ostatnich latach życia był dowódcą statku ratowniczego Huragan.  

Odszedł na wieczną wachtę 16 grudnia 1978 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

PULIŃSKI  Feliks 
 
- kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
- kapitan ż.w. PMH 



 111

 
 ROSIŃSKA  Wiesława 

 
              - sternik jachtowy 

 
 
 
 
 
Wiesława Rosińska urodziła się 28 października 1933 roku w Rykach koło Dęblina. 

Absolwentka Technikum Chemicznego. Od nakazu pracy po skończeniu szkoły do emerytury 
pracowała jako kierownik laboratorium żywnościowego w jednostkach wojskowych. 

W latach 1953-54 była członkiem Sekcji Żeglarskiej Wojskowego Klubu Sportowego 
„Śląsk”. Od listopada 1954 roku jest członkiem naszego KSW. Stopień sternika jachtowego 
uzyskała w 1957 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Suchaczu. Brała udział w rejsie morskim 
na s/y Boruta. W latach 1956-57 oraz 1978 była członkiem zespołu inicjującego reaktywowa-
nie Ligi Morskiej i powołanie Yacht Clubu 15. W latach 1978-2003 współwłaścicielka jachtu 
s/y Rep. W latach 1990-2004 była członkiem Yacht Clubu 15 Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Obecnie należy do KSW LMiR. Żona Ryszarda Rosińskiego. 

Za swoją pracę zawodową i działalność klubową Wiesia Rosińska otrzymała Srebrny 
Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”, Medal 40-lecia PL i Brązową Odznakę Turystyczną 25-lecia 
PTTK. 

 
 

 ROSIŃSKI  Artur 
  

- żeglarz jachtowy 
- sternik motorowodny 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artur Rosiński, syn Ryśka i Wiesi, urodził się 29 września 1956 roku w Łodzi. Absol-

went Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa, specjalność: budowa dróg, ulic i 
lotnisk. Po studiach pracował jako kierownik na różnych budowach i jako wykładowca w 
Technikum Budowlanym. Obecnie jest inspektorem nadzoru technicznego i budowlanego w 
UŁ. 

Pierwsze kroki na wodzie stawiał w 1958 roku w Ośrodku Szkoleniowym we Frombor-
ku, następnie w 1961 r. w Świbnie i w 1966 r. w Ośrodku Żeglarskim ZHP w Funce. W 1966 
roku odbył pierwszy rejs na trasie Funka-Sworne Gacie-Brda-Jezioro Karsin-Brda-Sworne 
Gacie-Funka. Stopień żeglarza uzyskał w 1970 roku w Ośrodku KSW w Trygorcie. Brał 
udział w wielkim rejsie na trasie Trygort-Giżycko-Mikołajki-Pisz-Nowogród-Zegrze-
Warszawa-Płock-Murzynowo. Od 1990 do 2004 roku członek Yacht Clubu 15 LMiR. Obec-
nie należy do KSW LMiR. 
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 ROSIŃSKI Ryszard Zygmunt 
 

            - kapitan jachtowy 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy I klasy 
- inspektor techniczny ŁOZŻ 
- kapitan motorowodny 
- instruktor motorowodny 

 
 
 
Ryszard Rosiński urodził się 20 października 1931 roku w Bielawach k/Łowicza. Ab-

solwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Łódzkiego ze specjalnością ekonomika przemysłu. Pracował na kierowniczych stano-
wiskach w różnych fabrykach Łodzi - główny technolog w Wytwórni Biegaczy Obrączko-
wych, główny technolog, zastępca dyrektora w Fabryce Igieł Dziewiarskich, zastępca dyrek-
tora i dyrektor w Zakładach Galanterii Metalowej „Wagmet”. 

Żeglarstwo zaczął uprawiać od kwietnia 1948 roku. 
Rysiek jest jednym z najbardziej zasłużonych, najstarszych żeglarzy Łodzi i aktywnie 

działających w łódzkim żeglarstwie przez ponad 50 lat. Żeglarstwu i pracy społecznej w 
KSW i ŁOZŻ poświęcił tyle czasu, że trudno pojąć, jak tę działalność połączył z pracą zawo-
dową, życiem rodzinnym, wychowaniem dzieci. A wszystko to udało mu się.  

Zaczynał od przysposobienia marynarskiego PO „Służba Polsce” (rok 1948) i Ligi Mor-
skiej w Łodzi (rok 1950). W obu tych organizacjach był już instruktorem. Był jednym z inspi-
ratorów i organizatorów powstania Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej, co stało się 27 
maja 1950 roku. Od początku istnienia SSW był w jej kierownictwie. Był także jednym z ini-
cjatorów powstania Sekcji Żeglarstwa Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i pełnił tam 
funkcję vice-prezesa d/s szkolenia. Działał także aktywnie w Zarządzie Okręgu Ligi Morskiej. 
Jednocześnie odbywał szkolenia podnoszące jego kwalifikacje, uzyskując stopień instruktora 
żeglarstwa i sędziego I klasy w żeglarstwie. 

W roku 1952 współorganizował Ośrodek Szkolenia Morskiego SSW-LM w Tolkmicku. 
W tym ośrodku została wyszkolona duża grupa żeglarzy, którzy do dziś stanowią trzon kadry 
KSW. 

Tak bardzo aktywna praca społeczna Ryśka spowodowała kłopoty na studiach. Został 
zawieszony w prawach studenta i powołany do służby wojskowej (studia dokończył później), 
którą odbywał we Wrocławiu. Ale i tam intensywnie uczestniczył w życiu żeglarskim, będąc 
KWŻ w OWKS Wrocław i członkiem Kolegium Sędziów Sekcji Żeglarstwa WKKF Wro-
cław. 

Po powrocie do Łodzi znów działał w KSW jako bosman i kierownik klubu oraz prze-
wodniczący Rady Klubu. W latach 1954–1955 kierował przebudową przystani klubowej przy 
ulicy Patriotycznej 1. W tym czasie był też jednym z inicjatorów budowy jachtu zatokowego 
Kurza Stopa i jachtu pełnomorskiego.  

Aktywnie uczestniczył w szkoleniu żeglarzy. Był KWŻ w ośrodkach szkoleniowych 
KSW w Suchaczu (1957), we Fromborku (1959), w Świbnie (1961), w Trygorcie (1970–
1972). Współpracował też z innymi klubami. Szkolił np. harcerzy – żeglarzy Komendy Cho-
rągwi Ziemi Łódzkiej jako KWŻ w HOWW w Funce i żeglarzy AZS-u w Wilkasach.  

Odbył 11 rejsów morskich – przepływał 1333 Mm w tym 2792 Mm jako kapitan, a 
2747 Mm jako oficer. 

Na śródlądziu brał udział w 32 rejsach – zaliczył 10620 godzin pływania i 8860km. 
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Przez wiele lat pełnił w KSW różne i ważne funkcje (komandor, członek i przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu, członek Rady Klubu). Od 1965 roku jest Hono-
rowym Członkiem KSW. W latach 1986–1993 zbudował wspólnie z kolegami P. Galczakiem 
i R. Skotnickim prywatny motosailer Calypso o nazwie Grosz, który właściciele przekazali w 
1994 r. Stowarzyszeniu Żeglarzy Niepełnosprawnych. 

Bardzo aktywnie działał i działa nadal w ŁOZŻ (przewodniczący komisji dyscyplinar-
nej, vice-prezes d/s organizacyjno–propagandowych, vice-prezes d/s szkolenia, vice-prezes, 
przewodniczący Okręgowego Sądu Związkowego, sekretarz Okręgowego Kolegium Sędziów 
Żeglarskich, inspektor techniczny). 

Również bardzo aktywna była i jest jego praca w Lidze Morskiej. W grudniu 1981 roku 
uczestniczył w Gdyni w I Zjeździe Odtworzeniowym Ligi Morskiej. Od 1981 do 1985 roku 
był przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego LM, a od 1998 roku do 2002 był 
sekretarzem Zarządu Okręgu LM. Jest także członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika 
ZOLM „Łódka”.  

Od 1990 do 2004 roku należał do Yacht Clubu 15 i pełnił tam funkcję skarbnika. Obec-
nie należy do KWS LMiR, w którym pełni funkcję kapitana sportowego. 

Rysiek działał też we władzach PZŻ. W latach 1957–1959 był członkiem Głównej Ko-
misji Szkolenia. Uczestniczył w uroczystościach 60-lecia PZŻ (w 1984 r.) w Tczewie i Choj-
nicach oraz 75-lecia PZŻ (w 1999 r.) w Gdyni. 

 
Ale najważniejsze jest pływanie na żaglach, więc w latach 1974–1978 wspólnie z kole-

gami P. Galczakiem i E. Pawlaczykiem zbudował prywatny jacht typu Maszop s/y Rep, na 
którym corocznie pływa. Cała jego rodzina to też żeglarze: żona, córka, syn i wnuki. 

Za tak bardzo aktywną pracę i działalność Rysiek Rosiński otrzymał wiele odznaczeń i 
wyróżnień. Są to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
30 i 40-lecia PRL, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Honorowa Odznaka m. Ło-
dzi, Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”, Złoty Medal za Zasługi dla LOK, Złota 
Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego”, Złota Honorowa Odznaka PTE, 
srebrna Honorowa Odznaka SIMP, Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”, Odznaka „Za-
służony Działacz Żeglarstwa Polskiego”, Duża Złota Żeglarska Odznaka Turystyczna, Łódz-
ka Komandoria Ligi Morskiej, Odznaka 25-lecia PTTK, Pamiątkowe Medale 60-lecia i 75-
lecia PZŻ. Odznaczony także: Komandorią LMiR, Jubileuszową Odznaką 90-lecia LMiR i 
Krzyżem Pro Mari Nostro LMiR. Od 1965 jest Honorowym Członkiem KSW. 

 
 
 

SKOTNICKI  Ryszard 
 

- sternik jachtowy 
- sternik motorowodny 

 
 
 
 
 
 

 
Ryszard (znany bardziej jako Grzegorz) Skotnicki urodził się 10 marca 1954 roku w 

Łodzi. Absolwent Technikum Mechanicznego. Pracował w Zakładach Przemysłu Wełnianego 
„Polmerino”, a potem w KSW LOK jako bosman. 
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Z Klubem Sportów Wodnych LOK związał się w 1966 roku. Zaczynał żeglarstwo w 
szkółce regatowej prowadzonej przez Porfiriusza Finogenowa i Tadeusza Pietrzaka, potem 
działał w grupie regatowej KSW. W roku 1976 został bosmanem Ośrodka Sportów Wodnych 
przy ul. Patriotycznej. Będąc bosmanem zajął się dokończeniem budowy klubowego jachtu 
typu Maszop. Jacht został zwodowany w 1978 roku i otrzymał imię s/y Piast. W latach 1985-
93 wspólnie z kolegami Pawłem Galczakiem i Ryszardem Rosińskim przebudował według 
planów Stefana Workerta szalupę na motosailer Calypso. Był to prywatny jacht, który otrzy-
mał imię s/y Grosz. Jacht ten w 1994 roku aktem darowizny został przekazany przez właści-
cieli Stowarzyszeniu Żeglarzy Niepełnosprawnych.  

Ryszard Skotnicki działał także społecznie w Klubie. W latach 1984-86 był vice-
prezesem do spraw technicznych KSW LOK, a w latach 1986-88 członkiem Komisji Rewi-
zyjnej. 

Obecnie jest udziałowcem przedsiębiorstwa „Colin System”, w którym zajmuje się bu-
dowaniem motosailerów Colin 27 Classic. 

Za działalność żeglarską otrzymał Odznakę „Zasłużony dla ŁOZŻ”, Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla LOK” i Srebrną Odznakę za działalność w LOK.                                              

                                                         
 
          STANIELEWICZ  Władysław 
 
            - jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 

    - instruktor żeglarstwa 
    - sternik lodowy 
 
 
 
 
 
 
Władysław Stanielewicz urodził się w 1923 roku w Błaszkach. Absolwent Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował w Biurze Projektów „Protech” i 
w Instytucie Medycyny Pracy. Po doktoracie wyjechał na stypendium do Francji w r. 1971. 
Pracował w Uniwersytecie Paryskim, a potem przez wiele lat w Algierii na uniwersytecie w 
Oranie. Zajmował się farmakologią, a następnie toksykologią. Do kraju wrócił w 1992 roku. 
Obecnie jest emerytowanym profesorem. Na emigracji wydawał „Pamiętnik Farmaceutyczny 
Wileński” i był organizatorem Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji. Przez ponad 
20 lat pobytu za granicą bardzo aktywnie działał na rzecz kultury polskiej. Za tę działalność w 
roku 1990 otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą.  

Po kampanii wrześniowej 1939 r. zaczął w Łodzi działalność konspiracyjną, najpierw w 
Narodowej Organizacji Wojskowej, po 1942 roku w AK. Prowadził jedyną w Rzeszy tajną 
wytwórnię granatów. Po wojnie nadal działał w konspiracji do 1947 roku, m.in. uczestniczył 
w wysadzeniu pomnika w Parku Poniatowskiego. Aresztowany w grudniu 1950 roku, prze-
bywał w więzieniu do końca 1955 roku. Po wyjściu z więzienia dokończył studia, rozpoczął 
pracę zawodową i wrócił do żeglarstwa. 

Żeglowanie rozpoczął już w 1938 r., wstępując do Ligi Morskiej i Kolonialnej. Po woj-
nie należał do klubów: 1945 r. – Akademicki Związek Morski, 1949 r. – Akademicki Związek 
Sportowy, 1957 r. – Turystyczny Yacht-Klub PTTK w Łodzi, w latach 1957-68 KSW LPŻ, 
potem LOK. Działał także w Harcerskim Ośrodku Wychowania Wodnego Chorągwi Łódz-
kiej. 
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W wymienionych organizacjach pełnił funkcje: prezesa AZS – Łódź, kapitana wyszko-
lenia sportowego w Turystycznym Yacht-Klubie PTTK i zastępcy pilota Chorągwi Ziemi 
Łódzkiej ZHP. W KSW w latach 1959-61 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

Staż żeglarski i instruktorski to 20 rejsów morskich w latach 1947–1949; 1957–1959; 
1965–1973 i ostatni w 1993 r. 

Był instruktorem wyszkolenia sportowego w Giżycku i w Trzebieży. Prowadził obozy 
żeglarskie stałe i wędrowne oraz był wykładowcą i komendantem kursów żeglarskich organi-
zowanych przez AZM, AZS, PTTK, LOK, Yacht-Klub „Szkwał” w latach 1946–50 i 1957-
68. Był także wykładowcą nawigacji i instruktorem żeglarstwa w Ośrodku Szkolenia Specja-
listów Morskich Marynarki Wojennej w Jastarni (w 1961r.). 

 
 

STĘPIEŃ Wiesław 
 
- jachtowy sternik morski 
- sternik motorowodny 
- sternik lodowy 
- płetwonurek III klasy 

 
 
 

 
Wiesław Stępień urodził się 3 kwietnia 1947 roku w Łodzi. Absolwent archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją archeologia podwodna, nautologia, archeologia lot-
nicza, dokumentacja konserwatorska. Kierował badaniami podwodnymi w Zatoce Gdańskiej 
na wrakach Selene i Miedziowca (1970-1974) oraz archeologicznymi badaniami podwodnymi 
w Zatoce Puckiej, odkrywając wczesnośredniowieczny port (1978 – 1984). Od 1991 do 2003 
roku, dyrektor Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi. 
Obecnie na emeryturze, ale nadal związany z tym Ośrodkiem jako starszy inspektor. 

Od 1959 roku w Klubie Sportów Wodnych, najpierw LPŻ, potem LOK w Łodzi. Pierw-
sze kroki żeglarskie stawiał w nowo utworzonej klasie Cadet, pod opieką Elżbiety Pawla-
czyk. Uczestnik obozów regatowych w Świbnie, nad Jeziorem Białym koło Augustowa oraz 
rejsów morskich po Bałtyku i Morzu Północnym. Stopnie żeglarskie sternika jachtowego i 
jachtowego sternika morskiego zdobył na kursach w Jastarni w latach 1963–1965. Odbył 
liczne rejsy szkoleniowe na Mazurach. Członek Akademickiego Klubu Żeglarskiego, w któ-
rym uczestniczył jako instruktor w rejsach i obozach szkoleniowych. Uczestnik regat mor-
skich. Brał udział w szkoleniach bojerowych w Giżycku uzyskując stopień sternika lodowego. 
Posiada również patent sternika motorowodnego. W ramach Klubu Sportów Wodnych czło-
nek sekcji płetwonurków klubu „Moana”. Organizator obozów podwodnych nad jez. Borze-
chowskim (1973 r.) i w Pucku (1978 r.). Posiada stopień płetwonurka III klasy. Uczestniczył 
w pięciu Zimowych Spływach Rzeką Brdą w ramach sekcji turystyki kajakowej KSW. W 
klubie zajmował się dodatkowo projektowaniem okolicznościowych pamiątek (plakietek, 
proporczyków, znaczków) i organizował wystawy fotografii.   

Za swoją działalność i pracę otrzymał następujące wyróżnienia: Honorowa Odznaka m. 
Łodzi, Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Zasłużony Działacz Kultury. Jest także 
członkiem Międzynarodowego Komitetu Ochrony Zabytków ICOMOS. 

 
 
 
 



 116

 
SZENFELDER  Bogdan 

 
- jachtowy sternik morski 
- morski sternik motorowodny 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia żeglarski I klasy 

 
 
 
 
Bogdan Szenfelder urodził się w 1926 roku w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej 

Wydziału Mechanicznego. Magister inżynier mechanik. Pracę zawodową zaczął na Politech-
nice Łódzkiej, a potem pracował w Biurze Projektów „Protex“ i w Branżowym Ośrodku 
Normowania Pracy. 

W latach 1947–1949 był członkiem Akademickiego Klubu Morskiego w Łodzi. W roku 
1952 związał się z Ligą Morską, następnie (od 1953 r.) z Klubem Sportów Wodnych Ligi 
Przyjaciół Żołnierza (potem LOK). W tej organizacji był członkiem Zarządu Klubu Sportów 
Wodnych LPŻ oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.  

W latach 1954–1970 prowadził szkolenie żeglarskie praktyczne i teoretyczne na różne 
stopnie żeglarskie w Łodzi i w ośrodkach: Szczecin-Dąbiu i Suchaczu. W pływaniach śródlą-
dowych przepłynął 1550 godzin, a w pływaniach morskich i przybrzeżnych po Bałtyku, Mo-
rzu Północnym, Morzu Norweskim, Atlantyku i Morzu Śródziemnym około 4300 Mm.  

W latach sześćdziesiątych aktywnie uczestniczył w pracach Łódzkiego Związku Żeglar-
skiego jako członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Okręgowego Kolegium 
Sędziów, a do 2002 roku był Przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów Żeglarskich. 

W roku 1980 Bogdan podjął prace prowadzące do reaktywowania Ligi Morskiej w Ło-
dzi i od 1981 do 1985 roku był vice-przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ligi 
Morskiej. W latach 1990-2004 był członkiem Yacht Clubu 15 Ligi Morskiej i Rzecznej w 
Łodzi pełniąc funkcję sekretarza Zarządu tego klubu. Obecnie należy do KSW LMiR. 

Bogdan, serdeczny, koleżeński i od lat oddany żeglarstwu, został odznaczony Honoro-
wą Odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką 
Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kra-
ju oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

 
 

SZPOJANKOWSKI  Juliusz 
 

- kapitan jachtowy 
 
 
 
 
 
 
 
Juliusz Szpojankowski urodził się 15 października 1935 roku w Warszawie. Jest absol-

wentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Od wielu lat mieszka i pracuje 
jako lekarz w Kłodzku.  
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Żeglowanie zaczął w wieku 14 lat na kursie zorganizowanym przez Ligę Morska w Gi-
życku w 1949 roku. Do Klubu Sportów Wodnych wstąpił w roku 1954 w czasie studiów. Za-
liczył liczne rejsy na Mazurach, Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej. Pasjonowało go że-
glarstwo morskie. Pierwszy rejs morski (w ramach KSW) odbył w roku 1959 na s/y Generał 
Zaruski, a potem dwa rejsy na Borucie. Pierwszy w roku w 1965 z kapitanem Janem Bekie-
rem do Oslo, Sandefiordu, Göteborga, Viken i Kopenhagi, a drugi w roku 1967 do Ostendy z 
kapitanem Tomaszem Romerem jako III oficer.  

W 1978 roku otrzymał patent kapitana. Pływał dużo na różnych jachtach. W wielu rej-
sach pełnił funkcję kapitana. Do najciekawszych wypraw zalicza 3-miesięczny rejs w sezonie 
zimowym 1987 po Morzu Śródziemnym na s/y Bies. W roku 1994 odbył rejs na Karaiby na 
s/y Fryderyk Chopin (Szkoła pod Żaglami) jako III oficer, lekarz i nauczyciel.  

Julek jest aktywnym działaczem żeglarskim. W roku 1974 był współzałożycielem 
Yacht Clubu Kłodzko, a od kilku lat jest komandorem tego klubu. Nadal utrzymuje kontakty 
z przyjaciółmi i kolegami z KSW LMiR w Łodzi, na ile czas i praca pozwalają. 

 
 
 
 TARNOWIECKI  Andrzej 
 
  - sternik morski 
  - instruktor żeglarstwa 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Tarnowiecki urodził się 30 kwietnia 1939 roku w Wilnie. Absolwent VIII Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi i Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Łódzkiej – magister inżynier mechanik. Pracował w Instytucie Techniki Cieplnej Poli-
techniki Łódzkiej oraz w firmach mechanizacji rolnictwa i transportowo – sprzętowych. 
Obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w średnich szkołach technicznych,. 

Z żeglarstwem związany od roku 1962, kiedy wstąpił do Klubu Sportów Wodnych 
LOK. Przeszedł szkolenie żeglarskie w czasie rejsów na jachtach balastowych od 50 do 300 
m2 żagla na s/y Boruta, s/y Wielkopolska, s/y Generał Zaruski po Bałtyku i Morzu Północ-
nym. Samodzielnie prowadził rejsy po Zatoce Gdańskiej na s/y Smok. 

  Był instruktorem i członkiem Komisji Egzaminacyjnych w ośrodkach: COSM LOK w 
Jastarni, PTTK w Boszkowie, ZSP w Giżycku. W roku 1965 pełnił funkcję Komandora Sek-
cji Żeglarskiej KSW LOK. 

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał Nagrodę Rektora PŁ za współpracę z przemy-
słem przy projektowaniu i realizacji instalacji przemysłowych, Srebrny Krzyż Zasługi oraz 
Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza LOK. 
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    TRAJDOS  Eugeniusz 
 

 - jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy II klasy 
- kapitan motorowodny 

 
 
 
 
 
Gienek Trajdos urodził się 16 czerwca 1930 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jest ab-

solwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej – mgr inżynier. Pracował w „Elek-
tomontażu”, Zakładach Wyrobów Papierniczych i Wytwórni Filmów Fabularnych na kierow-
niczych stanowiskach (główny elektryk). Obecnie emeryt. 

Żeglarstwo uprawia od 1949 roku po przeszkoleniu na kursie w Gdyni zorganizowanym 
przez PO „Służba Polsce”.  

W roku 1950 razem z kolegami Wojciechem Bykowskim i Apolinarym Kowalczykiem 
zorganizował Sekcję Sportów Wodnych Ligi Morskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Żeglo-
wanie odbywało się na Bugaju w Piotrkowie i na rzece Pilicy. 

Od rozpoczęcia studiów politechnicznych w roku 1952 mieszka w Łodzi i tu nieprze-
rwanie należy do Klubu Sportów Wodnych LM (potem LPŻ, LOK i teraz LMiR). 

Jako instruktor żeglarstwa szkolił przez 50-lecie adeptów sportów wodnych na akwe-
nach województwa łódzkiego oraz w ośrodkach ligowych i centralnych, na jeziorach i morzu, 
uczestnicząc w egzaminowaniu na stopnie żeglarskie. Pełnił funkcję instruktora w ośrodkach 
żeglarskich w Giżycku i Trzebieży, a przez 25 sezonów w Ośrodku Morskim LOK w Jastarni, 
w tym kilkakrotnie jako KWŻ. Zaliczył kilkanaście rejsów morskich na funkcjach oficer-
skich. Jako kapitan prowadził rejsy po Bałtyku, po Morzu Północnym i Śródziemnym oraz na 
Zalewach Wiślanym i Szczecińskim.  

Jako sędzia regatowy był współorganizatorem i sędzią regat żeglarskich: klubowych, 
wojewódzkich i międzyokręgowych. 

Pełnił z wyboru funkcje w Zarządzie Klubu (1953–1954 i 1957–1958 przewodniczący 
Rady KSW LPŻ, 1956–1957 vice-przewodniczący Rady) oraz w Lidze Morskiej (od 1981), 
członek Zarządu Okręgu Ligi Morskiej (obecnie LMiR). 

Brał także udział w pracach ŁOZŻ oraz w Sejmikach Okręgowych i Sejmiku Krajowym 
PZŻ. Od roku 1965 jest Honorowym Członkiem KSW (LOK). Od 26.11.2000 r. do 9.12.2004 
r. – członek Okręgowego Sądu Związkowego ŁOZŻ.  

Za pracę zawodową otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Honorową Odznakę Zasłużonego 
Pracownika WFF, a za pracę społeczną wyróżniony został: Odznaką Zasłużonego Działacza 
Żeglarstwa, Złotym Medalem za Zasługi dla LOK, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Honorową Złotą Odznakę SEP i Złotą Odznakę 
Honorową NOT. Odznaczony też Jubileuszową Odznaką 90-lecia LMiR oraz Łódzką Ko-
mandorią LMiR. Od 1965 r. Jest Honorowym Czlonkiem KSW. 
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 WENDOŁOWSKI  Michał 
 

- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
- sędzia regatowy II klasy 

 
 
 
 
 
 
 
Michał Wendołowski urodził się w 1937 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Skończył 

Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracował w 
Zjednoczeniu Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w kraju i za granicą (Rumunia i 6 lat w 
Algierii). Obecnie jest współwłaścicielem firmy produkującej izolacje poliuretanowe.  

Żeglowanie rozpoczął w roku 1952 w KSW LPŻ i z tym klubem jest związany do dzi-
siaj. Stopień żeglarza zdobył w czasie szkolenia w Ośrodku Ligi Morskiej w Giżycku. Na-
stępnie zdobywał kolejno: w 1953 roku stopień sternika, a w 1956 – sternika morskiego i in-
struktora żeglarstwa. Praktykę morską zaliczał na jachtach Saturn i Roztocze. Od roku 1992 
żegluje razem z rodziną na własnej Sasance 660 po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Obecnie 
pełni funkcję skarbnika KSW LMiR. 

Za pracę zawodową otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 
 
 

            WORKERT  Stefan 
 

- jachtowy sternik morski 
- instruktor modelarstwa szkutniczego 
- instruktor modelarstwa żaglowego 
- konstruktor łodzi i jachtów 

 
 
 
 
 
Stefan Workert urodził się 24 listopada 1936 roku w Łodzi. Absolwent Liceum Tkac-

kiego i Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, ale zawodowo w tkactwie przepra-
cował tylko rok, bo jego prawdziwe zainteresowania to konstrukcje. Został więc konstrukto-
rem maszyn włókienniczych i odzieżowych. Przez wiele lat był szefem biura konstrukcyjnego 
Fabryki Maszyn Prasowalniczych „Promet” w Łodzi. Jednocześnie od 1959 r. prowadził jed-
noosobową firmę nazwaną później „Workerus”, w której projektuje jachty i łódki. 

Największym życiowym powołaniem Stefana jest projektowanie łódek i jachtów oraz 
wykonywanie modeli. W modelarstwie był i jest prawdziwym mistrzem i znakomitym in-
struktorem. Modelarstwem szkutniczym zajmował się od roku 1953 w ramach klubu Sportów 
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Wodnych LPŻ. Prowadził kursy modelarstwa, szkolenia instruktorów i uczestniczył w zawo-
dach. 

Kilkakrotnie był powoływany do kadry narodowej modelarstwa szkutniczego. W roku 
1955 i 1958 zdobył vice-mistrzostwo Polski w modelarstwie szkutniczym, a w 1959 r. I miej-
sce w eliminacjach kadry narodowej w modelach żaglowych. 

Współpracował z pismem „Modelarz” oraz od zarania pisma z „Żaglami”, a obecnie 
także z pismem „Rejs”. Razem z Mieczysławem Plucińskim wydał książkę pt. „Sam zbuduj 
łódź”. W roku 1975 autorzy otrzymali za II wydanie tej książki prestiżową nagrodę im. Le-
onida Teligi, przyznawaną przez redakcję „Żagli”. 

Stefan jest także żeglarzem. Już w 1951 r. założył Koło Ligi Morskiej w swoim liceum, 
a od roku 1952 do dziś jest członkiem Klubu Sportów Wodnych kolejno w LM, LPŻ, LOK i 
obecnie LMiR. Szkolenie żeglarskie odbywał na wielu obozach i w rejsach, dochodząc do 
stopnia jachtowego sternika morskiego. W rejsach zatokowych przepływał 217 Mm, a w rej-
sach morskich 2894 Mm, pełniąc funkcje od załogi do oficera. Bardzo dużo pływał też po 
wodach śródlądowych Polski i Niemiec. W roku 1961 zdobył vice-mistrzostwo Okręgu 
Łódzkiego w klasie Finn. 

Był aktywny w pracach organizacyjnych i konstrukcyjnych Klubu oraz w szkoleniu 
młodzieży żeglarskiej jako instruktor na obozie w Suchaczu (1957 r.). Kierował przez wiele 
lat sekcją modelarską KSW, był członkiem Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej, a także prze-
wodniczącym Komisji Technicznej ŁOZŻ. 

Ale najwięcej pracy poświęcił budowie i przebudowie jachtów takich jak: s/y Kurza 
Stopa, s/y Selene, s/y Bies itp. Opracował też dokumentację przebudowy s/y Boruta. 

W roku 1965 został Honorowym Członkiem KSW LOK. W roku 1980 aktywnie 
uczestniczył w reaktywowaniu Ligi Morskiej w Okręgu Łódzkim – był Prezesem Komitetu 
Założycielskiego. 

Stefan Workert to nie tylko inżynier, konstruktor jachtów i żeglarz. Ma także talent i za-
interesowania artystyczne. Pisze wiersze i artykuły do prasy, maluje obrazy o tematyce mor-
skiej i krajobrazy. 

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał następujące wyróżnienia: Złotą i Srebrną Od-
znakę Zasłużonego Pracownika Przemysłu Lekkiego oraz tytuł „Racjonalizatora produkcji”. 
Wyróżniony został także honorowymi odznaczeniami PZŻ: „Zasłużony Działacz Żeglarstwa 
Polskiego”, medal „30-lecia ŁOZŻ”, Odznaka „Zasłużony dla ŁOZŻ” i Srebrna Odznaka 
„Zasłużony Pracownik Morza”. Odznaczony też Jubileuszową Odznaką 90-lecia LMiR. Od 
1965 r. jest Honorowym Członkiem KSW. 

 
 
 ZBIERSKI  Krzysztof 
 

- jachtowy sternik morski 
- instruktor żeglarstwa 
- morski sternik motorowodny 

 
 
 
 
 
 
Krzysztof Zbierski urodził się 16 lipca 1943 roku w Warszawie. Absolwent Politechniki 

Łódzkiej Wydziału Mechanicznego. Doktor inżynier – mechanik. Pracuje w Politechnice 
Łódzkiej w Instytucie Pojazdów jako nauczyciel akademicki. 
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Żeglarstwo zaczął uprawiać w latach sześćdziesiątych w Klubie Sportów Wodnych 
LOK. Stopień jachtowego sternika morskiego uzyskał w 1965 roku, a od 1976 jest morskim 
sternikiem motorowodnym. Prowadził szkolenia żeglarskie w Łodzi oraz na obozach i rej-
sach. W latach siedemdziesiątych był w Klubie członkiem maszoperii budującej małe jachty z 
laminatów poliestrowo-szklanych. Oprócz czynnego uprawiania żeglarstwa i budowy jachtów 
zajmuje się do chwili obecnej problematyką silników spalinowych stosowanych do napędów 
jachtów. Jest autorem licznych artykułów z tego zakresu, opublikowanych w czasopiśmie 
„Żagle” oraz książki „Spalinowe napędy jachtów”, wydanej w 1987 roku przez Wydawnic-
two Morskie w Gdańsku. Jest także współautorem „Encyklopedii Żeglarstwa”, która ukazała 
się w 1996 roku nakładem PWN. 

Żona Krzysztofa – Barbara Zbierska – jest oczywiście także żeglarką i jak on członkiem 
Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej. Będąc artystą plastykiem, swe umiejętno-
ści i talenty często oddaje na usługi Klubu. Kolejne dekoracje „jubileuszowe” są głównie jej 
dziełem.  

 
 

 
 ŻYLIŃSKI  Zbigniew 

 
 - jachtowy sternik morski 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbyszek Żyliński urodził się w Wilnie w 1929 roku. Po wojnie zamieszkał w Łodzi i tu 

ukończył Wydział Włókienniczy Politechniki Łódzkiej, uzyskując stopień magistra inżyniera. 
Pracą zawodową związał się z tutejszym przemysłem dziewiarskim. Pracował w zakładach 
„Olimpia” i „Femina” oraz w Centralnym Laboratorium Dziewiarskim, gdzie pełnił funkcję 
rzecznika patentowego.  

Interesował się taternictwem i żeglarstwem. Pływał po morzu i śródlądziu. Pełnił funk-
cje oficerskie w rejsach morskich na Borucie. W Klubie Sportów Wodnych działał w sekcji 
kajakowej i to on był organizatorem spływów na Dunajcu i spływów zimowych. Uzyskał 
Srebrną Odznakę Turystyczną ŻOT i PTTK. Za długoletnią działalność (1950-1975) w Klu-
bie Sportów Wodnych został odznaczony tylko dyplomem uznania. 

Zbyszek był świetnym kolegą i wspaniałym towarzyszem wypraw wodnych i lądowych. 
Zawsze wesoły, dowcipny i serdeczny. Chętny do pomocy w każdych warunkach. Dobry na 
pogodę i niepogodę. Nie ma go już niestety między nami. Odszedł na wieczną wachtę w 2000 
roku.  
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WSPOMNIENIA CZŁONKÓW KLUBU   
 
 
 

Boruta  (fragment wiersza) 
 

 
Posłuchajcie ludzie mojej opowieści    
Włos na głowie staje, co się w niej tu mieści; 

 Będę opowiadał prawdziwe zdarzenia, 
 Które miały miejsce od kursu stworzenia. 

W każdym większym mieście stary, średni, młody 
Tworzą klan odmienny  z pociągiem do wody. 

 W samym  środku Polski leży miasto wielkie, 
 W  którym uprawiają ludzie sporty wszelkie. 

Miasto bardzo dziwne, w herbie łódkę nosi 
Wody wkoło nie ma, lecz to dzielnie znosi...... 

 Mimo tego braku w naszym mieście - Łodzi 
 Jest Klub Sportów Wodnych - Kaszyński przewodzi 

 Swoją przystań mają nad stawami w Rudzie 
A sprzęt pływający umieścili w budzie. 
          Mają tu „Kadety”, „ Finy”, i „ Piraty ” 
          Oraz wszystkie inne pływające graty.  
Lecz  na tym nie koniec całego majątku 
Teraz morskie jachty liczmy od początku: 
          Najpierw Kurza Stopa, potem jest Selene 
          Na  końcu Boruta, który rośnie w cenę 
Bowiem na Borucie po morzach pływają       
Staż i mile morskie sobie zaliczają . 
          Dzielny jacht Boruta nie traci ni chwili 
          Jedni odpływają, inni powrócili.   
W rejsy zagraniczne, czasem i w krajowy  

                                            Płynie nasz Boruta - rządzą mądre głowy.  
........................................................................... 
  Trza kończyć wspomnienia, czas Wam też ucieka 
  Zostawmy więc wszystko – wódka w szklankach czeka 
  Zatem w górę szklanki, niech kapitan powie, 
  Aby tym toastem pić Boruty zdrowie! 
 

 
                                                                                  Zbigniew Żyliński, listopad 1962 
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Boruta - żegluga ludzi z żelaza na jachcie z drewna 
   

To był niewielki jacht o podstawowej powierzchni żagli 50 m². Drewniany, tekowy po-
kład uszczelniany był na gorąco kitem o uroczej nazwie „marineglu”. Drewniany maszt miał 
gniazdo na kilu, a miejsce, gdzie przechodził przez nadbudówkę uszczelnione było opętni-
kiem płóciennym. To były miejsca największych przecieków. Ciekło również spod forklapy i 
przez zejściówkę wprost w koje rufowe, tzw. hundki. Wystarczyły fale wpadające na pokład, 
omywające jarzmo masztu, żeby pod pokładem było mokro. 

 
          A w sztormie to już woda miała używanie. 
Załoga była moczona z góry i dołu. Na szczęście 
Boruta miał dość głęboką zęzę, więc woda z zęzy nie 
latała po burtach (no chyba, że załoga jej nie 
wypompowała). 

Żagle były płócienne, łatwo grzybiały, jeśli nie 
były dobrze wysuszone. Wymagały częstych napraw 
(łatanie, likowanie), a przechowywane były w 
workach na dziobowej tzw. segelkoi. Do dyspozycji 
był grot refowany tradycyjnie za pomocą ref-
sejzingów, fok, genua-fok, spinaker i komplet trajsli, 
czyli żagli sztormowych. Szoty były bawełniane, fały 
bawełniano-stalowe, baksztagi stalowe. Kontraszoty 
były zakładane w miarę potrzeby. 

Boruta przez kilka lat pływał bez silnika i z 
naftowymi światłami nawigacyjnymi. Za granicą 
robiliśmy furorę, bo tam już od dawna przy 
manewrach portowych posługiwano się silnikami. 
Elektryczne światła nawigacyjne były oszczędzane, 
bo mieliśmy kłopoty z ładowaniem akumulatorów. 
Agregat, który pojawił się na Borucie, sprawiał 

więcej kłopotów niż pożytku. W efekcie Boruta pływał nieoświetlony (z wyjątkiem uczęsz-
czanych farwaterów), a metoda oświetlania żagli ręczną latarką, była powszechnie stosowana.  

W mesie były 4 koje. Dwie dolne były w ciągu dnia używane do siadania przy stole. 
Dwie górne, pierwotnie opuszczane, były mokre i tak blisko pokładu, że trzeba było spać na 
wznak, bo na boku nie można było się zmieścić. Pomysłem dość okropnym były płaty płótna 
– czyli fartuchy utrzymujące śpiącego na przechyle. Zdarzało się zerwanie fartucha i wypad-
nięcie śpiącego. Dopiero sztormdeski poprawiły bezpieczeństwo. 

Osobiste rzeczy załogi przechowywane były na wieszakach w szafie i chronione wor-
kami foliowymi przed zamoknięciem. Rzeczy codziennego użytku trzymaliśmy pod matera-
cami w kojach. Co na wierzchu, wcześniej czy później było przemoczone. Żywność w pusz-
kach odpowiednio oznaczonych była w zęzie. Słoiki w szafce w kingstonie, który w morzu 
nie był używany. Tam również przechowywaliśmy różne inne przedmioty. Reszta była 
umieszczana obok butli z gazem w dziobie jachtu. Muszę dodać, że zabieraliśmy ze sobą 
żywność na cały rejs, łącznie z szybko pleśniejącym chlebem. 

Kambuz z maszynką gazową i garami był w szafce pod mesą od strony zejściówki vis à 
vis stolika nawigacyjnego. Kucharz i nawigator stali tyłem do siebie, choć właściwie razem 
się nie mieścili. 

Z lewej strony stołu nawigacyjnego były półki z książkami – spis świateł, locja, trójkąty 
nawigacyjne, sekstant. W szufladzie pod stolikiem były inne potrzebne przedmioty, a w szaf-
ce niżej – mapy. Narzędziem tortur był kluczyk w szufladzie nawigacyjnej. Zostawiał na na-
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szych ciałach bolesne sińce. Powinien być z szuflady wyjmowany i wisieć na sznurku, ale 
zawsze o tym zapominano. 

Z codziennych zajęć na jachcie najtrudniejsze i najmniej lubiane było gotowanie posił-
ków i zmywanie garów w wodzie zza burty. Każdego dnia inna wachta miała kambuz, a jak 
dobrze wiało, to naprawdę była to udręka. Pływaliśmy zwykle w 7 osób, co powodowało 
wspólne korzystanie z koi przez załogantów lub spanie na podłodze w mesie na dmuchanym 
materacu. Wachty były dwuosobowe: oficer wachtowy i załogant. Trwały cztery godziny. 
Dzienne wachty były łamane tak, żeby „psia wachta” (0.°° - 4.°°) była kolejno pełniona przez 
wszystkich. Ja najbardziej lubiłam „świtówkę”. Na świtówce myło się pokład oraz siebie (je-
śli tylko warunki na to pozwalały). 

  
Wschody słońca często były przepiękne, a i 

noce bywały urokliwe. Jeśli wiał równy wiatr, niebo 
było wygwieżdżone, a za burtą rytmicznie oddychało 
morze. To były niepowtarzalne chwile czystego 
szczęścia i wystarczająca zapłata za wszystkie trudy 
morskiej żeglugi na Borucie. Którejś nocy, właśnie 
takiej, kiedy maszt potrącał gwiazdy na czarnym 
niebie, usłyszałam za burtą głębokie westchnienia. 
Spojrzałam tam, gdzie czarna woda zapalała się 
żywym srebrem po zetknięciu z burtą. Ujrzałam 
srebrne torpedy mknące tuż pod powierzchnią, 
wyskakujące całe w srebrze nad wodę i zapadające 
się w tym blasku w głąb. 

To były delfiny. Płynęły tuż przy burcie, 
wyprzedzały Borutę bez wysiłku, wyskakiwały i 
oddychały posapując. Był to balet niezwykły. 
Nocoświetliki błyskały srebrem, delfiny tańczyły 
swój olśniewający taniec z obu burt. 

Chwilę później odpłynęły..... To była piękna 
wachta..... 

A z innymi różnie bywało... 
Pływałam po wodach zimnych i niebezpiecznych ze względu na duży ruch statków; 

wodach często nawiedzanych przez sztormy, rzadko pieszczących żeglarzy łagodną żeglugą. 
To był Bałtyk, Morze Północne, zdradliwy Skagerrak, zatłoczony jak autostrada kanał La 
Manche, skaliste brzegi Skandynawii, farwatery pełne ogromnych statków, które nie mogły 
nas widzieć, mogły zatopić całkiem niechcący. 

W trudnych chwilach żeglugi ludzie pokazują prawdziwe swoje cechy, z których naj-
ważniejsze – to poczucie odpowiedzialności i walka z własną słabością. Okazuje się, kto na-
prawdę jest odważny i koleżeński, a kto tylko udaje ważniaka. Znam takich, którzy w morzu 
byli do niczego, a kiedy dotykali nogą lądu, stawali się chojrakami, że ho, ho! 

Żegluga obfitowała również w wiele wydarzeń bardzo zabawnych. Niektóre pozostaną 
w pamięci podobnie jak te niezwykłe. 

Z koleżanką Eligią pływałam w kilku rejsach. Była to twarda żeglarka, urocza i ser-
deczna koleżanka. Kiedyś wyciągnęłam spod materaca stare czasopismo z radami „ciotki Gu-
stli”- co należy robić, aby mieć świetną cerę i piękne dłonie. Popłakałyśmy się ze śmiechu, 
patrząc na swoje obłażące ze skóry opuszki palców. „Ciotka Gustla” odpowiadała za moją 
omyłkę, kiedy po umyciu się wklepałam w twarz i dekolt pastę do zębów zamiast kremu na-
wilżającego. 
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Którejś nocy Zbyszek Ż. napompował wody ze zbiornika zamiast do czajnika w koję 
śpiącego kolegi, bo wąż był zatknięty za ściankę dzielącą koję od kambuza. Ryk wściekłości 
„napompowanego” obudził wszystkich śpiących.  

Była też taka wachta, Zbyszek O. i jego załogant J., których nocne kłótnie warte były 
niespania i podsłuchiwania. 

No i wreszcie inne kraje, miasta portowe, muzea, architektura - czyli zwiedzanie. Dzięki 
Borucie byłam w Finlandii, na Wyspach Alandzkich, w ich stolicy Marienhaminie, w Szwecji 
(Sztokholm, Kalmar, Gotlandia z uroczym Visby, Göteborg), Norwegii (Oslo), Szkocji –
Edynburg, Danii, Belgii, Holandii, Francji i w RFN-ie (Helgoland, Hamburg, Kilonia). Ko-
penhagę i Skagen odwiedzaliśmy zawsze płynąc na północ.  
 

Szkoda Boruty, szkoda, że tak krótko pływał. Był za daleko od nas, trudno było o niego 
dbać. Wszystko to, co na nim przeżyłam, było najważniejsze w wielu latach mojego żeglowa-
nia. 

 
                                                                                                                            Ela Pawlaczyk 
 
 

Moje morskie żeglowanie - Boruta 
 

Boruta był jedynym pełnomorskim jachtem Klubu Sportów Wodnych. Na nim opierało 
się klubowe żeglarstwo morskie, wspomagane rejsami na Nike. Pływałam na Nike przed jej 
przebudową. Było to czasem śmieszne, a czasem straszne żeglowanie. Boruta wydawał mi się 
luksusowym „pasażerem” w porównaniu z Nike.  

A jak to było na Borucie? 
Wiele lat żeglowaliśmy bez silnika, budząc zdumienie i podziw w zagranicznych por-

tach, gdzie musieliśmy uprawiać popisową manewrówkę pod żaglami. 
 

 
 

Gorzej było na wodach przybrzeżnych, pełnych statków, które mijały nas porykując sy-
renami, kiedy pozbawieni napędu wiatru, bezwolnie poruszaliśmy się po akwenie. I trwało to 
dopóty, dopóki nie wziął nas na hol jakiś uprzejmy sternik z odpowiednim silnikiem. A kto 
pamięta silniczek kajakowy Pawlaczyków, przyczepiony przemyślnie do rufy Boruty tak ni-
sko, że wodę do chłodzenia musieliśmy podawać przez rurkę wlewając ją do lejka z wiadra 
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uwiązanego na koszu rufowym? Kilku Szwedów 
osłupiało na dłuższy czas, oglądając ten cud techniki i 
przemyślności.  

Regułą było oszczędzanie akumulatorów. Jeśli 
pływaliśmy z dala od farwaterów, nie zapalaliśmy 
świateł, a znaną metodą ujawniania swojej obecności 
było oświetlanie żagli światłem latarki. 

Tak było i wtedy, kiedy wychodziliśmy z Oslo. 
Była noc, wiał łagodny, równy wiatr, kiedy usłyszałam 
szum wody po nawietrznej. Zaświeciliśmy na żagle i 
nagle zza burty głos: „Co za cholera pałęta się bez 
świateł?” To byli nasi. Spotkaliśmy rodaków. 
                                                                                        
                                                             Ela Pawlaczyk 
 
 
 

Sczastliwowo pławania! 
 

 Rok 1963. W Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju postanowiono zorganizować rejs 
przyjaźni. Miał to być rejs do portów ZSRR – głównie do Leningradu, a następnie do Wa-
rnemünde w NRD. Skompletowano załogę Boruty w składzie: kapitan Jan Jerzy Bekier, I 
oficer Edward Pawlaczyk, II oficer Wojciech Płatak, III oficer Jerzy Górny, jako załoga: Kry-
styna Tamulewicz-Górna, Tadeusz Pietrzak, Zdzisław Wawrzyniak i Włodzimierz Ejme.  

1 września w basenie jachtowym w Gdyni stoi flotylla jachtów. Dookoła tłum żeglarzy. 
Rozpoczyna się uroczysta odprawa kapitanów na flagowym jachcie Generał Zaruski. Trapo-
wemu brakowało tchu na odgwizdanie wszystkich kapitanów. 4 września w godzinach popo-
łudniowych opuszczamy Gdynię w szyku torowym. Towarzyszy nam m/s Podhalanin. Na 
Zatoce szyk prędko się łamie, bo wieje zdrowo. Na szczęście dla nas pomyślnie, bo SW. Silne 
wiatry zachodnie pozwalają nam - nieco forsując żaglami – szybko przelecieć do Zatoki Fiń-
skiej. I tak wieczorem 8 września – jako pierwszy jacht po Generale Zaruskim – kotwiczymy 
po zawietrznej stronie Hoglandu. Chwila spokoju, bo wyspa zasłania nas od wiatru.  

Następnego dnia, po pojawieniu się pozostałych jachtów, schodzimy z kotwicy. Na wy-
sokości Kronsztadtu – jako, że Boruta w tym czasie nie posiadał silnika – przyjmujemy hol 
od Podhalanina i 10 września w samo południe wchodzimy do Leningradu. Przy każdym 
jachcie pojawia się wartownik z bagnetem na karabinie. Będzie nam towarzyszyć przez cały 
czas postoju. Jako gospodarze witają nas przedstawiciele Dosafu (sowiecki odpowiednik 
LOK). Organizują dla nas parę wycieczek. Kapitanowie zostają zaproszeni do Hotelu Euro-
pejskiego na bankiet. Stoły uginają się od jedzenia – samych ryb chyba dziesięć gatunków - 
rozbrzmiewają toasty. To wszystko pięknie, ale nasz pobyt w porcie przedłuża się. Cały czas 
wieją silne, okresami wręcz huraganowe wiatry. 

 
Wreszcie trochę się uspokaja i 18 września na holu s/y Wielkopolska wychodzimy z 

portu. Przy Kronsztadcie oddajemy hol i znów zaczyna się taniec. Jeszcze nie dopchaliśmy się 
do Hoglandu, kiedy poleciały nam żagle. Musimy kotwiczyć i brać się do szycia. 20 września 
schodzimy z kotwicy i ciągle pod silny wiatr lawirujemy na zachód. Wreszcie po sześciu 
dniach tej kołysanki wychodzimy z Zatoki Fińskiej. Ponieważ straciliśmy dużo czasu, rezy-
gnujemy z rejsu do NRD i bierzemy kurs na Gdynię.  

Ale to nie koniec zabawy. 26 września początek sztormu SW 8-9˚ B. Takiego dmuchu 
nie mogły wytrzymać nasze stare i słabe żagle. Próbujemy pchać się na sztormowych, ale 
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przy tym wietrze i bardzo wysokiej fali dryf jest potężny. Gdy tak płyniemy wzdłuż sowiec-
kich wybrzeży, spomiędzy fal wyłania się kuter patrolowy straży granicznej i zaczyna się 
przepytywanie. „Ahoj na jachtie!” Wychodzi nasz pierwszy, czyli Edek, i pyta „Czego?”. 
„Skolko ludiej?” - „Wosiem.” – „At kuda idiotie?” – „Z Leningrada.” – „A gdie idiotie?” – 
„W Gdyniu.”. Interlokutor znika pod pokładem, widocznie łączy się ze stacją brzegową, ale 
ckm ciągle ustawiony w naszym kierunku. W końcu pojawia się dowódca kutra i woła „Scza-
stliwowo pławanija”. Edek odkrzykuje „Spasiba” i rozstajemy się. Ten scenariusz powtarza 
się co parę godzin. Zastanawiamy się, jak to jest. Nasza drewniana łupinka kołysze się na 
bardzo wysokiej sztormowej fali dość daleko od brzegu, a zawsze nas znajdują – we dnie i w 
nocy. Potężne musiały być te ich nadbrzeżne radary. Wiatr wciąż dmie i po przeszło dobie 
sztormowania mamy tylko jeden cały żagiel – fok sztormowy. A i ten już puszcza. 

Kiedy znajdujemy się na grzbiecie fali, na zawietrznej pojawia się zarys lądu. To Mie-
rzeja Kurlandzka. Ląd zbliża się, a my dryfujemy. W końcu szybka decyzja. Wchodzimy do 
Kłajpedy. O zmroku, gdy pojawiają się światła portowe, na ostatnim foku pełnym bakszta-
giem, na bardzo wysokiej przybojowej fali udaje się nam przeskoczyć główki portu. Awan-
port zapchany statkami, które schroniły się przed sztormem. Na nadbrzeżach zupełnie pusto. 
Wieje przeraźliwie. Wreszcie znajdujemy kawałek wolnej kei i cumujemy.  

Jest północ. Ciemno i wiatr gwiżdże. Nagle, jak spod ziemi, wyłania się sołdat w dłu-
gim szynelu. Oczywiście z karabinem i bagnetem. Staje przy jachcie jak posąg i nie odzywa 
się. Próby nawiązania kontaktu nie udają się. Pal diabli! Walimy się spać jak kłody. Rano 
sołdat stoi. Prosimy, żeby zawołał komendanta. Co kilka kroków na kei jest budka telefonicz-
na. Zadzwonił i po chwili zjawia się dwóch oficerów straży granicznej. Referujemy naszą 
sytuacje i prosimy o zezwolenie zejścia na ląd. Zabierają nasze paszporty i znikają. Po pew-
nym czasie dostajemy paszporty i zezwolenie na zejście. Przy każdym opuszczeniu jachtu, 
nawet, gdy idziemy do toalety, musimy pokazywać paszport wartownikowi. Również wraca-
jąc, choćby to było po paru minutach. To dosyć zabawne, bo sztorm przetrzymał nas w Kłaj-
pedzie prawie pięć dni. Znaliśmy już wszystkich wartowników, oni nas też, ale nie wolno im 
było z nami rozmawiać, no i ciągle chcieli oglądać nasze paszporty. Udało nam się dotrzeć do 

Kłajpeda-Radio, połączyliśmy się 
z Gdynią-Radio i zawiadomiliś-
my o naszej sytuacji, bo pewnie 
niedługo zaczęto by nas szukać. 
Na naszym jachcie oczywiście 
nie było żadnego radia i o 
jakimkolwiek kontakcie ze 
światem nie mogło być mowy. W 
Kłajpedzie w tamtych czasach 
nie było co zwiedzać, ale 
mogliśmy przynajmniej spokoj-
nie pozszywać żagle. 

 
 Nieustanne szycie żagli na Borucie odbywało się w każdym rejsie           
 
         Wreszcie wiatr trochę przycichł i mogliśmy wyjść w morze. Nadal płyniemy pod silny 
wiatr. 5 października wchodzimy do portu Hel, a 6 października cumujemy w basenie jachto-
wym Gdyni.  

Przepłynęliśmy w sumie 1659 Mm. Pływanie pod żaglami – 404 godziny, na holu – 23 
godziny, postoju – 390 godzin. Rejs nasz nie należał do najłatwiejszych, ale wzbogacił nasze 
doświadczenia żeglarskie. Sztormowe wiatry i fale towarzyszyły nam niemal przez cały czas 
rejsu. Wiatr rwał nasze stare żagle, które bezustannie trzeba było szyć. Temperaturę powietrza 
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trudno było nazwać łagodną. W Zatoce Fińskiej rano na pokładzie leżał szron, a na dodatek 
pokład nieźle przeciekał. Przed Kłajpedą skończyła nam się żywność. Drugi oficer, Wojtek 
polecił, żeby usmażyć jajecznicę ze wszystkich jaj. Ale nasza jedynaczka Krysia zameldowa-
ła, że mamy tylko jedno jajko i jedną puszkę sardynek. 

Załoga spisała się znakomicie. Po kadrze oficerskiej można się było spodziewać odpo-
wiedniej postawy. Żeglarze opływani, doświadczeni. Wiadomo, że można na nich polegać. 
Ale i reszta załogi, wśród której nie wszyscy mieli doświadczenie żeglarskie, stanęła na wy-
sokości zadania. Bez żadnych problemów wytrzymali wszystkie trudy i przeciwności – wyso-
kie fale, zimno, przeciekanie pokładu, nieustanne szycie żagli, brak silnika itd.  

Tak więc zgodnie z życzeniami sowieckich pograniczników, jeden z najbardziej uciąż-
liwych rejsów Boruty – który obecnie wspominam z sentymentem - zakończył się  szczęśli-
wie.    

 
Jan Jerzy Bekier, kapitan 

 
 
                                                    
 

... Boruta – imi ę diabła, a jednak opatrzno ść nad nim czuwała... 
 
Już początek rejsu dostarczył załodze wiele emocji. Borutę zamiast w basenie zastali-

śmy na pochylni w trakcie remontu, mimo upływu terminu zakończenia prac przez stocznię. 
Stanęliśmy przed dylematem, czy sami mamy dokończyć remont, czy wracać do Łodzi. Po-
wrót oznaczałby utratę urlopów, zmarnowany wysiłek włożony w uzyskanie paszportów i wiz 
oraz straty finansowe.  

W tej sytuacji zdeterminowani podjęliśmy decyzję jak najszybszego dokończenia re-
montu i wyjścia w morze. Pracując od świtu do zmierzchu, po tygodniu wodowaliśmy Boru-
tę. Pod koniec remontu dotarli kapitan Tomek Romer i dwóch członków załogi. Ale znów 
pojawił się dylemat tamtych czasów: czy nas wypuszczą? Bo właśnie rozpoczęła się wojna 
izraelsko-egipska, a my mieliśmy płynąć do Niemiec, Belgii i Holandii.  

Udało się jednak. Wyszliśmy. Nie opuszczały nas nadal kłopoty, bo zaczął przeciekać 
zbiornik ze słodką wodą. Uszczelniliśmy go „patentowo”. Z kolei poleciał fał grota na top 
masztu. No cóż, zdobyłem po raz pierwszy top masztu Boruty na morzu przy wietrze 4° B. 
Potem „ekspresowa jazda” baksztagiem przy wietrze o sile 7° w skali Beauforta do wejścia na 
Kanał Kiloński w Holtenau.  

Następnie była „normalka” żeglarska: port, zwiedzanie, odpoczynek w koi. I tak było w 
Niemczech, Belgii i Holandii.  

W Ostendzie spotkałem przyjaciół mego kuzyna, który z nimi służył w Drugim Korpu-
sie gen. Andersa w czasie wojny. Nic więc dziwnego, że byłem w stanie „sztormowym”, gdy 
wychodziliśmy w morze w sobotę 24 czerwca 1967 roku. Było to pod wieczór, pogoda sło-
neczna, przy słabnącym wietrze. 
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Po kilku godzinach zaczęło się piekło. Z Atlantyku uderzył w nas zwał ołowianych 

chmur z potokami wody. Ledwo zdążyliśmy zrzucić grota i foka, a założyć trajsel. Potężne 
uderzenia wiatru z deszczem o sile – według naszej oceny 11° Beauforta - gnały nas w kie-
runku Morza Północnego, a cały nasz wysiłek koncentrowaliśmy na tym, aby jacht utrzymy-
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wał kurs prostopadle do fali. Była noc. Widoczność ograniczała się do tego, że widzieliśmy 
wyłącznie kierunek fal.  

Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, że tylko nas dwóch było pracujących, bo 
reszta „sztormowała w kojach”. Jacht, płynąc fordewindem, zjeżdżał w czeluść między fala-
mi, a następnie zamieniał się w „łódź podwodną”, przykrywany grzbietem nadlatującej na-
stępnej fali. Los jednak nam sprzyjał, bo nie napotkaliśmy żadnego statku, ani dryfujących 
przedmiotów.  

Po dziesięciu godzinach szaleńczej żeglugi znaleźliśmy się na Morzu Północnym. Co 
przeżyliśmy, uzmysłowiliśmy sobie dopiero po powrocie do kraju. W Kapitanacie Portu Świ-
noujście urywały się telefony z pytaniami o nasz los, gdyż właśnie 25 czerwca (niedziela) 
huragany o szybkości 180 km/godz. spustoszyły wybrzeże Belgii, Holandii, o czym informo-
wały łódzkie gazety, tj. „Głos Robotniczy” i „Expres Ilustrowany” w wydaniu poniedziałko-
wym. Sytuacja dla naszych rodzin była rozpaczliwa, bo przez polski statek via Radio Gdynia 
podaliśmy wiadomość, że właśnie 24 czerwca 1967 roku wychodzimy w morze z Ostendy, 
wracając do kraju. 

 
                                                               I oficer tego rejsu – Wacław Łysakowski 

 
 
 
 

 Szczęśliwie uratowany i szcz ęśliwa latarka 
 

Historia, którą chciałbym przypomnieć, wiąże się z dramatycznymi okolicznościami 
podczas jednego z krajowych rejsów po Bałtyku. Był to sierpień, chyba 1965 roku. Jacht fla-
gowy klubu s/y Boruta. 

Zaliczanie portów w rejsach krajowych było podstawowym elementem szkolenia. 
Przeważnie zaczynaliśmy w Gdyni. Tak było i w tym pamiętnym dla mnie rejsie. Załoga – 
siedmiu żeglarzy plus kapitan. Nie pamiętam dokładnie wszystkich kolegów z tego rejsu, ale 
dwóch nigdy nie zapomnę. To kapitan Edek Pawlaczyk i Jurek Jochimek. 

Pierwszym portem często była Jastarnia, gdzie był morski ośrodek LPŻ, a potem LOK. 
Wielu naszych klubowych kolegów, łącznie ze mną, zdobywało tam stopnie żeglarskie. Bar-
dziej doświadczeni członkowie naszego KSW pełnili tam funkcje instruktorskie i kawużetow-
skie. Była więc w Jastarni okazja do koleżeńskich spotkań. Ciekawe podejście do tego portu – 
wąski farwater i liczne mielizny były też dobrą szkołą do manewrowania, w której załoga 
mogła zgrać się na początku rejsu, przed wyjściem na „pełne morze”. 

Następnym portem już pełnomorskim było Władysławowo, baza floty rybackiej PP 
„Szkuner”. Jachty cumowały razem z kutrami. Nie było wtedy osobnego nabrzeża dla jach-
tów. Pobyt we Władysławowie był na tyle atrakcyjny, że nieciekawe miejsce postoju rekom-
pensowały sezonowe atrakcje miasta i ośrodka olimpijskiego w Cetniewie, gdzie można było 
spotkać, oprócz atrakcyjnych wczasowiczek, znanych sportowców. Wieczory często spędzali-
śmy w tzw. „Piekiełku”, kawiarni z drinkami i winem. Było to miejsce dostępne dla wszyst-
kich. Pozostałe obiekty ośrodka w Cetniewie były wyłącznie dla sportowców i działaczy. Tu-
taj znajdowała się też słynna „Rybitwa”, osobny budynek przeznaczony dla ówczesnych VIP-
ów. 

Po spędzonym wieczorze w „Piekiełku” następnego dnia, zaopatrzeni w prowiant, 
m.in.w dorsze podarowane przez rybaków, zjedliśmy obiad w porcie. Wachta kambuzowa 
zawsze chciała przygotowywać obiad w miarę możliwości w porcie ze względu na wygodę i 
mało problematyczną konsumpcję przez załogę. Po sklarowaniu jachtu do wyjścia i odprawie 
WOP wyruszyliśmy późnym popołudniem z zamiarem wypłynięcia głęboko w morze i w 
następnej kolejności wejścia do Łeby lub Ustki.  



 132

 Wiatr o sile 2-3º Beauforta wiał z kierunku południowo-wschodniego, tężejąc w nocy 
do około 4º z tendencją do skręcania wschodniego. Stan morza 3º w skali Beauforta. Dla bez-
pieczeństwa kapitan zarządził założenie kontraszotu, który biegł od noku bomu grota do knagi 
dziobowej. Pełniłem wtedy wachtę wieczorną od godziny 20 do północy. Płynęliśmy pełnym 
baksztagiem lewego halsu. Jacht kołysał się na boki z burty na burtę. Trudno było w tej sytu-
acji utrzymać jacht na kursie. W każdej chwili grot mógł przelecieć na drugą burtę. Nie pa-
miętam już, z kim pełniłem wtedy wachtę. W 
każdym razie musiałem sam sterować, jako 
bardziej doświadczony żeglarz.  

Po trudach życia portowego cała załoga już 
od wczesnych godzin wieczornych nie wychylała 
nosa z wnętrza jachtu. Kapitan czuwał w prawej 
hundekoi, tuż przy zejściówce. O północy nastąpiła 
zmiana wachty na tę najmniej lubianą, czyli „psią”. 
Oficerem wachtowym przejmującym ster był Jurek 
Jochimek. Zauważyłem, że zaspany nowy 
wachtowy nie radzi sobie w pełni z utrzymaniem 
kursu. Na pewno miała na to wpływa tendencja 
wiatru skręcania na wschód. Postanowiłem, że 
wykonamy manewr zmiany halsu na prawy 
zgodnie ze zmianą kierunku wiatru, aby łatwiej 
można było utrzymać kurs. Żeby to wykonać, 
trzeba było w pierwszej kolejności zlikwidować 
kontraszot i przełożyć go na drugi hals po 
wykonaniu manewru zwrotu przez rufę. Podjąłem 
się tego zadania, zostawiając na sterze Jurka. 
Poleciłem, żeby zbyt mocno nie odpadał, aby 
kiwający się z burty na burtę jacht nie spowodował 
w momencie odwiązywania liny przerzucenia 
bomu przy niezamierzonym zwrocie przez rufę. Niestety taki przypadek nastąpił. Przy prze-
kładaniu kontraszotu jacht przechylił się na lewą burtę i bom skosił mnie do wody. Typowy 
przypadek omawiany wielokrotnie podczas szkoleń. 

Był kwadrans po północy, 16 mil od brzegu na wysokości latarni morskiej Stilo. Nagle 
znalazłem się w wodzie. Pierwsze wrażenie było takie, jakbym się znalazł się w szklanej 
ciemnozielonej kuli. Potem wynurzam się i wydaję niekontrolowany krzyk jak noworodek. 
Widzę oddalającą się rufę i biały kadłub jachtu. Jestem ubrany w sztormowe, „olejowe” ubra-
nie (gruby czarny gumowany materiał) i ciepłą odzież. Kalosze, w których jestem, nabierają 
wody i zsuwają się z nóg. Przez moment nachodzi mnie myśl, czy sam dopłynę do brzegu. 
Nagle widzę światło latarki. Zaczynam krzyczeć. Widzę prawą burtę jachtu. Ktoś rzuca koło 
ratunkowe. Jest około 10-15 m przede mną. Ciężkie ubranie nie pozwala swobodnie płynąć. 
Pracując przedramionami dopływam do koła i rzucam się na nie. Koło nie ma liny. Jacht stoi 
w dryfie. Mając koło pod brzuchem, dopływam do jachtu. Tutaj jest problem z moim wycią-
gnięciem. Dopiero cała załoga wyciąga mnie za ręce i nogi na pokład. Rozbieram się i kładę 
w koi pod kocem, ale w chwile później wodę, którą wypiłem musze oddać Neptunowi. Dopie-
ro wtedy dowiaduję się o przebiegu całej akcji ratunkowej. 

Jurek Jochimek zrobił zwrot przez rufę. Ja wypadłem wypchnięty przez bom, zrywając 
reling, którego stalowa linka w igielitowej osłonie była całkowicie zardzewiała. Bohaterem 
całej akcji w tak trudnych warunkach był Edek Pawlaczyk. Nie tylko po mistrzowsku wyko-
nał manewr, ale mnie odnalazł w snopie swojej chińskiej latarki. Środki ratunkowe nie były 
wtedy tak różnorodne i wyrafinowane jak dzisiaj. Koło ratunkowe na jachcie było przymoco-
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wane krawatami do dębowych handrelingów na nadbudówce. Edek wyrwał je razem z kołem. 
Przez długi czas miałem te fragmenty relingu w domu. Przypominały mi one Edka, całą akcję 
i moje – można powiedzieć – cudowne uratowanie. 

Nie ma już Edka i Boruty. Nie ma też dziennika jachtowego, gdzie znalazła się tylko, 
jak pamiętam, sucha notatka kapitana E. Pawlaczyka:… ‘godzina 00.15. Człowiek za burtą. 
Godzina 00.35. Podjęto człowieka”. Zostało tylko to, co w naszej pamięci. 

Szczęśliwą latarkę, która wyszperała mnie w otmętach Bałtyku, otrzymała moja Mama. 
Edek wręczając ją Mamie, stłukł szkło latarki, gdyż, jak powiedział, spełniła ona już najważ-
niejszą funkcję, do której została powołana. 

Wiesław Stępień 
 

 

Na ratunek 
 

Lato 1977. Mam prowadzić rejs z żeglarzami z Lublina na s/y Roztocze (140 m² żagla) 
do portów NRD: Warnemünde i Rostocku. Po trudach przygotowania (normalka w owym 
czasie) wychodzimy (choć z niesprawnym silnikiem) ze Świnoujścia. Pogoda sprzyja, 2-3°B, 
ale trzeba cały czas halsować. Bo na Bałtyku bez względu na kierunek płynięcia: wschód, 
zachód, północ czy południe - trzeba halsować. Taka „specyfika” tego morza.  
         Już na zatoce Meklemburskiej, koło godziny 23 „oko” melduje, że widzi jakąś łódź. 
Zapalamy reflektor na maszcie i widzimy małą motorówkę przewalającą się na falach, które 
w tym czasie urosły dość znacznie, jako że i wiatr wzrósł też do siły 4-5° B. 

Podchodzimy do łodzi. Jest to mała motorówka duńska z dwojgiem ludzi na pokładzie. 
„Wysiadł” im silnik, a wiatr wydmuchał daleko od lądu. Proszą o pomoc. Podchodzimy. Na 
burtach Roztocza odbijacze, bo fala już dość okazała. Po chwili mężczyzna jest już na naszym 
pokładzie. Nie ma natomiast kobiety! 

Wysyłam na motorówkę jednego z załogantów. Krzyczy, że nie ma jej w mesie. Mo-
ment przerażenia. Obawiamy się, że w czasie podchodzenia przy dużym rozkołysie mogła 
wpaść do wody między burty motorówki i jachtu. Nagle jeden z załogantów woła, że znalazł 
ją za naszą nadbudówką. Przerażona. Jak dostała się na pokład Roztocza, nie potrafi sensow-
nie powiedzieć.  

Oznajmiam Duńczykom, że jesteśmy polską załogą i płyniemy do NRD. Motorówkę 
bierzemy na hol, który po godzinie urywa się. Ponownie zakładamy i po następnej godzinie 
znów pęka. Nie mogę ryzykować po raz trzeci. Fala i wiatr znów wzrosły dość znacznie. 
Trudno.  

Rano, gdzieś koło godziny 6.00, wychodzę na pokład. W pewnym momencie z przera-
żeniem widzę, że grotmaszt unosi się w opętniku, po kilku sekundach z trzaskiem łamie się na 
wysokości około metra nad pokładem i z hukiem wali się za burtę.  

Krzyczę – cała załoga na pokład!  
Z trudem udaje się wyciągnąć z wody grotżagiel. Niestety, musimy odciąć wszystkie 

stalówki łączące jacht z masztem, gdyż na takiej fali grozi nam przedziurawienie burty. 
Samego masztu, ze względu na jego ciężar, nie udaje się wciągnąć na pokład. Nie ma 

mowy o postawieniu bezana, gdyż pozbawiony lin łączących go z grotem chwieje się niebez-
piecznie. Próba uruchomienia silnika oczywiście się nie udaje.  

Wiejący dość silny wiatr spycha nas powoli, ale ciągle, na wysokie klifowe wybrzeże 
duńskie. 

W tej sytuacji przyjmujemy pomoc niemieckiego okrętu wojennego Nekar - z RFN. Je-
go dowódca wypytuje nas, czy nie mamy rannych i czy wszystko jest OK. Dowiedziawszy 
się, że mamy na pokładzie dwoje uratowanych Duńczyków, proponuje wzięcie nas na hol i 
doprowadzenie do małego duńskiego portu rybackiego Stubbekφbing. O holowaniu nas do 
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NRD oczywiście nie ma mowy. Nie mając innego wyjścia, godzę się na jego propozycję. 
Okręt przez radio wzywa duńską straż ochrony wybrzeża, informując ich, że mamy na pokła-
dzie dwoje Duńczyków, a nas powiadamia, że ze względu na dość duże zanurzenie Nekara 
nie może nas doholować do samego portu, ale zrobi to duńska jednostka. Hol zostaje przejęty 
przez Duńczyków i po paru godzinach jesteśmy w Stubbekφbing. Oczywiście bez paszportów 
i pieniędzy.  
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Duńczycy bardzo ciepło nas przyjmują, okazując na każdym kroku swoją sympatię, a 
uratowany funduje całej załodze dwa kartony piwa. Zresztą z tej sytuacji najbardziej zadowo-
leni są „nasi” Duńczycy. Zamiast w obcej i nieprzyjaznej NRD z trudnymi do przewidzenia 
dla nich, a może i dla nas konsekwencjami, wylądowali w rodzinnej Danii.  

Następnego dnia zaczynają się „schody”. Trzeba zawiadomić polski konsulat w Kopen-
hadze o tym, co się wydarzyło i dlaczego nagle znaleźliśmy się w Danii. Trzeba też zawiado-
mić agenta TUiR „Warta”, który z mocy umowy ubezpieczeniowej jest zobligowany do 
udzielenia nam pomocy. Zawiadomić trzeba naturalnie telefonicznie, tylko...nie mamy pie-
niędzy na telefon. 

Z pomocą przychodzi nam miejscowy policjant pożyczając parę koron. Jesteśmy też fo-
tografowani i udzielam wywiadu lokalnej prasie. W miejscowej gazecie ukazują się nasze 
zdjęcia i zdjęcia jachtu ze złamanym masztem oraz artykuł o tym, co nas spotkało pod zna-
miennym tytułem „Bez pieniędzy i paszportów w obcym porcie”. 

Przyjeżdża agent Warty i udziela nam pożyczki w koronach. Jacht nie może pozostać 
bez opieki. Dwóch członków załogi decyduje się na pozostanie w Stubbekφbing do czasu 
zorganizowania transportu jachtu do Polski. Pozostali jadą pociągiem do Kopenhagi, skąd 
kursują polskie promy do Świnoujścia. Jedziemy „za darmochę”, jako że wdzięczni Duńczycy 
nie chcą od nas pieniędzy za przejazd. Za udzieloną przez polski konsulat pożyczkę wykupu-
jemy bilety na prom i już następnego dnia rano jesteśmy w Świnoujściu.  

Tutaj, jak to w PRL, 4 godziny przesłuchania: jak, co, gdzie, którędy i dlaczego? Wie-
czorem wsiadamy do pociągów. Załoga do lubelskiego, ja do łódzkiego. 

 W parę dni potem w „Dzienniku Łódzkim ukazuje się krótka notatka „Znów tragedia 
na Bałtyku”. WOP odnalazł na wybrzeżu małą motorówkę bez załogi, a w niej dwa duńskie 
paszporty. Skontaktowałem się z redakcją i wyjaśniłem, że te paszporty należą do ludzi przez 
nas uratowanych. Redakcja gazety umieściła sprostowanie i krótki opis całej historii. 
 
                                                                                                        Stanisław Kamiński 
 
 
 

Byłam człowiekiem za burt ą 
 

To był rejs krajowy (bałtycki) na Borucie. Kapitanem był Jurek Górny zwany Kubą, 
pierwszym Ewa Nagurska, drugim Ela Pawlaczyk (czyli ja), trzecim Zbyszek Ostrowski. Z 
załogantów pamiętam Jurka Jochimka i jego ogromną, sztormową sud-westkę. Pogodę mieli-
śmy niezłą. Było wesoło i beztrosko. 
         Tego dnia wiało subtelnie z fordziaka, a chwilami całkiem flauciło. Boruta niósł spina-
kera i zataczał się łagodnie na niedużej fali z rufy. Postanowiłam wykorzystać optymalne wa-
runki (ciepło, miło i bez wiatru) i dokonać starannych ablucji. Boruta ciągnął na holu ponton, 
więc wskoczyłam do niego z przyborami toaletowymi w garści, w tym ze szczoteczką do rąk 
pożyczoną od Kuby. Ściągnęłam sweterek i przystąpiłam do mydlenia ciałka. 
         W tym momencie dmuchnął szkwalik. Boruta skoczył raźno w przód, ponton zarył 
dziobem w fali, a ja całą sobą w fali następnej, bo ponton wywinął dnem do góry. Zdawało mi 
się, że natychmiast wypłynęłam na powierzchnię, ale Boruta był szybki i już pontonu nie 
złapałam. Złapałam natomiast sweterek i ręcznik. Nie zdążyłam złapać szczoteczki. Oczywi-
ście wrzasnęłam „człowiek za burtą” i na razie było bardzo wesoło. Po chwili, wydawało mi 
się to wręcz nieprawdopodobne, Boruta zaczął szybko maleć. Kiedy byłam w dolinie fali i 
jacht też, znikał z mojego pola widzenia, pokazując mi coraz mniejszą część. Pojawiał się 
bliżej, kiedy byliśmy w górze, a potem znów gwałtownie malał i oddalał się. 
         Mogłam obserwować zamieszanie na pokładzie. Słyszałam ich głosy i sama wrzeszcza-
łam: „Zrzućcie spinakera, to dopłynę”. Zbyszek Ostrowski stanął na rufie i ściągnął spodnie 
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od dresu, żeby po mnie skoczyć. Równie szybko je naciągnął, ale w desperacji ściągnął znów. 
Wtedy ryknęłam śmiechem, bo zobaczyłam, że jego nerwowa sygnalizacja (w górę, w dół) 
była spowodowana brakiem slipek. Ostatecznie nie musiał skakać, bo załoga zrzuciła żagiel i 
Boruta poczekał na mnie. 
         Dobrze się skończyło, bo przecież to był dzień, dość ciepło i prawie bezwietrznie. Nie 
było dużej fali, a ja byłam nie w sztormiakach, a w kostiumie kąpielowym. Mogłam bez trudu 
dopłynąć do dryfującego jachtu, czyli teoretycznie nie było żadnego zagrożenia. Ale za burtę 
wypada się zwykle w trudnych warunkach. To naprawdę okropne uczucie, kiedy jacht odpły-
wa. Nie wolno być „człowiekiem za burtą”.  
         A szczoteczki Kuba nie darował mi do dziś. 
                               
                                                                                                               Ela Pawlaczyk 
 
 

Biały Szkwał 
 
W 1961 roku Klub Sportów Wodnych zorganizował obóz żeglarski w Świbnie. Kandy-

daci na stopień sternika jachtowego mieli w programie szkolenia kilkudniowy rejs po Zalewie 
Wiślanym.  

          Dwa jachty klubowe – Kurza Stopa i 
Selene wyruszyły na Zalew. Przy pięknej sło-
necznej, pogodzie przepłynęły rzeką Szkarpawą 
do Krynicy Morskiej, gdzie była kadra obozu, 
która dotarła tam drogą lądową. Tymczasem 
piękna pogoda załamała się i przyszła zapowiedź 
sztormu. Przy sile wiatru 6°B był zakaz 
opuszczania portu. Ale nam właśnie taka pogoda 
była potrzebna/?!/. Wymknęliśmy się z portu 
wbrew zakazom. Kurza Stopa pod dowództwem 
Edka Pawlaczyka i Selene pod Wojtkiem 
Płatakiem. Wzywano nas do powrotu, ale bezsku-
tecznie. 

Kadra, która była w porcie, musiała 
załagodzić ten incydent. Zalew był rozkołysany. 

Wiatr pędził niskie chmury, spod których uderzały gwałtowne szkwały. Pływanie było zimne 
i mokre. Wiadomo, że Selene była przeżaglowana i niedobalastowana, dlatego wolno było 
wychodzić na niej do 4°B. Więc w tych warunkach załoga musiała cały czas balastować na-
wet z wywieszaniem się na wantach!  

Nagle w jacht uderzył szkwał o wiele silniejszy od poprzednich. Gnał na nas z ulewnym 
deszczem i ścianą spienionej wody. Selene położyła się na wodzie! W mesie jachtu został 
zamknięty jeden załogant krzyczący, że go topimy. Reszta walczyła o postawienie jachtu. 
Selene wstała zanim woda zdążyła ją zalać. 

Popłynęliśmy dalej w zupełnym milczeniu przeżywając bez słowa chwile grozy. 
Ten sam szkwał położył niedaleko płynącą, choć niewidoczną Kurzą Stopę, która wsta-

ła po przecięciu fałów. Ktoś powiedział, że to był „Biały Szkwał”. Ładnie powiedział, tylko, 
dlaczego „Biały” ? 

                                               
                                                                                                         Rajmund Markowski 
 

 



 137

Rejs do Szkocji 
 

Mój mały synek, który jest bardzo dumny z tego, że rodzice żeglują, prosi czasem tak: 
„Mamusiu, opowiedz jak to było naprawdę” (z naciskiem na słowo  n a p r a w d ę). No, pro-
szę - taki mały, a już wie, że koloryzować, ubarwiać jest znacznie łatwiej niż mówić szarą 
prawdę.  

Weźmy choćby jeden z naszych rejsów: z jednej strony – no cóż - rejs jak rejs, płynęło 
się w wytyczonym kierunku, zwiedzało zaplanowane porty. Trochę było roboty z szyciem 
żagli, ot jak zwykle - a z drugiej strony: ho, ho, powiadam ci, dęło nieprzytomnie – siedzę na 
sterze i patrzę, a tu grot mi pęka na pół i rany boskie – w tej samej chwili drze się kliwer jak 
chustka do nosa...... 

I to prawda i to prawda, ale ta druga efektowniejsza, co? 
Ale wróćmy do początku. Początek umiejscowił się w Szczecin-Dąbiu i był taki, jak 

wszystkie: zaharowany od rana do nocy. A im bardziej amatorzy mórz i oceanów podpierali 
się nosami, im mniej gratów leżało na kei, tym głębiej zanurzał się Chrobry - i kiedy wreszcie 
linia wodna znikła całkowicie, a zmordowana załoga wesołym (i nieco podpitym) rykiem 
obwieściła światu wieczór pożegnalny z rodzinną ziemią, nastąpił wreszcie dzień, który na 
ogół w dzienniku jachtowym liczy się jako pierwszy dzień rejsu.  

Nareszcie! Choć właściwie każdy daleki rejs liczy się naprawdę od chwili, kiedy zginą 
w oddali główki wejściowe do Świnoujścia. Bo póki człowiek jest jeszcze w zasięgu portu, to 
nigdy nic nie wiadomo, wszystko się może zdarzyć. 

Na razie nic się nie zdarza. Wiaterek równy, pasujący. Cicho, dobrze, spokojnie. Wyłazi 
na niebo „łysy” i mruga do nas gwiazdami. Ale laba! Ten tylko może to ocenić, kto wypływał 
na wielotygodniowy rejs. 

Morze nocą. Port nocą. Feeria barw, symfonia świateł. Oto pierwszy port Göteborg.... 
Przed nami wiele takich. Ale przed nami także Skagerrak . .. 

Skagerrak solidnie przyszykował się na spotkanie z nami. Zmarszczył, zbałwanił, spie-
nił i gwizdnął tak tęgo, że wanty napięte jak struny smętnie zajęczały. Z trudem, z mozołem 
wędrują na maszty brunatne chustki sztormowych żagli. W oddali ginie zarys norweskich 
brzegów. Teraz na wiele dni woda i woda bez końca.  

Pod pokładem leżą dwa półnieboszczyki. Żyć to oni żyją, ale jak nazwać takiego, co się 
nie rusza, nie je, nie pije, „wprost przeciwnie” też nie. I tak przez całą szerokość Morza Pół-
nocnego. Piątego dnia, gdy wiatr i fala uspokoiły się nieco, wyjrzały na pokład dwa obrośnię-
te duchy. Nic ich nie cieszyło: ani wielkie jak talerz pomarańczowe meduzy, ani delfiny, ani 
widok brzegów. Gnębiła ich, bowiem myśl, że droga powrotu jest taka sama: tak samo podle 
„wybrukowana” i tak samo daleka.  

Ale nawet oni ożywili się znacznie, gdy wraz z zarysem brzegów wyłoniły się z mgły 
...żagle. Tamci widocznie zauważyli nas również, bo po chwili wystrzelili w górę rakietę. 
Rakieta? w biały dzień? na wiwat? to na pewno rodacy!  

Był to rzeczywiście polski jacht Witeź, prowadzony przez kapitana Pierożka w drodze 
dookoła Anglii. No cóż, okazuje się, że świat jest mały i spotkać się można wszędzie. Jak 
potem twierdziła załoga Witezia, poznali Chrobrego po brudnych żaglach. Niestety, nie mo-
gliśmy się odgryźć. Żagle na Chrobrym były rzeczywiście bardzo sfatygowane i stare, a na 
Witeziu nowe i białe. 

„Długie ich brody, kręcone wąsiska”, tudzież gruba warstwa brudu utonęły na wieki w 
falach zatoki Five of Forth. Stanęliśmy na redzie, wypucowaliśmy pięknie jacht i siebie, a 
następnego dnia Chrobry wpłynął dumnie do portu w Granton. 

Pierwszy, drugi, trzeci dzień. Każdy obejrzał zamek, park u stóp zamku, pomnik Walte-
ra Scotta, orkiestrę kobziarzy, no i „zwiedził” (bo dysponował tylko przysłowiowym funcia-
kiem) kolorowego Wollworth’a.  
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   Kiedy postój trwa 6 dni człowiek czuje się nieomal stałym mieszkańcem danego mia-
sta. I tak było z Edynburgiem. Zamiar odpłynięcia odczuwaliśmy jak odcięcie korzeni, które 
zdążyliśmy tu już zapuścić. Żegnajcie wdzięczni rodacy, żegnaj miłe miasto, ojczyzna nas 
wzywa! 

No, owszem, wzywa – ale nie od razu, bo jeszcze stale i wciąż od niej się oddalamy, 
opływając leniwie wielki szkocki garb.  

Po pięciu dniach łagodnej żeglugi stajemy u 
wejścia do Kanału Kaledońskiego. Zgrzyt trybów, jęk 
zawiasów i wrota śluzy otwierają się jak wrota do raju. 
Pomalutku wznosimy się w górę. Czeka nas jeszcze 
kilkanaście takich śluz, a za każdym razem windujemy 
się coraz wyżej. 

Piąta śluza wprowadza nas na jezioro Loch Ness. 
Po obu stronach gładkiej tafli wznoszą się pionowe 
skalne ściany. Błękit nad tobą i błękit pod tobą – bajka. 
Brakuje tylko smoka. Julek twierdzi, co prawda, że 
smok właśnie porwał i utopił mu wiadro, ale my 
przecież wiemy, że to nie smok, tylko zły pech go 
prześladuje: ściąga na wachtę, kiedy śpi najsmaczniej, 
drze mu żagle, prycha w silniku, kicha w agregacie. Ot 
i teraz złapał Julka w swoje szpony. On to, nikt inny, 
swym szatańskim sposobem zaprawił wieczorną kawę 
proszkiem do prania. Długo w noc niosły góry echa 
okrzyków spienionej załogi.  

Hej, gdzie te czasy – gdzie ? 
Słona łza się w oku kręci ...słona? Trzeba było 

spróbować jajecznicy Julka. Najbardziej zatwardziali 
odpadli po dwóch łyżkach! 

Wróćmy jednak do Kanału Kaledońskiego. Zjeżdżamy teraz w dół przez kilkanaście 
śluz. Wreszcie woda jest znowu słona. Siedzimy jeszcze, co prawda głęboko w górach, ale ta 
woda, która do nas dociera – to już Ocean Atlantycki. Ujrzymy go w pełnej krasie dopiero po 
minięciu wyspy Mull. 

Ocean przyjął nas życzliwie. Na niebie słoneczko, wiaterek sprzyja. Przed nami wynu-
rzają się Hebrydy. Sama nazwa trąci mitologią. Hebrydy ... to już jest coś. Lepiej brzmi niż 
np. „byłam w Londynie”. Ale, żeby tam być, trzeba najpierw wylądować; jako punkt docelo-
wy wybieramy Stornovay. Przed dojściem do portu studiujemy locję i reklamy biur podróży 
(darmowe). Locję odkładamy szybciutko i z niesmakiem – gołe, skaliste wyspy i wiatry, wia-
try, wiatry 8-10° B. Reklamowe obrazki są daleko przyjemniejsze, bo trochę zieleni widać; 
zachwalają, że ludność mówi językiem gaelic i że są tam kamienie druidyczne. 

W porcie witają nas dwie foki, ale poza nimi nikt się nami nie interesuje. W mieście 
okazuje się, że biura reklamowe nie łgały. Faktycznie, nie tylko kilka drzew, ale jest tu nawet 
cały park, a z ludnością w ogóle nie można się porozumieć. Wobec tego i wiadomość o ka-
mieniach  druidycznych też musi być prawdziwa.  

Po dłuższej gimnastyce - kiedy zmęczone ręce dosłownie nam opadają, udaje nam się 
wreszcie zrozumieć, że do owych kamuszków trzeba jechać 30 mil autobusem. Wsiadamy 
więc do autobusu i jazda. Szybko mijamy ostatnie zabudowania i zaczyna się krajobraz naj-
bardziej ponury na świecie. Ani drzewka, ani trawki. Na stokach wzgórz pokrytych brunat-
nym mchem ni to chaty ni to budy – wszystkie solidnie poprzywiązywane linami do ziemi. 
Krajobraz przeraźliwie jednostajny. Jedyne urozmaicenie – to owce szczypiące ten ponury 
mech.  
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Konduktor daje znak, że to tu. Podchodzimy wolno, nie spiesząc się. Po 15 minutach 
zaczynam sobie pluć w brodę. Kamienie takie jak na pocztówce, tyle, że z bliska widać, że są 
bardzo stare. To po to, żeby móc kiedyś powiedzieć „Widziałam kamienie druidyczne” – będę 
się teraz 3 godziny tłukła po tej okolicy tak cholernie beznadziejnej, że i pies by nie zawył, bo 
uprzednio zdechłby z rozpaczy. Trudno. Za snobizm trzeba płacić. Oglądamy więc domki, 
które przycupnęły u stóp wzgórza. Pobudowane z kamienia mają malutkie okienka, a dach 
kryty strzechą. Z głębi słychać stuk warsztatu tkackiego. To przecież kolebka słynnych na 
całym świecie tweedów. Koło domu stoi stóg siana cały opleciony liną jak siatką. Nie trzeba 
mi tłumaczyć, po co to. Jest wrzesień i każda uczciwa locja orzeka, że o tej porze na Hebry-
dach rozpoczyna się okres jesiennych sztormów. Na razie nad całym terenem włóczy się szara 
mgła. Jest cicho i spokojnie. Szare są wzgórza, szare niebo.  

Z ulgą opuszczamy wieczorem Stornovay. Piekarz – jedyny rodak, jaki się tu znalazł - 
ma łzy w oczach i powiewa ku nam chustką. 

O świcie żegnamy mgliste zarysy zachodnich brzegów Szkocji. Zastanawiamy się, któ-
rędy przeskoczyć na wschód i decydujemy się opłynąć Orkneje.  

Następny ranek wita nas silnym wiatrem i falą. Jachtem rzuca jak piłką, skrzypi maszt, 
grają wanty, szczękają bloki; ale za to szybkość szatańska. Lecimy na skrzydłach wiatru, do-
ganiamy fale.  

Po 4-ch dniach takiej żeglugi wyłaniają się brzegi Jutlandii. Przechodzimy do półwiatru. 
Teraz dopiero czuje się falę. Po godzinie tego wściekłego huśtania poszły wszystkie pełzacze 
przy trajslu. Zrzucamy go i w tym momencie przychodzi straszna ulewa. Siedzę przy sterze i 
z lubością poddaję twarz działaniu deszczu. Nie myłam się już od 4-ch dni. Za każdym razem 
schodząc z wachty zdrapuję z twarzy warstwę soli miałkiej jak puder, a teraz oto takie wspa-
niałe mycie!  

Patrzę, co robi reszta załogi i nie mogę powstrzymać się od śmiechu. Całe bractwo na-
kryło się trajslem i czeka, aż przestanie padać. Wiadomo, przecież na deszczu można zmok-
nąć!  

Osiem godzin piłowaliśmy się do latarniowca Skagen. Skagerrak znowu pokazał, co po-
trafi. Podobno na Skagerraku bywają takie dni, że nie wieje; ale myśmy ich nie zaznali. Po 
20-tu godzinach żeglugi wchodzimy do Świnoujścia dumni i bladzi – to było tempo, no!  
         Tyle dni, tyle mórz, tyle portów – a w dzienniku wygląda to tak:  

Przepłynięto 2362 Mm, godzin pływania 589, godzin postoju 424. Wyokrętowanie: 
Szczecin-Dąbie 29. 9.59  godz. 11.00. 
 
                                                                                                        Janina Kaszyńska, I oficer  
 
 
 
 
 

Mój pierwszy i ostatni rejs dalekomorski - fragment y 
(19.08-29.09.1959) 

 
 

Do dziś nie wiem, dlaczego zostałem wybrany z co najmniej kilkuset łódzkich żeglarzy 
do załogi Chrobrego w rejsie do Szkocji. Sam nie zgłaszałem się i nie czyniłem wysiłków, 
aby mnie nasz „Pierwszy po Bogu” przyjął. Samo jakoś wyszło.  
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                                                                                  Chrobry fotografowany z Radogosta 
 
Spotkanie z jachtem było przyjemne. Miał 

wystarczającą liczbę koi i nie za dużo masztów (2), żagli (?) 
i... silnik. Kapitan uznał, że obaj z Julkiem zaliczyliśmy 
pierwszy test, bośmy dotarli samochodem do Szczecina. 
Samochód ma silnik, jacht ma także. To, kto będzie 
odpowiedzialny za silnik jachtu? Oczywiście Julek i ja. Od 
początku traktowałem Julka jako szefa. On był na kursie w 
Ołowiance. Silnik ten układ zaakceptował. 

O Kapitanie niewiele mogę powiedzieć oprócz tego, że 
już „na oko” budzi zaufanie. Nie ma żadnej cechy 
negatywnej, w przeciwieństwie do innych kapitanów. Nie 
krzyczy, lecz przekonywuje. Ma niewyczerpane zasoby 
cierpliwości dla załogi. Czasem mówi:, „Bo załoga wszystko 
zgnoi i zniszczy”, ale zawsze we właściwym momencie. 
Przynależne Kapitanowi źródło pogody ducha i optymizmu, 
rozdawanego szczodrze załodze, ma na imię Janka.  

Sterowani dyskretnie „komputerem” Kapitana, popłynęliśmy, dopłynęliśmy i wrócili-
śmy.  

Przez cieśniny duńskie płynęliśmy dniem, potem nocą. Po drodze Kapitan pokazał nam 
miejsce na widocznym w dali duńskim brzegu, gdzie jest Kronborg. Tam ponoć działa się 
historia Hamleta. Żegluga do Göteborga, pierwszego zagranicznego portu, minęła bez emocji. 
Z tego miejsca pamiętam trzy rzeczy: pomnik żony rybaka, utopione wiadro i ruch lewostron-
ny. 

 Żonę rybaka ustawiono na wysokiej kolumnie na nadbrzeżu, a jachtowe wiadro utopili-
śmy z Julkiem, albo tylko jeden z nas. Nie pamiętam, który. Było to podczas mycia pokładu. 
Kapitan po raz pierwszy wypowiedział wtedy swoją opinię o załodze, którą już cytowałem. 
Obaj zrozumieliśmy to jako ostrzeżenie: „Jak nie uratujecie wiadra, to...”. Wiadro najwyraź-
niej znało już zwyczaje Kapitana. Demonstrując chęć współpracy z nami osiadło między bur-
tą i keją na głębokości „bosakowej”. To ułatwiło nam wykonanie woli Szefa. Nie liczyliśmy 
czasu ani liczby próbnych zanurzeń bosaka. To uniwersalne narzędzie zahaczyło w końcu o 
kabłąk wiadra. Było to jednoznaczne potwierdzenie tezy „Kto szuka, ten znajdzie”.  

Po wyjściu z Göteborga stwierdziłem, że wody jest bardzo dużo, brzegów nie widać i 
tak będzie przez kilka dni. „Wysiąść” nie mogłem, a Morze Północne wyznaczyło już termin 
mojego „chrztu”. Spowodowało to (przejściowo) całkiem nowy nastrój w moim wnętrzu. Po-
czułem się jak kurczę, które musi udawać kaczora. Udawałem niedługo. A to nawet nie był 
sztorm, tylko silny wiatr. Przez prawie dwa dni leżałem na wznak, bardzo blisko zęzy, koło 
trapu. Kapitan cierpliwie omijał mnie w rozkroku. Inni też chodzili. Nikt mnie nie zdeptał, 
chociaż kiwało. Dziękuję Wam serdecznie Koleżanki i Koledzy.  

Pierwszy etap powrotu do świata żywych to było przejście do koi o własnych siłach. 
Tam odwiedził mnie Jurek (Ciężarek). Zaczął mnie leczyć kisielkiem. I Pan Doktor i lekar-
stwo okazały się doskonałe. Na przekór moim własnym przewidywaniom wstałem, wróciłem 
do pozycji „homo sapiens erectus” i znów byłem w załodze. 

Mój opiekun znał się także na rekonwalescencji. Kiedy Kapitan, znając załogę, uznał, 
że może już posłać mnie na bukszpryt z fokiem, Jurek był przy mnie. Ja stałem blisko noku, 
trzymając się lewą ręką forsztagu. Prawą przekonywałem fok, że powinien mnie słuchać. 
Bukszpryt „chodził” w górę i w dół. Gdy był w dole, woda sięgała mi powyżej kolan. Jurek 
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siedział za mną okrakiem na bukszprycie, obejmował moje nogi oburącz i trzymał się forszta-
gu. Gdy byliśmy w górze, mówił „trzymam cię”. Gdy byliśmy w dole, nic nie mówił. Nie 
wiem dlaczego, bo się nie odwracałem. W końcu fok uznał, że mamy nad nim przewagę i 
poddał się. Jurku! Byłbym ostatnim draniem, gdybym nie był Ci wdzięczny nawet wtedy, gdy 
rozpocznę już wieczną wachtę. 

Lejkowate wejście Forth powitało nas brudną wodą. Zacumowaliśmy w porcie Granton 
na przedmieściu Edynburga. Pływy w basenie portowym dochodziły do 6 metrów. Dwa razy 
na dobę nasz pokład był o dwa metry poniżej kei, dwa razy o osiem metrów. Z naszym Kapi-
tanem nie było możliwe, abyśmy podczas pływów „powiesili się”, albo „utopili” na cumach. 
Przydarzyło nam się jednak zalanie zęzy. Podłogi pływały, gdy obudziliśmy się rano. Dla 
usunięcia przecieku trzeba było dokręcić dławicę wału śruby. Na dnie basenu nie znaleźliśmy 
się, ale wiadra poszły w ruch i wylewanie wody z jachtu trwało długo. 

Opłynięcie północno-wschodniego krańca Szkocji i przejście Kanałem Kaledońskim 
było łatwe. Silnik słuchał Julka i mnie bez oporów, gdy przechodziliśmy przez Kanał. Dla 
rozruchu trzeba było tylko napompować mu trochę oleju do brzucha. Potem, przy otwartym 
zaworze dekompresyjnym, rozpędzało się koło zamachowe i szybko zamykało ten zawór. Po 
rozgrzaniu silnika (i sprawdzeniu, czy działa chłodzenie) można było sprzęgłem włączyć na-
pęd śruby. Podczas żeglugi przez Kanał byliśmy w dwóch portach, przeszliśmy przez śluzę i 
kilka jezior. Potwora z Loch Ness nie spotkaliśmy. Widocznie było za późno, bo był to już 
wrzesień. Najdalej na zachód dopłynęliśmy do Stornoway na Hebrydach Zewnętrznych.  

Wracając do domu, wstąpiliśmy do Kopenhagi. Nie oznaczało to, że jesteśmy znów na 
kontynencie. To była nasza przedostatnia wyspa, Zelandia, na której leży stolica Danii. 

Na ostatnim etapie, wzdłuż brzegu Arkony szliśmy fordewindem. Paskudny kurs. Kiwa 
z burty na burtę. Można dostać w łeb bomem. Wiesiek podrzucał naleśniki, Jurek cieszył się 
nowym duńskim scyzorykiem. Julek i ja byliśmy już jedną nogą w Starachowicach. Kapitan i 
Oficerowie byli spokojni, że załoga niczego już nie „zgnoi”, nie będzie rzygać, nie wypadnie 
za burtę (to nie było tak całkiem pewne) i w ogóle nie zrobi nic złego.  

Po sześciu tygodniach dotarliśmy do naszej Itaki, ostatniej wyspy – Wolina.  
Na zapis tego, co działo się w Szczecin-Dąbiu zabrakło już miejsca w mojej „memory”. 

Była zajęta całkowicie wrażeniami z rejsu, mojego pierwszego i ostatniego dalekiego rejsu. 
Potem było już tylko trochę Bałtyku i bardzo dużo jezior.  

Przekonałem się, że mają rację ci, którzy mówią o walorach żeglarstwa. I to zostało we 
mnie wraz z wdzięcznością dla Kapitana, Koleżanek i Kolegów. 

 
                                                                                  Leszek Biedrzycki 

 
 

Kucharz doskonały 
 

To była tak zwana krajówka, czyli jeden z wielu rejsów po Bałtyku z wejściami do pol-
skich portów. Rejs prowadził Kuba Górny w towarzystwie niebyle jakich oficerów: dr Zyg-
munta Szumskiego (geodety) i dr Krzysztofa Zbierskiego (samochodziarza). Obydwaj ze 
stopniami sterników morskich, opływani, że hej. No i jeszcze była załoga, a w niej niżej pod-
pisana. 

Załoga robi na jachcie wszystko: steruje, szyje żagle, myje pokład, gotuje, podaje do 
stołu, zmywa. Więc kiedy od wracających z połowu rybaków dostaliśmy pełne wiadro śledzi, 
wiadomo było, kto ma je przygotować. Ale załoga broniła się. Jeden nadwyrężył rękę, drugi 
poczuł przypływ morskiej choroby, trzeci musiał zrobić klar w osprzęcie. Limit sposobów 
unikania dodatkowej roboty jest na morzu ograniczony. Bez usprawiedliwienia została sierota 
Krysia. 
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A Krysia szprota od śledzia nie odróżnia, siedzi patrzy na śledzia, a śledź patrzy na nią. 
I nic. I wtedy staliśmy się świadkami dwóch cudów. 

Cud pierwszy: Doktor inżynier zakasał rękawy i przystąpił do dzieła. Po kilku godzi-
nach mieliśmy śledzie smażone, marynowane, w pomidorach i jeszcze w kilku innych posta-
ciach. Wszystkie pyszne!  

Cud drugi: Najbardziej chorzy ozdrowieli. Najmocniej zapracowani skończyli robotę. 
Potłuczeni i poranieni z radością stwierdzili zanik wszelkich dolegliwości, nawet kapitan wy-
lazł z koi. Bo śledź, szczególnie przyprawiony, lubi pływać. Podlewano go więc obficie. Było 
radośnie i syto. 

Ale jak powszechnie wiadomo, każde dobro wraca złem. Kiedy nadchodzą imieniny 
kogoś z bliskich Krzysia, w telefonie rozlega się proszalny głos: Krzysiu, ale przygotujesz na 
te uroczystość rybkę?  

I tak to trwa do dziś, choć rejs odbył się 25 lat temu, albo jeszcze dawniej. 
 

Krystyna Tamulewicz-Górna 
 

 
Kapita ński egzamin Wojtka 

 
Stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej uzyskałem dopiero po 10 latach „parania” 

się żeglarstwem. Powody były bardzo poważne, jak na owe czasy: ojciec za granicą i do tego 
z II Korpusu gen. Andersa, a ja sam „zapluty karzeł reakcji”. Uniemożliwiało to uzyskanie - 
niezbędnego do zdobycia stopnia kapitana – stażu morskiego, ponieważ powody te skutkowa-
ły systematycznym skreślaniem mnie z listy pływań morskich przez UB.  

Dopiero rejs do Narviku w 1957 roku (po Październiku już zelżało) umożliwił mi do-
kończenie stażu wymaganego na stopień kapitana.  

Sam egzamin zdawałem jesienią 1957 roku w Gdyni po paromiesięcznym studiowaniu 
nawigacji, locji, oceanografii i szeregu mniej lub bardziej potrzebnych dla kapitana rzeczy. 
Egzamin zdawałem w doborowym towarzystwie kolegów z rejsu do Narviku i paru „outside-
rów” z kraju. Najpierw manewrówka – jeden z kolegów „zaskarbił” sobie przychylność komi-
sji po stwierdzeniu, że jako kapitan in spe ma prawo zapalić sobie papierosa przed przystąpie-
niem do manewrów, a następnie „pogonił” członków komisji do fałów i szotów. Drugi nato-
miast „błysnął” podchodząc do nadbrzeża na kursie baksztagowym. Ja wchodziłem do portu 
jachtowego w Gdyni już w nocy. Do dzisiaj nie wiem, jak mi się udało dojść do nadbrzeża 
„na jajko”. Potem egzamin pisemny zaliczony nie najgorzej. Na deser egzamin ustny. Wypy-
tywany przez członków komisji – między innymi przez kpt. Ledóchowskiego z GUM-u, z 
wiecznie dyndającą olbrzymią lornetką na piersi – o różne rzeczy, przebrnąłem przez tę inda-
gację. Następnie godzina nerwowego oczekiwania (komisja naradzała się) i gratulacje oraz 
szok. Z całej grupy zdającej egzamin zdałem tylko ja. 

I niestety musiałem oblać sukces w samotności, bo inni koledzy jakoś nie przejawiali 
skłonności towarzyskich. 

Otrzymany przeze mnie patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej ma numer 97. 
 
                                                                                  Stanisław (Wojtek) Kamiński 
 
 

Jak zostałem kapitanem - fragmenty 
 

Z żeglarstwem zapoznałem się w Gdyni na kursie zorganizowanym przez PO „Służba 
Polsce” w 1949 roku. Mieszkaliśmy w namiotach nad Basenem Żeglarskim, a Komenda Kur-
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su i stołówka mieściły się w drewnianych barakach Ośrodka LM. W sąsiednim wielopiętro-
wym budynku rozlokowało się Państwowe Centrum Wychowania Morskiego przygotowujące 
narybek do Polskiej Marynarki Handlowej. 

Szkolenie było wszechstronne z szerokim uwzględnieniem żeglowania na jachtach oraz 
wiosłowania na łodziach DZ. Jachtami dowodzili wspaniali harcerscy kapitanowie, którzy 
wraz z podstawowymi umiejętnościami wszczepiali nam szacunek dla tradycji na morzu i 
zasady etykiety żeglarskiej. Potrafili mobilizować do wysiłku i umieli nagradzać za należyte 
postępy w szkoleniu.  

Po zakończeniu kursu 40 wyróżnionych kursantów 
wzięło udział w rejsie bałtyckim na 2 jachtach 
pełnomorskich. Ja trafiłem na Generała Zaruskiego, gdzie 
zapoznałem się z cegiełkowaniem pokładu, czyszczeniem 
mosiądzu, ciężką pracą na pokładzie, a w kambuzie z 
kuchnia węglową oraz trudnym sterowaniem na kompas przy 
pomocy koła sterowego. Dowodził jachtem kapitan Michał 
Sumiński. Przed zakończeniem rejsu weszliśmy do Jastarni, 
gdzie odbywały się akademickie obozy szkoleniowe i tam 
zdawaliśmy egzamin na stopień młodszego żeglarza 
morskiego.   

Zimą prowadziliśmy teoretyczne szkolenie żeglarskie 
organizowane przez Okręg Ligi Morskiej w Łodzi pod 
kierunkiem Zbigniewa Żyburtowicza. Kurs kończył się 
sprawdzianem egzaminacyjnym, na podstawie którego 
typowano na dalsze szkolenie praktyczne w ośrodkach 
żeglarskich. Miejscowym akwenem szkoleniowym i 
regatowym było wówczas spiętrzenie rzeki Jasień przy ul. 
Przędzalnianej. Sprzęt wodny stanowiły kajaki i trzy łodzie 
wiosłowo-żaglowe typu BK . Prawdziwą żaglówkę typu P-7, 
przeznaczoną na jeziora, zbudował później Edward 
Pawlaczyk.  

W sezonie 1950 roku trafiłem ponownie na pokład 
jachtu Generał Zaruski. Po kilku dniach klarowania 
wyruszyliśmy na 2-tygodniową żeglugę pełnomorską pod 
komendą kpt. Lesiaka, którego zastępcą był Tadeusz Szpakowski z Krakowa, niezwykle 
czynny, zasłużony i popularny wychowawca młodzieży żeglarskiej. Zobaczyłem wtedy po raz 
pierwszy wybrzeże Szwecji i przeżyłem pierwszy sztorm. Po odwiedzeniu Ustki wróciliśmy 
do Gdańska, gdzie w wyniku egzaminu uzyskaliśmy stopnie żeglarza morskiego. Odwiedził 
nas wówczas przedstawiciel armatora z Warszawy i na zbiórce załogowej oznajmił decyzję 
zmiany nazwy jachtu s/y Generał Zaruski na s/y Młoda Gwardia. 

Wielką popularnością cieszyły się Jeziora Mazurskie, akwen wówczas dziewiczy, nie-
zagospodarowany, ale urzekający swym surowym pięknem i pierwotną przyrodą. Ja znala-
złem się wówczas na kursie Ligi Morskiej w Mikołajkach w tej samej załodze ze Stanisławem 
Królem. Uzyskałem wtedy patent sternika śródlądowego. Szkolenie odbywało się jak zwykle 
na łodziach wiosłowo-żaglowych typy DZ, głównie w rejsach na północne i południowe je-
ziora.  

Klub łódzki mieścił się w tym czasie w siedzibie Zarządu Okręgu KL przy Piotrkow-
skiej 125, gdzie oprócz wspomnianego Zbigniewa Żyburtowicza pracowali Feliks Puliński, 
Elżbieta Pawlaczyk i Jerzy Górny. Zorganizowany został tam zespół instruktorów do prowa-
dzenia zimą szkolenia teoretycznego oraz szkolenia praktycznego w sezonie żeglarskim. Za-
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rząd Klubu z Ryszardem Rosińskim na czele sprawnie kierował wielostronną działalnością 
nielicznej wtedy, lecz prężnej społeczności żeglarskiej.  

W lokalu klubowym spotykaliśmy się bardzo często, wykonując pomoce szkoleniowe i 
naprawy sprzętu w sali na parterze lub na zebraniach i wieczorkach towarzyskich na piętrze, 
gdzie mieściły się biura i duży pokój na wszelkie okazje klubowe. W sferze towarzyskiej w 
Klubie prym wiodły dwie piękne Janki - Aja i Beja, które królowały wieczorami na pięterku. 
Dotrzymywał im towarzystwa i adorował nieustannie nasz rycerski i romantyczny kolega 
Marek Kielesiński. Dorównywały im towarzysko dwie pierwsze żeglarki regatowe Ewa Na-
gurska i Elżbieta Pawlaczyk, tryskające energią i entuzjazmem. Błyszczały też na klubowym 
firmamencie dwie żeglarki - Hanna Nagurska i Eligia Michalak - wspaniałe i niedostępne. 
Koledzy, którzy starali się o względy Eligii, nazywani byli kolejno Eligiuszami. Nieoficjal-
nym terenem spotkań stała się zaciszna kawiarnia z głębokimi boksami i miękkimi kanapami 
w sąsiednim budynku. Nazywaliśmy ją „Oświatą”, gdyż Kuba Górny, wymykając się tam na 
piwo, mówił zwykle w biurze, że wychodzi do „Wydziału Oświaty”. 

W 1952 roku odbyło się szkolenie w Tolkmicku. Ja niestety nie pojechałem do 
Tolkmicka, gdyż był to dla mnie bardzo absorbujący okres: uzyskałem wówczas patent in-
struktora żeglarstwa na kursie w Sławie Śląskiej, otrzymałem maturę, pełniłem po raz pierw-
szy funkcje instruktora w Jastarni i uzyskałem stopień jachtowego sternika I klasy oraz zda-
łem egzamin wstępny na studia w Politechnice Łódzkiej.  

W lipcu i sierpniu 1953 roku zorganizowaliśmy szkolenie żeglarskie wspólnie ze 
Szczecińskim Okręgiem LPŻ w Ośrodku Szczecin-Dąbie. Pełniłem tam przez dwa miesiące 
funkcję KWŻ. Z łódzkich instruktorów pamiętam na tym obozie Wojtka Kamińskiego, Ry-
szarda Boczka, Henryka Glazera, Zenona Pietrasa i Mazeranta. 

We wrześniu uczestniczyłem w zgrupowaniu regatowym w Gdyni oraz w I Morskich 
Mistrzostwach Polski na jachtach klasy V i klasy IV Koń Morski .  

W sezonie nawigacyjnym 1954 zostało powtórzone szkolenie w Ośrodku Szczecin-
Dąbie w tej samej skali, co w roku poprzednim. Nie mogłem tam pojechać ze względu na 
odbywanie studenckiej praktyki wakacyjnej oraz udział w I Centralnej Spartakiadzie Wodnej 
LPŻ w Giżycku. We wrześniu pojechałem do Jastarni jako instruktor na Kurs Kadry Szkole-
nia Wodnego. Kurs trwał 6 tygodni, z tego 2 były przeznaczone na zespołowy rejs pełnomor-
ski 5 jachtów. Uzyskanie zgody na ten rejs stanowiło wyjątek w tych latach radykalnych 
ograniczeń pływań morskich. 

W sezonie nawigacyjnym 1957 wyruszył na zagraniczne wody pierwszy rejs po kilku-
letniej przerwie, w którym uczestniczyłem wraz z Wojtkiem Kamińskim na pokładzie s/y Ge-
nerał Zaruski – do NRD. Było to wówczas znaczące wydarzenie, o którym dużo i długo mó-
wiło się i pisało. 

W roku 1958 rozpoczęliśmy rejsy na klubowym jachcie zatokowym Kurza Stopa. Były 
to niezapomniane pływania w dzień i w nocy na Zalewie Wiślanym, systemem rotacyjnym, 
aby nacieszyć się własnym jachtem. W tym samym roku na morze wyruszyły dwa klubowe 
rejsy: bałtycki, krajowy z Gdyni w czerwcu na jachcie s/y Neptun pod dowództwem Stani-
sława (Wojtka) Kamińskiego, w którym również uczestniczyłem, oraz zagraniczny do Edyn-
burga z Kapitanem Andrzejem Kaszyńskim na jachcie s/y Chrobry. 

Rok dziesięciolecia Klubu upamiętnił się wodowaniem klubowego jachtu pełnomor-
skiego s/y Boruta w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej. W końcu czerwca 1960 roku rozpoczął 
się pierwszy rejs na tym jachcie pod komendą Andrzeja Kaszyńskiego do krajów zachodnio-
europejskich. Gdy nasz Boruta wracał 3 sierpnia do Szczecina, ja byłem wraz z Hanną Na-
gurską i Jerzym Bekierem na jachcie s/y Śmiały w składzie załogi wychodzącej w kwalifika-
cyjny rejs kandydatów na stopień kapitana. W rejsie tym do portów duńskich, angielskich i 
francuskich uzupełniliśmy staż na wodach pływowych i zdaliśmy egzamin praktyczny.  
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Nasz Klub Sportów Wodnych wchodził w drugie dziesięciolecie swego istnienia w peł-
ni sukcesów, z dużą liczbą aktywnych członków, z własnym lokalem klubowym, własną 
przystanią, różnorodnym sprzętem szkoleniowym: jachtami, żaglówkami, motorówką, kaja-
kami wyczynowymi i turystycznymi, ale także z wiarą i pewnością dalszego wspaniałego 
rozwoju. Na tej fali przypływu wyruszyłem w sezonie nawigacyjnym 1961 z załogą klubową 
na jachcie s/y Boruta w swój pierwszy rejs pełnomorski jako kapitan. 

Przyjemnie jest być kapitanem, kapitan nie musi niczego umieć – KAPITAN WIE 
WSZYSTKO. 

 
                                                                        Eugeniusz Trajdos 

 
 
 

Mama Kapitan 
 
Kiedy żeglarzem jest tata i żeglarzem jest mama – w dodatku oboje w stopniu kapitana 

– syn z obowiązku zdradza również zamiłowania w tym kierunku. Gdy latorośl ma dopiero 9 
lat, w arkana sztuki żeglarskiej wprowadzać ją musi... mama. 

Czerwone żagle szykowały się do rejsu do Helsinek. Potomek żeglarskiego rodu biegał 
najpierw po kei, potem po jachcie, a gdy już umiał bezbłędnie wyrecytować nazwy wszyst-
kich części osprzętu zażądał:  

- Zabierz mnie na zatokę! 
- Wykluczone. Takie maluchy po zatoce nie pływają. 
- A właśnie, że pływają. Zobacz, ile Cadetów się kręci. Chłopcy na nich wcale nie są 

starsi ode mnie. 
- Po pierwsze są starsi. Po drugie chodzą nie po zatoce, tylko po basenie jachtowym. 

A w ogóle, to nie zawracaj mi głowy! 
- Aha, tu wszyscy nazywają mnie bosmanem – i jak ty chcesz wyjść na morze bez 

bosmana. 
Po czterech dniach szykowania i klarowania zdecydowałam się: 
- Dobrze, zabiorę, ale posłuchaj uważnie: biorąc cię na morze przekraczam przepisy, 
      bo takie pętaki nawet na zatokę nie wychodzą. Widzisz – tu przy samym wyjściu z  
      basenu są WOP-iści. Jak cię zobaczą, to zatrzymają jacht i może nawet odbiorą mi 
      patent kapitański. Pamiętaj więc: musisz wejść do środka i będziesz mógł wyjść na 
      pokład dopiero wtedy, kiedy ci pozwolę. 

 
Zgodził się. Odetchnęłam z ulgą. W ten sposób dodatkowy dwunożny kłopot przy ma-

newrach portowych mam „z głowy”. A teraz mała dygresja: już wiele lat pływam po morzu. 
Tak wiele, że wstyd się przyznać. Wiele razy wychodziłam z basenu portowego. Nigdy jed-
nak nie kazano mi się zatrzymywać. To był właśnie ten pierwszy i ostatni raz. S/y Kuter zało-
potał czerwonymi żaglami i posłusznie zacumował. 

- O co chodzi? 
- Kontrola środków ratunkowych. Proszę pokazać koła, pasy, rakiety, pławki dymne. 
Po paru minutach było już po wszystkim. Dzielny Kuter z dzielną załogą i równie 

dzielnym kapitanem dokonał cudu i z wdziękiem słonia wysunął się z basenu na zatokę. No 
cóż, przyznam się, żeglowanie pochłonęło mnie całkowicie, zapomniałam, że mam syna, za-
pomniałam, że mam go na jachcie. To chyba Ula gdzieś po upływie godziny zapytała: 

- A gdzie Bosman? 
- Jędrek, możesz już wyjść. 
Cisza. 
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- Bosmanie, odezwij się. Możesz już wyjść! 
Cisza. 
- Poszukajcie go! 
Najpierw szukały dwie, potem cztery, wreszcie zostawiłam jedną przy sterze i sama też  

dołączyłam do poszukiwań. Do licha, przecież Kuter nie Batory, syn nie szpilka. Gdzie siedzi 
ten „blinda”? Nie siedział, a leżał. W środku między warstwami zapasowych żagli. Gdy po 
piętnastu minutach wyciągnęłyśmy go stamtąd, miał minę bardzo przerażoną. 

- Czy oni już poszli? 
- Kto? 
- Ci, co mnie szukali. 
No cóż, nie wyprowadziłam go z błędu. Odtąd zawsze przy wychodzeniu i wchodzeniu 

do portu znikał „jak sen złoty” i dopiero z dala od strażnicy stawiał swe pierwsze żeglarskie 
kroki. 

 
 

„Mama Kapitan”- Janka Kaszyńska z Ewą Nagurską ( w czapeczce) 
 
Zupełnie inaczej zachowuje się jednak człowiek na jachcie, gdy ma 12 lat, dwa obozy 

żeglarskie za sobą i książeczkę żeglarską ze stopniem żeglarza. Ho, ho, to już nie jakiś „blin-
da”.  

Pierwszy dłuższy rejs odbył Jędrek z grupą kursantów na Darze Opola z Jastarni do 
Gdyni. Był to także pierwszy dłuższy samodzielny rejs Mamy-Kapitana na tym dość dużym 
„shipie” i chyba pierwszy w życiu rejs pewnego małego kotka, czarnego w białe łatki. Więc 
płynęliśmy do tej Gdyni, a że wiała siódemka, to tylko na foku i na bezanie, monotonnie hal-
sując pod wiatr. Jeden zwrot, drugi zwrot, trzeci... Fala krótka, złośliwa, nieprzyjemna – zało-
ga cicha, spokojna, żółta. Kursant Jędrek też. No i co tu robić?  

- Zbiórka załogi na lewej burcie! 
Stoją sobie blade twarze i smętnie patrzą w siną dal. Kursant Jędrek też. I stoi także 

Mama-kapitan i roztrząsa w duchu dylemat: czym jest bardziej Mamą, czy Kapitanem? 
- Droga załogo, przy tym kierunku wiatru nie ma sensu, żebyście wszyscy siedzieli na 
      pokładzie. Na deku zostaną trzy osoby: „oko”, sternik i łącznik na śródokręciu. Za  
     godzinę zmiana. Reszta pod pokład! 

Kapitan zarządził, a Mama zeszła pod pokład, złapała dziecię za kołnierz, załadowała 
do kapitańskiej koi i przykryła dwoma kocami. Po czym Kapitan wszedł do mesy, obejrzał, 
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czy wszystko pod pokładem jest w porządku, gdy nagle z kapitańskiej kabiny rozległo się 
całkiem nie służbowe wołanie: 

- Mamo! 
Mama-Kapitan weszła do kabiny, starannie zamykając za sobą drzwi. 
- No? 
- Ja chcę kotka! 
- Leż cicho i nie odzywaj się! Ma być natychmiast cisza! 
Kapitan wyszedł na pokład, zlustrował jacht od dziobu do rufy, zganił sternika za scho-

dzenie z kursu, zmienił „oko”, obejrzał przez lornetkę zarys boi, a Mama w międzyczasie 
myślała: Gdzie u diabła może być ten kotek? 

Ponieważ na deku sytuacja była jasna i nie wymagała żadnej interwencji, Kapitan 
zszedł pod pokład. Załoga nieprzyzwyczajona do kiwania poukładała się w kojach – to i le-
piej. Mama na czworakach ruszyła do akcji... Tu go nie ma, tam też nie... No, wreszcie – mą-
dra kocina ułożyła się nisko na środku jachtu w miejscu najmniejszego kołysania. 

Po dwóch godzinach jacht doczłapał się pod brzegi Gdyni. Fala uspokoiła się, a załoga 
nawet niewzywana wyszła na pokład. Kapitan podał nowy kurs i zszedł do swojej kabiny. 
Mama zajrzała ciekawie do koi zasłoniętej firanką. Kursant Jędrek spał z kotkiem w obję-
ciach. Kursant był różowy jak prosiaczek, a kot mruczał zwyczajem wszystkich zadowolo-
nych kotów.  

W dwa tygodnie później telewizja kręciła film z życia ośrodka w Jastarni. Zadanie było 
trudne, bo akwen obejmowany przez kamery był bardzo mały, halsowało mnóstwo jachtów, 
wśród nich także Dar Opola. Mama-Kapitan musiała całą uwagę zwrócić na manewrowanie 
jachtem. Wreszcie skończyło się.  

- No synku, o co pytał cię pan redaktor? 
- Pytał, kim chcę zostać. 
- No i... 
- Powiedziałem, że chcę zostać kapitanem. Jak Tatuś. 

 
                                                                              Janina Kaszyńska (Mama-Kapitan) 
 
 
 

Pamiętam 
 

W Święta Bożego Narodzenia na przełomie XX i XXI wieku naszła mnie nostalgia. 
Mazury sprzed pół wieku. Boże, jaki ja już jestem stary! 

Pamiętam. Rok 1955 - pierwsza połowa sierpnia. Przed oczyma mam stażowy rejs 
mazurski. Ponad 10 drewnianych dezetek, każda z pełną obsadą opaloną na brąz, każda ma-
lowana na szary, bojowy kolor marwoju, 
na dziobach duże, białe numery 
taktyczne, falszburty na orzech jasny, 
wiosła jak pajęcze odnóża z jasnej sosny. 
Wszystko to ustawione w szeregu u 
wylotu z Jeziora Mikołajewskiego na 
Śniardwy. Pora popołudniowa, włoski 
błękit nieba nad nami, słońce. I nagle na 
strzał z rakietnicy - cała naprzód do 
Pajęczej. To były dopiero regaty!  

Pamiętam. Rejsy stażowe! To 
były rejsy! Nie jakieś tam byle co! 
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Najpierw tydzień wiosłowania, choć tęgo wiało. Potem tydzień żeglowania, choć nie wiało 
już wcale, a często i mżyło. Ręce tak spracowane od wiosłowania, że na poduszkach dłoni 
można było kłaść zapalone zapałki, a z trzymaniem ołówka były poważne kłopoty. Sypiało 
się na łodziach, na ułożonych na ławkach wiosłach w przydzielonych, trochę zapleśniałych 
kufajkach, pod namiotem z grota rozpiętym między masztami dezety. Pod głową stary kapok. 
Jako środek ratunkowy tonął natychmiast po wrzuceniu do wody, ale za poduszkę mógł słu-
żyć.  

Na zakończenie rejsu stażowego był w ośrodku LPŻ w Giżycku egzamin na sternika 
jachtowego. Nie zapomnę nigdy tego egzaminu. Nie zapomnę, kiedy to ja – technik uległem 
humaniście Bolkowi Kowalskiemu i przystałem na to, że im ster bliżej środka jachtu, tym 
skuteczniejszy, choć akurat jest odwrotnie. No cóż, chciałem zdać. I tak nie zdałem mimo 
prawidłowych manewrów w stylu „ pożar na dziobie”, „pożar na rufie”. Ówczesna zmora 
wszystkich zdających „Punia” (starzy wiedzą, kto zacz) orzekła, że źle, a było dobrze. Że 
było dobrze pokazaliśmy po egzaminie z również oblanym kolegą naszą manewrówkę! We 
dwóch na dezecie pod pełnymi żaglami przy czwórce Beauforta wywinęliśmy taką „magister-
kę”, że ludzie na czele z Punią pryskali z kei, gdzie pieprz rośnie. Rżnęliśmy fordzielem pro-
sto na pomost na strasznym szwungu po to, by w ostatniej chwili wykręcić do półwiatru, wy-
luzować do łopotu, wytracić resztę inercji fokiem na wiatr i dobić burtą „na jajko”. I cumy na 
ląd. Tak się pływa, pani Puniu! Dwója z „manewrówki”! Też coś!  

 W kilka lat potem powtórzyłem to samo w basenie jachtowym w Gdyni na „Borucie” 
w czasie egzaminu na sternika morskiego. Zdałem, ale nie było Puni. Tak w ogóle to lubię 
dochodzić „na jajko”. Młodzież niech się zapyta staruchów, co to znaczy.  

 Pamiętam. Kiedyś na Mazurach w czasie rejsu rzuciłem „mięsem” w obecności kole-
żanek. Było to wtedy bardzo nie na miejscu, jako że w obecności kobiet, nie rzucało się „mię-
sem”, a dziewczyny nie używały go wcale. Nie to, co teraz. Uszy więdną. Żadnych zahamo-
wań!  

Pamiętam. Inny rejs mazurski. W lipcu 1955 roku, na Mazurach w skład kadry rejsu 
wchodziły takie tuzy żeglarstwa jak Bolek Kowalski, dziś pan kapitan Bolesław Kowalski, 
inna znana postać – Andrzej Drapella (nie ten od „Polfarmy-Warty”), Punia, nazwiska nieste-
ty nie pamiętam. Pisała kiedyś do „Żagli” w kąciku kulinarnym. Poza tym szereg ludzi już nie 
o ogólnopolskiej sławie, ale lokalnej na pewno.  

 W czasie tego rejsu spod Fuledzkiego Rogu odwoziliśmy nocą na omedze do Giżycka 
na pociąg do Warszawy Bolka Kowalskiego. Śpieszył się na Międzynarodowy Festiwal Mło-
dzieży i Studentów.  

  Pamiętam. Z Boleslawem Kowalskim spotkałem się jeszcze tylko jeden raz trzy lata 
później w pamiętnym rejsie „na cumach”. 
Zjechaliśmy się do Gdyni na rejs, który miał 
się odbyć na „Mariuszu Zaruskim”, ale się nie 
odbył, bo ktoś w Zarządzie Głównym LPŻ całą 
przewidzianą do zaokrętowania załogę roz-
parcelował proporcjonalnie na wszystkie rejsy 
w sezonie. Z braku obsady przybyłe niedobitki 
przewieziono na pokładzie flagowego w LPŻ 
ORP- Podhalanin do Jastarni, aby obsadzić 
nimi dwa kompletnie ograbione z czci i wiary 
jachty. 

  
                                                                      „Polaris”  w basenie portowym Jastarni 
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Bolesław Kowalski z częścią załogi objął dowodzenie słynnej żaglowej łodzi podwod-
nej s/y Andromeda, którą kształty preferowały do pływania w sztormie, raczej tuż pod po-
wierzchnią wody. A ja miałem szczęście dostać się pod komendę Leonida Teligi na konika 
morskiego s/y Pietrek, którego po przeprowadzeniu do Gdyni wyposażyliśmy, aby po tygo-
dniu wyjechać z kwitkiem do domu, bo urlop się skończył. Stąd mój rejs „na cumach” z ża-
lem opisany potem w „Morzu”, za co ówczesny kierownik Wydziału Wodnego w Zarządzie 
Głównym LPŻ odwracał się do mnie plecami. Ale nie żałuję. Przez tydzień, bowiem, mogłem 
wsłuchiwać się we wspaniałe opowieści Leonida Teligi, na które skutecznie go naciągaliśmy 
po komendzie „cisza nocna”.  

Czasy były ciężkie, żeglarstwo prymitywne, pływanie morskie ograniczone. Ale jakie 
to były czasy! Mazury jeszcze dzikie, piękne i niezaśmiecone. Wodę piło się wprost z jeziora, 
tak była czysta, tyle że w kawie pływały niekiedy larwy komarów. Było barwnie i wspaniale, 
bo byliśmy młodzi. Szkoda, że to już tylko wspomnienia. 

 
 Stefan Workert 

 
Siła miło ści 

 
Latem 1954 roku byłam podinstruktorem w COS w Giżycku. Codziennie godzinami 

ćwiczyłam z kursantami na DZ-ach wiosłowanie, stawianie żagli, kładzenie masztów i że-
glowanie. To był lipiec, ale przyszedł silny wiatr i zrobiło się chłodno. 

 

 
  

COS w Giżycku 
 Któregoś dnia monotonię szkoleniową przerwał alarm i to nie taki sobie dla sprawdze-

nia sprawności załóg. Wyraźnie widać było, że wydarzyło się coś niedobrego. Zdenerwowany 
komendant Ośrodka wysłał na jezioro dwie DZ-y z silnymi chłopakami i wydawał jeszcze 
jakieś polecenia. Kiedy trochę ucichło zapytałam, co się stało. Powiedział, że jakiś wypadek 
mieli żeglarze w okolicach wyspy. 

Uprzytomniłam sobie wtedy, że to może dotyczyć Eli Pydówny i Edka Pawlaczyka, 
którzy parę dni wcześniej wypłynęli malutką P-5, którą zbudował Edek, właśnie na wyspę. 
Kiedy wypatrywałam naszych DZ na jeziorze, do Ośrodka wjechała wojskowa ciężarówka, a 
na niej Ela owinięta w koc, bo miała na sobie tylko kostium kąpielowy. Zaczęły się nerwowe 
wypytywania i opowiadania, a przede wszystkim pożyczanie ubrań dla Eli.  
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To, co się wydarzyło, wyglądało tak – 
przytaczam relację Eli. To był ich przedślubny 
rejs. Na malutkiej P-5 (większy kajak z żaglem) 
żeglowali po Mazurach. Na Niegocinie stanęli na 
jedynej na tym jeziorze wyspie. Zmieniła się po-
goda, zrobiło się chłodno i sztormowo, nie mogli 
więc z wyspy ruszyć się, bo było to 
niebezpieczne. Kiedy skończyła im się żywność, 
zostały tylko dwa słoiki dżemu, Edek postanowił 

popłynąć po zaopatrzenie. Mimo protestów Eli wypłynął pustą łódką. Ela obserwowała, jak 
płynie. W pewnym momencie zobaczyła, że przy silnym szkwale łódka wyłożyła się.  

Wołała o pomoc przepływające łódki, ale przy tym wietrze nie słyszeli jej. Nie zwracali 
też uwagi na sygnały semaforem, kiedy w ten sposób prosiła o pomoc. Było chłodno. Wie-
działa, że Edek jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Rozebrała się więc do kostiumu i po-
płynęła wpław szukać ratunku. Płynąc nie widziała dryfującej łódki z Edkiem.  

Dopłynęła do brzegu i biegła brzegiem, wypatrując Edka i kogoś do pomocy. Na szczę-
ście zobaczyła łódkę rybacką na brzegu. Kamieniem zaczęła rozbijać kłódkę łódki. Dobry los 
zesłał młodego człowieka. Powiedziała, o co chodzi. Chłopak rozbił kłódkę, wsiedli do łódki i 
wypłynęli szukać Edka.  

Po jakimś czasie zauważyli go. Podpłynęli. Edek był już prawie nieprzytomny, ale tak 
mocno trzymał się łódki, że przy tej fali nie mogli go oderwać. Więc chłopak wiosłował, a Ela 
trzymała Edka razem z P-5 i tak dotarli do brzegu. Dopiero teraz udało się zdjąć Edka z łódki.  

Chłopak wziął go na plecy i przy pomocy Eli zaniósł do pierwszego i jedynego w okoli-
cy budynku. Okazało się, że była to ferma drobiowa, przy której mieściła się maleńka paka-
mera dla stróża. Tam na łóżku położyli Edka, rozebrali z mokrych ubrań. Był nadal nieprzy-
tomny, a do tego dostał strasznych dreszczy. Ela nacierała go przez koc i mocno trzymała, 
żeby nie spadł z łóżka. W pewnym momencie otworzył oczy i po jakimś czasie zaczął odzy-
skiwać przytomność, ale nadal strasznie się trząsł.  

W tym czasie ktoś, pewnie ten chłopak, zawiadomił komendę COS w Giżycku o wy-
padku. Dlatego po jakimś czasie przyjechała wojskowa ciężarówka z żołnierzami. Najpierw 
zaczęli się śmiać. No, bo dziewczyna w kostiumie, a chłopak w slipkach. Ale kiedy zobaczyli, 
w jakim stanie jest Edek szybko ich załadowali owiniętych w koce i zawieźli najpierw do 
szpitala w Giżycku, w którym Edek został, a potem do naszego Ośrodka z Elą. 

Edek w szpitalu dostał zastrzyki oraz leki przeciw wyziębieniu organizmu i szybko do-
szedł do siebie. Drugiego dnia już był w Ośrodku.  

Następnego dnia popłynęliśmy DZ-tą na wyspę zabrać ich rzeczy i do ludzi z tej fermy, 
aby im podziękować i oddać koce. Ela i Edek wyszli z tego cudem, ale cało. Tylko łódeczka 
P-5 przepadła. Ktoś ją ukradł. 

Kiedy przypominam sobie tamto wydarzenie, działania Eli, jej odwagę i determinację, 
przychodzą mi takie refleksje: 

Jak silna musiała być jej miłość do Edka, bo przecież ryzykowała swoje życie?  
Jak dobrze trzeba umieć pływać, żeby porwać się na coś takiego i odnieść sukces, czyli 

po prostu nie utonąć? A do brzegu jeziora był kawał drogi, do tego fala i zimno. 
Ich ślub odbył się wkrótce. Dokładnie 30 października 1954 roku i jak wiemy do śmier-

ci Edka w 1981 roku byli bardzo dobrym małżeństwem. 
A z żeglowania nie zrezygnowali. 
 
                                                                                                             Barbara Machejko 
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Walizka 
 

Przeglądam moją książeczkę żeglarską. „W rejsach po wodach osłoniętych i śródlą-
dowych” kilka wpisów. Każdy z nich to niezapomniane wspomnienie. Wspomnienia? Coraz o 
nie trudniej. Pamięć zawodzi. Wszystko z upływem lat blednie, wypłaszcza się, zaciera powo-
lutku i zanika nieuchronnie. Jednak pewne fragmenty z żeglarskiego żywota wyjątkowo za-
padają w pamięć. Zwłaszcza, gdy w swoim czasie dopiekły kpiną.  

 
  Takim niezatartym wspomnieniem jest rejs 
dezetą po Mazurach już po głównym sezonie we 
wrześniu 1956 roku. Pływaliśmy ze studentami 
łódzkiej Akademii Medycznej. Była niepełna załoga, 
bo zamiast jedenastu, czyli pełnej obsady 
wioślarskiej, było nas osiem osób. Kapitaniła Ela 
Pawlaczyk. Ja jako pomagier, czyli sternik. Nie 
pamiętam, czy był to rejs stażowy, czy towarzyski. 
Czegoś tam tych przyszłych medyków uczyliśmy. 
Przejechaliśmy jeziora wzdłuż i w poprzek. Od 
Giżycka po Węgorzewo, Czarcią Wyspę na 
Śniardwach i do Giżycka z powrotem. Łącznie 
czterysta osiemdziesiąt kilometrów wodą w dwa 
tygodnie. Niezły wynik. 

Oprócz Eli i mnie na pokładzie byli Kuba 
Jakubowski z Hanką, jego późniejszą żoną, 
dziewczyna, na którą wołaliśmy „Wacuś” ze swoim 
piekielnie zazdrosnym chłopakiem, Zbyszek, ale nie 
Ostrowski i „obiekt niezidentyfikowany” nieco 

kulejąca, nierzucająca się specjalnie w oczy dziewczyna. Nie pamiętam dokładnie jak prze-
pędzlowaliśmy całą trasę, ale najbardziej zapadły mi w pamięć wypady z Mikołajek na Śniar-
dwy i z powrotem. 

W tamtych latach ambicją każdego żeglarza było posiadanie dużego, brezentowego 
wora, najlepiej z napisem „US Army”, w którym upychało się wszystkie niezbędne bambetle. 
Mnie na takie ambicje po prostu nie było stać. To trochę kosztowało. Zapakowałem więc na 
tę wyprawę swój cały ekwipaż do takiej zwyczajnej walizki ze sprasowanej fibry, z jakimi 
jeździło się wtedy na wczasy. Za wygodne na szalupie to nie było. Zawadzała, przelatywała z 
kąta w kąt i nijak nie można było jej porządnie zaształować. Pod tym względem wymagała z 
mojej strony ciągłej troski i nadzoru. Miała jednak jedną niezaprzeczalną zaletę. Nie przema-
kała jak worki i dzięki temu miałem zawsze suche ciuchy.  

Rejs upływał przyjemnie, pogoda o tej porze roku była wspaniała. Ciepło, słonecznie, 
tylko z wiatrem kiepskawo. Przepychaliśmy się zatem to na żaglach, to na wiosłach, to w ka-
nałach na burłaka. O silnikach pomocniczych można było tylko pomarzyć. Nie te czasy. Nie 
występowały na rynku.  

Któregoś dnia burłaczyłem na kanale. Zwykle przed mostami rozpędzało się łódkę, 
sternik podpływał po burłaka, burłak wskakiwał do środka w biegu i na inercji przechodziło 
się pod mostem. Za mostem burłak wysiadał i dalej pełnił swoją rolę pociągowego muła.  

Mnie się owego dnia nie udało wskoczyć, a łódka płynęła szparko. 
 Ela potem w klubie opowiadała to mniej więcej tak: „Płyniemy, łódka rozgoniona jako żywo, 
steruję, podchodzę możliwie blisko brzegu i krzyczę – Stefan, skacz! A Stefan nie skacze. Bał 
się, że wpadnie do wody. Więc my sterujemy pod most, a Stefan co tchu pod górkę na nasyp i 
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po mostku tup, tup, tup  na drugą stronę”. Koniec cytatu. Ale śmieszne, nie ma co. Gamoń 
taki, że nie wskoczył. No, niech będzie moja strata! 

Na pewnym etapie rejsu Mikołajki stały się naszą bazą wypadową. W dzień, kiedy 
wiaterek zdychał, siedzieliśmy przy nabrzeżu i spaliśmy. Pod wieczór wiatr się ruszał, więc 
wychodziliśmy na Śniardwy na nocne pływania. 
Rzadko rozpinaliśmy namiot z żagli na postoju, 
jeśli już, to spało się na rozłożonych wzdłuż 
wiosłach przykrytych kocami. Cztery osoby spały 
przy skrzynce mieczowej i cztery na rufie, gdzie 
był kawałek pokładu obok sternika. W nocy, kiedy 
żagle były w użyciu, część załogi też tak spała, z 
tym, że dwie osoby były zajęte prowadzeniem 
łódki. Jedna na sterze i druga „na oku”. „Oko” 
wystawialiśmy ze względu na rybaków. W 
bezksiężycowe noce często jedynie odgłosy ich 
gadek informowały, że są gdzieś przed dziobem. 
Świateł ani rybacy, ani my nie nosiliśmy. 

Za którymś razem zaszliśmy o zmroku na 
Pajęczą, rozpaliliśmy ognisko i jedyną półlitrówkę wódki na osiem osób postawiliśmy w wo-
dzie obok wysztrandowanej szalupy. Wieczorami było chłodno, więc zamierzaliśmy trochę 
ochrzcić sobie kawę. My sobie gadu gadu, ogienek iskierkami strzela, aż tu z mroku wyłania 
się jak zjawa Omega i dwóch załogantów. Zbliżają się i sztrandują obok dezety. A tam nasz 
wódka. Nie potłukła się, ale musieliśmy mieć nietęgie miny skoro przybysze zapytali: „Co się 
stało?”. Nic się nie stało, tylko do pół litra było nas już dziesięcioro.  

Innym razem tak jakoś wyszło, że „Wacuś” miała spać obok jakiegoś innego chłopa. 
Też problem! Chłop czy nie chłop, okutane to w ciuchy, czy w koce, to tylko ”sztormowy 
tobołek”, ale partner „Wacusia” wywołał piekielną awanturę. Skończyło się na tym, że oboje 
zmustrowali rankiem w Mikołajkach i przedwcześnie wyjechali do Łodzi. Co to ślepa za-
zdrość robi z ludzi. Nie wiem, czy z tego było w przyszłości małżeństwo.  

Kiedy cumowaliśmy w Mikołajkach przy nabrzeżu naprzeciwko karczmy, to wchodzi-
liśmy do niej często na jakiś posiłek. W sezonie było tam zawsze gwarno, pełno dymu od 
papierosów i fajek i wiele znajomych twarzy. Po sezonie było pustawo. Piwa to chyba wtedy 
nikt nie pił. Wpadało się na „setkę” albo dwie ”pięćdziesiątki”, co na jedno wychodziło. Tyl-
ko dłużej trwało.  

Pewnej nocy wiało nieźle. Na sterze jak zwykle ktoś, a reszta na nawietrznej, okutana 
od wiatru. Byłem tej nocy wykończony trudami żeglarskiego rzemiosła, więc rozłożyłem się 
na wiosłach obok skrzyni mieczowej i usnąłem. Przedtem jednak za głową na ławce położy-
łem walizkę. Skrzynia mieczowa w dawnych drewnianych dezetach była ze stalowej blachy a 
w niej pracował dość ciężki blaszany miecz. Woda w skrzynce pochlupywała miarowo i sen 
przyszedł prędko. Aż tu nagle rozlega się w tej całej blasze niesamowity łomot. Zrywam się 
na równe nogi, nie bardzo wiem, co się dzieje, łódka zmienia hals, a ja pierwsze, co widzę, to 
zjeżdżającą od skrzynki do burty moja walizkę. Niewiele myśląc – cap za nią. W tym mo-
mencie mimo całego dramatyzmu sytuacji rozlega się rozbawiony ryk całej załogi: „Stefan, 
co wysiadasz?” 

I tak oto przez długie, klubowe wieczory przy niejednej okazji krążyła opowieść o 
tym, jak to Stefan na środku Śniardw wysiadał z łódki z walizką w ręku.  

A oni po prostu wpadli wtedy koło Szerokiego Ostrowa na kamienie. 
 

Stefan Workert 
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Nie tylko ordery i sukcesy 
 
 

Żeglarz może i musi umieć wszystko. Więc, poza manewrowaniem, szyciem żagli, kla-
rowaniem pokładu, gotowaniem – czyli tym, co zamyka się w słowie „rejs”, dobry żeglarz w 
owym - sprzed wieku - czasie musiał (ale i chciał) znać inne gałęzie sportu. Było to kajakar-
stwo, pływanie bączkiem z jednym wiosłem (śrubkowanie), no i tak zwane sporty ogólnowoj-
skowe. A ponieważ w Łodzi było dużo dobrych żeglarzy, toteż, kiedy w roku 1954 zorgani-
zowano w Giżycku I Centralną Spartakiadę Wodną, wzięło w niej udział 22 zawodników z 
Łodzi i województwa. 

Dobrze szło strzelanie, bardzo dobrze marsz na azymut, a w pływaniu zdobyliśmy na-
wet wicemistrzostwo Spartakiady (powiem skromnie, to ja je zdobyłem). Byliśmy – my ło-
dzianie - pewni laurów. 

Oto kolejne zadanie: 
przeprawić się na drugą stronę 
kanału. Na szczęście znaleźliśmy 
w pobliskich krzakach linę. 
Marian Kopeć przepłynął z nią i 
zamocował wysoko do 
rosnącego na przeciwległym 
brzegu drzewa. 

Rozpoczęła się przeprawa 
w tzw. pełnym rynsztunku. A 
więc z maską przeciwgazową i z 
karabinkiem przeszedł po linie 
pierwszy zawodnik, drugi, trzeci. 
Zaczynał czwarty - Wiesiek 
Kośka. Gdy już był w połowie 
drogi, nogi oderwały mu się od liny. Próby zarzucenia ich ponownie na linę, pomimo dobrych 
rad słanych mu przez kolegów, nie udawały się. Więc starał się przesuwać tylko przy pomocy 
rąk. Szło mu niemrawo. Widać było, że ciało staje się coraz cięższe i nieuchronnie zbliża się 
moment kąpieli.  

Regulamin tej dyscypliny mówił wyraźnie: przeprawić się na drugą stronę kanału nie 
zamoczywszy maski przeciwgazowej i karabinka. Pomny tego, dyndający nad wodą zawod-
nik zaproponował przepływającej załodze „cywilnego” kajaka, że do nich wskoczy. Niestety 
mało koleżeńscy turyści gwałtownie przyśpieszyli wiosłowanie i zniknęli z pola widzenia, 
unikając w ten sposób wspólnej kąpieli. 

Jeszcze minuta, jeszcze 30 sekund i zmęczony Wiesiek z okrzykiem – ja p...... taką  
spartakiadę! - porzuciwszy zbawczą linę, spadł do wody. Najpierw wynurzyła się maska 
przeciw gazowa, potem lufa karabinka, wreszcie sam delikwent, któremu na pomoc skoczył 
Marian Kopeć i doholował do brzegu. Całej akcji towarzyszył rechot tarzających się po ziemi 
kolegów i członków komisji sędziowskiej, która z wielką radością wlepiła nam punkty karne. 

Do Łodzi wróciliśmy częściowo na tarczy ...... 
 
                                                                                                        Jerzy (Kuba) Górny 
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Pod babsk ą komend ą? – nigdy ! 

 
Nadchodzą wakacje 1960 roku. Jesteśmy po teoretycznym kursie żeglarskim na stopień 

żeglarza, po zajęciach praktycznych w szkutni i na wodzie (na Stawach Stefańskiego); ale to 
jeszcze nie koniec edukacji na ten najniższy stopień żeglarski. Jeszcze trzeba odbyć obóz że-
glarski i egzamin tam zdany mógł dopiero dać upragniony patent żeglarza.  
         Zapisaliśmy się więc z moim przyjacielem Andrzejem na taki obóz na jeziorach mazur-
skich i czekaliśmy z niecierpliwością nie tylko na sam obóz, ale i na wiadomości o kadrze i 
sprzęcie.  

Dotarła do mnie informacja, że komendantem obozu ma być Pawlaczyk. Ucieszyłem 
się, bo Edka uważaliśmy za najlepszego żeglarza, najlepszego szkutnika, a i szplajsów nikt 
nie potrafił robić tak jak on. A poza tym wyglądał jak Wiking (tyle, że bez brody) i był dla 
nas, początkujących żeglarzy, niekwestionowanym autorytetem. Żeglarskim idolem, jakby się 
powiedziało dzisiaj.          

Szybko jednak przyszło rozczarowanie – komendantem ma być wprawdzie Pawlaczyk, 
ale nie Edek, tylko Ela.  

Nie znałem Eli, ale wiadomość, że baba ma być komendantem odebrała mi ochotę na to 
szkolenie. Chciałem się nawet wypisać. Naczytałem się tylu książek o morzu, o słynnych wy-
prawach żeglarskich, o kliprach herbacianych i nie spotkałem czegoś takiego, żeby baba do-
wodziła najpodlejszą choćby łajbą, nie mówiąc o całej flotylli!! Nie do pomyślenia więc było, 
aby komendantem naszego obozu była baba i miała dowodzić flotyll ą składającą się z jed-
nostki flagowej – szóstki i dwóch piratów . 

Nie wypisałem się jednak. Odwiódł mnie od tego 
desperackiego postępku przyjaciel Andrzej. To 
wprawdzie nie Edek – powiedział – tylko Ela, ale zawsze 
Pawlaczyk. Żal mi było tego obozu, więc dałem się 
Andrzejowi przekonać. Odrzuciwszy książkowy 
stereotyp prawdziwego żeglarza i wszelkie emocje z tym 
związane, zawstydziłem się swojego uprzedzenia i 
uznałem, że to dobrze, że kobieta będzie naszym szefem, 
bo obecność niewiasty łagodzi obyczaje, a te w świecie 
żeglarskim – jak wiadomo – były, delikatnie mówiąc, 
szorstkie. Chyba zbyt szorstkie, jak na owe czasy. W 
pełni to zaakceptowałem i ....już nie musiałem się 
wypisywać. Obóz żeglarski był dla mnie uratowany.  
          I jaki to był obóz? Ela zapewniła wspaniałą 
atmosferę – koleżeńską i przyjazną z należytym 
respektem dla kadry, z poszanowaniem otoczenia i 
dbałością o sprzęt żeglarski. Nawet pogodę potrafiła 
zapewnić idealną! Ani kropli deszczu, dobre wiatry do 
żeglowania, ale i flauta do nauki wiosłowania – obo-
wiązkowo z piórkowaniem!  

Żałuję, że przez tyle lat będąc w tym samym klubie już nie byłem nigdy pod „babską 
komendą”. 
        

                                                                                             Rajmund Markowski  
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Wielkie zmywanie 
 

 Do ważnych, codziennych wydarzeń na „Repie” w czasie bliskiej współpracy  Małego 
Żeglarza ze mną było poobiednie zmywanie naczyń. Przewidując możliwość różnego rodzaju 
przypuszczeń i domysłów Czytelnika wyjaśniam, że inicjatorem, organizatorem i głównym 
realizatorem tych bardzo ważnych czynności był On. Ja grałem rolę pomocniczą, drugorzędną 
i grałem ją nienajlepiej.  

  On przyjmował 
pod opiekę na czas 
zmywania miski, tale-
rze, kubki, łyżki, wi-
delce i gary. Musiały 
być zebrane, zanurzone 
i opłukane wstępnie w 
wiadrze nr 1. Potem 
przechodziły przestrze-
gany systematycznie 
przez Mistrza cykl 
czterech kolejnych 

zmywań w ludwiku rozcieńczonym obficie wodą w wiadrze numer 2. Między zmywaniami 
były płukania w czystej wodzie. Na koniec wycieranie do sucha.  

Mistrz pracował w pozycji stojącej, w lekkim rozkroku. Opanowanie i pewność wi-
doczne w każdym ruchu mogły budzić zaufanie każdego, kto widział Małego Żeglarza pod-
czas zmywania. Uspokajał nawet mnie tak dalece, że zapominałem o nieracjonalnych właści-
wościach zmywanych przedmiotów. Właściwie, dlaczego miska miałaby upaść i rozbić się, a 
łyżka wypaść za burtę, a nie do kokpitu? W ciągu kilku dni Mistrz doszedł do takiej wprawy, 
że jego działanie było nie tylko bardzo skuteczne, ale i pełne artyzmu. Cieszyło to bardzo nas 
obu.  

Do moich obowiązków należało przede wszystkim dostarczanie wody, zużywaliśmy 
jej ogromną ilość. Wyciągałem wiadro po stronie burty, na której stał Mistrz. Wylewałem po 
przeciwnej. Zakres jednorazowego „transportu pionowego” równał się długości linki przy 
pałąku wiadra. Obudziwszy się wcześniej pewnego ranka i dokonując czerpania wody „na 
zapas” uświadomiłem sobie, że na życzenie Mistrza wyciągnąłem kilka „kilometrowiader”. 
Byłem z tego dumny. Dzięki zaangażowaniu i solidności Małego Żeglarza „repowe” naczynia 
błyszczały przez cały rejs czystością. Nie było ani jednego przypadku zachorowania na chole-
rę, dżumę, ospę lub biegunkę. Nie pojawił się na okręcie ani jeden szczur, karaluch, prusak 
ani inny zwierz. 

Obaj mieliśmy ogromną satysfakcję ze wspólnej pracy. Ja cieszyłem się, że Mistrz nie 
wypadł za burtę z kolejną miską szorowaną czwarty raz. Nagadaliśmy się zawsze do syta. 

 
*          *           * 

Widywałem Maćka kilka razy. Rósł i stawał się mężczyzną zachowując wszystkie 
swoje liczne zalety. 30 czerwca 2007 roku miałem zaszczyt być na Jego ślubie w kościele św. 
Jerzego. Wśród licznych uczestników uroczystości mogłem Go uścisnąć i życzyć wszystkie-
go, co najlepsze. 

 
P.S. Mały Żeglarz – Maciek Plichta, to wnuk Eli Pawlaczyk. W czasie opisywanych 

wydarzeń Maciek miał 3 i pół roku. 
 

 Lech Biedrzycki 
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Dobrze jest mie ć czasem troch ę szczęścia 
 

O zdarzeniu, które mi się przytrafiło, mało komu opowiadałem, bo trochę wstyd, ale po 
40 latach to, co kiedyś było może nawet groźne, dziś wygląda na zabawne. 

W lipcu 68 roku żeglowałem po Mazurach na BM-ce. Właśnie kończył się kolejny 
piękny dzień. Moja żona Krystyna i ja (czyli załoga BM ) szukaliśmy miejsca na postój. Słoń-
ce ma się ku zachodowi, a znane nam miejsce na Tałtach okazuje się zajęte. Płyniemy więc 
dalej do odkrytego kiedyś żelazistego źródełka.  

Dopłynęliśmy. Wyciągnąłem dziób łódki na brzeg, wyładowaliśmy sprzęt biwakowy, 
spojrzeliśmy i...jaki piękny widok zachodzącego słońca! Cisza, zapach ziół... 

Kiedy słońce skryło się za wzgórzem, czar minął. Więc – do roboty! Idziemy po resztę 
sprzętu do łódki, ale – o zgrozo - łódki nie ma! Dostrzegamy ją, jak w gasnącej poświacie, 
zmierza dziarsko w głąb jeziora. 

Pierwsza myśl – skoczyć do wody i gonić! Bez sensu. Łódka jest już daleko i raźno 
płynie, woda pełna roślinności, no a pływak nie „wyścigowiec”. 
           Ruszamy więc biegiem do odległego od nas o jakieś 300 m biwaku żeglarskiego. Oka-
zało się, że to nasi klubowi koledzy. Dwaj wioślarze pagajowi wskoczyli do swojej żaglówki 
(wiatru nie było) i pogonili za naszym uciekinierem. Długo ich nie było. Wreszcie w ciemno-
ści usłyszeliśmy plusk wioseł i wyłoniła się łódź holująca i „winowajca” na holu. Serdecznie 
dziękowaliśmy kolegom, a wioślarze dostali kilka konserw na pokrzepienie nadwątlonych sił. 
   

 
Mieliśmy szczęście. Dostrzegło nas oko opatrzności – bez pomocy kolegów mogliśmy 

już naszej łódki nie znaleźć. Dobrze jest mieć czasem trochę szczęścia.  
 

                                                                                                        Rajmund  Markowski 
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Kotwica 
 

  Kolejny rejs na Repie zapowiadał się dobrze. Pogoda dopisywała. Wody, słońca i 
wiatru dostaliśmy w odpowiednich proporcjach. 

  Moje dwie (bezpatentowe) żeglarki znały akwen, jacht i (bezpatentowego) kapitana. 
To wszystko nastrajało optymistycznie.  

  Tym razem miałem jednak nowe zadanie. Decyzją głównego inżyniera maszoperii 
Rep musiał mieć kotwicę-pług. Miałem być jednym z użytkowników „pługu”. Przez ogromny 
szacunek dla pomysłodawcy, decydenta i wykonawcy przygotowałem się starannie do zebra-
nia wszelkich uwag o „pługu” i przekazania autorowi. Kombinowałem, gdzie zrealizować 
pierwsze ”pługowe” kotwiczenie.  

 Okazja zdarzyła się pierwszego dnia. Podeszliśmy na resztkach popołudniowego wia-
tru do zatoki osłoniętej zalesionym brzegiem Nidzkiego. Kotwicowsko – marzenie. „Pług” 
poszedł w wodę sprawnie. Sprawdziłem, trzymał świetnie. Z taką kotwicą można spać spo-
kojnie…. 

 
 
  Rano dzień wstał piękny. Po posiłku postanowiliśmy pożeglować. Zgodnie ze wska-

zaniami autorów wielu podręczników żeglarskich należało sklarować jacht i rwać kotwicę. 
Moje żeglarki były tym razem zaabsorbowane klarem bardziej niż zwykle. Do rwania kotwicy 
nikt się nie rwał.  

  Uznałem, że mam okazję pokazać załodze, jak to się robi. Wybierając linę zameldo-
wałem sobie sam: Kotwica pion” i wydałem(sobie) komendę: Kotwicę rwij. Lina stawiała 
niespodziewanie duży opór. Rep przegłębiał się na dziób pod działaniem mojej siły ciężkości 
i siły moich mięśni. I nic! 

 Ostatnią deską ratunku był kabestan. Obłożyłem linę i zawalczyłem z korbą. Gdy koń-
czył mi się zapas sił, po obu stronach dziobu ukazało się pod powierzchnią wody coś długie-

go, białego. Bez trudu można było stwierdzić, że to 
nie wrak ani topielec, lecz pień dorodnej brzozy.  

 Chciałem dalej kręcić korbą, ale powstrzymał 
mnie Archimedes. Zrozumiałem, że gdy wyciągnę 
brzozę nad wodę, będzie jeszcze trudniej. Teraz trzeba 
było wykonać coś, co przypominało wyrywanie kości 
z mordy psa, który nie chce oddać. Posłużyłem się 
bosakiem. „Pług” oddal brzozę. Wróciła na dno. 

 
*          *          * 

 
Dla naukowego wyjaśnienia załodze zjawisk 

występujących podczas zdarzenia z brzozą postanowi-
łem wygłosić wykład. Odwołałem się do znanych 
autorytetów. Najpierw wyjaśniłem, dlaczego tak wol-
no kręciłem korbą: 
  1.  Zgodnie z twierdzeniem Newtona siła w linie 

oprócz obciążenia statystycznego(równego ciężarowi brzozy) miała jeszcze składową dyna-
miczną równą masie brzozy pomnożonej przez jej przyspieszenie. Gdybym gwałtowniej rwał, 
byłoby ciężej. 
  2.  Według Bernoullego opór wody przeciwdziałający ruchowi brzozy, będący dodatkową 
siłą, wzrastał ze wzrostem prędkości wybierania kotwicy. Skutek jak wyżej. 
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Zdawałem sobie sprawę z działania jeszcze jednej siły. Była to siła „przyssania” brzo-
zy do dna. Nie mogłem jednak znaleźć odpowiedniego autorytetu naukowego, więc ominąłem 
ten problem. 

  Na podstawie twierdzenia Archimedesa udowodniłem dziewczynom, że w wodzie 
one też są lżejsze niż po wyjściu z niej, podobnie jak brzoza. Uwierzyły mi, ale z trudem. Na 
koniec przyszły refleksje na temat autora „pługu”. 
  1. Kotwicę zaprojektował tak, że chwytała to, co leżało na dnie w połowie długości. To bar-
dzo ułatwiało wyciąganie! 
  2.  Pamiętał o kabestanie podczas projektowania. Ja początkowo o nim zapomniałem.  

Skończyłem okrzykiem na cześć głównego inżyniera maszoperii: PAWLE, JESTEŚ 
WIELKI! 

I wtedy….. obudziłem się. Ten wykład to nie była jawa, tylko mój sen następnej nocy. 
On mi się powtarzał….. 

 
Lech Biedrzycki 

 
 

Nocne pływanie na Śniardwach 
   

Obóz żeglarski na jeziorach mazurskich w roku 1960. Szkolenie na stopień żeglarza. W 
programie jest nocne pływanie po Śniardwach. 
          Przypływamy wczesnym popołudniem do Niedźwiedziego Rogu, gdzie robimy szybki 
posiłek, wyładowujemy sprzęt na brzeg i klarujemy łódki do nocnego pływania. Zabieramy 
kapoki i koce. Do jednego z Piratów instruktor zabiera Bogdana Włodarczyka, Jurka, który 
chciał być marynarzem i mnie.  

Wypływamy przed zachodem słońca, przy ładnej pogodzie i wietrze 3°B. Gdy oddalili-
śmy się od brzegu, nasz instruktor zawija się w koc i pakuje do dziobu, wydając tylko jeden 
rozkaz – tylko mnie nie utopcie – a my ustalamy, jak będziemy się zmieniać przy sterze i szo-
tach.  

          Z początku z dziobu wydobywały się jakieś mało 
zrozumiałe pomruki niezadowolenia (gdy łódka 
wyczyniała harce lub żagiel załopotał). Później już go 
nie słyszeliśmy. Może, dlatego że mocno spał, albo z 
powodu gwizdu wciąż tężejącego wiatru, szumu 
rozkołysanego jeziora i łomotu fal o kadłub naszej 
łódki.  

Gdzieś bokiem przechodziła burza. W oddali 
słyszeliśmy dudnienie grzmotów. Skrzydło burzy 
zahaczyło o Śniardwy. Chmury szybko płynęły nad 
naszymi głowami, odsłaniając na chwilę pełnię 
księżyca. Na moment robiło się jaśniej, fale błyskały 
srebrem, by zaraz pogrążyć nas w jeszcze głębszej 
ciemności. 
          Koledzy zawinięci w koce posnęli, a ja - cały 
szczęśliwy - mogłem orać jezioro we wszystkie strony. 
Świt zastał nas pod Okartowem. Wziąłem kurs na 

Mikołajki, żeby wcześniej nie zakończyć tego pięknego pływania. Gdy zostawialiśmy za sobą 
wyspy Czarcią i Pajęczą, spostrzegłem wypływającą na jezioro łódkę. Tak wcześnie? Gdy po 
chwili obejrzałem się, zobaczyłem tę łódkę stojącą bez żagli, w przechyle i z załogą krzątają-
cą się gorączkowo po pokładzie. Pewnie siedzą na kamieniach - pomyślałem. No to na zakoń-
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czenie będzie jeszcze akcja ratunkowa. Z obudzoną załogą zrobiliśmy zwrot w kierunku po-
trzebujących pomocy. Uprzedziła nas inna żaglówka, która także wyszła zza wyspy. W tej 
sytuacji wróciliśmy na kurs na Niedźwiedzi Róg, do którego dopłynęliśmy już w ciepłych 
promieniach wschodzącego słońca. Dziwne było to, że po nocnym pływaniu wszyscy byliśmy 
radośni i rześcy, a niektórzy nawet wyspani. 

Fajnie było, tylko przez kilka dni czułem nadwerężony bark po kilkugodzinnym siedze-
niu przy sterze. Przynajmniej jest, co wspominać. 
 
                                                                                                                   Rajmund Markowski 
 
 

 
Huragan na jeziorze Dargin 

 
27 sierpnia 2007 roku miało miejsce na Jeziorach Mazurskich bardzo silne, rzadko 

spotykane uderzenie wiatru huraganowego, zwanego przez żeglarzy „białym szkwałem”. 
Trwało tylko kilkanaście minut, ale spowodowało uszkodzenie wielu jachtów, zatopienie wie-
lu z nich i śmierć 12 osób spośród około 300 wtedy pływających.  

Chcę opowiedzieć, jak to się stało, że wyszliśmy z tego bez szwanku. Szkwał nie wy-
rządził nam żadnych szkód. Pływaliśmy na jachcie Mega typu Venus należącym do flotylli 
Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej. Było nas na jachcie czworo dorosłych i  dwoje 
dzieci w wieku lat 11 i 12. Dzieci i dwoje dorosłych nie miało żadnego doświadczenia żeglar-
skiego. Doświadczenie miała Kasia Bednarczyk, żeglarz jachtowy, nasz kapitan na jachcie i 
niżej podpisana, sternik morski, babcia tych dzieci. Kasia, niezwykle odpowiedzialna, staran-
na, wręcz perfekcyjna, a ta druga „wyga żeglarska” opanowana żądzą przekazania swej miło-
ści do żeglarstwa piątce swoich wnuków, z których dwoje było właśnie wtedy na jachcie.  

Przed szkwałem przez wiele godzin na jachcie atmosfera była absolutnie plażowa, bo 
takie były warunki pogodowe. Z długiej monotonii plażowania w próbach ochrony przed 
wściekle prażącym słońcem ujrzeliśmy w pewnym momencie na wschodzie od strony Węgo-
rzewa ciemno szarą ścianę nieba, a potem jaskrawo zieloną wodę jeziora. 

Znajdowaliśmy się na wodzie w odległości 1 Mm od wejścia do portu jachtowego w 
Sztynorcie na jeziorze Dargin. Poczuliśmy nagły piekielnie gwałtowny dmuch wiatru i głębo-
ki przechył jachtu. Woda zaczęła wlewać się przez burtę. 
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Uderzył nas wrzask kapitana „Do grota!” Stałam się cała elastycznym ciałem małpy, 
jak podczas sztormu na morzu. Zrywem dopadłam grota. Od wywrotki uratowało nas chyba 
to, że fał grota nie był zabuchtowany, lecz ułożony na knadze. Błyskawicznie zaczęłam 
„rwać” grota w dół. Pomogło mi tych dwoje dorosłych. Venuska nasza kochana jak dziecięca 
zabawka wańka-wstańka wróciła od razu do pionu. Dzieci przytomnie w momencie przechyłu 
wydobyły się z mesy do kokpitu. Nasza kapitan szarpała się z zapaleniem silnika Po siedmiu 
próbach zaskoczył i zapalił. Warkot jego pracy przyjęliśmy jak muzykę szczęśliwego ocale-
nia. 

I wtedy spadła na nas ściana lodowatego deszczu. Wkrótce znaleźliśmy się w trzci-
nach i to już był koniec naszej przygody. Dłużył się tylko czas moknięcia i marznięcia. Zdzi-
wiło nas, że taka ekstremalna mobilizacja potrzebna była w tak krótkim czasie, ale ile to trwa-
ło nie sposób nam było dokładnie ocenić, bo przebywaliśmy wtedy w stanie świadomości 
„być albo nie być”. Jesteśmy dumni z naszej dzielności i szczęśliwi, ale na drugi raz przezor-
niej przygotujemy się do przygody tego rodzaju. 

 
                                              Agnieszka Kurkowska-Mielczarek 

 
 

     Nasi bosmani 
 

Był taki czas, kiedy Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, a jeszcze wcześniej Sek-
cja Żeglarska Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej, odnotowały w Łodzi więcej żeglarzy 
niż było piłkarzy. Najsilniejsze kluby żeglarskie były zrzeszone w Lidze Morskiej, Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i w ZHP. Zaczynałem swoje żeglowanie w roku 
1951, mogę więc sięgnąć do wspomnień, a jest tego tyle, że i na grubą książkę by wystarczy-
ło. Z tejże więc księgi wybrałem opowieść o naszych bosmanach.  

Bosman był zawsze pracownikiem na etacie. Mój klub najpierw był pod kuratelą Li-
gi Morskiej, potem po jej likwidacji poszedł pod skrzydła Ligi Przyjaciół Żołnierza i wreszcie 
Ligi Obrony Kraju. 

Zanim spiętrzono rzekę Ner w Stawy Stefańskiego w Rudzie Pabianickiej żeglar-
stwo korzystało z malutkiego stawu przy ulicy Przędzalnianej na Księżym Młynie. Na pół-
nocnym brzegu w dawnej powozowni pałacu fabrykanta Herbsta usadowił się harcerski klub 
Unia ze swoimi dużymi jak na tamte czasy jolkami typuW4 – łódzkiego konstruktora Stani-
sława Wajnikonisa, a na brzegu południowym w skromnym baraczku egzystowała Sekcja 
Sportów Wodnych Ligi Morskiej ze swoimi kilkoma kajakami z żaglem i niezapomnianymi 
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bączkami wiosłowo-żaglowymi typu BK. Większość sprzętu była budowana amatorsko, a 
część pochodziła z centralnego rozdzielnictwa. A że sprzęt był drewniany to i przy remontach 
pracy nie brakowało.  

W baraczku królował bosman Skierski. Kiedy pojawiałem się we wrotach padło sa-
kramentalne: 

- Co chciałeś? 
- Chciałem się zapisać do żeglarzy. 
- Dwie godziny skrobania, pół godziny pływania! 
I to było całe szkolenie. Tam też zaliczyłem pierwszą i jedyną w życiu wywrotkę 

pod żaglem. Na czym? A na bączku. Mój załogant miał wtedy aparat fotograficzny kodak z 
taką rozkładaną harmonijką, zakończoną obiektywem. Kiedy go potem po tej przygodzie 
składał, z harmonijki woda sikała wszystkimi dziurami. Ot,  pół godziny pływania. W marcu.  

Parę lat później dostaliśmy we władanie połowę budynku nad Stawami Stefańskie-
go. To była inna jakość. Duży hangar, duża woda, nowe łódki i nowy bosman. Długo klub 
szukał właściwego człowieka aż znalazł pana Kazia za poruczeniem miejscowego probosz-
cza. 

Solidny i pracowity człek. Bardzo dbał o porządek. Odwiedzałem hangar regularnie 
zawsze w soboty po południu i w niedzielę od rana. Bosman Kazio, z którym widziałem się 
poprzedniego dnia witał mnie w niedzielę tymi oto słowami: 

- Panie Stefanie, dawno pana tu nie widziałem. Tu taka jedna pytała o pana. Ładna i 
bogata. Ojciec ma tu obok szklarnie. Tylko ona ma jedna wadę.  

- Jaką, panie Kaziu? 
- Takie sobie nic, moczy się w nocy. 
Pan Kazio zmarł. Na jego miejsce nastał nowy bosman Krzysio. Krzysio pracował 

tylko pod okiem kierownika klubu Edka Pawlaczyka. Poza tym okiem to patentowany leń. W 
związku z tym za jego kadencji łódki na otwarcie każdego sezonu zawsze lepiły się od świe-
żej farby, bo Krzysio nie zdążył.  

Za panowania Krzysia zaczynaliśmy w hangarze budowę pierwszych łódek z lami-
natu. W przybudówce nad hangarem zalęgli się dzicy lokatorzy i nijak nie dali się usunąć. 

Władze dzielnicowe były bezradne. Kiedy 
laminowaliśmy, wszystkie smrody ze styrenu prze-
ciekały przez drewniany strop do „dzikich”. 
Przysyłali nam na kark kontrole z sanepidu. Lami-
nowanie było sporadyczne, więc kontrole nic nie 
stwierdzały, bo się zdążyło wysmrodzić. Kiedyś 
przyszli i indagują Krzysia: 
- Doszły do nas skargi lokatorów, że tutaj śmierdzi 
żywicą. 
- Panie - odrzekł Krzysio - ludzie do lasu jeżdżą, że-
by wąchać żywicę, a tym tam śmierdzi. Co za ludzie! 

Bosmani na innych przystaniach też mieli 
poczucie humoru np. do bosmana Krauzego w Gi-
życku posyłało się nowicjuszy po smar do kilwateru, 
za co kazał najpierw wybierać na omedze wodę ze 
skrzynki mieczowej. Była taka jedna dziewczyna, co 
utkała szparę szmatami i wybrała. Do sucha! 

 Tacy to byli nasi kochani bosmani. Niektóre imiona i nazwiska zostały przez 
autora zmienione, fakty na ogół są prawdziwe. 

 
 Stefan Workert 
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Barwna posta ć Klubu Sportów Wodnych – Jerzy Jochimek 
 

  Piszący te słowa i liczne grono jego kolegów modelarzy i żeglarzy spotykało się w 
lokalu KSW LOK przy ulicy Piotrkowskiej 272 b. KSW masowo szkolił młodzież nie tylko w 
żeglarstwie. Szkolenie obejmowało też ochotników do Marynarki Wojennej, kajakarzy, płe-
twonurków i modelarzy szkutniczych. 
  Oprócz tego, że sam szkoliłem się w sztuce żeglowania, to wyrosłem na niezłego in-
struktora modelarstwa i prowadziłem zajęcia z młodzieżą w klubowej modelarni. Modelar-
stwo w PRL miało się całkiem nieźle. Często wprawdzie brakowało urządzeń i materiałów, 
choć z trudem jakoś sobie radziliśmy. Modelarstwo było finansowane z państwowego roz-
dzielnika. Niestety dziś mamy o wiele mniej modelarni, choć rola wychowawcza tych placó-
wek była znacząca. Nikt młodzieży siłą do udziału w zajęciach nie naganiał. W takiej atmos-
ferze wyrosłem przy klubie nie tylko na modelarza, ale i na konstruktora jachtów.   
            Nasz Klub Sportów Wodnych miał siedzibę w pofabrykanckim pałacyku. Sala komin-
kowa i mniejsze sale wykładowe oraz biuro mieściły się na piętrze, a modelarnia zajmowała 
dwa pomieszczenia na parterze.  

W klubie przez cały dzień było gwarno. Odbywały się kursy, szkolenia różnego rodza-
ju, no i w czwartki bogate życie towarzyskie. Młodzi ludzie z różnych środowisk tworzyli 
grono przyjaciół i kolegów. Z tego środowiska wywodzą się trwające wiele lat serdeczne ko-
leżeńskie więzi, a także związki małżeńskie. Gdzie te czasy?! 

 Dziś klub nie ma już swojego lokalu, przystani i jachtów. Nie ma też modelarni, w 
której tyle lat pracowałem społecznie. Siłą napędową owych lat rozkwitu działalności klubu 
był Edek Pawlaczyk świetny organizator, inicjator wielu poczynań, z budową jachtów klubo-
wych włącznie. Wszędzie go było pełno i na wszystkim się znał. Cokolwiek robił, to robił 
dobrze.  
 

 
                            
                        W modelarni Klubu  Stefan Workert (z prawej) z kolegą.  

 
 Pewnego dnia pojawił się w klubie, wydawałoby się niepozorny człowiek i zaczął 

opowiadać o swoich pomysłach na katamaran. Akurat kończyłem zajęcia. Narzędzia sprząt-
nięte, sala zamieciona. Wieczór. Ostatnie – „Do widzenia, panie instruktorze” od wychodzą-
cych chłopców. Pakuję swoje szpargały, a tu wpada Edek i przedstawia mnie wspomnianemu 
człowiekowi jako speca od projektowania jachtów.  



 163

 A to pech! Zmęczony po całym dniu pracy – w zakładzie pierwsza zmiana, w mode-
larni druga – a tu jeszcze ktoś! Kto by przypuszczał, że stoi przede mną kawałek historii klu-
bu. Jak on się nazywał? …imek? Ach, Jochimek! Przycupnął na krześle i wyciąga z teczki 
„Teorię żeglowania” C. Marchaja i wskazując stronę z rysunkiem łódki klasy 5–0-5 mówi: 
„Co pan sądzi o przepiłowaniu kadłuba tej łódki na dwa? Dwie połówki połączone pomostem, 
na nim maszt w łożysku kulkowym, jak na Finnie i superszybki katamaran byłby gotowy”. 
Popatrzyłem na faceta. Chyba jakiś bzik?! 

 W Polsce niewiele wtedy wiedzieliśmy o katamaranach. Byli konstruktorzy, którzy 
sugerowali budowę dwukadłubowców, ale jakoś nic z tego nie wynikało. A tu siedzi geniusz! 
„Jak 5-0-5 jest szybki, to katamaran z niej też będzie szybki. Co pan sądzi?” Zacząłem tłuma-
czyć, że nigdy nic takiego nie robiłem, a nawet nie widziałem. Wprawdzie Polinezyjczycy 
znają takie łódki, ale … No, i tak się rozeszliśmy. Jochimek zapisał się na kurs żeglarski do 
naszego klubu. Czasem widywałem go przelotnie, unikając bliższego z nim kontaktu.  

 Idę sobie kiedyś po Placu Kościelnym, a tu z jadącego tramwaju wyskakuje Jochi-
mek. Mało się nie zabił! „Jak to dobrze, że pana widzę. Rozrysowałem to 5-0-5 w skali jeden 
do jednego, będę łódź budował w mieszkaniu. Żona się zgodziła. Kupiłem sklejkę lotniczą 
bukową. Pokryję ją folią klejoną klejem z Francji!” Francja? Klej? Skąd weźmiesz forsę – 
myślę. Ale dobrze! Buduj! To ciekawe. „Kupiłem ponadto łożysko 150 mm od kombajnu. 
Planuję je do masztu. Czy będzie dobre? Jak pan myśli? W sklepie harcerskim kupiłem cały 
zapas drewnianych przykładnic na żebra. Dobre będą?” Pomyślałem o Edku. Aleś mnie chło-
pie wrobił!  

 Różne opowieści o Jochimku krążyły w klubie. Wreszcie łódka budowana w salonie 
kilkupiętrowej oficyny miała opuścić swoją „stocznię”. Opowiedział mi o tym Zbyszek 
Ostrowski, gawędziarz i klubowy brat-łata. Podobno dwa skończone kadłuby były wyjmowa-
ne przez okno przy pomocy dźwigu od tramwajarzy wynajętego „na fuchę”. Okno było za 
wąskie, zostało więc rozebrane, a mur trochę rozkuty. To wszystko działo się w nocy. Podob-
no rano ślady tej niezwykłej akcji zostały usunięte. Tylko mokry tynk zdradzał nocną batalię. 
Wytrzymałość masztu podobno Jochimek sprawdzał, wieszając się na nim za top, podczas 
gdy pięta masztu była zamocowana na balkonie trzeciego piętra (?!). O dalszych losach kata-
marana słuch zaginął. Jochimek nigdy mi nie zdradził dalszego ciągu.  

 Jurek Jochimek zaczął pływać w klubowych rejsach morskich na jachcie „Boruta”. 
Podobno w każdym krajowym porcie był witany przez swoją bardzo urodziwą żonę. Jurek 
miał ubranie sztormowe i niezwykłą, własnej produkcji Süd-westkę. Jedynym dostępnym 
wtedy, bardzo dobrym zresztą, ubraniem sztormowym był kombinezon L-1 przeciwchemicz-
ny. Nie używało się tylko gaz-maski.  

 Jochimek miał niewątpliwy talent pisarski i wyjątkowo ciekawie snuł opowieści, naj-
częściej o własnych przeżyciach na Syberii. Były one wielce niezwykłe, a ich bohaterem był 
oczywiście on sam.  

 Po rejsach krajowych Jurek Jochimek dostał paszport i pozwolenie od władz na udział 
w rejsie do Francji. Kiedy Boruta zacumował w porcie Boulogne część załogi pojechała zo-
baczyć Paryż. Jochimek również. Na jacht nie wrócił - „wybrał wolność”. Po dwóch dniach 
oczekiwania, jak się okazało niepotrzebnego, Boruta ruszył w rejs powrotny do kraju, a Jerzy 
Jochimek we Francji zakończył swoją walkę o wolność na trasie łagry ZSRR – Polska - mo-
rze – zachód Europy. 

 Życie Jochimka było barwne, pełne niezwykłych wydarzeń aranżowanych przez cza-
sy i głównie przez niego samego. Często były to zabawne lub sensacyjne konfabulacje. Jedno 
jest pewne, nie był postacią bezbarwną.  

 
Stefan Workert 
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Moje „Pocieszki” 
 

   Drugiego marca 1957 roku PZŻ ogłosił drukiem przepisy budowlane i pomiarowe ło-
dzi klasy T(„Turystyczna”). Pierwszą łódką wg tych przepisów  była Turystka  Władysława  
Sitarza.  

  W tej sytuacji i ja zapragnąłem stanąć do konkurencji projektanta - konstruktora łó-
dek. Miałem wtedy 21 lat i już pewne doświadczenie w budowie i projektowaniu wyczyno-
wych modeli żaglowych oraz w przebudowie dwóch klubowych jachtów zatokowych.  

  W tym czasie często bywałem w Warszawie na spotkaniach Centralnej Rady Modelar-
stwa LOK, wiec wpadałem też do siedziby PZŻ przy Placu Dąbrowskiego 8 po bliższe infor-
macje w sprawie projektowania jachtów. Byłem wtedy studentem czwartego roku Politechni-
ki Łódzkiej i zamiast rysować kolejny projekt części maszyny, wykorzystywałem kreślarnię 
na Politechnice do rysowania w naturalnej wielkości przekrojów poprzecznych projektowanej 
nowej łódki, co zostało zauważone i odpowiednio skomentowane przez mojego uczelnianego 
asystenta. Początkowo łódki otrzymywały symbol WO-32  tak jak łódki mojego mistrza Mie-
czysława Plucińskiego miały symbol P od jego nazwiska. Moje pomysły – projekty wtedy 
często zostawały jedynie na papierze i nigdy nie zamieniły się w dojrzałą dokumentację.   

Dopiero 26 lutego 1950 roku dokumentacja mojej Pocieszki została zatwierdzona 
przez Komisję Sprzętu i Urządzeń PZŻ jako łódź klasy T. 

 Jej opis i sylwetka zostały zamieszczone w Biuletynie PZŻ „ Żagle” numer 4/59. Ten 
protoplasta dzisiejszych „Żagli” redagowany przez Włodzimierza Głowackiego był wydawa-
ny w ograniczonej ilości, techniką niemalże powielaczową, drukowany czcionką maszyny do 
pisania i rozprowadzany tylko do klubów żeglarskich. Mimo to taka publikacja bardzo mnie 
nobilitowała jako początkującego konstruktora. Była to moja pierwsza dorosła konstrukcja 
zaprojektowana od początku do końca tylko przeze mnie. 

 Po tej publikacji pojawiły się niewielkie zamówienia na jej rysunki. I tu zaczęły się 
schody. Wydawałoby się, że to żaden problem 
odbić rysunki i już. Ale w tamtych czasach można 
było wyświetlić rysunki „na fuchę” raz, czy dwa w 
jakimś biurze konstrukcyjnym, ale na dłuższą metę 
robić się tego nie dało. W Łodzi była tylko jedna 
wyświetlarnia fotokopii świadcząca takie usługi 
odpłatnie. Ale żeby usługa mogła być dokonana, 
potrzebna była zgoda cenzury, czyli Urzędu 
Kontroli Prasy i Widowisk.  Żeby uzyskać zgodę 
cenzury, trzeba było zarejestrować swoją 
działalność w Urzędzie Skarbowym i zaprowadzić 
księgę podatkową. A to nie było łatwe. Ale od 
czego brać żeglarska i jej solidarność.  

  Kierownikiem w Łódzkiej Izbie Skarbowej 
był nasz kolega Porek Finogenow. Za jego poradą 
postarałem się  o stosowne zaświadczenie z PZŻ, 
że jestem osobą kompetentną w opracowywaniu 
projektów żaglowych łodzi turystycznych i że za 
swoją działalność na polu konstrukcji otrzymałem 
specjalną nagrodę przyznawaną tylko wybitnym 
twórcom. Pomogło.  

 
Pocieszki na pocztówce na jeziorze Dominieckim 
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Moja działalność gospodarcza pod nazwą „Projektowanie jachtów” została zarejestro-
wana. Jednak nadal problemem było wyświetlanie. Moje dokumentacje składały się z kilku 
rysunków na kalce technicznej i z kilku kartek formatu A4 tekstu maszynowego również na 
kalce. O ile rysunki nie budziły obaw pani cenzor, o tyle na duże opory napotykały owe teksty 
maszynowe z opisem technicznym. Jeden ich egzemplarz zawsze musiał zostawać w cenzu-
rze. No, ale można było zaczynać. 

PTTK w Lesznie zawarło ze mną umowę na budowę Pocieszek dla swojej bazy szkole-
niowej w Boszkowie nad jeziorem Dominickim . W wyniku tej współpracy zbudowano osiem 
łódek  w wersji TER, czyli trzeciej. W wersji pierwszej nie była wykorzystywana do końca 
przewidywana przepisami powierzchnia ożaglowania. Zaprojektowałem więc dwie nowe 
wersje ożaglowania, obie powiększone, aby miały przepisową powierzchnię większą niż 
pierwowzór.  

Pocieszka z wyższym masztem nazywała się Bis, a z mniejszym smukłym ożaglowa-
niem TER. Kształt kadłuba w dużym przybliżeniu był wzorowany na zaczynającej wtedy 
swoją karierę łodzi klasy 5-0-5.  

   W Boszkowie istniała opinia, że jak ktoś nauczył się na Pocieczce żeglować, to już 
żadna łódka nie będzie mu straszna. A  wyszkoliło się tam wielu żeglarzy, w tym i moja żona. 
Warto może dodać, że Pocieszki zostały umieszczone na dwóch kartkach pocztowych w 
Boszkowie.  

  

 
  
                           Pocieszki na pocztówce na jeziorze Dominickim 
 
 Pocieszka to był dla mnie wielki sukces i wspaniały debiut. Ludzie chcieli sobie bu-

dować te łódki. Zacząłem wiec projektować różne jej wersje. Pocieszkę 110, Pocieszkę 200 i 
w 1975 roku ostatnią z rodziny Pocieszkę Standard -  jacht najprostszy i najbezpieczniejszy 
z tej serii. Wiem, że zbudowano kilka tych łódek. Jedną z nich spotkałem na Zalewie Sule-
jowskim. Aż miło było popatrzeć! Wykończenia nie powstydziłaby się żadna „maszyna” re-
gatowa.  

 Podczas targów Boat – Show w Łodzi w 2000 roku zagadnął mnie jeden ze zwiedzają-
cych, czy nie byłoby dobrze zaprojektować łódki tej kategorii, co Pocieszka 200 z laminatu. 
Podjąłem ten temat. W roku 2001 powstała Kropelka . Pomimo publikacji w „Żaglach” i w 
„Rejsie” łódka nie znalazła aplauzu. Widocznie teraz takich łódek nikt już nie chce, bo nikt 
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nie chce uprawiać turystyki na jachtach bezkabinowych. Na placu boju pozostali tylko harce-
rze na Omegach i Puckach.  

Na koniec jeszcze wyjaśnienie, skąd taka nazwa Pocieszki dla całej serii łódek. Kiedy 
bywałem w PZŻ na Placu Dąbrowskiego 8 w Warszawie w sprawie dokumentacji związanej z 
projektowaniem WO-32, poznałem pewną fertyczną osóbkę płci odmiennej. Owa znajomość 
zaowocowała głębszym uczuciem, ale dla mnie niefortunnym, bo dostałem … kosza. Panien-
ka tylko pobawiła się, a ja na pocieszenie przechrzciłem łódkę WO-32 na Pocieszkę.   

 
  Stefan Workert 

 

 
 

Jak jacht Boruta rodził si ę na deskach konstruktorów 
  
 W miarę rozwijania się działalności żeglarskiej KSW w Łodzi pojawił się pomysł do-

robienia się własnego jachtu pełnomorskiego, na którym można by szkolić się i odbywać rej-
sy stażowe na wyższe stopnie żeglarskie. W 1957 roku powołano Komitet Budowy Jachtu 
Pełnomorskiego. Zaczęto gromadzić fundusze, szukać projektanta i przyszłego wykonawcy 
jachtu. Wybór padł na warsztaty szkutnicze LPŻ w Szczecinie. 

  Pierwszym konstruktorem został inż. Piotr Niewmierzycki. W roku 1958 przedstawił 
klubowi projekt wstępny jachtu typu „Conrad”. Jak na owe czasy był to projekt bardzo nowo-
czesny o technologii wręcz lotniczej i rewelacyjnej sylwetce. Dostępna mi dokumentacja nie 
pozwala ustalić całego rodzaju użytego materiału, w każdym razie jacht miał być drewniany o 
klasycznym szkielecie wręgowym, kryty klepką na styk, a wszystkie wręgi, kil, falszkil i po-
kładniki miały być klejone klejem AG. Do wybudowy wnętrza i na pokład przewidywano 
sklejkę lotniczą, wanna kokpitu miała być kryta klepką sosnową i wyłożona blachą cynkową, 
lutowaną na złączach, a skrzynia na akumulatory pod kokpitem z blachy ołowianej. Cała nad-
budówka o konstrukcji skorupowej miała być klejona na szablonach z forniru brzozowego. 
Schody wejściówki, okucia suwklapy, okucia wewnątrz jachtu z hydronalium. Okucia ze-
wnętrzne ze stali cynkowej, a materace na kojach ze spienionego PCV. Jednym słowem miało 
być zastosowane wszystko to, co w tamtych czasach było w Polsce najnowocześniejsze i do-
stępne.  

  O ile to, co na zewnątrz budziło zachwyt, o tyle do rozplanowania wnętrza można było 
mieć zastrzeżenia. Sternik miał sterować szturwałem stojąc do niego plecami, jeżeli chciał 
patrzeć do przodu. Było to bardzo niepraktyczne, szczególnie przy wchodzeniu do portu. 
Wewnątrz, zaraz obok wejścia były dwie hundekoje, pod schodami i kokpitem było mało 
miejsca na silnik stacjonarny i akumulatory, a więc alternatywa – albo silnik, albo akumulato-
ry. W stronę dziobu po lewej burcie zaplanowano kambuz z dwupalnikową kuchenką na gaz 
propan-butan, a naprzeciwko stół nawigacyjny z szafką. Dalej miały być po obu burtach dwie 
piętrowe koje. Górne składały się, tworząc oparcie dla dolnych. Między kojami planowano 
stół 100/ 70 cm, dalej do dziobu po obu burtach szafy, a za nimi w forpiku, na lewej burcie 
składaną żagiel-koję z płótna rozpiętego na ramie z rury z hydronalium. Obok niej na osi sy-
metrii jachtu WC. W poprzek tej linii miały być zasłonki odgradzające pomieszczenie WC od 
mesy. Wprawdzie w dachu przewidziano otwierany, przeszklony forluk, ale WC za zasłonką, 
obok mesy, było nie do przyjęcia. Maszt miał być ustawiony na dachu nadbudówki w kulo-
wym przegubie i podparty od spodu pilersem z rury stalowej bez szwu o średnicy 50 mm. 

 Ten projekt jachtu nie wszedł do produkcji, nie z powodu mankamentów, ale ze 
względu na bardzo duży koszt, na który klubu nie było stać.  
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Klub szukał bardziej dostępnego finansowo projektu. W roku 1958 mgr inż. Ryszard 
Langer z tych samych Zakładów Szkutniczych LPŻ w Szczecinie przedstawił zmieniony pro-
jekt jachtu nazwany roboczo Conrad II. 

  Jacht był krótszy o 0,81 metra z klasyczną, długą nadbudówką, ze zwyżką nawigacyj-
ną i kambuzem o prostych ścianach bocznych i lekko wyoblonym dachu, bez żadnych skoru-
powych klejeń. Maszt drewniany przechodził przez jarzmo w dachu i opierał się w kilsonie na 
kilu. Wnętrze w zasadzie niewiele się różniło od projektu poprzedniego z wyjątkiem tego, że 
na lewej burcie między burtą, a masztem była zabudowana szafka z WC, a na prawej burcie 
była niewielka pentra, w której chowano różne wędzone mięsa „na wisząco”, bo w tamtych 
czasach na zagraniczne rejsy trzeba było zabierać żywność na 6 tygodni. W dziobie płócienna 
żagiel-koja została zamieniona na stałą, a zamiast szturwału pojawił się klasyczny rumpel. Po 
wielu perypetiach, w tym po pokonaniu wzrostu kosztów udało się zakończyć budowę nasze-
go wymarzonego jachtu pełnomorskiego.  

 24.04.1960 roku w Szczecinie jacht spłynął na wodę i przyjął chrzest otrzymując imię 
Boruta. Od tej pory zaczął znojnie i cierpliwie orać Bałtyk i okoliczne europejskie morza 
wytykając czasem nieśmiało dziób na Atlantyk, aż po 10 latach eksploatacji odmówił posłu-
szeństwa, domagając się generalnego remontu. 

 Zlecenie remontu jakiejś stoczni przerastało możliwości finansowe KSW. Remont 
trzeba było wykonać siłami klubowymi. Sprowadzono więc jacht do klubowego hangaru w 
Łodzi. Hangar trzeba było przebudować, bo jacht nie mieścił się w nim. Obniżono więc miej-
scowo posadzkę, zrobiono wykop i wybito w ścianie szerokie wrota. Remont mógł się zacząć.   
  Dziesięcioletnia praktyka żeglarska na Borucie pokazała, że do hundekoi za wej-
ściówką wlewa się woda przy większej fali, ponieważ wachtowemu najwygodniej było stać 
na trapie z odsuniętą suwklapą. Szału można było dostać od stukających o tylną ścianę nad-
budówki drzwiczek, kiedy były otwarte, a jacht szedł w rozkołysie, że dostanie się do górnych 
kojek w mesie wymagało umiejętności akrobatycznych, a wysokość pod półpokładami po-
zwalała w górnych kojach spać tylko na wznak. Trzy pokrywy do achterluku to o dwie za 
dużo, tym bardziej, że trudno było w nie ”nurkować” z powodu małych rozmiarów.  

 
 
 
 
 
 
 

s/y  Boruta po przebudowie przed hangarem w Rudzie Pabianickiej 
czeka na transport nad morze 
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Skoro więc pokład i nadbudówka były w złym stanie, a wnętrze jachtu niewygodne, za-
padła decyzja o przebudowie wnętrza i całego pokładu. Poza tym jacht był wąski i jego ulu-
bioną pozycją był przechył, który w rejsie życia nie ułatwiał. Zdemontowano więc wszystko 
zostawiając goły kadłub, który opalono ze starej farby, udychtowano dokładnie i zalamino-
wano wieloma warstwami maty szklanej i żywicy.  

 
  W międzyczasie autorowi tej opowieści powierzono przeprojektowanie wnętrza i za-
pokładowania jachtu. Znałem doskonale wady jachtu z autopsji, więc zaproponowałem zmia-
nę ożaglowania slup na kecz. Pozwoliłoby to na obniżenie środka ożaglowania, większą moż-
liwość w doborze żagli w zależności od pogody, obniżenie masztów i zmniejszenie bezwład-
ności ożaglowania. Lżejszy byłby osprzęt, a w efekcie mniejszy przechył. Ale po rozważeniu 
kosztów ta wersja upadła.  

Pozostaliśmy przy slupie i dotychczasowych drzewcach, zmieniłem tylko nieco olino-
wanie i wyrzuciłem baksztagi bardzo uciążliwe w manewrowaniu. Akceptację zyskała propo-
zycja pokładu typu bakdek od burty do burty z równoczesnym podniesieniem poziomu dachu 
dawnej nadbudówki i z dobudowaniem w tylnej części nad kambuzem i nawigacyjną ładnej i 
płynnej w kształcie „zwyżki”. W podniesionych bocznych ścianach bakdeku zaprojektowa-
łem we wnękach po 3 okna dla oświetlenia mesy. Zrobienie pokładu typu bekdek podniosło 
wysokość nad górnymi kojami w mesie. Podniesiony został też nieco pokład rufowy i zaopa-
trzony w jeden większy właz do achterluku. Zlikwidowałem suwklapę, pochylając równocze-
śnie ściankę nadbudówki tak, aby nie przeszkadzało to we wchodzeniu do środka jachtu. 
Otwierane na bok drzwiczki wejściówki raz na zawsze przestały łomotać. Za drzwiczkami 
zaprojektowałem na ile tylko się dało dwie boczne ścianki ze sklejki i dodatkowo zachodzące 
na nie nieprzemakalne zasłonki, co znacznie ograniczało zalewanie hundekoi.  

  Przebudowa mniej więcej zgodnie z 
projektem i po różnych perypetiach została ukoń-
czona przez grupę członków KSW. Jacht został 
przewieziony do Jastarni i po zaokrętowaniu 29 
czerwca 1983 roku ta grupa kolegów, którzy do-
kończyli remont Boruty wypłynęła w ostatni, ale 
najwspanialszy i najdłuższy dla tego jachtu rejs 
dookoła Atlantyku. Dla Boruty był to niestety 
łabędzi śpiew. Nastały trudne czasy, brak 
środków na dalszą eksploatację i konserwację. 
Niszczejący na nabrzeżach w Jastarni jacht 
przetransportowano do Łodzi. „Boruta” wylądo-
wał w jednej ze szkół jako muzeum, a potem 
przeszedł w ręce prywatne i nigdy się już nie 
podniósł. 

 To już koniec jachtu Boruta i tej 
opowieści o nim. Kiedy odchodzi zasłużony czło-
wiek mówimy „Cześć jego pamięci”. A co 
powiedzieć, kiedy odchodzi jacht?  Może powiem 
tak: „Wychowałeś na swoim pokładzie wielu z 

nas – żeglarzy Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi. Nikogo nie utopi-
łeś, przepłynąłeś w sumie więcej kilometrów niż obwód naszej planety. Anglicy mówią o 
takim jachcie LUCKY SHIP. Ty dla nas byłeś też SZCZĘŚLIWYM JACHTEM. Cześć twojej 
pamięci! 

 
  Stefan Workert 
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Jubileusz maszoperii KSW 

 
 Dwa lata temu w roku 2008 minęła okrągła rocznica zawiązania się wśród członków 

naszego KSW maszoperii, czyli zespołu (spółdzielni) do budowy, a potem eksploatacji łodzi. 
Już wtedy w 1968 roku wielu kolegów marzyło o posiadaniu własnego jachtu. Poszczególne 
maszoperie budowały jachty dla Klubu i jachty prywatne dla siebie. Ich historia jest więc hi-
storią naszego klubu.  

 Po zakończeniu sezonu żeglarskiego 1968 roku powstała w głowach kolegów E. Paw-
laczyka i S. Workerta myśl budowy jachtów według ich projektu. Dlatego powołana została 
maszoperia w składzie E. Pawlaczyk, S. Workert, P. Galczak B. Galczak. Z. Ostrowski. Ze 
sklejki zbudowano kopyto jachtu „Maszop”. Na kopycie wykonano formy kadłuba i pokładu 
z nadbudówką. Po wykonaniu form maszoperia podzieliła się. Kolega S. Workert i B. Gal-
czak rozpoczęli budowę jednego „Maszopa”, a P. Galczak i Z. Ostrowski – drugiego. Jacht 
budowany przez kolegów Stefana Workerta i Bolesława Galczaka z powodów osobistych nie 
został ukończony i w tym stanie został sprzedany. Na skutek nieporozumień maszoperia w 
składzie Paweł Galczak i Zbigniew Ostrowski rozpadła się. Z. Ostrowski sprzedał nieukoń-
czoną łódź. Po rozpadzie tej maszoperii powstała nowa w składzie Paweł Galczak, Edward 
Pawlaczyk, Ryszard Rosiński, która w 1974 roku rozpoczęła budowę trzeciego „Maszopa”. 
W międzyczasie wylaminowano kadłub i nadbudówkę kolejnej łodzi. W 1974 roku rozpoczę-
to również na bazie kopyta budowę jachtu klubowego. Budowę tę pod nadzorem E. Pawla-
czyka prowadzili Ryszard Skotnicki, Włodzimierz Mudza, Andrzej Sobczak.  

 Maszop klubowy oraz maszoperii Pawlaczyk, Galczak, Rosiński zostały ukończone w 
1978 roku i zwodowane. Jacht klubowy otrzymał nazwę Piast, a jacht maszoperii Pawlaczyk, 
Galczak, Rosiński otrzymał nazwę Rep. Oba jachty żeglują od 1978 roku do chwili obecnej. 

 Ponieważ do zbudowania następnego jachtu nie było w klubie chętnych pozostały ka-
dłub został przekazany klubowi LOK w Pabianicach. Tam jacht został ukończony i pływa do 
dziś pod nazwą Trzy Korony. 

 Przez pewien czas formy jachtu były odpłatnie wypożyczane, a następnie sprzedane. 
Wykonano również formę jachtu „Maszopka” według konstrukcji Stefana Workerta i Krzysz-
tofa Zbierskiego. Forma ta niestety została ukradziona w czasie likwidacji hangaru przez Za-
rząd Wojewódzki LOK. W roku 1984 zawiązana została nowa maszoperia w składzie: Paweł 
Galczak, Ryszard Rosiński, Ryszard Skotnicki, Ryszard Zając. Ten ostatni w 1988 roku zre-
zygnował ze względu na kłopoty osobiste. Działalność maszoperii została przerwana w 1991 
roku. Nieukończony motosailer według konstrukcji Stefana Workerta o nazwie Grosz został 
przekazany Stowarzyszeniu Żeglarzy Niepełnosprawnych. Likwidacja maszoperii była zwią-
zana również z likwidacją przez Zarząd Wojewódzki LOK przystani Klubu przy ulicy Patrio-
tycznej 2 w Rudzie Pabianickiej. 

 
 Ryszard Rosiński 

 
 

 
Budowanie slipu 

 
 Rep oraz należące do LOK-u Piast i dwie omegi zimowały na podwórku Józka Biała-

cha w Kleszczewie. Ich wodowania odbywały się przy pomocy ursusa Józka ciągnącego wó-
zek z jachtem. Nigdy nie było to łatwe ani bezpieczne. 

 Trzeba było zbudować slip na brzegu Jeziora Wojnowskiego. Dzięki wiedzy, pracowi-
tości i pomysłowości Pawła G. powstały i zostały przewiezione starem LOK do Kleszczewa: 
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- odcinki slipu spawane z szyn tramwajowych z MPK w Łodzi i poprzecznych ceowników,  
- belka kratownicowa umożliwiająca, po podparciu jej końców, podnoszenie slipu liną prze-
chodzącą przez blok mocowany w środku belki. 
Udało się też dostać na stacji PKP w Giżycku podkłady kolejowe przeznaczone na podpory 
slipu. 

Do budowy slipu przyjechała do Kleszczewa ekipa w składzie:  
-  męska część Maszoperii,  
- Tadeusz Szymański – kolega żeglarz (odszedł po kilkunastu latach na wieczną wachtę w 
rejsie do Helsinek w 1998 roku) 
 - trzech młodych członków klubu (chcieli zaliczyć „pracę dla klubu”).  

Gotowe były: wciągnik linowy (po polsku „Rufzug”), podnośnik zębatkowy, dwie zi-
mujące w Kleszczewie omegi, kotwica, opony i deski Józka, liny, drobny osprzęt oraz narzę-
dzia.  

Zaczęło się od wodowania omeg, wywiezienia kotwicy i rzucenia jej kilkadziesiąt me-
trów od brzegu. Miała umożliwi ć „wyciąganie slipu w jezioro”. Potem trzeba było przeciągać 
kolejno odcinki slipu z podwórka na brzeg. Użyto do tego „wszelkich sił i środków”. Był to 
początek właściwej akcji, z pełnym zapasem energii. 

Gdy pierwszy odcinek był na pochyłości brzegu, podciągano następny i łączono je śru-
bami. Potem spychano niżej oba. I tak do ostatniego odcinka tej części slipu.  

Gdy dolny koniec slipu zanurzył się na tyle, że mogły podpłynąć do niego z obu stron 
omegi, rozpoczął się następny etap montażu. Przed kontynuowaniem pracy rozpoczęła się 
bardzo fachowa dyskusja. Przewodniczył Tadeusz. Analizowano: 
-  stateczność omeg pod obciążonym slipem,  
-  niebezpieczeństwo uszkodzenia omeg pod naciskiem belki, 
-  bezpieczeństwo ludzi brodzących w wodzie koło slipu.  

Po dyskusji trzeba było kontynuować ambitne zadanie: 
-  omegi zostały połączone deskami przy pomocy lin tak, aby nie zmieniały wzajemnego po-
łożenia i nie przechylały się,  
-  w kokpitach ułożono stosy opon i na nich oparto końce belki, aby naciskała równomiernie i 
nie dotykała podkładów, 
-  do końca belki zamocowano wciągnik, a jego linę przełożono przez blok w środku belki i 
połączono z pierwszą poprzeczką slipu. Można było podciągnąć zanurzony koniec slipu. Za-
wisł na belce. Mógł „płynąć” na omegach. Slip wraz z omegami ciągnięto wybierając linę 
kotwiczną i popychano drugi koniec. Można było też do końca slipu na brzegu dołączyć 
ostatnie odcinki. Udało się.  

Po wszystkich opisanych działaniach slip dał się ustawić właściwie. Koniec „górnego” 
odcinka znalazł się na pochyłości brzegu bardzo blisko krawędzi asfaltu drogi. To ułatwiało 
najazd na slip wózka z wodowanym jachtem. 

Nasi młodzi koledzy nie wytrzymali trudów do końca akcji, ale ich wkład „pracy dla 
klubu” był większy niż niektórych innych kolegów. 

Gdy praca była skończona, przyszła chęć na dyskusje przed zaśnięciem wewnątrz Repa 
stojącego jeszcze na podwórku Józka. Na początek Tadeusz włączył radio i słuchał polskoję-
zycznej, ale zachodniej stacji. Denerwowało to trochę Rysia. Zaczynał się dialog. Tadeusz 
miał mocne alibi. Opowiadał o zamordowaniu w 39 roku jego ojca, pracownika Lasów Pań-
stwowych na wschodzie Polski. Złodzieje drewna i kłusownicy nienawidzili go widocznie 
bardzo. Tadeusz odreagowywał. Ja słuchałem. Rysio zdenerwowany, czy nie, zasypiał zawsze 
łatwo. Trochę mu tego zazdroszczę. 

 
*            *           * 
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Slip nie jest własnością Maszopów. Był jednak głównie ich dziełem. Oni najdłużej z 
niego korzystali. Dlatego myślę, że historia tego slipu wpisuje się w historię „Repa” i Klubu. 

Gdy nad jeziorem Wojnowskim pojawiła się marina, slip został bezrobotny. To zdarza 
się nie tylko slipom, także ludziom…. 

 
Lech Biedrzycki 

 
 

Trzydzie ści lat pływania łódzkich „Maszopów” 
 

 W czerwcu 1978 roku zakończyła się budowa dwóch łódzkich „Maszopów” konstruk-
cji Stefana Workerta i Edwarda Pawlaczyka.  

18 czerwca 1978 roku na przystani Klubu Sportów Wodnych przy ulicy Patriotycznej 2 
odbył się uroczysty chrzest maszopa zbudowanego przez maszoperię w składzie: Ryszard 
Rosiński, Edward Pawlaczyk, Paweł Galczak. W uroczystości chrztu uczestniczyli zaproszeni 
goście z Zakładów WAGMET, Spółdzielni Pracy ARMATURA,  Łódzkiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego, LOK, członkowie klubu oraz rodziny budowniczych jachtu. Matki 
chrzestne były dwie: Katarzyna Pawlaczyk oraz Anna Rosińska. Nadały one jachtowi zgodnie 
z przygotowanym certyfikatem imię „Rep”. Nazwa nawiązuje do pierwszych liter budowni-
czych jachtu (Ryszard, Edward, Paweł). Po uroczystości chrztu odbyło się skromne spotkanie 
przy „gąsiorku grochówki”. 

  Od lipca 1978 jacht wszedł do eksploatacji i pływa w służbie łódzkich żeglarzy do 
dnia dzisiejszego. Zarejestrowany został pod numerem I- 747. W latach 1978 – 80 zimował w 
Trygorcie nad jeziorem Przystań, od 1981 zimuje w Kleszczewie nad jeziorem Wojnowo. W 
2008 roku zaliczył trzydziesty sezon pływania. Jacht pływał w latach 1978 do 1990 pod pro-
porcem KSW LOK, w latach 1991- 2004 YACHT CLUBU 15 i od 2005 roku pływa pod pro-
porcem KSW LMiR.  

 
 
 Drugim jachtem zwodowanym w 1978 roku był jacht zbudowany w Klubie pod kie-

runkiem Ryszarda Skotnickiego. W dniu 25 czerwca w 1978 roku odbył się uroczysty chrzest 
na przystani Klubu przy ulicy Patriotycznej 2,. W uroczystości wzięli udział zaproszeni go-
ście: przedstawiciele ŁOZŻ, władz Zarządu Wojewódzkiego i Dzielnicowego LOK, człon-
kowie Klubu i rodziny budowniczych jachtu. Matką chrzestną jachtu była Elżbieta Pawla-
czyk. Jacht otrzymał imię Piast Od lipca 1978 wszedł do eksploatacji. W latach 1978 –79 
zimował w Trygorcie nad jeziorem Przystań. Od 1980 do 1993 w Ośrodku LOK w Giżycku. 
Jacht otrzymał numer rejestracyjny I-677. W roku 1994 Zarząd Wojewódzki LOK przekazał 
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jacht Piast Pabianickiemu Klubowi Wodnemu LOK. Jacht pływa obecnie po Jeziorze Wło-
cławskim, zimuje na przystani w Nowym Duninowie.  

Ryszard Rosiński  
 

 
Plastusiowe rejsy – rok 2008 

 
 Wreszcie po prawie trzydziestu latach ukończyłem budowę własnego, malutkiego 

jachtu typu „Plastuś” i taką mu też nazwę nadałem. Mogę rzec, że przez wiele lat szewc bez 
butów chodził. 

 Wodowanie Plastusia odbyło się 30 czerwca 2008 na przystani stanicy wędkarskiej w 
Barkowicach Mokrych nad Zalewem Sulejowskim. Rejs dookoła Zalewu odbył się w dniach 
od 30 czerwca do 16 lipca 2008 roku. Czternastego lipca odbyło się testowanie jachtu przez 
ekipę „Żagli”( Jerzy Pieśniewski i Jerzy Kubaszewski) w okolicy przystani w Barkowicach 
Mokrych, a 16 lipca - slipowanie jachtu w tej samej przystani i zakończenie rejsu. Załogę 
stanowili Janina Workert i Stefan Workert – sternik.  

 

 
 

Plastuś na Zalewie Sulejowskim 
 

 W sierpniu 2008 roku Plastuś odbył dziesięciodniowy rejs na trasie Jezioro Mikorzyń-
skie – Gopło. Jacht płynął od Mikorzyna do Kruszwicy i z powrotem. Załogę stanowili – 
Krzysztof Workert – sternik oraz Paulina Workert i Hubert Workert. 

 W dniach od 26.08 do 11.09. 2008 „Plastusiem” ponownie popłynęli Janina i Stefan 
Workertowie, ale tym razem rejs odbył się dookoła Zalewu Włocławskiego. Wodowanie mia-
ło miejsce w przystani ZKSW LOK ze Zgierza w Duninowie i tam rejs zakończono. 

 Razem w obu rejsach po Zalewie Sulejowskim i Zalewie Włocławskim jacht przepły-
nął około 118 km, nie licząc halsowania. Na trasie Mikorzyn – Kruszwica - Mikorzyn, około 
95 km nie licząc halsowania. Łącznie jacht przepłynął w sezonie 2008 dwieście trzynaście 
kilometrów.  

  I tak „szewc” nareszcie zaczął w butach chodzić, w swoich własnych butach.  
 

Stefan Workert  
 
PS od redakcji: Z tej relacji wynika, że w 2008 roku w naszym Klubie Sportów Wodnych 

przybył nowy jacht prywatny. Jest ich teraz już kilkanaście. 



 173

 
 
 

Szalupowy rejs – szanta żeglarska 
 
 

Tupaj, tupaj po pomoście         
Znoś wiosła do szalup, 
Przynieś koło ratunkowe, 
Odpływamy Alu. 
 

 Refren: 
Hej Mazury, Mazury, 
Jeśli mam wybierać, 
Wolę Was niż góry. 
Nie będę się spierać. 

Ciągnij fały, grot stawiamy,  
Oddaj cumy z brzegu.  
Pospiesz krokiem swym rozchwianym 
Spływamy, kolego. 
 

refren  
 

Wypływamy na jezioro  
Jako stado ptaków,  
Co nowego do wyboru                                                        s/y Owera 
czeka nas na szlaku. 
 

 refren  
 

Na jeziorze bywa różnie,     
Kiedy się rozwieje.  
Grot się wtedy rwie na strzępy 
A fok wciąż się śmieje  
 

refren  
 

Jeśliś zdrefił przed wichurą     
I masz duszę miękką, 
Porzuć szybko twarz ponurą 
I zastąp piosenką. 
 

 Refren 
 
Śmiej się w nos wiatrowi prosto 
I rób to dla sportu. 
Lecz, gdy wiatr przybierze ostro 
Uciekaj do portu.  
 

refren 
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Za główkami w awanporcie  
Cicho jak po balu,  
Wybierz sobie dwa pachołki 
I rzuć cumy, Alu. 

                                                            Tekst i ilustracjeStefan Workert 
 

 
 

Uciekaj na morze 
 

 
Kiedy cię zdradzi dziewczę hoże  
I gdy nadziei będzie mniej, 
To nie rozpaczaj, lecz się śmiej 
I gnaj na morze. 
 
 Kiedy na lądzie żyć coraz drożej 
 Wokół spiętrzają się same troski 
 I wszystko jak skaranie boskie,  
 Uciekaj na morze 
 
Gdy wokół ciebie coraz srożej, 
Borykasz się z jakimś kłopotem, 
Nie jesteś pewien, co będzie potem,  
To gnaj na morze. 
 
 Chandra każdego dopaść może, 

Lecz gdy nie puszcza przez wiele dni   
 I wciąż na duszy ci się ckni,  
 Uciekaj na morze. 
 
Jeśli przyjaciel ci nie pomoże, 
Ni bliskich rady - „Weź się w garść” 
I wiesz, że w rozpacz możesz wpaść 
Uciekaj na morze. 
 
 Bo tam nie może być już gorzej, 
 Wicher bryzgami cię uraczy.  
 Nie będziesz myślał o rozpaczy.  
 Będziesz miał morze. 
 
A kiedy życie cię w końcu zmoże 
Wyrzuci cię na brzegu strond 
To z konieczności wrócisz na ląd 
Żegnając się na zawsze z morzem. 
 

Tekst i ilustracje Stefan Workert 
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Artystyczny duch Stefana W.  

 
 Znany nam wszystkim od lat nasz kolega klubowy Stefan Workert kojarzy się jako 

modelarz, szkutnik, konstruktor jachtów i żeglarz. Nie wszyscy wiedzą, że od dawna siedzi w 
nim duch artysty.   

 
 Niektórzy pamiętają jego artykuły w żeglarskiej 

prasie, bo od 1958 roku pisał i do teraz pisze do różnych 
czasopism żeglarskich. Początkowo pisał głównie o 
modelarstwie („Morze”, „Modelarz”). W „ Żaglach” od 
wielu lat do dzisiaj prowadzi stałą rubrykę pod tytułem 
„Patenty”. Zamieszczał artykuły w „Rejsie”, a teraz 
współpracuje z „Jachtingiem”. W obu tych tytułach pisał 
i pisze głównie o sprawach konstrukcyjnych i na temat 
teorii żeglowania. Ostatnio zajął się też tematyką histo-
ryczną z dziedziny żeglarstwa. Pisał między innymi o 
historii naszego KSW. O jego współpracy z 
czasopismami żeglarskimi sporo osób wie, ale chyba 
niewiele koleżanek i kolegów orientuje się, że pisze też 
wiersze i fraszki. Ostatnio zebrał je w sporym zbiorku. 
Dwa z tych wierszy o tematyce wodnej zamieszczamy w 
tej edycji monografii. 

 
            Myślę, że dla wielu kolegów będzie zaskoczeniem, że 
Stefan od wielu lat maluje. Maluje w różnych technikach 
(olej, pastel, węgiel), ale najbardziej lubi akwarelę. Pierwszy 
jego obraz ukazał się już dość dawno temu na okładce 
„Modelarza”. Początkowo jego duch artystyczny ujawniał się 
w ozdabianiu kopert z listami do dziewczyn, w robieniu 
pocztówek świątecznych i okolicznościowych, w przy-
gotowywaniu dekoracji do imprez w klubie. Teraz maluje 
coraz więcej i coraz bardziej profesjonalnie, chociaż nie 
kończył żadnej szkoły plastycznej. Twierdzi, że już w szkole 
podstawowej i w technikum miał szczęście do dobrych 
nauczycieli rysunków.  

Od 2003 roku należy do Klubu Plastyka Amatora i do 
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi działających w 
ŁDK. Jest pod opieką artystyczną profesora Akademii Sztuk 
Pięknych pana Ryszarda Hungera i pod jego kierunkiem do-

skonali swój warsztat. Stefan uczestniczy w plenerach malarskich, bierze udział w wielu wy-
stawach zbiorowych, maluje też w czasie rejsów. Tematyką jego obrazów jest głównie woda, 
morze i żagle, ale maluje też pejzaże i architekturę.  

Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, ale miał już też dwie indywidualne wy-
stawy. Jedną w 2008 roku, a drugą w styczniu 2009 roku. Ta druga wystawa miała tytuł „Mo-
je morze, moja woda”. W wernisażu wzięli udział koledzy z naszego klubu i przedstawiciele 
Zarządu Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej, którzy uhonorowali artystę Odznaką 90-lecia  
LMiR. Obok tego tekstu można zobaczyć obrazy namalowane przez Stefana. Teraz, kiedy jest 
na emeryturze, kiedy zdrowie i wiek utrudniają aktywne uprawianie żeglarstwa, w Stefanie 
coraz bardziej uzewnętrznia się jego duch artystyczny. 
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 Jest on niewątpliwie jedną z najciekawszych i najbarwniejszych postaci naszego Klu-
bu.   

             Barbara Machejko 
 
 
 
 
 

Z życia żeglarskich sfer 
 
 
Regaty najmłodszych adeptów żeglarstwa. Rodzice, pełni napięcia, stoją w pobliżu. 

Zawodnicy, a wśród nich Adam (lat 7) - spokojni.  
Strzał pierwszy - przygotowawczy - Adam nawet nie drgnął. 
Strzał drugi startowy. Rodzice – sztywni ze zdenerwowania. 
A Adaś? Zamiast płynąć, Adaś odwraca się i mówi: tatusiu przedtem na łódce było 15 

biedronek, a teraz jest 6.  
 
 
Wspomina Barbara Rosołówna-Machejko: 
 
Przed obozem w Tolkmicku w 1952 roku pojechała do Elbląga grupa (w harcerstwie 

mówi się kwatermistrzowska), która miała przeprowadzić jachty do Tolkmicka i przygotować 
Ośrodek na przyjazd kursantów. W grupie tej byli szefowie i lud roboczy, czyli ja z Heniem 
Glazerem. Szefostwo gdzieś biegało i coś załatwiało, a my siedzieliśmy nad kanałem i nie 
mogliśmy się doczekać, kiedy nareszcie wejdziemy na jachty. 

Któregoś dnia Zbyszek Giedwidź przyniósł w wiadrze 8 węgorzy i powiedział: 
„Oprawcie te ryby”. Ja zapytałam: „Jak to się robi?”. Miałam wtedy osiemnaście lat, ale wę-
gorzy jeszcze nie widziałam. Henio chyba też. Zbyszek chwilę pomyślał i powiedział: „No 
jak to jak? Trzeba obedrzeć ze skóry”. 

Boże mój! Jak myśmy się namordowali. Śliskie, wężowate, okropne, wymykające się z 
rąk. Nie wiem, jak daliśmy sobie z tym radę, ale obdarliśmy te 8 węgorzy ze skóry (choć tej 
procedury wobec nich nie stosuje się). Nie pamiętam, jak to było przyrządzone i jak to mogło 
smakować, bo węgorzy nie jem do dziś. 

Mój mąż, mistrz kulinarny, szczególnie w dziedzinie ryb, lubił mówić: „Moja żona 
świetnie się zna na sprawach kulinarnych. Ona węgorze obdziera ze skóry, a zające skubie”. 
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 Jurek Markiewicz wspomina: 

 
Byłem zachwycony atmosferą przyjaźni i rzeczowości, jaka panowała w Klubie. Od-

czuwałem to szczególnie intensywnie jako repatriant ze 
wschodu. Byłem też jednym z najmłodszych, ale nigdy nie 
musiałem „chodzić po piwo”. Serdecznie wspominam 
wszystkich, których spotkałem na ul. Piotrkowskiej 125. 
Tam mówiono: „Mój Chareczek”, „Mój Charkiewicz”, ale 
także „Wuj Chłodek”. I tak o wszystkich. 

Trochę inaczej było z pływaniem. Kiedyś 
wybraliśmy się z Tolkmicka na balangę do zaprzy-
jaźnionych żeglarzy z Elbląga. Po całej nocy ban-
kietowania wypadało do Tolkmicka wracać. Ja zostałem 
osiodłany całym Smokiem i dodatkowo Smoczkiem. 
Halsując po Kanale Elbląskim musiałem uważać, żeby 
Smoczek nie wysztrandował na brzegu. Ale do Tolkmicka 
szczęśliwie dopłynęliśmy: Smok, Smoczek, koledzy i ja. 

Byłem wtedy młodym, mało opływanym żeglarzem. 
Razem z trzema doświadczonymi żeglarzami wypły-
nęliśmy z Tolkmicka do Krynicy Morskiej.  

Po wyjściu z portu moi koledzy udali się pod pokład, 
tłumacząc, że wiatr za bardzo rozwiewa im włosy. Zostałem sam z żaglami, szotami i sterem. 
Na wołanie o pomoc – odpowiadali: „Nie denerwuj się – nie twój okręt, niech tonie”. 

Przeżyliśmy: my i jacht. Była to niezła lekcja żeglarstwa w moim życiu.  
 
 
 Barbara Rosołówna-Machejko wspomina:                                                                                                   
 
Tolkmicko, Zalew Wiślany, nocne pływania na Wirze. Nad ranem na wachcie tylko 

sternik i „oko”. Lekki wiaterek – uroczo. Nagle porażający krzyk kursanta na „oku”: „Staaać! 
Krowa na kursie!”. Rzeczywiście. Jacht dopłynął dość blisko brzegu, chyba w okolicach Su-
chacza i krowa była. Ale na łące. 

Od tego wydarzenia bardzo często mówiło się w Ośrodku w tzw. idiotycznych sytu-
acjach. „Stać, krowa na kursie!”. 

 
Tolkmicko 1952. Janek Bekier jak z rękawa sypał anegdotami o Mr Brownie. Np.: „Mr 

Brown szedł szosą. Zobaczył zbliżające się światło. Pomyślał, że to motocykl. To nie był mo-
tocykl, tylko auto z jednym reflektorem zepsutym. Pogrzeb Mr 
Browna odbędzie się jutro.”  

 
Pływamy na Smoku i ćwiczymy „człowieka za burtą”. 

Koło ratunkowe wyrzucone. Kursant robi „ósemkę”, ale nie 
dochodzi do koła. Instruktor Janek Baranowski mówi: „Mr 
Brown, bardzo nam przykro, niech pan jeszcze powalczy z 
falą. Może za drugim podejściem wyciągniemy pana z wody.” 

Ten sam manewr. Kursant robi „ósemkę” i wali dziobem 
w koło. Janek mówi: „Mr Brown, bardzo nam przykro. 
Żegnamy pana.”  

I dodaje: „Pogrzeb Mr Browna odbędzie się za parę dni, 
jak wypłynie.” 
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Bogdan Szenfelder wspomina: 

 
Nabrzeże w Mikołajkach ściśle upchane jachtami; wyżowo, flauta. Burtą do nabrzeża 

przygotowany do odejścia nasz Olmar. Około 4 m od naszego dziobu burta innego jachtu. W 
jego kokpicie postawny brodacz z apetytem konsumuje makaron z jakimś sosem. 

Postanowiliśmy poszukać wiatru na Śniardwach, tym bardziej, że dalej na Bełdanach 
woda lekko się marszczyła. 

Od rana walczyłem z naszym silnikiem sławnej marki Salut, ale żadne zabiegi nie po-
magały. Nie zaskoczył i już! Decyzja: „Odchodzimy na pagajach.” Ola coś działała w mesie, 
a Mariusz przy wantach czekał na komendę „Dziób na wodę”. 

Odchodzić na pagajach trochę niehonorowo, więc jeszcze raz, nie wierząc w skutecz-
ność, szarpnąłem za manetkę. Silnik od razu zaskoczył na bardzo wysokich obrotach. Łódź 
ostro wystartowała mierząc dziobem w burtę sąsiada. Jego oczy zrobiły się okrągłe ze strachu 
i nim Mariusz wykonał ruch w kierunku dziobu, a ja wyłączyłem silnik, facet wypuścił miskę 
i szczupakiem godnym reprezentacyjnego bramkarza złapał za nasz kosz dziobowy. Gdy 
uniósł głowę ukazała się jego broda bardziej gęsta od zwisających i poprzyklejanych nitek 
makaronu i trochę wyrudziała od sosu pomidorowego. 

A silnik? – mimo kilku prób w dalszym ciągu strajkował, umacniając swoją sławę naj-
bardziej kapryśnego i nieprzewidywalnego silnika. Choć niektórzy z braci żeglarskiej za jesz-
cze „lepszy” uważają „Wietierok” - ksywa: zemsta Stalina. 

 
 
Bogdan Szenfelder wspomina: 

 
Suplement do wspomnień Leszka Biedrzyckiego z rejsu Chrobrego  do Szkocji: 
Rozpoczęły się prace przy ształowaniu i klarze jachtu do wypłynięcia w morze. Okazało 

się, że niektóre produkty – tu kilkanaście wędzonych boczków – niezbyt dobrze zniosły kil-
kudniowe szczelne zapakowanie. Powiesiłem je na żerdziach na trawniku obok kei w celu 
dobrego przesuszenia i zająłem się innymi pilnymi robotami. 

W pewnym momencie podszedł Wiesiek i spytał niewinnie „Bogdan, czy ty musisz ko-
niecznie karmić kozy naszymi boczkami”? 

Stadko kóz, które nie wiadomo skąd się tam znalazło, urządziło sobie małą przekąskę. 
Ostra szarża kilku członków załogi przerwała tę ucztę, choć jedna z kóz usiłowała rogami 
przekonać nas o niestosowności naszego zachowania. 

Boczki ocalały. 
 
 
Anisia Kurkowska-Mielczarek wspomina: 
 
Jacht stał w Łebie, a ja przygotowywałam posiłek dla strudzonej załogi. Leżąc na rufie 

wychylałam się, aby sięgnąć do wody i wypłukać ziemniaki. Niestety woda była za daleko. 
Garnek z ziemniakami poszedł na dno, a ja znalazłam się między betonowym nabrzeżem a 
burtą jachtu w pozycji pionowej, głową w dół. Walczyłam o życie! Na szczęście ktoś z załogi 
chwycił mnie za nogi i wyciągnął przez reling na pokład. Fioletowe sińce na udach jeszcze 
dwa tygodnie po fakcie przypominały mi to zdarzenie, którego do dziś nie zapomniałam.  
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Wojtek Kamiński wspomina: 
 
W żeglowaniu zdarzają się sytuacje dramatyczne, ale i historie zabawne, anegdotyczne. 

Oto jedna z nich: 
Wychodzimy na Borucie z Sandhamn, biorąc kurs na Świnoujście. Przy pięknej sło-

necznej pogodzie, wietrze 2-3°B, dopada nas gwałtowny szkwał. Siła wiatru szybko rośnie i 
po paru minutach mamy już 8°B. Wiatr kładzie Borutę na burtę. Po pokładzie szoruje już 
woda. Ostrzenie na wiatr nic nie daje, bo wiatr kręci. Trzeba refować grota. Edek i Wojtek 
wyskakują na pokład, aby założyć refy. Nie mogą tego zrobić, bo trymlinka grota zaplątała się 
fatalnie i nie można grota opuszczać. Trzeba przeciąć trymlinkę. Edek woła do Andrzeja, któ-
ry znajduje się pod pokładem: „Dawaj nóż, szybko!”  

Kładzie nas coraz bardziej. Sytuacja staje się dramatyczna. „Gdzie ten nóż!?” 
Chwila ciszy i spod pokładu Andrzej spokojnym głosem pyta: „Ale który nóż? Bo tu są 

dwa.” Komentarzy załogi walczącej na deku nie będę przytaczał. 
 
 
Krysia Tamulewicz-Górna wspomina: 

 
Morze Północne. Po wyjściu z kanału Kilońskiego i Łaby Boruta kieruje się na zachód. 

Cel to porty francuskie w kanale La Manche. Po kilku dniach spokojnej żeglugi łapie nas 
sztorm o sile 9-10°B. Kierunek wiatru, jak zwykle, przeciwny. Coraz większe fale (dochodzą-

ce do ośmiu metrów) walą o burtę. Pod pokładem 
łoskot uniemożliwiający zaśnięcie; wydaje się, że jacht 
się rozpadnie. W tym czasie Boruta nie posiadał tra-
twy ratunkowej. Więc Jurek zwany Ciężarkiem mówi 
konspiracyjnie do Krystyny z sąsiedniej koi: „nic się 
nie bój, w razie czego wyrywam stół i się ratujemy”. 

Boruta wraca z rejsu. Mija Rozewie. Jest noc, 
silny wiatr. Na pokładzie dwie osoby. Reszta, 
szczęśliwa, że nie pełni wachty, pod pokładem. 

Nagle przez szum wiatru i fali dobiega krzyk 
„człowiek za burtą”! Zerwał się sztormreling i Bogdan 
wyleciał z jachtu. Za nogę złapał go sternik, on sam 
szorując głową pod wodą trzyma się zerwanej liny.  

Stasio nie wypuszczając steru ani nogi „topielca” 
wrzeszczy „człowiek za burtą, człowiek za burtą”! 

I słychać głos Krystyny: który?! 
 
 
 
 

Początkująca żeglarka Krysia (lat 25) po raz pierwszy weźmie udział w rejsie morskim. 
Przeżywa to ona, przeżywa jej rodzina. Mama żegnając, prosi: „Tylko uważajcie, koniecznie 
trzymajcie się blisko brzegu. Wtedy nic się wam nie stanie.” 
 
 

Wiesia (lat 24) płynie w swój pierwszy morski rejs. Teściowa pomaga w pakowaniu 
ubrań. Przypomina: „Wiesiu, tylko nie zapomnij wziąć szlafroczka. Przecież będzie ci bardzo 
potrzebny.” 
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Anisia stoi na sterze. Wieje dość mocno, a wiatr jest zimny. Wszyscy są zmarznięci. 
Anisia mówi: „ Może się zarefujemy, to będzie nam cieplej”. 
 

 
Na egzaminach Wojtek pyta kursanta: „Do czego służy boja?” 
Kursant: „ b o j a  wiem......” 
 
 
Bałtyk. Jacht pod pełnymi żaglami. Sternik - jak przystało - za sterem. Załoga przy szo-

tach, „Oko” na dziobie. Wiatr 4° B.  
Nagle wrzask od strony dziobu: „Boja na kursie! Hamuj!” 
 
 
Noc. Płynący pod żaglami jacht. Oficer do sternika: „Trzymaj kurs!”, po chwili: „Mó-

wię ci – trzymaj kurs! - Cholera! Głuchy jesteś? – trzymaj kurs!” 
Sternik Jurek spokojnie: „To zdejmij dupę z kompasu!” 

 
 

Przy pięknej pogodzie, siła wiatru 3°B, halsujemy na kursie do Świnoujścia. Dopada 
nas szkwał. Wg mojej oceny jego siła to 7-8°B. Jednak tężeje i po paru minutach jest 9°B. 
Jurek robi zapis w dzienniku. Pyta: „Jaką siłę wiatru wpisać?” Mówię: „Pisz 9-10°B”. Po ja-
kimś czasie podpisuję dziennik i widzę zapis: „Na odpowiedzialność kapitana siła wiatru 
10°B ”. 
  
 

Sternicy zdobywają staż na wyższe stopnie. Pełnią więc funkcje oficerskie, a kapitano-
wie „robią” za załogantów. I tylko głównodowodzący - Wojtek – jest kapitanem. Studiując 
locję ma jakieś wątpliwości. Pyta kapitana Jasia, który czasowo pełni funkcję załoganta: 
„Janku jak myślisz?......” 

Natychmiastowa odpowiedź Janka: „Ja nie myślę, mój oficer za mnie myśli”. 
 
 

Ten sam rejs. Halsujemy w szkierach. Trudne manewrowanie, ale przy sterze doświad-
czony załogant („w cywilu” kapitan). 

Nagle... wstrząs. Jacht zatrzymuje się na mieliźnie. Kapitan Wojtek całkiem nieprzy-
stojnie wrzeszczy do sternika: „tyki nie widziałeś?” 

A na to sternik spokojnie: „szczerze Ci powiem – nie widziałem”. 
 

 
*          *          * 

 
Osobom uczestniczącym przy chrzcie jachtów budowanych w KSWnadawano zabawne 

certyfikaty. Pierwszy certyfikat był nadany przy chrzcie Kokabi. Później w 1978 roku – 
MCMLXXVIII przy chrzcie Repa i Piasta. Rok nadania certyfikatu był i jest podawany zaw-
sze cyframi rzymskimi. 

Obecnie taki certyfikat jest nadawany w czasie chrztu po uzyskaniu stopnia żeglarza 
jachtowego w stanicy Zgierskiego KSW w Duninowie.  
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W roku 2010 będzie miał rzymską cyfrę MMX. 

 
 
Świeżo upieczony żeglarz jachtowy oprócz certyfikatu otrzymuje też pagajem po pupie 

od wszystkich obecnych przy chrzcie. 
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          ZNACZKI, MEDALE, EMBLEMATY 
 
               PROPORCE KLUBOWE KSW 

 
 
Znaczki 

 
1956 – Znaczek Klubu Sportów Wodnych Ligi Przyjaciół Żołnierza. Stylizowana czer-

wona łódka, biały stylizowany żagiel, na żaglu litery KSW. Projekt – Ryszard Zygmunt Ro-
siński, grawer Daab, tłoczony z tombaku, emaliowany –100 egzemplarzy. 

 
1960 – Znaczek na 10-lecie KSW LPŻ. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowany 

żagiel, na żaglu u góry rzymska cyfra X, poniżej litery KSW. Projekt – Edward Pawlaczyk, 
grawer Daab, tłoczony z tombaku i emaliowany, 100 egzemplarzy. 

 
1965 – Znaczek na 15-lecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowa-

ny żagiel, na żaglu u góry rzymska cyfra XV, poniżej litery KSW. Projekt - Edward Pawla-
czyk, grawer Daab, tłoczony z tombaku, emaliowany – 100 egzemplarzy. 

 
1970 – Znaczek na dwudziestolecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały            

stylizowany żagiel, na żaglu u góry rzymska cyfra XX, poniżej litery KSW. Projekt -            
Edward Pawlaczyk, grawer Daab, tłoczony z tombaku, emaliowany, egzemplarzy 100. 

 
1975 – Znaczek na 35-lecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowa-

ny żagiel, na żaglu u góry rzymska cyfra XXV, poniżej litery KSW. Projekt - Edward Pawla-
czyk, grawer Daab, tłoczony z tombaku, emaliowany, 100 egzemplarzy. 

 
1980 – Znaczek na 30-lecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowa-

ny żagiel, na żaglu u góry arabska cyfra 30, poniżej litery KSW. Projekt - Ryszard Zygmunt 
Rosiński, grawer Stefan Majcher, tłoczony z tombaku i emaliowany w ZWG WAGMET – 
Tadeusz Mielczarek, 100 egzemplarzy. 

 
1985 – znaczek na 35-lecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowa-

ny żagiel, na żaglu u góry arabska cyfra 35, poniżej litery KSW. Projekt - Ryszard Zygmunt 
Rosiński, grawer Jerzy Szymonowicz, tłoczony z tombaku i emaliowany przez Tadeusza 
Mielczarka, 100 egzemplarzy. 

 
1990 - Znaczek na 40-lecie KSW LOK. Stylizowana czerwona łódka, biały stylizowa-

ny żagiel, na żaglu u góry arabska cyfra 40, poniżej litery KSW. Projekt Ryszard Zygmunt 
Rosiński, grawer Jerzy Szymonowicz, wykonany z tombaku i emaliowany przez Tadeusza 
Mielczarka, 100 egzemplarzy. 

 
 
Medale 
 
1970 - Medal z okazji 20-lecia KSW LOK. Medal okrągły jednostronny o średnicy 112 

mm.  W środku stylizowana łódka ze zrefowanym żaglem rejowym,. W otoku napis XX lat          
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Klubu Sportów Wodnych. Projekt Edward Pawlaczyk, odlane ze znalu w Spółdzielni Pracy 
ARMATURA, miedziowany w ZWG WAGMET, 30 egzemplarzy. 

 
1975 – Medale z okazji 25-lecia KSW LOK 
1.   Medal okrągły o średnicy 52 mm. Awers stylizowana łódź z żaglem. Górą w półko-

lu napis 25 lat, z prawej data 1975. Rewers widok dawnego żaglowca na falach. Projekt Ry-
szard Zygmunt Rosiński, odlane ze znalu, miedziowane w ZWG WAGMET. Grawer Stefan 
Majcher, 100 egzemplarzy. 

2.   Medal okrągły o średnicy 51 mm. Awers stylizowana łódź z żaglem. Na żaglu litery 
KSW. Rewers widok dawnego żaglowca na falach. Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, gra-
wer Stefan Majcher, odlewany ze znalu i obrabiany galwanicznie w ZWG WAG-MET, mie-
dziowany, 150 egzemplarzy. 

3.  Medal sportowy okrągły o średnicy 51 mm. Awers żaglówka i łódź motorowa na fa-
lach. Górą w półkolu napis  za wyniki, dołem – w sportach wodnych. Rewers dawny ża-
glowiec na falach. Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, grawer Stefan Majcher. Odlewany ze 
znalu i obrabiany galwanicznie w WZG WAGMET, miedziowany, 50 egzemplarzy. 

 
1980 – Medale z okazji 30-lecia KSW LOK 
1.  Medal okrągły o średnicy 51 mm. Awers stylizowana łódź z żaglem. Na żaglu litery 

KSW. W półkolu napis z lewej 30 lat, z prawej 1980. Rewers dawny żaglowiec na falach. 
Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, grawer Stefan Majcher, odlewany ze znalu i obrabiany 
galwanicznie w ZWG WAGMET, miedziowany, 200 egzemplarzy, mosiądzowany, 50 eg-
zemplarzy 

2. medal okrągły o średnicy 51mm. Awers orzeł na tarczy z literami LOK, na górze na-
pis W służbie, na dole Ludowej Ojczyzny. Rewers dawny żaglowiec na falach. Projekt Ry-
szard Zygmunt Rosiński, grawer Jerzy Szymonowicz, odlewany ze znalu i miedziowany w 
ZWG WAGMET, 100 egzemplarzy. 

 
1985 – Medale z okazji 35-lecia KSW LOK 
1.  Medal okrągły o średnicy 51 mm. Awers stylizowana łódka z żaglem. Na żaglu      

litery KSW. W półkolu u góry napis z lewej strony 35 lat, z prawej 1985. Rewers  dawny 
żaglowiec na falach. Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, grawer Jerzy Szymonowicz, odle-
wany ze znalu i obrabiany galwanicznie w ZWG WAGMET, miedziowany, 100 egzemplarzy, 
mosiądzowany, 50 egzemplarzy. 

2.  Medal w kształcie koła sterowego o średnicy 74 mm. Awers jacht żaglowy na falach, 
w półkolu u góry napis s/y  Boruta na linii horyzontu, po lewej 24,04, po prawej 1960, w 
otoku napis Najdłuższy Rejs Łódzkiego Jachtu. Rewers zarys mapy świata z trasa rejsu, u 
dołu róża wiatrów. W otoku napis 21 państw, 52 porty 29.06.1983 441 dni 12.09.1984, napis 
przedzielają znaki PPŻ i ZWG WAGMET. Projekt Ryszard Zygmunt Rosinski, grawer Jerzy 
Szymonowicz, odlewany ze znalu i obrabiany galwanicznie w ZGW WAGMET, miedziowa-
ny 202 egzemplarzy, mosiądzowany 75 egzemplarzy. 

 
1988 – medal z okazji 40-lecia uprawiania żeglarstwa. Medal w kształcie koła stero-

wego o średnicy 74 mm. Awers jacht żaglowy na falach na żaglu cyfry rzymskie XL na linii              
horyzontu po lewej cyfry 1948, po prawej 1988, w otoku napis PCWM, LM, SP,             
OWKS, LOK, LOZŻ, PZŻ, PZMW. Rewers motorówka i żaglówka na falach. Projekt              
Ryszard Zygmunt Rosiński, grawer Jerzy Szymonowicz odlewany i obrabiany galwanicznie 
w ZWG WAGMET. Miedziowany - 50 egzemplarzy, mosiądzowany – 50 egzemplarzy. 
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1990 – Medal z okazji 40-lecia KSW LOK. Medal w kształcie koła sterowego o śred-
nicy 74 mm. Awers stylizowana łódka z żaglem, na żaglu litery KSW. U góry napis w półko-
lu z lewej 40 lat, z prawej 1990. Rewers jacht żaglowy na falach na grot żagla cyfry rzym-
skie XL, w otoku napis SSW LM, KM LPŻ, KSW LOK. Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, 
grawer Granosik, odlewany i miedziowany w ZWG WAGMET, 100 egzemplarzy. 

 
2008 – Medal w kształcie koła sterowego o średnicy 74 mm z okazji 60-lecia żeglo-

wania. Awers jacht żaglowy na falach. Na grot żaglu cyfry łacińskie LX. Na linii horyzontu 
po lewej 1948, po prawej 2008, w otoku napis PCWM, LM, SP, OWKS, ŁOZŻ, PZŻ, 
PZMW. Rewers motorówka i żaglówka na falach. Projektant Ryszard Zygmunt Rosiński. 
Odlew mosiężny. Spółdzielnia Pracy „Armatura” – 30 sztuk. 

 
2009 – Medal z okazji 60-lecia KSW. Medal okrągły, jednostronny o średnicy 120 

mm. W środku stylizowana łódź ze zrefowanym żaglem rejowym. W otoku napis LX lat 
Klubu Sportów Wodnych. Projektant Paweł Galczak. Odlew mosiężny. Spółdzielnia Pracy 
„Armatura” – 30 sztuk. 

 
 
Plakietki 
 
1977 – Plakietka Kurza Stopa o wymiarach 280x160. Sylwetka jachtu Kurza Stopa. 

Projekt Edward Pawlaczyk, odlana ze znalu w Spółdzielni Pracy ARMATURA, miedziowa-
na w ZWG WAGMET – 30 egz. Wydana z okazji 20-lecia budowy pierwszego łódzkiego 
jachtu zatokowego. 

 
1975 – Plakietka s/y Boruta o wymiarach 140x80, sylwetka jachtu pod żaglem, u dołu 

napis Boruta. Projekt Edward Pawlaczyk, odlana ze znaku w Spółdzielni Pracy 
ARMATURA, miedziowana w ZWG WAGMET – 30 egz., toczona z blachy mosiężnej w 
ZWG WAGMET – 100 egzemplarzy. 

 
1979 – Plakietka jachtu Boruta po rekonstrukcji przez Stefana Workerta. Sylwetka 

jachtu dwumasztowego pod żaglami. Odlew znakowy Spółdzielni Pracy „armatura” mie-
dziowany w ZWG WAGMET 20 egzemplarzy, odlew mosiężny 10 egz. Tłoczony z blachy 
mosiężnej w ZWG WAGMET-50 egzemplarzy. 

 
 1988 - Plakietka jachtu s/y REP 150x100 z okazji 10-lecia wodowania. Sylwetka jach-

tu na grotżaglu trójząb Neptuna i napis I –747 w lewym górnym rogu napis s/y REP. Projekt 
Paweł Galczak odlew mosiężny Spółdzielnia Pracy „armatura” – 10 egzemplarzy 

 
 
Emblematy i proporce 
 
1980 – Proporzec KSW LOK w Łodzi o wymiarach 150x200 dwustronny niebieski. 

Awers - znaczek Klubu Sportów Wodnych. Rewers – róża wiatrów. Projekt – Wacław Łysa-
kowski, Zbigniew Żyliński, wykonany w Centralnym Laboratorium Przemysłu Dziewiarskie-
go – 100 egzemplarzy. 

 
2000 – Emblemat na czapkę lub dres o średnicy 80 mm, wykonany na 50-lecie KSW 

LMiR. Emblemat tło białe, na białym tle ciemnoniebieskie koło sterowe, w środku koła zna-
czek klubowy, w otoku koła sterowego z lewej strony litera L, z prawej M, u dołu R. Projekt- 
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Wacław Łysakowski, Ryszard Zygmunt Rosiński, wykonawca- Zbigniew Kruszyński – pra-
cownia haftu komputerowego, 50 egzemplarzy 

Emblemat na marynarkę klubową 90x115. Na granatowym tle stylizowana złota kotwi-
ca, u góry złoty napis 1950, po bokach złote liście, wewnątrz znaczek KSW. Projekt Stefan 
Workert, wykonanie Zbigniew Kruszyński – pracownia haftu komputerowego, 50 egzempla-
rzy. 

 
2002 - Emblemat na czapkę i dres o średnicy 62 mm. Tło niebieskie, złote koło stero-

we, w otoku koła sterowego u góry napis LMR, u dołu YC 15, wewnątrz koła siatka geogra-
ficzna, na jej tle czerwona łódka z wiosłem zamiast steru pod żaglami, na żaglu cyfra 15. Pro-
jekt Ryszard Zygmunt Rosiński, wykonanie Zbigniew Kruszyński – pracownia haftu kompu-
terowego, 50 egzemplarzy. 

Proporzec klubowy Yacht Clubu 15 LMiR o wymiarach 120x120, dwustronny ciemno-
niebieski. Na ciemnoniebieskim tle koło sterowe, w otoku koła u góry litery LMiR, u dołu 
YC15, wewnątrz koła siatka geograficzna, na jej tle czerwona łódka z wiosłem zamiast steru, 
białe żagle, na nich cyfra 15. Projekt Ryszard Zygmunt Rosiński, wykonanie Zbigniew Kru-
szyński- pracownia haftu komputerowego. 
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 27.05.1950     Powstanie Sekcji Sportów Wodnych przy Zarządzie Ligi Morskiej w Łodzi. 
                        Adres: ul. Piotrkowska 125 (na 4,5 roku). 
 
     1950           Początek działalności sekcji żeglarskiej i modelarskiej. 
 
   05.1951        Uzyskanie przystani przy ul. Przędzalnianej, na spiętrzeniu rzeki Jasień. Otrzy- 
                        manie pierwszego sprzętu pływającego: 3 bączki i 10 kajaków  turystycznych. 
 

1951 Powołanie z inicjatywy instruktorów SSW LM i KS „Unia” Sekcji Żeglarskiej  
                  KKFiT po likwidacji PZŻ. 

 
07-08.1952     Pierwszy Morski Ośrodek Szkoleniowy w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym, 
                       zorganizowany przez LM. 
 
 10.05.1953    Likwidacja Ligi Morskiej i powołanie Ligi Przyjaciół Żołnierza. Przejęcie Klu- 
                       bu przez LPŻ. Teraz Klub ma nazwę: Sekcja Sportów Wodnych LPŻ. 
 
   05.1953       Uzyskanie przystani na spiętrzeniu rzeki Ner, przy ul. Patriotycznej.  
 
07-08.1953     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Szczecin-Dąbiu.  
 
     1953          Zaczyna działalność sekcja pływacka, kajakarska, motorowodna i wojenno- 
                       morska KSW.  
 
     1953          Zamknięcie pływań morskich dla żeglarzy. 
 
07-08.1954     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Szczecin-Dąbiu. 
 
   08.1954       Udział KSW w I Centralnej Spartakiadzie Wodnej w Giżycku. Jerzy Górny 
                       zdobywa vice-mistrzostwo w pływaniu uwojskowionym. 
 
 15.09.1954    Zmiana nazwy Klubu na Klub Sportów Wodnych LPŻ. 
 
 01.10.1954    Zmiana adresu Klubu na ul. Piotrkowską 272 b (na 4 miesiące). 
 
 01.02.1955    Zmiana adresu na ul. Piotrkowską 53 (na 9 miesięcy). 
 
   05.1955       Klub otrzymuje 4 łodzie żaglowe klasy N oraz kajaki K-1 i K-2. 
 
.07-08.1955    Ośrodek Szkoleniowy KSW w Kruszwicy nad jeziorem Gopło. 
 

KALENDARIUM 
KLUBU SPORTÓW WODNYCH W ŁODZI 
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   08.1955       Udział Klubu w II Centralnej Spartakiadzie Wodnej w Giżycku. Władysław 
                       Jeżak zdobywa mistrzostwo w śrubkowaniu. 
 
     1955          Udział Klubu w pierwszych regatach w klasie DZ w Kruszwicy. Klub brał 
                       udział w tych regatach (w Kruszwicy lub Łęgnowie) co roku do 1962 roku. 
 
 15.10.1955    Zmiana nazwy Klubu na Klub Morski LPŻ. 
 
 01.12.1955    Zmiana adresu Klubu na ul. Curie Skłodowskiej 30 (na 11 miesięcy). 
 
     1956          Pierwszy jubileusz – 5-lecia – KSW w lokalu Klubu przy ul. Curie-Skłodow- 
                       skiej, opóźniony o rok z powodu przeprowadzek. 
 

08.1956 Udział Klubu w Międzynarodowej Spartakiadzie Wodnej w Giżycku (uczestni-
czyli zawodnicy i sędziowie).  

 
 01.11.1956    Zmiana adresu Klubu na ul. Piotrkowską 272 b (na 34 lata). 
 
   11.1956       Udział kol.kol. W. Herki, S. Kamińskiego i R. Rosińskiego w naradzie w Gdy- 
                       ni, ustalajacej zmiany w organizacji i działaniu żeglarstwa. 
 
   Przełom       Zawiązanie się w Klubie grupy inicjatywnej w sprawie reaktywowania Ligi 
 1956/1957     Morskiej. 
 
 13.01.1957    Zmiana nazwy Klubu na Klub Sportów Wodnych LPŻ.  
                       Zatwierdzanie statutu Klubu. 
 
 18.03.1957    Zorganizowanie kolektury Toto-Lotka w lokalu Klubu.  
 
   05.1957       Otrzymanie 3 Finnów z Chojnic. 
 
     1957          Otwarcie pływań morskich dla żeglarzy. 
                       Reaktywowanie PZŻ. 
 
   06.1957       Udział 6 członków Klubu w rejsie morskim do Narviku na s/y Generał Zaruski  
                       i s/y Zew Morza. 
 
07-08.1957     Morski Ośrodek Szkoleniowy KSW w Suchaczu. 
                       KSW po raz pierwszy startował w regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiśla- 
                       nego. 
 
   09.1957       Klubowy rejs morski do NRD na s/y Radogost. 
 
     1957          Powołanie Komitetu Budowy Jachtu Pełnomorskiego. 
                       Powołanie Komitetu Honorowego Budowy Jachtu Pełnomorskiego. 
 
   05.1958       Wodowanie s/y Kurza Stopa, pierwszego klubowego jachtu zatokowego, zbu- 

                    dowanego społecznie. 
 
     1958          Zakup dla Klubu 2 łodzi typu SZ, 2 Piratów i 1 Finna. 



 189

 
07-08.1959     Morski Ośrodek KSW we Fromborku. 
 
   08.1959       Klubowy rejs do Szkocji na s/y Chrobry. 
 
     1959          Sekcja pływacka kończy działalność. 
 
 24.04.1960    Wodowanie i chrzest jachtu pelnomorskiego s/y Boruta. 
 
 23.06.1960    Pierwszy rejs s/y Boruta do RFN, Holandii i Francji. 
 
     1960          Dwa rejsy krajowe s/y Boruta. 
 
                       Zakup kadłuba jachtu balastowego do przebudowy. 
                       Zakup pierwszej łodzi motorowej i Cadetów. Rozpoczęcie szkolenia regatowe- 
                       go na Cadetach. 
 
                       10-lecie KSW w salach Klubu. 
 
07-08.1961     Morski Ośrodek KSW w Świbnie. 
 
   08.1961       Wodowanie s/y Selene, drugiego jachtu zatokowego KSW, przebudowanego 
                       społecznie. 
 
     1961          Wielki chrzest Finnów, Piratów i jachtów zatokowych. 
 
07-08.1962     Ośrodek Szkoleniowy KSW nad Jeziorem Białym koło Augustowa. 
 
 12.11.1962    Likwidacja Ligi Przyjaciół Żołnierza i powołannie na jej miejsce Ligi Obrony 
                       Kraju. Klub od tej pory ma nazwę Klub Sportów Wodnych LOK. 
 
     1962          Sekcja wojenno-morska kończy działalność. Sekcja płetwonurków zaczyna 
                       działalność. 
 
     1963          Rejs Przyjaźni polskich jachtów do Leningradu i NRD z udziałem s/y Boruta. 
 
                       Likwidacja kolektury Toto-Lotka w KSW LOK przez Zarząd Wojewódzki  
                       LOK 
 
     1965          Pierwsze wydanie przez PZŻ „Tablic pomocniczych do szkolenia na stopień 
                       żeglarza i sternika jachtowego”, opracowanych przez L. Biedrzyckiego. 
 
   10.1965       Pierwsze regaty o Puchar Komandorów KSW. Odbywały się corocznie do roku 
                       1972. 
 
   11.1965       15-lecie Klubu. Po raz pierwszy przyznano tytuł Honorowego Członka Klubu i 
                       po raz pierwszy zrobiono znaczek KSW. Jubileusz odbył się w salach Klubu. 
 
   10.1966       Złomowanie Kurzej Stopy po 8 latach eksploatacji.     
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07-08.1970     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Trygorcie nad jeziorem Przystań. 
 
     1970          WOPR rozpoczyna działalność w KSW. 
 
                       S/y Boruta po 10 latach eksploatacji kończy pływanie. Konieczny jest remont 
                       generalny.  
 
                       20-lecie KSW, które uczczono znaczkiem i okolicznościowym medalem.  
                       Jubileusz po raz ostatni odbył się w salach Klubu. 
 
07-08.1971     Ośrodek Szkoleniowy KSW nad jeziorem Przystań w Trygorcie. 
 

1971 Budowa przyczepy do transportu s/y Boruta. 
 

                       Przebudowa hangaru przy ul. Patriotycznej z myślą o remoncie Boruty. 
 

20-27.01.1972 “Suchy” rejs Boruty z Gdańska do Łodzi. 
 
     1972          Rozpoczęcie remontu Boruty w KSW. 
 
07-08.1972     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Trygorcie. 
 
   08.1972       Rejs jachtów KSW na trasie Trygort-Giżycko-Mikołajki-Pisz-Nowogród- 
                       Warszawa-Płock-Murzynowo. 
 
   02.1973       Rozpoczęcie budowy pierwszego klubowego jachtu z laminatu typu 
                       Maszop konstrukcji S. Workerta i E. Pawlaczyka.  
 
07-08.1973     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Murzynowie nad Zalewem Włocławskim.  
 
     1973          Likwidacja etatu szkutnika KSW przez LOK. 
 
   05.1974       Zakup drugiej łodzi motorowej dla KSW i rozpoczęcie budowy drugiego 
                       jachtu typu Maszop. 
 
07-08.1974     Ośrodek Szkoleniowy KSW w Murzynowie nad Zalewem Włocławskim. 
 
   05.1975       Zakup dwóch nowych, drewnianych Omeg. 
 
   11.1975       25-lecie KSW. Wydano pierwszą małą monografię Klubu i tradycyjnie 
                       znaczek. Jubileusz odbył się po raz pierwszy poza lokalem KSW – w Klubie 
                       Garnizonowym. 
 
   05.1976       Zakup dla KSW Omegi tworzywowej, jachtu Kormoran i trzech kajaków 
                       tworzywowych. 
 
     1977          Laminowanie 2 Omeg drewnianych. 
 
                       Wielki chrzest Omeg: Czart, Aja, Beja i Kaja. 
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 09.06.1978     Chrzest Repa – jachtu prywatnego. 
                        Zawiązanie się ponownie grupy inicjatywnej w sprawie reaktywowanie Ligi 
                        Morskiej. 
 
 25.06.1978     Chrzest s/y Piast, pierwszego jachtu z laminatu, zbudowanego w Klubie. 
 
     1979           Przekazanie drugiego kadłuba jachtu typu Maszop do Klubu LOK w  
                        Pabianicach. 
 
                        Drugie wydanie przez PZŻ “Tablic pomocniczych...” L. Biedrzyckiego. 
 
     1980           WOPR i sekcja modelarska kończą działalność w KSW. 
 
   11.1980        30-lecie Klubu. Wydano monografię, znaczek i proporczyk Klubu oraz plakiet- 
                        kę Boruty i odlew Kurzej Stopy. Jubileusz odbył się w restauracji “Tivoli”. 
 
     1981           Reaktywowanie Ligi Morskiej. Członkowie KSW rozpoczynają działalność 
                        w Lidze. 
 
   06.1983        Zakończenie remontu i przebudowy s/y Boruta. 
 
 29.06.1983     S/y Boruta rozpoczyna najdluższy rejs – przez morza i oceany. 
 
     1983           Budowa slipu w Kleszczewie nad Jeziorem Wojnowskim. 
 
     1984           Zakup pierwszego Optymista z funduszu Henryka Glazera, przekazanego  

                   Klubowi w roku 1984). 
 
 12.09.1984     Powrót s/y Boruta z najdłuższego, a zarazem ostatniego rejsu. 
 
     1985           Przyjazd do Łodzi Henryka Glazera i spotkanie z kolegami z KSW. 
                        
                        Zakup drugiego Optymista z funduszu Henryka Glazera. 
  
                        Niewielka grupa członków KSW odchodzi z Klubu i tworzy Klub “Mors”  
                        LMiR.     
 
                        35-lecie Klubu. Skromny jubileusz odbywa się w SPATiF-ie. Wydano znaczek 
                        i medal 35-lecia. 
 
     1986           Zakup pierwszej Omegi z funduszu Henryka Glazera. 
 
     1987           Zakup drugiej Omegi i wyposażenia warsztatu szkutniczego z funduszu Hen- 

                   ryka Glazera. 
 
                        Ukazanie się książki “Spalinowe napędy jachtów” K. Zbierskiego. 
 
                        Sekcja kajakowa i motorowodna KSW kończą swoją działalność, a sekcja 
                        płetwonurków przekształca się w samodzielny Klub Płetwonurków. 
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     1988           Zakup trzeciego Optymista z funduszu Henryka Glazera. 
 
 18.03.1988     Sprowadzenie s/y Boruta do Łodzi i ustawienie w VI LO jako obiektu mu- 
                        zealnego.  
 
     1989           Zakup dwóch Optymistów z funduszy klubowych. 
 
                        Pierwszy obóz Optymistów na Zalewie Jeziorsko w ramach KSW. 
 
 31.01.1990     KSW traci lokal klubowy i musi korzystać z adresu KW LOK przy ul. Piotr- 
                        kowskiej 97. 
 
   02.1990        Z KSW odchodzi znacząca grupa członków i tworzy Yacht Club 15 Ligi 
                        Morskiej i Rzecznej. 
 
Lato 1990        Drugi obóz Optymistów na Zalewie Jeziorsko w ramach KSW. 
 
 17.11.1990     40-lecie KSW. Wydano monografię KSW i znaczek. Jubileusz odbył się w  
                        Klubie Garnizonowym. 
     
     1991           Trzeci obóz Optymistów na Zalewie Jeziorsko w ramach KSW.    
 
     1992           Ostatni – w ramach KSW - obóz Optymistów na Zalewie Jeziorsko. 
 
                        Zarząd Wojewódzki LOK zaczyna wyprzedaż sprzętu KSW. 
 
 30.12.1992     ZW LOK pozbywa się przystani przy ul. Patriotycznej. Przystań przejmuje  
                        ŁOZŻ, a KSW wynajmuje od niego miejsce na przechowywanie reszty  
                        sprzętu. 
 
     1993           ZW LOK usiłuje pozbyć się KSW i rozwiązać go. 
 
 31.12.1993     ŁOZŻ przekazuje miastu przystań przy ul. Patriotycznej ze względu na zbyt  
                        wysoki czynsz. 
 
 01.02.1994     ZW LOK przekazuje resztę sprzętu KSW do Klubu LOK w Pabianicach i  
                        Klubu “Kotwica” w Zgierzu. 
 
 01.01.1995    ŁOZŻ otrzymuje od miasta przystań przy ul. Patriotycznej w nieodpłatne  
                        użytkowanie. 
 
     1996           Ukazanie się “Encyklopedii Żeglarstwa” PWN, której współautorem jest 
                        K. Zbierski. 
 
24.10.1998      Spotkanie KSW w restauracji “Chiński Mur” – 45-lecie KSW, spóźnione o  
                        3 lata z powodu “zakrętów historii”. Inicjatywa przeniesienia KSW do LMiR. 
 
     1999           Powołanie KSW LMiR i zatwierdzenie statutu. 
                        Powołanie kapituły obchodów 50-lecia, wspólnie przez KSW i Yacht Club 15. 
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   01.2000        Rejestracja KSW LMiR w ŁOZŻ.  
 
21.10.2000 50-lecie KSW w Klubie Nauczycielskim ZNP. Wydano plakietkę na  
                       marynarkę klubową. 
                        Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej łódzkim wodniakom na fronto- 
                        nie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 125. 
                        Pierwsze rozmowy na temat zjednoczenia KSW i Yacht Clubu 15. 
 
    05.2003       Ukazanie się “Życiorysów na żaglu pisanych”, przygotowanych przez oba  
                        kluby. 
 
   10.2003       Uroczyste spotkanie w sali Technikum Gastronomicznego. Powołanie Komi- 

tetu Organizacyjnego do opracowania statutu i spraw związanych ze zjedno- 
czeniem KSW i Yacht Clubu 15.  

                       Powołanie Komitetu Redakcyjnego do opracowania wydawnictwa jubileuszo- 
                       wego KSW w 2005 roku. 
 
 27.05.2004    Formalny powrót do korzeni, czyli zjednoczenie KSW i Yacht Clubu 15, 
                       dokładnie w 54-tą rocznicę powstania Sekcji Sportów Wodnych Ligi Morskiej  
                       w Łodzi. 
                       Wyznaczenie terminu obchodów 55-lecia Klubu na 21 maja 2005 roku.  
 
 13.05.2005    Dni Łodzi – pierwszy dzień obchodów jako impreza żeglarska. KSW otrzymuje  
                       puchar i list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
 09.10.2005    Regaty na Jeziorsku w klasie Optymist o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
    Maj 2005    Ukazanie się monografii „Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej.  
                       Kartki z dziejów 55-lecia”. 
 
 01.10.2005    Uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 55-lecia KSW, połączone z kolacją i  
                       zabawą w lokalu Technikum Gastronomicznego. 
 
  Luty 2006     Powołanie z inicjatywy W.Łysakowskiego i R. Rosińskiego Okręgowego 
                       Kolegium Sędziów PZŻ dla Okręgu Łódzkiego i Piotrkowskiego. 
 
 23.01.2009    Otwarcie wystawy malarskiej Stefana Workerta w Galerii „Łódka” ŁDK p.t.  
                       „Moje morze, moja woda”. 
 
 26.06.2009    Regaty w klasie Omega na Zalewie Sulejowskim rozpoczynające obchopdy 60- 
                       lecia KSW LMiR. 
 
 17.10.2009    Uroczyste spotkanie jubileuszowe 60-lecia KSW połączone z kolacją i balem,  
                        z udziałem v-prezydenta Miasta Łodzi, sekretarza PZŻ, prezesów ŁOZŻ i  
                        ZOŁ LMiR. Wręczenie odznaczeń dla członków KSW i medali 60-lecia. 
 
 14.04.2010    Udział KSW w obchodach 85-lecia Ligi Morskiej w Łodzi. Odznaczenia i  
                        honory dla członków KSW. 
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   Maj 2010     Wydanie drugiej edycjji monografii pt. „Klub Sportów Wodnyuch Ligi  
                        Morskiej i Rzecznej. Kartki z dziejów 60-lecia”. 
  
14-15.05.2010  Regaty na Zalewie Sulejowskim i ognisko kończące obchody 60-lecia KSW  
                        LMiR w Łodzi. 
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  LISTA CZŁONKÓW 
 
      KLUBU SPORTÓW WODNYCH W ŁODZI 

 
 

Przez 55 lat istnienia KSW przez Klub przewinęły się setki osób. Niemożliwe było 
przypomnienie sobie i uwzględnienie tutaj ich wszystkich. Na sporządzonej niżej liscie 
znaleźli się więc tylko ci, których przynależność do Klubu trwała na tyle długo, że pozo-
stawiła ślad w klubowych dokumentach lub w pamięci kolegów. 

Uwaga: w obecnym, drugim wydaniu uzupełniliśmy listę jeszcze o 16 nazwisk. 
 
                           LEGENDA: znaczenia użytych skrótów 
                       żegl.                -  żeglarz 
                       st. jacht.          -  sternik jachtowy 

                                          j.s.m.              -  jachtowy sternik morski 
                                    .kpt. j.               -  kapitan jachtowy 
                                     instr. żegl.       -  instruktor żeglarstwa 
                                     st. lod.             -..sternik lodowy 
                                     st. mtw            -  sternik motorowodny 
                                     st. sternik mtw -  starszy sternik motorowodny 
                                          instr. mtw       -  instruktor motorowodny 
                                     kpt. mtw          -  kapitan motorowodny 
                                     †                     -  odszedł na wieczną wachtę 

  
  
  

 LP   IMIĘ NAZWISKO  STOPIEŃ 

 1   Adamkiewicz Wiesław  st.jacht. 

† 2   Adamska-Olszowska Janina  st. jacht. 

 3   Adamski Edmund  st. jacht., oficer PMH 

 4   Amsterdamski Piotr  żegl. 

† 5   Ałaszewski Witold Stanisław  kpt. j., inst. żegl. 

 6    Banasiak Mirosław  żegl.  

 7   Banaszewska Krystyna  żegl. 

 8   Baranowski Jan  j.s.m. 

 9   Bartczak Zdzisław  st. jacht. 

 10   Bartnicki Piotr  kpt. j. 

 11   Baśko Włodzimierz  st. jacht. 

 12   Bednarek Kazimierz  st. jacht. 

 13   Bednarek Krystyna  st. jacht. 

 14   Bednarek Sławomir  st. jacht. 

 15   Bekier Jan Jerzy  kpt. j., inst. żegl., kpt. mtw, st. lod. 

† 16   Berowski Zbigniew  st. jacht. 

 17   Białasik Bożena  j.s.m. 

 18   Bibergal-Bloch Janina  st. jacht, instr. pływania 
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† 19   Bichler Antoni Ryszard  st. jacht. 

 20   Biedrzycka Henryka  j.s.m. 

 21   Biedrzycki Lech  j.s.m., instr. żegl. 

 22   Binder Wiesław  st. jacht. 

 23   Boczek Robert  st. jacht. 

 24   Bogusz Julian  j.s.m., instr. żegl., st. mtw, mierniczy 
 PZŻ 

 25   Brzozowski Andrzej  żegl. 

 26   Budzyński Bronisław  st. jacht., oficer PMH 

 27   Bugajak Jan  st. jacht. 

 28   Bukowski Roman  st. jacht. 

 29   Bulzacka Ewa  żegl. 

 30   Bulzacki Jan  st. jacht. 

 31   Burakowski Tadeusz  st. jacht. 

 32   Celichowski Andrzej  j.s.m. 

 33   Chęcińska Ewa  st. jacht. 

 34   Ciach Józef  st. jacht. 

† 35   Ciekański Zbigniew  st. jacht. 

 36   Cyruliński Stefan  st. jacht. 

† 37   Czyż Andrzej  st. jacht. 

† 38   Denkowska-Baryła Elżbieta  st. jacht. 

 39   Denkowska-Korek Barbara  st. jacht. 

 40   Dobrowolska Wanda  st. jacht. 

 41   Domska Ewa  st. jacht. 

† 42   Domski Janusz  j.s.m., instr. żegl., sędzia regat. I kl.,  
 st.  mtw. 

 43   Duda Bożena  st. jacht. 

† 44   Ejme Włodzimierz  j.s.m., inst. żegl. 

 45   Fabicki Jan  Kpt. j. 

 46   Fabijańczyk Andrzej  st. jacht. 

 47   Fichna Grażyna  instr. pływania 

† 48   Finogenow Jerzy  j.s.m. 

 49   Finogenow Paweł  żegl. 

† 50   Finogenow Porfiriusz  j.s.m., instr. żegl. 

 51   Fiutowski Marian  żegl. 

† 52   Frajtak Zygmunt  j.s.m. 

 53   Frątczak Mirosław  st. jacht. 

 54   Galczak Bolesław  j.s.m., st. mtw., instr. żegl. 

 55   Galczak Paweł  j.s.m., m. st. mtw. 

 56   Gąsiorowski Roman  st. jacht. 

† 57   Giedwidź Zbigniew  kpt.j., instr. żegl. 

† 58   Glazer Henryk  st. jacht., instr. pływania  

 59   Głębińska Maria  st.jacht. 

 60   Głowacka Janina  st. jacht. 

 61   Gordinowicz Kazimierz  żegl. 

 62   Górczak Andrzej  st. jacht. 

 63   Górna (Tamulewicz) Krystyna  st. jacht. 

† 64   Górny Henryk  j.s.m. 
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 65   Górny Jerzy  kpt.j., instr. żegl., kpt. mtw, instr.mtw 

 66   Grabowski Wojciech  j.s.m. 

 67   Gunerka Grażyna  st. jacht. 

 68   Hantz Andrzej  st. jacht. 

 69   Hantz Marek   st. jacht., cheef mechanik PMH 

 70   Haro Grzegorz  st. jacht. 

 71   Hunkiel Anna  żegl. 

 72   Hunkiel Katarzyna  żegl. 

 73   Huszcza Jan  st. jacht. 

 74   Ignatowska Teresa  st. jacht. 

 75   Jagoda Włodzimierz  st. jacht. 

 76   Jagodziński Henryk  j.s.m. 

 77   Jakubowski Jerzy  st. jacht 

 78   Jamer Marek Rafał  kpt. j., instr. żegl. 

 79   Januszkiewicz  Mirosław  kajakarz, j.s.m. 

 80   Januszkiewicz Ryszard  kajakarz 

 81   Jasiński Jerzy Franciszek  kpt. j., instr. żegl. 

 82   Jedliński Jacek  st. jacht., oficer PMH 

 83   Jeżak Władysław  st. jacht. 

 84   Jochimek Jerzy  st. jacht. 

† 85   Kaliniczenko Piotr Franciszek  st. jacht. 

 86   Kałużewski Bogdan  j.s.m. 

 87   KamińskaTeresa  żegl. 

† 88   Kamiński Andrzej  żegl. 

 89   Kamiński Stanisław  kpt. j., instr. żegl., sędzia regat I kl.,  
 st.  mtw. 

† 90   Kamiński Zenon  j.s.m., cheef mechanik PMH 

 91   Kamiński Zenon  j.s.m. 

 92   Karga Mirosław  st. jacht. 

 93   Karolak Janina  st. jacht. 

 94   Kasprzak Andrzej  kpt. j., instr. żegl. 

† 95   Kasprzak Jan   kpt. j., instr. żegl. 

 96   Kaszczyk Jan   j.s.m. 

 97   Kaszuba Stanisław Albin  j.s.m. 

 98   Kaszyńska Janina   kpt. j., instr. żegl., sędzia regat I kl. 

 99   Kaszyński Andrzej (senior)  kpt. j., instr. żegl., sędzia regat I kl,,  
 kpt. mtw., st.lod. 

 100   Kaszyński Andrzej (junior)  kpt. j., instr. żegl., sędzia regat II kl.,  

† 101   Kielesiński Marek  j.s.m., instr. żegl. 

 102   Kielmer Stanisław  st. jacht. 

 103   Kiełbasiński Władysław  kpt. j. 

 104   Kilański Wiesław  st. jacht. 

† 105   Kincel Włodzimierz   j.s.m. 

 106   Klamut Bernard  st. jacht. 

 107   Kliczek Henryk  st. jacht. 

 108   Klimczak Henryk  oficer PMH 

 109   Klinowski Andrzej  st. jacht. 

 110   Kłosiński Jan  kpt. j., instr. zegl. 

 111   Kłosowski Wiesław  kpt. j., instr. żegl. 



 198

 112   Kobierzycki Bogdan  płetwonurek 

 113   Kolbe Józef  j.s.m. 

 114   Koman Andrzej  j.s.m., modelarz I kl. 

 115   Koman Bogusław  j.s.m. 

 116   Kopania Stanisław  st. jacht. 

 117   Kopeć Marian  j.s.m. 

 118   Kordalewska-Perlicka Anna  j.s.m. 

 119   Koseski Wojciech  st. jacht. 

 120   Kośka Wiesław  żeglarz 

 121   Kotarski Henryk  st. sternik mtw., płetwonurek 

 122   Kotynia Wacław  j.s.m. 

 123   Kowalczyk Apolinary  j.s.m., instr. żegl. 

 124   Kowalczyk Krystyna  żegl. 

 125   Kozłowski Zdzisław  żegl. 

† 126   Koźmiński Przemysław  żegl.  

† 127   Król Stanisław  j.s.m., instr. żegl. 

 128   Królikowski Apoloniusz  sekcja wojenno-morska 

 129   Kruszyński Jerzy  st. jacht., st. mtw 

 130   Kruszyński Zbigniew  st.jacht. 

 131   Krześniak Stanisław  st. jacht. 

 132   Kucharczyk Stanisław  żegl. 

† 133   Kukołowicz Romuald  st. jacht. 

 134   Kunka Henryk  st. jacht. 

 135   Kuraś Paweł  st. jacht. 

 136   Kurkowska-Mielczarek Agnieszka  j.s.m., instr. żegl. 

 137   Kwiatkowska Barbara  st. jacht. 

 138   Kwiatkówna Halina  st. jacht. 

 139   Legut Bożena  st. jacht. 

† 140   Lenartowicz Halina   st. jacht. 

 141   Lessman Ryszard  kajakarz 

† 142   Leśko Gabriel  st. jacht. 

 143   Lewandowski Andrzej  żegl. 

 144   Lindner Grzegorz  st. jacht. 

 145   Lipiński Andrzej   st. jacht. 

 146   Lis Zbigniew  żegl. 

 147   Loba Andrzej  żegl. 

 148   Lorkowska Barbara  st. jacht. 

 149   Lorkowska-Antosiak Anita  st. jacht. 

 150   Luberadzka Jolanta  st.jacht. 

† 151   Ludert Karol  st. jacht. 

 152   Lutomski Jerzy   sekcja pływacka 

 153   Łańcucka Grażyna   st. jacht. 

 154   Łubisz Jerzy   kpt. j. 

 155   Łuczak Zygmunt  żegl. 

 156   Łysakowski Wacław  j.s.m., instr. żegl., sędzia I kl., st.mtw 

 157   Mach Bogusław  żegl. 

 158   Machejko (Rosołówna) Barbara  st. jacht. 

 159   Mamos Edward  st. jacht. 
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 160   Mariański Ryszard  żegl. 

 161   Markiewicz Jerzy  st. jacht, st. lod. 

 162   Markowski Jacek  żegl. 

 163   Markowski Jerzy  kpt. j., inst. żegl. 

 164   Markowski Rajmund  st. jacht. 

 165   Markowski Ryszard  st. jacht. 

 166   Matusiak Jerzy  j.s.m., instr. żegl., żegl. lod.,  
 modelarz 

 167   Matuszewski Ryszard  st. jacht. 

 168   Michalak Eligia  kpt. j. 

 169   Michalski Jerzy  j.s.m. 

† 170   Mielczarek Franciszek  kpt. j., instr. żegl. 

† 171   Miksa Jan  sekcja kajakarska 

 172   Mikulski Cyprian   żegl., st. mtw 

 173   Misztal Włodziemierz  st. jacht. 

    174   Mokros Wiesława  st. jacht. 

    175   Moll (Rosińska) Anna Maria  st.jacht., st.mtw 

 176   Montygiert Olgierd  j.s.m. 

 177   Morzycki Paweł  kpt. j., instr. żegl. 

 178   Mudza Krzysztof  j.s.m. 

 179   Mudza Włodzimierz  st. jacht. 

 180   Mudza Zbigniew  st. jacht. 

 181   Muskalski Włodzimierz  st. jacht. 

 182   Nagurska Ewa  kpt. j., instr.żegl., sędzia I kl 

 183   Nagurska Hanna  kpt. j., instr. żegl. 

 184   Niemierko Czesława  żegl. 

 185   Nowakowski Bogusław  żegl. 

 186   Nowosławski Janusz  żegl. 

 187   Obiedziński Krzysztof  st. jacht. 

 188   Olbrycht Roman  kpt. j., st. mtw. 

 189   Omulecki Anastazy  st. jacht. 

† 190   Oraś Marian  kpt. j., instr. żegl. 

 191   Ornaf Marian  żegl. 

† 192   Ostrowski Arkadiusz   j.s.m. 

† 191   Ostrowski Zbigniew  j.s.m., instr. żegl. 

 192   Pabich Edward  j.s.m. 

 193   Padzik Andrzej  st. jacht. 

 194   Paliocha Sławomir  st. jacht., instr. pływania 

 195   Paszkowski Jerzy  j.s.m. 

† 196   Pawlaczyk Edward  kpt. j., instr. żegl., morski st. mtw, 
 modelarz I kl. 

 197   Pawlaczyk (Pydówna) Elżbieta  kpt. j., instr. żegl. 

† 198   Pecold Ryszard  kajakarz 

 199   Pietras Zenon  st. jacht. 

 200   Pietrzak Tadeusz  j.s.m., sędzia II kl. 

 201   Pindych Romuald  j.s.m. 

 202    Plichta Ewa  żegl. 

 203   Plichta Katarzyna  żegl. 

† 204   Plichta Maciej  żegl. 
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 205   Piwecki Janusz  st. jacht. 

† 206   Płatak Wojciech  kpt. j. 

 207   Pochylski Wiktor  st. jacht. 

 208   Pogocki Włodzimierz  kpt. j., instr.żegl. 

 209   Popławski Janusz   żegl. 

† 210   Propfer Lucjan  kpt. j., instr. żegl. 

 211   Przygodzki Zbigniew  st. jacht. 

† 212   Puliński Feliks  kpt. j., instr. żegl., kpt. żegl. wielkiej  

 213   Raba Jerzy  st. jacht. 

 214   Richter Krystyna  st. jacht. 

 215   Rokicka Anna  st. jacht. 

 216   Romejko Jerzy  st. jacht. 

 217   Romer Tomasz  kpt. j., instr. żegl. 

 218   Rosińska Wiesława   st. jacht. 

 219   Rosiński Artur Krzysztof  żegl., st. mtw 

 220   Rosiński Ryszard  kpt. j.,  instr. żegl., sędzia I kl., kpt. 
 mtw., instr. mtw 

† 221   Rowińska Krystyna  st. jacht. 

 222   Sierecki Zbigniew  st. jacht. 

 223   Siewierski Marek  st. jacht. 

 224   Simon Bożena  żegl. 

 225   Simon Jan  st. jacht. 

 226   Skotnicki Ryszard  st. jacht., st. sternik mtw 

 227   Skóra Stanisław  żegl. 

 228   Sobiecki Andrzej  st. jacht. 

 229   Sokołowski Jerzy  kpt. j., instr. żegl. 

 230   Spodenkiewicz Jerzy  j.s.m. 

 231   Stanielewicz Władysław  kpt. j., instr. żegl., st. lod. 

 232   Stępień Wiesław  j.s.m. 

 233   Suskiewicz Zbigniew  st. jacht. 

 234   Szemberg Krzysztof   st. jacht. 

 235   Szenfelder Bogdan  j.s.m., instr. żegl., sędzia regat I kl.,  
 st. mtw 

 236   Szpojankowski Juliusz  kpt. j. 

 237   Szubert Cecylia  żegl. 

† 238   Szumska Teresa  żegl. 

 239   Szumski Zygmunt   j.s.m. 

† 240   Szymański Tadeusz   j.s.m. 

 241   Szynke Nina  żegl. 

 242   Ścigaszewski Włodzimierz  żegl. 

 243   Śpionek Tadeusz  j.s.m. 

 244   Świątek Leszek  j.s.m. 

 245   Świątkowski Wojciech  kpt. j. 

 246   Tamulewicz Zofia  żegl. 

 247   Tarnowiecki Andrzej  j.s.m., instr. żegl. 

 248   Tobolski Ryszard  st. jacht. 

 249   Torczyński Tomasz  żegl. 

 250   Trajdos Eugeniusz  kpt. j., instr. żegl., sędzia regat II kl. , 
 kpt. mtw. 
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 251   Trajdos Krystyna  żegl. 

 252   Trzcinka Hanna  st. jacht. 

 253   Tylman Andrzej  st. jacht. 

 254   Tyszkiewicz Stanisław  st. jacht. 

 255   Wajnikonis Stanisław  j.s.m. 

 256   Wendołowski Michał  j.s.m. , inst. żegl., sędzia regat II kl. 

 257   Werner Ryszard  st. jacht. 

 258   Wierzbicki Ryszard  st. jacht. 

 259   Witkowska Maria  kpt. j. 

† 260   Włodarczyk Bogdan  st. jacht. 

 261   Włodarczyk Janusz  st. jacht. 

 262   Włodarczyk Krystyna  żegl. 

 263   Wojtas Mirosław  st. jacht. 

 264   Wołowska Elżbieta  st. jacht. 

 265   Workert Stefan  j.s.m., konstruktor jachtowy, instruk- 
 tor modelarstwa 

† 266   Wróblewski Włodzimierz  st. jacht. 

 267   Wysocka Jadwiga  st. jacht. 

 268   Wyszomirski Andrzej  żegl. 

 269   Zadorecki Aleksander  st. jacht. 

 270   Zakrzewski Feliks  j.s.m. 

 271   Zając Henryk  st. jacht. 

 272   Zając Ryszard  st. jacht. 

 273   Zarzycki Adam  kpt. j. 

 274   Zbierska Barbara  żegl. 

 275   Zbierski Krzysztof  j.s.m. 

† 276   Ziemba Edward  j.s.m., st. mtw., instr. żegl. 

 277   Ziemba Ewa  st. jacht. 

† 278   Ziemba Izabella  żegl. 

 279   Ziemba Paweł  żegl. 

 280   Ziemba Piotr  żegl. 

 281   Zienkowski Edward  st. jacht. 

 282   Zyburtowicz Tadeusz  st. jacht. 

 283   Żychliński Antoni  kajakarz, płetwonurek 

† 284   Żyliński Zbigniew  j.s.m. 
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                  PODZIĘKOWANIA 
 
 

Działalność Klubu nie byłaby skuteczna, gdyby nie przyjacielska współpra-
ca i życzliwość całego środowiska wodniackiego, począwszy od organów Pol-
skiego Związku Żeglarskiego, Ligi Morskiej i Rzecznej oraz klubów żeglarskich 
naszego regionu. 

Dziękuję w szczególności za radę i pomoc osobom emocjonalnie związa-
nym z naszą działalnością: kol. Andrzejoiwi Janowskiemu – Honorowemu Preze-
sowi Zarządu Okręgowego LMiR w Łodzi, Stanisławowi Kobylińskiemu – Preze-
sowi ZO LMiR w Łodzi, Stanisławowi Wasiliewowi i Stanisławowi Leszczakowi, 
którego memento „Na mieliznę, czy nowym kursem” zaowocowało. Dalej dzia-
łamy. 

 
                                                                                  Komandor  
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Szczególne podziękowania składam kol. Basi Machejko za bezinteresowny 

wysiłek włożony w opracowanie obu wydań niniejszej monografii oraz jej przyja-
ciółce pani Barbarze Bielawskiej-Dębowskiej, która nadała im kształt kompute-
rowy i graficzny. Dziękuję także panu Januszowi Kucharczykowi (koledze Basi 
Machejko) za pomoc przy pracy nad drugą edycją.      
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          Łódź, maj 2010. 
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