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II. Od autora

 Poprosili mnie żeglarze z Mosińskiego Klubu Żeglarskiego o spisanie ich 25-letniej historii. Ćwierć 
wieku działalności tego stowarzyszenia, to w kontekście całych dziejów ludzkości bardzo niewiele. Jednak 
25 lat obecności MKŻ w naszym lokalnym środowisku, biorąc pod uwagę wkład w dorobek kulturowy Ziemi 
Mosińskiej, to bardzo dużo. Dlatego zgodziłam się bez wahania. Wiedziałam, że będzie o czym pisać i nie 
pomyliłam się. 
 Oddana do rąk czytelnika publikacja „Z wiatrem i pod wiatr”, to historia o tym, jak z niczego – dzięki 
wielkiej pasji, wytrwałości, pracy społecznej, przyjaźniom i środowiskowemu wsparciu – powstać może 
dzieło. Tym dziełem jest Mosiński Klub Żeglarski skupiający w roku jubileuszowym setkę członków                    
i jednocześnie otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Mosina. Na tym polega właśnie fenomen MKŻ, 
który nie rości sobie pretensji, by być klubem elitarnym. Jego ideą i najważniejszym celem, konsekwentnie 
realizowanym przez ćwierć wieku, jest propagowanie w najbliższym środowisku żeglarstwa, szczególnie 
wśród młodego pokolenia. Bo kto może zostać żeglarzem? 
 Żeglarzem może zostać każdy, kto lubi przyrodę, kołysanie fal, szum wiatru i potrafi 
podporządkować się obowiązującym zasadom i etyce żeglarskiej. Żeglarz musi być człowiekiem 
zwyczajnym i naturalnym. Od żeglarza wymaga się, aby był odważny, ale rozważny. Żeglarz musi być 
pokorny wobec sił natury i posiadać umiejętności polegające na koncentracji, szybkiej ocenie sytuacji, 
kojarzeniu zdarzeń, wnioskowaniu i podejmowaniu decyzji. Bardzo ważna wśród żeglarzy jest koleżeńskość 
i poczucie humoru, a także obowiązek niesienia pomocy innym. Te cechy może wyrobić w sobie każdy i one 
są uniwersalne. Dlatego od 25 lat, na dymaczewskiej Przystani w sezonie żeglarskim aż roi się od chętnych, 
którzy chcą posmakować żeglarskiej przygody. Iluż z tysięcy już uczestników „Lata pod żaglami”, 
szkolnych i harcerskich biwaków, okolicznościowych, otwartych regat, „Dnia Dziecka” i innych imprez 
organizowanych dla mieszkańców przez MKŻ, połknęło bakcyl żeglarstwa? Z pewnością niejeden czytając 
te słowa stwierdzi z zadowoleniem – ja też jestem wśród nich.     
 Historia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, jak na opisanie dziejów przystało, opracowana została na 
podstawie materiałów źródłowych: dokumentów znajdujących w zasobach archiwalnych Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego, skrupulatnie prowadzonej kroniki klubowej, artykułów prasowych i innych publikacji, 
dokumentacji fotograficznej i relacji klubowiczów –  pisemnych oraz ustnych. Nie wszystko co było i jest 
udziałem tego Klubu, zachowało się na papierze. Być może bywało i tak, że przy wietrznej pogodzie zwiał go 
z pokładu porywisty podmuch, przy którymś zwrocie przez rufę. Pochłonięci swoją pasją i propagowaniem 
żeglarstwa klubowicze, nie zabiegali też o szczególną uwagę lokalnej prasy i innych publikatorów, choć i tak 
ich działalność została zauważona, bo nie da się jej nie zauważyć. To, co najważniejsze jednak, pozostało          
w pamięci uczestników tej 25-letniej przygody przeżytej z Mosińskim Klubem Żeglarskim.     

 Chcę podziękować w tym miejscu grupie żeglarzy-konsultantów i współredaktorów tej publikacji, za 
pomoc i wkład w jej powstanie. Bez nich nie byłoby to możliwe. Dziękuję także wszystkim członkom 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, w ciągu całych 25 lat, za ich klubową działalność. Bez nich wszystkich, 
nie miałabym o czym pisać.     

                         Joanna Nowaczyk          



III. Słowo wstępne 

Na 25-lecie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego

 Żeglarstwo mieści w sobie wiele form aktywności, poprzez rywalizację, regaty, pogłębianie wiedzy 
na temat wiatru i jak najlepszego wykorzystania żagli. Dla jednych jest sposobem na życie, tą jedyną pasją, 
której podporządkowują wszystko. Bywają również tacy, którzy nie pływają prawie wcale, tylko wciąż 
budują i upiększają swój jacht. Najwięcej chyba jest jednak takich, dla których żeglarstwo jest rekreacją, 
rodzajem turystyki, wypoczynkiem.
 Navigare necesse Est, vivere non Est necesse , żeglować się musi, żyć nie – te słowa Pompejusza 
przeczytałem po raz pierwszy w książce o polskich kaprach, którą dostałem w 1980 r. Był to moment, kiedy 
po raz pierwszy zetknąłem się z żeglarstwem i stało się. Wiatr, białe żagle, cisza wokół lub dla odmiany szum 
wzburzonego morza, głuchy odgłos odbijających się o burtę fal. I tak już zostało, w oczekiwaniu na kolejny 
rejs.
 „Z wiatrem i pod wiatr” w Mosińskim Klubie Żeglarskim to słowa, które najbardziej oddają, z czym 
borykali się przez ćwierć wieku członkowie klubu. Jestem pełen podziwu i szacunku dla tych, którzy 25 lat 
temu rozpoczęli ten długi rejs wielkim żaglowcem jakim jest MKŻ. Rejs ten nie jest tylko dla własnej 
przyjemności i dla rywalizacji na regatach. To tu, od 1991 roku, żeglarstwo jest dostępne dla każdego 
chętnego. Tu umożliwia się zdobycie uprawnień żeglarskich, a przede wszystkim zaszczepia w najmłodszym 
pokoleniu „pigułkę” o nazwie „żeglarstwo”. Sztandarowa akcja „Lato Pod Żaglami” umożliwia dzieciom 
otwarty dostęp do nauki żeglowania. Już tysiące młodych adeptów żeglarstwa przewinęło się przez biwaki    
w Dymaczewie Nowym, wielu wzięło udział w rejsach po Wielkich Jeziorach Mazurskich i żeglowało po 
akwenach morskich. 
 Wychowankowie akcji „Lato Pod Żaglami” wstępują następnie do klubu, by po zdobyciu 
odpowiednich uprawnień pracować jako kolejne pokolenie żeglarzy i swoją wiedzę przekazywać dalej. To 
właśnie zapał, wielka praca społeczna, zaangażowanie, pozwoliły na rozwój klubu.
Tak po prawdzie jest, że własne żeglowanie jest dodatkiem do tego, co od wielu lat czynią żeglarze                  
z mosińskiego klubu. Było z wiatrem i pod wiatr, ale zawsze do przodu i miejmy nadzieję, że żagle tego 
żaglowca zawsze będą napełnione wiatrem. 
 Wielkie podziękowania należą się bez wątpienia założycielom Mosińskiego Klubu Żeglarskiego             
i jego pierwszym komandorom – Jaremiemu Salomończykowi oraz Stanisławowi Tubisowi, a także 
wszystkim, którzy w przeszłości dołożyli się do rozwoju klubu. Podziękować należy również tym 
wszystkim, którzy dziś działają na rzecz Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 
 30-lecie już wkrótce… 

                         Paweł Maciejewski
             Komandor 
          Mosińskiego Klubu Żeglarskiego
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IV. Historia żeglarstwa w zarysie 
 

Historia żeglarstwa sięga zapewne samych po-
czątków ludzkiej myśli. Człowiek pierwotny przemie-
rzał rwące potoki i strumienie najpierw na pniach 
drzew, aż nabrał odwagi, by spróbować pływać po 
rzekach i jeziorach. Odkrycie żagla musiało dokonać 
się także w czasach zamierzchłych. Jak pisze Włodzi-
mierz Głowacki, można przypuszczać, że człowiek, 
który jako pierwszy świadomie zastosował żagiel 
sporządzony z liści lub skóry, doznał wielkiego 
zadowolenia ze swojego odkrycia...1 . Odkrycie żagla 
szacuje się na około trzy i pół tysiąca lat p.n.e. Naj-
starszy obiekt archeologiczny dotyczący łodzi to 
gliniany model statku znaleziony w sumeryjskim 
mieście Eridu, datowany na 3 500 lat p.n.e. Ponieważ 
widoczne jest w nim wyraźne miejsce osadzenia 
masztu, archeolodzy uznali to za dowód na fakt 
znajomości żagli w tym czasie. W starożytnym Egipcie 
ponad trzy tysiące lat temu pływały już po Nilu 
pierwsze łodzie z żaglami. Egipcjanie wypłynęli na 
Morze Śródziemne, pływali też, żeglując wzdłuż 
brzegu po Oceanie Indyjskim. Od czasu, gdy człowiek 
wypłynął na morze, datuje się historia żeglugi 
morskiej. Pierwszą morską potęgą w III i II tysiącleciu 
p.n.e. była Kreta. Wyspa ta stała się w tym czasie 
centrum wymiany handlowej morza śródziemnego. 
Około XII w. p.n.e., gdy padła w gruzach kreteńska 
potęga morska, rozpoczyna się historia żeglugi Fe-
nickiej. Fenicjanie przejęli kontrolę nad prawie 
wszystkimi szlakami Morza Śródziemnego, zaczęli 
wypływać na Atlantyk, dopływając dalej do wysp 
brytyjskich. O kunszcie fenickich żeglarzy mówi 
Biblia. Pod dowództwem króla Hirama przywozili oni 
z krainy zwanej przez nich Ofir kosztowności potrze-
bne do Świątyni Pana wznoszonej przez Salomona.2 
Prawdziwy rozwój potęgi fenickiej jako żeglarzy 
przypada na rok 814 p.n.e. gdy założyli oni na 
afrykańskim wybrzeżu Kartaginę – odtąd centrum 
żeglugi w rejonach Morza Śródziemnego. Grecki 
historiograf Herodot podaje, że ok. VII-VI w p.n.e. 
Fenicjanie na zlecenie egipskiego faraona Necho jako 
pierwsi opłynęli Afrykę!  

System żeglugi starożytnych, w tym przede 
wszystkim Fenicjan, polegał głównie na żegludze 
kabotażowej, czyli pływaniu z portu do portu. Czasem 
tym mianem określa się też żeglugę przybrzeżną. 
Standardowym  odcinkiem,  który  przemierzały  statki         

                                                
1 Włodzimierz Głowacki, Wspaniały świat żeglarstwa, 
Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1970, s. 9. 
2
 1 Krl. 9, 26-28.  

 

w ciągu jednego dnia spokojnej żeglugi był dystans 
35–40 km. Na tych odcinkach rozlokowane były 
przystanie, które nie rozwinęły się nigdy do wielkości 
portu, a zaopatrywały żeglarzy w żywność i słodką 
wodę na dalszą podróż.3 Taki system żeglowania 
wpłynął na rozwój morskiej terminologii. Podstawową 
miarą długości był dystans przemierzany przez średniej 
wielkości statek w spokojny dzień, przy dobrym 
wietrze w ciągu jednej doby. Położenie statku 
wyznaczano przy pomocy gwiazd. Duże znaczenie          
w nawigacji miała także obserwacja planet, np. 
Saturna. Fenicjanie nawigowali bez kompasu, kierując 
się głównie na Małą Niedźwiedzicę, przez Greków 
nazwaną później Gwiazdą Fenicką. Najstarszym 
świadectwem posługiwania się gwiazdami do odnale-
zienia drogi na morzu jest fragment Odysei Homera. 
Mówi on o tym, jak Odyseusz, idąc za radą nimfy 
Kalypso, żeglował na wschód, mając po swojej lewej 
stronie gwiazdy Wielkiego Wozu.4 Z przekazów 
źródłowych wynika, że starożytni żeglarze posiadali 
wiedzę na temat wiatrów, prądów morskich, 
przypływów i odpływów i przekazywali ją w ramach 
sukcesji rodzinnej z mistrza na ucznia. Jednak żegluga 
była wówczas możliwa tylko zgodnie z kierunkiem 
wiatru, gdy wiatr wiał od tyłu.  

Na początku naszej ery sztukę budowy łodzi 
rozwinęli Grecy, a w późniejszym okresie Rzymianie, 
którzy wprowadzili nowe ożaglowanie statku z dwoma 
masztami – dużym i małym. Pozwoliło to do żeglo-
wania nie tylko przy sprzyjającym wietrze z tyłu, ale 
także, gdy wiatr wiał z boku. Żaglowce służyły wów-
czas nie tylko do handlu, ale także do ekspansji 
terytorialnej. W I- II w p.n.e. Rzymianie dopływali do 
Indii.  

W średniowieczu nastąpił kolejny przełom w roz-
woju żeglarstwa. W XIII w. zstąpiono ster wiosłowy 
sterem płetwowym na zawiasach mocowanym w osi 
statku. Umożliwił on wykonanie trudniejszych 
manewrów, choć w dalszym ciągu żeglowanie na wiatr 
było niemożliwe. Rozwój ożaglowania w wieku XV 
pozwala na żeglowanie nie tylko z wiatrem, ale 
również na wiatr. To otworzyło drogę do rejsów 
dalekomorskich. W tamtym czasie żaglowce były już 
na tyle obszerne, iż pozwalały na zabranie dość dużej 
ilości załogi oraz zapasów na długie rejsy. Tak 

                                                
3
 Anna Maria Kotarba-Morley, Rola morza w życiu starożytnych 

oraz kilka słów o ówczesnych systemach żeglugi, źródło: 
h�p://histmag.org 
4
 Tamże. 



rozpoczęła się kolonizacja i towarzyszące jej odkrycia 
geograficzne.  

Pod koniec XVIII oraz w pierwszej połowie XIX 
w. na morzach królowały ogromne żaglowce odgry-
wające rolę w handlu i działaniach militarnych. Z po-
czątkiem XIX w. zaczęły je wypierać statki i okręty         
o napędzie parowym.  

Historia amatorskiego żeglarstwa, czyli świado-
mego żeglowania dla przyjemności, sięga zaledwie 
początku XVII w. Pierwszym takim żeglarzem był 
holenderski chirurg Henry de Voogt, który z data 19 
kwietnia 1601 r. otrzymał paszport na rejs z Vlissingen 
do Londynu (130 mil morskich), jak pisał w podaniu – 
„w małej otwartej łodzi, zupełnie samotnie, jedynie z 
pomocą Opatrzności Bożej”. 5 Pierwsze regaty 
żeglarskie odbyły się na Tamizie 1 października 1661 
r. pomiędzy jachtem „Katarzyna” króla Karola II 
Stuarta i jachtem „Anna” księcia Yorku. Obydwie 
nazwy pochodziły od imion właścicieli jachtów. 
Regaty te opisał naoczny świadek John Evelyn: 
„Chodziło o zakład jego [króla - przyp.: red] innym 
nowym jachtem, podobnym do fregaty i jachtem księcia 
Yorku; zakład o 100 gwinei. Wyścig z Greenwitch do 
Gravesed i z powrotem. Król przegrał przy przeciwnym 
wietrze w tamtą stronę, lecz odzyskał stawkę przy 
powrocie. Było wiele różnych osobistości i lordów na 
pokładzie, Jego Królewska Mość sterował chwilami 
osobiście…”6  
Pierwsze transatlantyckie regaty jachtów z Europy do 
Ameryki miały miejsce w roku 1870. Żeglarstwo 
znalazło się w programie pierwszych nowożytnych 
Igrzysk Olimpijskich w Atenach, jednak ze względu na 
złą pogodę nie rozegrano zawodów. Dopiero na Olim-
piadzie w Paryżu, w 1900 r. po raz pierwszy odbyły się 
żeglarskie zawody. W załogach występowały zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni…  

Historia polskiego żeglarstwa rozpoczyna się              
w początkach XIX w. kiedy to powstały pierwsze 
zastępy harcerskie zainteresowane uprawianiem że-
glarstwa morskiego. Prekursorem jak i organizatorem 
takiej formy działalności był Józef Jakóbkiewicz.               
W roku 1918 pod skrzydłami Hufca Syberyjskiego 
zakładał zastępy harcerskie we Władywostoku i 
Charhinie. Większość młodzieży stanowiły polskie 
sieroty Dalekiego Wschodu. Członkowie tych 
zastępów w latach 1924-1928 na terenie półwyspu 
Helskiego organizowali później pierwsze szkolenia 
żeglarskie. Od 1917 roku harcerskie żeglarstwo reali-
zowali Antoni Gregorkiewicz i Eustachy Czuma, 
skupiając młodzież w „Pierwszej Polskiej Drużynie 
Harcerskiej” im. Tadeusza Kościuszki. 

                                                
5
 Za: W. Głowacki, Wspaniały świat…, s. 22. 

6
 Tamże, s. 26. 

Po I wojnie światowej na mocy Traktatu 
Wersalskiego Polska otrzymała 147 km wybrzeża 
bałtyckiego co znacznie ożywiło działania polskich 
żeglarzy. W tym czasie Otton Weiland powołał 
Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa z siedzibą                
w Charzykowie. Dało ono początek żeglarskiego 
sportu w Polsce. W roku 1922 r. Stowarzyszenie 
przekształciło się w Klub Żeglarski - Chojnice 
(pierwszy klub żeglarski). W tym samym okresie do 
kraju powrócili doświadczeni żeglarze: Antoni 
Aleksandrowicz, Konstanty Maciejewicz, Ludwik 
Szwykowski, Mariusz Zaruski. W 1924 r. dzięki ini-
cjatywie Aleksandrowicza i Zaruskiego powstaje 
Yacht Klub Polski (YKP), którego pierwszym 
komandorem zostaje Mariusz Zaruski. Głównym celem 
było szkolenie żeglarzy i przygotowanie kadr dla 
gospodarki morskiej. Już w rok później następuje 
zakup pierwszych jachtów klubowych dla celów 
szkoleniowych. W tym samym czasie rozpoczynają 
swoją działalność: Wojskowy Yacht Klub w 
Warszawie (przekształcony w Oficerski Yacht Klub), 
Sekcja Żeglarska AZS - Warszawa (przemianowana na 
Yacht Klub AZS), harcerskie drużyny wodne, Ośrodek 
Wychowania Morskiego Państwowego Urzędu 
Wychowania fizycznego i Przysposobienia Wojsko-
wego w Jastarni, Liga Morska i Rzeczna (przekształ-
cona w 1930 r. w Ligę Morską i Kolonialną) i wiele 
innych klubów żeglarskich.  

W maju 1924 r. powstaje Polski Związek Żeglarski 
(PZŻ) będący do dziś naczelną władzą żeglarską,           
a jego pierwszym prezesem zostaje Józef Klejnot-
Turski. Jednocześnie PZŻ staje się członkiem 
Międzynarodowego Związku Żeglarstwa Regatowego. 
Również w tym samym roku polscy żeglarze po raz 
pierwszy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich             
w Paryżu. Polskę reprezentował Edward Bryzemejster, 
zajmując 12 miejsce w olimpijskich regatach.  
W 1926 r. powstał Komitet Floty Narodowej , którego 
twórcą i orędownikiem był Mariusz Zaruski.                       
Z funduszów tego komitetu zostały zakupione 4 jed-
nostki, a wśród nich fregata – „Dar Pomorza”. Mariusz 
Zaruski położył również olbrzymie zasługi dla rozwoju 
harcerskich drużyn wodnych, których prężna 
działalność została wynagrodzona zakupem w 1934 r. 
nowej jednostki – „Zawiszy Czarnego”. 7 

W okresie międzywojennym rozwijał się również 
Akademicki Związek Morski. Powstały w Wolnym 
Mieście Gdańsku i działający w niezwykle trudnych             
i nieprzychylnych warunkach AZM zakupił szybko ze 
swoich funduszy jachty morskie, stając się w 1935 r., 
armatorem aż ośmiu jednostek. Począwszy od począ-
tku lat 30-tych jachty polskie wychodziły na dalekie 
morza i oceany. W 1932 r. dwaj harcerze - Władysław 

                                                
7
 Historia żeglarstwa w Polsce, źródło:  h�p://www.wypoczynet.pl 
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Wagner i Rudolf Korniowski na słupie „Zjawa” wyszli 
z Gdyni w rejs dookoła świata. Władysław Wagner po 
siedmiu latach rejsu dopłynął do Londynu, gdzie zastał 
go wybuch wojny…W 1937 „Dar Pomorza” pod 
dowództwem komendanta Konstantego Maciejewicza 
jako pierwszy polski statek okrążą przylądek Horn. W 
1938 na jachcie „Poleszuk” w rejs dookoła świata 
wyruszają harcerze z Warszawy. Rozwój polskiego 
żeglarstwa przerwała II wojna światowa. 

Po wojnie Polska uzyskała pas wybrzeża mor-
skiego o długości 524 km. Przystąpiono do odbudowy 
sportu żeglarskiego niemalże od podstaw. Jachty                 
i przystanie zostały zniszczone, a wody zaminowane. 
Żeglarze znów wyruszyli w rejsy morskie i śród-
lądowe, a historia polskiego żeglarstwa sięga czasów 
współczesnych. Kontynuatorem polskiej tradycji jest 
między innymi Mosiński Klub Żeglarski.  
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V. Jezioro Dymaczewskie – walory krajobrazowe i żeglarskie 

 
Okolice Mosiny, w których znalazł swoją przystań 

Mosiński Klub Żeglarski, położone są na obszarze 
Pojezierza Poznańskiego o krajobrazie polodowco-
wym. Jego charakterystycznym elementem są moreny 
czołowe, a także polodowcowe jeziora rynnowe.         
W najbliższej okolicy Mosiny znajduje się kilka takich 
jezior, których powierzchnia nie przekracza jednak 100 
ha. Z racji na obecność Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, są to akweny leżące w obszarze chronio-
nym, a nawet podlegające ochronie ścisłej, jak na 
przykład Jezioro Budzyńskie, Skrzynka, Kociołek i po-
siadające nieco większą powierzchnię – 97,4 ha –
Jezioro Góreckie. Największym jeziorem położonym 
na terenie Gminy Mosina pozostaje Jezioro Dyma-
czewskie, które pod względem powierzchni zajmuje            
4 miejsce wśród jezior całego Powiatu Poznańskiego           
i jest największym akwenem wodnym na obszarze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Jezioro Dymaczewskie nazywane też Łódzko-
Dymaczewskim, jest jeziorem rynnowym, przepływo-
wym, położonym w Rynnie Witobelsko-Dymacze-
wskiej. Jego północno-zachodnia część wydzielona 
zakrętem rynny, bywa niekiedy uważana za oddzielne 
Jezioro Łódzkie. Przez Jezioro przepływa Samica, a od 
strony północnej wpływa do niego Stobnica (Trzeba-
wka).1 Akwen ten rozciąga się z północnego zachodu 
na południowy wschód, między miejscowościami Łódź 
i Dymaczewo Stare, na terenie gmin Mosina i Stęszew. 
Powierzchnia lustra wody wynosi tu 127,02 ha przy 
maksymalnej głębokości 12,69 m i średniej głębokości 
5,67 m. Jezioro rozciąga się na długości 3816,04 m             
i szerokości – 474,1 m. Długość linii brzegowej wynosi 
9263 m.2  

Eutroficzny charakter Jeziora Dymaczewskiego 
powoduje jego podatność na naturalną degradację. 
Jakość jego wód podlega stałemu monitoringowi. 
Walorem tego jeziora jest nie tylko jego duża 
powierzchnia i warunki pozwalające „rozwinąć” żagle. 
Charakteryzuje się ono urozmaiconą krajobrazowo 
linią brzegową, posiadającą z racji na bezpośrednie 
sąsiedztwo lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego  
duże walory krajobrazowe i przyrodnicze. Brzeg 
wschodni ponacinany jest jarami i porośnięty lasem.  
 
 
 

                                                             
1
 Paweł Anders, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Wielkopolski 

Park Narodowy, Wydawnictwo WBP Poznań 1999, s. 33.  
2
 h�p://www.wielkopolskipn.pl 

 
Brzeg zachodni jest płaski i niewysoki, porośnięty 
krzewami. Ze względu na obecność nad tym jeziorem 
kolonii czapli siwej, w roku 1969 fragment 
starodrzewu sosnowego został objęty ochroną ścisłą 
jako rezerwat pod nazwą „Czapliniec”. W różnych 
okresach istniało tu do 15 gniazd. Ostatni raz ptaki te 
gniazdowały tu w roku 1982, obszar ochrony ścisłej 
jednak podtrzymano. Obecnie pojedyncze osobniki 
czapli siwej zalatują tu celem żerowania na jeziorze.3 
Nad jeziorem, we wsi Łódź, w otoczeniu starego 
drzewostanu stoi zabytkowy drewniany kościół pw. 
św. Jadwigi zbudowany w 1610 roku, przebudowany  
w połowie XIX w. Nad Jeziorem Dymaczewskim 
swoją przystań znalazł także inny klub żeglarski KW 
LOK „Saling” Puszczykowo.  

Jezioro Dymaczewskie rzeką Samicą połączone 
jest z Jeziorem Witobelskim, z którym tworzyłby 
piękny akwen sięgający aż do Stęszewa. Niestety za-
niedbany odcinek rzeki Samicy od jeziora „Łódzkiego” 
do Witobelskiego i źle zbudowany most na ta rzeką           
w Łodzi, uniemożliwiają żeglugę na całym akwenie. 

Brzegi jeziora, przeważnie wysokie i w znacznej 
części zalesione powodują, że wiatry wiejące głównie    
z kierunków W lub NW są zmienne z częstymi 
szkwałami. Żeglowanie po tym akwenie jest jednak 
atrakcyjne i wymaga dobrych umiejętności żeglarskich. 

Dno jest zamulone, woda ma bardzo małą przej-
rzystość, co mocno utrudnia i zniechęca do nurkowa-
nia. Ze względu na to , że jezioro to teren WPN, nie 
można tu uprawiać sportów motorowodnych, ani 
używać silników doczepnych do jachtów, z wyjątkiem 
spraw związanych z ratownictwem. Ograniczona zna-
cznie przez WPN jest też swoboda poruszania się po 
jeziorze kajakami, a szkoda, bo mógłby to być bardzo 
atrakcyjny szlak kajakowy. Dzięki porozumieniu          
z Wielkopolskim Parkiem Narodowym Mosiński Klub 
Żeglarski może prowadzić swoją bardzo różnorodną 
działalność dla dzieci i młodzieży, ucząc ich bezpie-
cznego wypoczywania nad wodą, propagując i ucząc 
żeglarstwa.4  
 

 

                                                             
3
 Leksykon Krajoznawczo-Turystyczny Powiatu Poznańskiego, red. 

Włodzimierz Łęcki, Poznań 2012, s. 18. 
4
 Ocenę warunków żeglowania po Jeziorze Dymaczewskim 

przedstawił członek MKŻ Henryk Kociemba – sternik jachtowy i 
sternik morski.   
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VI. Idea żeglarska na Ziemi Mosińskiej 
 
 

Pierwszą zorganizowaną działalność polskiego 
żeglarstwa na początku XX w. rozpoczęli harcerze. 
Także na Ziemi Mosińskiej ideę żeglarską zaszczepili 
harcerze. W roku 1981, przy mosińskim ośrodku ZHP, 
z inicjatywy dh. Lucyny Dolaty rozpoczęła działalność 
Harcerska Drużyna Wodna. Nawiązywała ona do 
wodniackich tradycji „kajakowców” z przedwojennej 
19 Drużyny Harcerskiej w Mosinie.1 Drużynową 
została Lucyna Dolata, która w ramach działalności 
drużyny nawiązała współpracę z Harcerskim Klubem 
Żeglarskim w Kiekrzu, z myślą zorganizowania klubu 
żeglarskiego również w Mosinie. Mosińscy harcerze 
nabywali umiejętności żeglarskich na obozach szko-
leniowych. Gromadzili także własny sprzęt wodny. Ze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Ewelina Szydłowska, Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921 – 2005, 

Mosina 2006 s. 95. 

 
 
Szpitala w Ludwikowie otrzymali 6-osobową łódkę            
i 5 kajaków. Stocznia Jachtowa „Polsport” w Choj-
nicach przekazała drużynie 2 żaglówki. Miały one 
dakronowe żagle i aluminiowe maszty. Był to sprzęt 
wysokiej klasy, tzw. „420”2.3  

W ramach działalności tej drużyny, jej członkowie 
nabywali żeglarskich umiejętności. Nosili wodniackie 
mundury (granatowe z białymi naszywkami), obok 
piosenki harcerskiej śpiewali szanty i dzielili się nie na 
zastępy, a na wachty. Drużyna posiadała swój propo-
rzec i zawołanie „Ahoj!”.4 Działalność 21 Harcerskiej 
Drużyny Wodnej wygasła pod koniec lat 80.5 Pozostała 
jednak idea żeglarska, umiejętności, a także sprzęt, 
przejęte wkrótce przez Mosiński Klub Żeglarski.  

 
 
 

                                                             
2
 420 to międzynarodowa, dwuosobowa klasa żaglówek (slup), 

skonstruowana dla młodzieży i dorosłych. Przygotowana do 
używania trapezu i spinakera. Pierwsza łódź tej klasy została 
zwodowana w 1959 r. 
3
 Wspomnienia Jerzego Klorka, za: E. Szydłowska, Dzieje… ., s. 96.  

4
 Wspomnienia Lucyny Dolaty, za: j.w. 

5
 Drużyna reaktywowana została w roku 2004. Działalność 

prowadziła do… 
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VII. Narodziny Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
 

Od idei do Stowarzyszenia 
 
W 1989 r. Jaremi Salomończyk i Stanisław Tubis – 

nauczyciele mosińskich szkół – pojechali jako kadra na 
obóz Przysposobienia Obronnego w Środzie 
Wielkopolskiej, zorganizowany przez Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Poznaniu. W jego programie 
znalazła się nauka żeglowania. Kuratorium dyspo-
nowało wówczas sprzętem żeglarskim wykorzystanym 
na potrzeby obozowych zajęć. Jaremi Salomończyk 
wspomina: „W 1989 r. wiosną Stanisław Tubis polecił 
moją osobę Andrzejowi Ptasińskiemu – Komendantowi 
Obozu Przysposobienia Obronnego w Środzie, a poza 
tym dyrektorowi VI LO w Poznaniu. Polecił mnie jako 
osobę odpowiednią do zajmowania się drużyną wodną. 
Pojechałem nad zalew w Środzie. Zwieziono sprzęt 
pływający. Maczki, Omegi. Kiedyś kupione przez 
kuratorium, bo pewnie trzeba było wydać na coś 
pieniądze. Łodzie „od zawsze” niekonserwowane, nie-
remontowane. Częściowo zdekompletowane. Przywo-
żone na obozy i chyba na nich raczej wykorzystywane 
od święta lub wcale i na pewno nie traktowane             
z atencją cechującą żeglarzy. Zaraz po obozach                 
z powrotem składowane w magazynie. Czyli poza 
magazynem w ciągu roku były przez miesiąc. Do 
przyjazdu młodzieży zostało parę dni. Stosując 
„patenty Mac Gyver’a” starałem się, by choć              
w podstawowym zakresie stały się zdatne do użytku… 
Do końca Obozu udało się je uruchomić prawie 
wszystko. Zaraziłem ciężko młodzież, z którą miałem do 
czynienia na obozie, wirusem żeglarskim…”. 

Właśnie na obozie Środzie Wlkp. narodziła się 
myśl, by na lokalnym gruncie, w Mosinie, spróbować 
zaszczepić ideę żeglarstwa. Idei takiej sprzyjała 
obecność na terenie gminy Jeziora Dymaczewskiego. 
Stanisław Tubis wspomina: „Na obozie w Środzie 
byłem ratownikiem, a Jaremi był od żeglarstwa. 
Ciągałem dzieciaki motorówką na nartach wodnych. 
Żeglarstwo zawsze mi się podobało i białe żagle na tle 
wody, czy lasu. Natomiast jako nauczyciel uważałem, 
że tu, w Mosinie, można by dać dzieciakom szansę na 
coś innego jeszcze, nie tylko na piłkę nożną. Bo tutaj 
się tylko kopało piłkę i biegało. Tak właśnie ta idea 
powstała. Tam, w Środzie, zacząłem już trochę pływać, 
kierować łódką i uznałem, że to jest strasznie fajna 
sprawa, że w żeglarstwie nie jest potrzebny tylko 
wysiłek fizyczny, ale i głową trzeba popracować. 
Chyba bardziej głową. I tak się zaczęło…”. Jaremi 
Salomończyk   relacjonuje: „Mniej  więcej  w  połowie  

 
obozu przy ognisku wykluł się wielki plan. Weźmiemy 
sprzęt żeglarski po obozie do Dymaczewa Starego i bę-
dziemy go wykorzystywać do końca sierpnia, a potem 
go wyremontujemy. Przyjedzie ponownie na obóz              
w Środzie w następnym roku. Poza tym będzie w naszej 
gestii w Dymaczewie. Trzeba było powalczyć o zgodę 
kuratorium i zapewnić teren pod namioty w Dyma-
czewie dla młodzieży z obozu w Środzie, która chciała 
kontynuować przygodę z żeglarstwem i teren na 
następny rok.” 

Rzeczywiście, po obozie w Środzie Wlkp. Kura-
torium Oświaty i Wychowania na prośbę tych dwóch 
nauczycieli przekazało formalnie w użytkowanie 
mosińskiej Szkole Specjalnej nr 3 żaglówki: 2 
„Omegi”, 6 „Maków” i 4 „Figle”, które trafiły do 
Mosiny.1 Za zgodą ówczesnego inspektora Oświaty             
i Wychowania w Mosinie Leona Fiedziuszko sprzęt 
został przewieziony do Dymaczewa Starego i składo-
wany na terenie prywatnym.2 Był to zalążek bazy 
sprzętowej przyszłego stowarzyszenia. Razem ze 
sprzętem przyjechała grupa młodzieży – uczestników 
obozu PO w Środzie Wlkp. Od 1 sierpnia 1989 r. odbył 
się pierwszy obóz młodzieżowy nad Jeziorem 
Dymaczewskim, którego kadrę wychowawczo-
instruktorską pełnili Jaremi Salomończyk – kierownik   
i Stanisław Tubis – wychowawca instruktor. 3 
Użyczony przez kuratorium sprzęt wymagał jednak 
remontu. Jesienią 1989 r. przystąpiono do prac Re-
montowych pod okiem Jaremiego Salomończyka              
i Stanisława Tubisa. Prace remontowe wspomina 
Jaremi Salomończyk: „Siłami jednej, dwóch wiertarek 
i rąk uzbrojonych w klocki z papierem ściernym, 
skrobaki, a czasem kawałek szkła – przez całą jesień, 
zimę (poza okresem mrozów) i wiosnę oszlifowywano 
ze starej farby łodzie. Przegniłe fragmenty wycinano. 
W każdy weekend od rana do zmierzchu. Czasem robiły 
to dwie, cztery osoby czasem więcej. Przyjeżdżała 
pomagać młodzież z Poznania (uczestnicy obozu                
w Środzie), przyjeżdżali uczniowie z Mosiny – moi, 
Staszka Tubisa, Pawła Zawiei (Obecnie w Zespole 
Szkół im. A. Wodziczki), ciekawscy….”. W pracach tych 
udział wzięli: Sebastian Zalewski, Jarosław Szynkle-
wski, Marek Sarnowski, Filip Sarnowski, Jacek Madej, 

                                                             
1 Szkoła Specjalna nr 3 w Mosinie podlegała bezpośrednio 
Kuratorium Oświaty i Wychowania i była to jedyna formalna droga 
przekazania do Mosiny żaglówek w użyczenie. Na podstawie 
wspomnień Stanisława Tubisa.   
2
 Za Kroniką Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 

3
 Tamże. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Daria Goncarzewicz, Paweł 
Zawieja wraz z uczniami swojej klasy i Marian 
Wilczak z synami. 4 W wakacje roku 1990 r. za zgodą 
ówczesnego Dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Nardowego Adama Kaczmarka w Dymaczewie Starym 
zorganizowany został drugi wypoczynek dla dzieci               
i młodzieży, po raz pierwszy pod hasłem „Lato pod 
żaglami”.5 Ten udany dla wszystkich sezon żeglarski 
zaowocował pomysłem założenia klubu żeglarskiego.  

 
 

Droga do rejestracji 
 
Jak podaje Kronika Mosińskiego Klubu Żeglar-

skiego, pionierska działalność napotykała na swej 
drodze różne trudności: brak pieniędzy, wzrost cen 
towarów i usług, brak dotacji budżetowych itp. W tym 
czasie zrodziła się potrzeba ujęcia tej turystyki w 
zorganizowane formy i zabezpieczenia odpowiedniej 
bazy sprzętowej.6 Z inicjatywy Jaremiego Salomoń-
czyka i Stanisława Tubisa, 5 października 1990 r.             
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie przy 
ul. Sowinieckiej, odbyło się zebranie założycielskie 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. W zebraniu wzięło 
udział 20 osób „będących obywatelami polskimi                 
i mających pełną zdolność do czynności prawnych” 
tzn. osób pełnoletnich, którzy stali się członkami 
założycielami stowarzyszenia.7 Na zebranie założy-
cielskie przyszło także 9 osób niepełnoletnich. Kronika 
wymienia wszystkich uczestników tego pierwszego, 
historycznego spotkania: Olga Anderson, Paweł Bis-
kup, Arkadiusz Cebulski, Stanisław Dębiec, Karolina 
Dzieniszewska, Leon Fiedziuszko, Daria Gonca-
rzewicz, Bernadeta Kaźmierczak, Piotr Knapiński, 
Zenon Kolendowicz, Marek Kołakowski, Michał 
Labrzycki, Witold Niedzielski, Przemysław Pilarski, 
Małgorzata Romińska, Iwona Rozumek, Jaremi 
Salomończyk, Dariusz Sarnowski, Marek Sarnowski, 
Ewa Stachowiak, Thorwald Springer, Ryszard Szejner, 
Lidia Szóstak, Leszek Szóstak, Zbigniew Szuman, 
Stanisław Tubis, Małgorzata Walczak, Sebastian 
Zalewski, Paweł Zawieja.8 Dla przeprowadzenia 
rejestracji Klubu jako stowarzyszenia, trzeba było do-
konać wyboru Komitetu Założycielskiego. „Przez 

                                                             
4
 Tamże. 

5 Jezioro Dymaczewskie położone jest na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Na początku działalności MKŻ, granica Parku  
biegła wzdłuż drogi wojewódzkiej 430 Mosina – Stęszew. Obecnie 
przebiega wzdłuż linii brzegowej jeziora w Dymaczewie Nowym.  
6 Za Kroniką Mosińskiego Klubu Żeglarskigo.  
7
 Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego Mosińskiego Klubu 

Żeglarskiego z 5 października 1990 r., Archiwum MKŻ.  
8
 Za Kroniką Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Na listę obecności 

dołączoną do protokołu z zebrania wpisało się 27 osób. Nie wpisali 
się, chociaż byli obecni Jaremi Salomończyk i Marek Kołakowski 

aklamację zdecydowano wybory prowadzić jawnie, po 
kolei na pięciu członków komitetu.”9 W skład owego 
komitetu weszli: Jaremi Salomończyk, Ryszard Szej-
ner, Małgorzata Walczak, Witold Niedzielski, Stani-
sław Tubis. 

Na tym samym zebraniu jego uczestnicy uchwali 
statut stowarzyszenia o nazwie: „Mosiński Klub Że-
glarski”. Jego projekt przygotowali Jaremi Salo-
mończyk i Marek Kołakowski. Jako siedzibę, nowe 
stowarzyszenie obrało „Ośrodek Kultury dla Miasta               
i Gminy”, przy ul Nowotki 4 w Mosinie.10 Statut z dnia 
5 października 1990 r. został także przyjęty przez 
członków założycieli, co potwierdzili swoim podpisem 
pod stosowną uchwałą.11 Jak wynika z dalszej 
dokumentacji archiwalnej, tak uchwalony statut wraz           
z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia pod nazwą 
„Mosiński Klub Żeglarski” został przesłany do 
Wydziału I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Poz-
naniu w dniu 15 października 1990 r. Jednak sprawa 
rejestracji jeszcze się trochę przeciągnęła ze względu 
na konieczność dokonania drobnej korekty w treści 
statutu, na co wskazał Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opiniujący jego 
projekt12. W grudniu 1990 r. poprawiony statut został 
ponownie przyjęty przez Członków Założycieli i prze-
słany do Sądu. 17 grudnia tego samego roku, Sąd 
Wojewódzki w Poznaniu I Wydział Cywilny wydał 
postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia pod 
nazwą „Mosiński Klub Żeglarski”. W rejestrze tym, po 
uprawomocnieniu postanowienia, stowarzyszenie 
otrzymało swój numer - ST 323.13  

 
Statut 

 
Statut Mosińskiego Klubu Żeglarskiego uchwalony 

po wprowadzeniu wspomnianej wyżej poprawki 14 
grudnia 1990 r., określa jego charakter prawny, orga-
nizację wewnętrzną oraz cele działalności. Czytamy           
w nim, iż Klub jest „dobrowolnym, samorządnym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych”, z możliwością 
przystąpienia do Poznańskiego Okręgu Związku Że-
glarskiego i innych organizacji tego typu. Celem 
działalności Mosińskiego Klubu Żeglarskiego jest 
propagowanie i uprawianie żeglarstwa oraz pokre-

                                                             
9
 Protokół z wyboru… 

10 Od 1991 r. i obecnie – ul. Dworcowa.  
11

 Uchwała z 5.10.1990 r. w sprawie przyjęcia statutu przez 
Mosiński Klub Żeglarski, Archiwum MKŻ.    
12

 Pismo z-cy Dyrektora Wydziału z dnia 10 grudnia 1990 r. do Sądu 
Wojewódzkiego w Poznaniu I wydział Cywilny, Sekcja Rejestracji 
Związków Zawodowych i Stowarzyszeń, Archiwum MKŻ. Poprawka 
dotyczyła §15 Statutu dotyczącego czynnego i biernego prawa 
wyborczego małoletnich członków klubu.  
13

 Korespondencja stowarzyszenia z Wojewódzkim Sądem w 
Poznaniu, Archiwum MKŻ. 
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wnych wobec niego form aktywności oraz krzewienie 
wiedzy i dobrej praktyki żeglarskiej. Te cele, jak mówi 
Statut, Klub będzie realizował przez zakładanie i pro-
wadzenie przystani wodnych i lokali klubowych, 
urządzanie imprez żeglarskich i innych, organizowanie 
członków, urządzanie szkoleń teoretycznych i pra-
ktycznych, budowę i nabywanie jednostek pływają-
cych, a także ich zbywanie, nawiązywanie współpracy 
z osobami fizycznymi, czy prawnymi, bądź ich jedno-
stkami organizacyjnymi stawiającymi sobie podobne 
cele, zakładanie i prowadzenie warsztatów oraz biblio-
tek żeglarskich i tym podobnych.  

Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy 
społecznej członków, zaś członkiem zwyczajnym 
stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający 
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni 
praw publicznych, małoletni w wieku 16-18 lat i poni-
żej 16 lat, jednak za zgodą ustawowych przedsta-
wicieli, a także cudzoziemcy – z polecenia 2 członków 
Klubu. 

Praca społeczna, prócz miesięcznej składki człon-
kowskiej, jest warunkiem koniecznym przynależności 
do Klubu. Jej wymiar określać ma Zarząd Klubu. 
Obecnie to 30 godzin pracy rocznie.   

Poza członkami zwyczajnymi, Statut stolarzy-
szenia wymienia w jego strukturach także członków 
wspierających i honorowych, przy czym o przyjęciu do 
Klubu wszystkich członków decyduje jego zarząd.  

Władzami Mosińskiego Klubu Żeglarskiego                
w myśl statutu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, 
Komisja Rewizyjna, Sąd Klubowy – do rozstrzygania 
sporów pomiędzy członkami a członkami i Zarządem. 
Walne Zebranie jest władzą najwyższą i dokonuje 
wyboru pozostałych organów władzy. Zarząd Klubu 
stanowią: Komandor, Wicekomandor, Sekretarz, 
Skarbnik, Członek Zarządu odpowiadający za sprzęt           
i urządzenia klubowe oraz Kapitan sportowy, w razie 
powołania Sekcji Klubu. Kadencja Zarządu trwa dwa 
lata. W późniejszych latach wprowadzono zmiany w 
tych zapisach. Jedną z ważniejszych, była zmiana z 19 
marca 1994 r. Kadencję władz klubowych przedłużono 
wówczas z dwóch do czterech lat.  

 
Pierwsze lata działalności (1991 – 1996) 

 
31 stycznia 1991 r. w Ośrodku Kultury w Mosinie 

odbyło się Walne Zebranie Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego, które wybrało swoje władze. Jedno-
głośnie został powołany Zarząd w składzie: Jaremi 
Salomończyk – komandor, Ryszard Szejner – wice-
komandor, Małgorzata Walczak – sekretarz, Witold 
Niedzielski – skarbnik, Stanisław Tubis – członek 
Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek 
Kołakowski, Paweł Biskup i Stanisław Dębiec,               
a w skład Sądu Koleżeńskiego – Zbigniew Szuman, 

Paweł Zawieja i Leon Fiedziuszko. Na tym zebraniu 
przyjęto również główne zadana do realizacji: MKŻ 
chce zagospodarować wolny czas dla miłośników 
żeglarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci              
i młodzieży, przez propagowanie i uprawianie 
żeglarstwa oraz pokrewnych wobec niego form akty-
wności, a także krzewienia wiedzy i dobrej praktyki 
żeglarskiej.14  

O rozpoczęciu swojej działalności, w kwietniu 
1991 r. MKŻ poinformował miejscowe władze: 
„Mosiński Klub Żeglarski chce zagospodarować wolny 
czas miłośników żeglarstwa, ze szczególnym uwęglę-
dnieniem dzieci i młodzieży – czytamy w piśmie do 
Urzędu Miasta i Gminy, w którym komandor Jaremi 
Salomończyk i Stanisław Tubis z Zarządu, wymieniają 
klubowe cele. „Chcemy także – piszą dalej – orga-
nizować wypoczynek na wodzie dla dzieci i młodzieży 
w okresie letnich wakacji. Mamy nadzieję, że nasza 
inicjatywa wzbogacenia życia społecznego w gminie 
spotka się z życzliwością miejscowych władz.” W tym 
czasie klub liczył 25 członków.15  

Działalność Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, mo-
żemy prześledzić na podstawie sprawozdań i innej 
dokumentacji, w tym fotograficznej, znajdującej się           
w zasobach archiwalnych stowarzyszenia, a także 
prowadzonej od początku Kroniki MKŻ oraz 
wspomnień ówczesnych członków Klubu.  

Na zakończenie swojej kadencji pierwszy Zarząd 
MKŻ podsumował działalność Klubu w dwóch 
początkowych latach, zadając sobie pytanie – co się 
udało, a czego nie udało się dokonać?  

„Po pierwsze udało się nam skupić około 
czterdziestu ludzi, dla których żeglarstwo stało się 
życiową pasją” – czytamy na początku sprawozdania. 
W dalszych 9 punktach, ustępujący Zarząd jako 
osiągniecia młodego stowarzyszenia wylicza: „Po 
drugie – w ramach organizowanej corocznie akcji 
„Lato pod żaglami” gościliśmy na tafli Jeziora 
Dymaczewskiego” ponad dwieście dzieci z terenu 
Gminy. Część spośród nich zwiąże się, jak sądzimy, z 
Mosińskim Klubem Żeglarskim, wstąpi w szeregi jego 
członków. Po trzecie – objęliśmy nauką pływania także 
około dwustu dzieci. Po czwarte – staliśmy się ciałem 
społecznym odgrywającym coraz znaczniejszą rolę w 
życiu Gminy. Świadectwem tego są artykuły na nasz 
temat w lokalnej prasie16. Po piąte – konsekwentnie 
udało się nam realizować to, co w Statucie określone 
jest jako podstawowe cele działania Klubu – żeglarskie 
wychowanie i najcenniejsze, bo aktywne spędzanie 
wolnego czasu przez członków Klubu oraz wszystkich 

                                                             
14

 Za: Kronika... 
15

 Stanisław Tubis, Fakty z historii MKŻ, rękopis, rok 1996?. 
Archiwum MKŻ. 
16

 Artykuły w rozdziale.... 
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tych, których objęliśmy zasięgiem swego oddziały-
wania. Po szóste – sprzęt żeglarski będący w naszej 
dyspozycji, który jest przecież w wieku poemerytalnym 
nadal pływa i ma za sobą remont kapitalny. Po siódme 
– dobrze układa się współpraca między Mosińskim 
Klubem Żeglarskim a harcerzami i Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury i Sportu. Po ósme – dziewięciu 
członków klubu pływało w 1991 roku przez tydzień po 
Bałtyku poznając smak żeglarstwa morskiego. Po 
dziewiąte – udało się nam w drugim roku działania 
Klubu zorganizować kurs na stopień żeglarza 
jachtowego. Egzamin zdało pomyślnie 16 osób.17 Po 
dziesiąte – Mimo stałego halsowania pod wiatr kryzysu 
gospodarczego, czasem ludzkiego niezrozumienia dla 
tego, co robimy, nadal istniejemy i mamy na czym 
pływać”.  

Zarząd MKŻ w swoim sprawozdaniu wskazuje 
również na problemy, których nie udało się w tych 
dwóch pierwszych latach działalności rozwiązać. Nie 
udało się pozyskać terenu i bazy hangarowej nad 
Jeziorem Dymaczewskim mimo wielokrotnie 
podejmowanych działań w tym względzie. Nie udało 
się także zorganizować w roku 1992 morskiego i ma-
zurskiego rejsu. „Przyczyn niemożności zrealizowania 
tych zdarzeń należy, jak sądzimy, szukać w drasty-
cznym obniżeniu się poziomu dochodów realnych 
członków Klubu” – czytamy w sprawozdaniu. „Z przy-
krością należy stwierdzić – pisze dalej Zarząd – iż 
część członków Klubu nie uregulowała składek.” 
Ponadto wystąpiły trudności z egzekwowaniem 
odpracowania przy remontach sprzętu odpowiedniej 
ilości godzin przez członków Klubu.18 

Latem 1991 r. w zorganizowanej po raz drugi, a po 
raz pierwszy pod auspicjami Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego we współpracy z Hufcem ZHP Mosina 
akcji „Lato po żaglami” udział wzięło 200 dzieci i mło-
dzieży. Kadrę obozową tworzyli: Jaremi Salomończyk 
– komandor, Stanisław Tubis – wychowaca-instruktor, 
Witold Niedzielski – wychowawca-instruktor.19 

We wrześniu tego roku żeglarze z MKŻ odbyli 
pierwszy klubowy rejs morski po Bałtyku na jachcie 
„Generał Zaruski”. W rejsie udział wzięli: Mieczysław 
Ciesielka, Damian Ciesielka, Jadwiga Nowak, Jaremi 
Salomończyk, Paweł Biskup, Małgorzata Walczak, 
Bartosz Sokołowski, Kuba Piasecki, Anna Wilczyńska. 
W tym czasie Witold Niedzielski i Jerzy Obuchowicz 
brali udział w 2-tygodniowym rejsie po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich.20 

                                                             
17 Liczba ta dotyczy tylko członków MKŻ. 
18

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego w latach 1991 i 1992, Mosina 19.02.1993 r. Archiwum 
MKŻ. 
19

 Kronika Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 
20

 Tamże. 

W listopadzie 1991 r. rozpoczął się pierwszy kurs 
żeglarski na stopień żeglarza jachtowego, w którym 
udział wzięło 21 osób, również spoza Klubu. Roli 
instruktorów wykładowców podjęli się nieodpłatnie 
członkowie klubu, „co w nienajlepszej sytuacji 
finansowej MKŻ miało niebagatelne znaczenie”21. 
Częśc teoretyczna odbywała się w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mosinie22. Od maja 1992 r. Trwała część 
praktyczna kursu, zakończona egzaminem w końcu 
czerwca, w Szkole Podstawowej w Krosinku. Odtąd 
kursy żeglarskie stanowiące element samodoskonalenia 
klubowiczów, a także propagowania żeglarstwa, 
organizowane były co roku.23  

W sezonie żeglarskim 1992 w Dymaczewie 
Starym odbyły się kolejne obozy w ramach akcji „Lato 
pod żaglami”. W tamtym sezonie członkowie klubu 
wypłynęli na szersze wody: w dniach 3 – 14 lipca 
Zenon Kolendowicz dowodził harcerskim jachtem s/y 
„Pietrzyk” w operacji „Żagiel – 92” po Zatoce 
Gdańskiej, Jerzy Obuchowicz brał udział w rejsie po 
Wielkich Jeziorach Mazurskich, a Andrzej Pruchniak – 
w dwutygodniowym rejsie po Bałtyku na trasie 
Gdańsk-Bornholm-Szwecja.24  

19 lutego 1993 r. wybrany został nowy Zarząd 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w osobach: 
Stanisław Tubis – Komandor, Zenon Kolendowicz – 
wicekomandor, Jadwiga Nowak – sekretarz, Witold 
Niedzielski – skarbnik, Zbigniew Szuman – członek 
Zarządu. W tym czasie Klub liczył 32 członków. 
Wśród nich, 20 członków posiadało patent żeglarza 
jachtowego, 5 osób – sternika jachtowego, a 2 osoby – 
sternika morskiego.25 Na lutowym zebraniu sprawo-
zdawczo-wyborczym, ustępującemu komandorowi 
Jaremiemu Salomończykowi obecni członkowie Klubu 
przyznali tytuł „Honorowego Komandora Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego”. 26 

Jeszcze w lutym 1993 r., nowy Zarząd Mosiń-
skiego Klubu Żeglarskiego wystąpił z prośbą do Zarzą-
du Poznańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego o 
przyjęcie na członka zwyczajnego POZŻ w Poznaniu, 
a miesiąc później, w marcu, Klub został członkiem 
związku. W miesiącach od kwietnia do czerwca,                 
w pomieszczeniu p. Bandurowicza w Dymaczewie 
Nowym wykonano remont istniejącego sprzętu, by 
przygotować go na sezon wakacyjny. W sprawozdaniu 
Komandor z przykrością stwierdza, że w tym zakresie 

                                                             
21

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MKŻ z 18 lutego 1993 r. 
Archiwum MKŻ. 
22

 Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.    
23  St. Tubis, Fakty...    
24

 Kronika… 
25

 Według pisma MKŻ do Zarządu POZWŻ w Poznaniu z dnia 
25.02.1993 r. Archiwum MKŻ.  
26

 Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Mosińskiego 
Klubu  Żeglarskiego odbytego w dniu 19.02.1993 r. Archiwum MKŻ. 
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Zarząd napotkał kłopoty, tak jak poprzedni Zarząd –           
z frekwencją podczas prac remontowych.27 Latem tego 
samego roku, we współpracy z Ośrodkiem Kultury              
i Sportu, MKŻ zorganizował trzecią akcję „Lato pod 
żaglami”, w której udział wzięło ok. 250 osób. Od tego 
czasu datuje się ścisła współpraca Klubu z OKiS-em.  

W sezonie żeglarskim 1993 na rejsy wypłynęli: 
Zenon Kolendowicz w rejsie po Bałtyku jako I oficer 
na jachcie s/y „Bosman”, Andrzej Pruchniak na jachcie 
s/y „Wars” w 2-tygodniowym rejsie na trasie Gdańsk-
Borholm-Szwecja, Jerzy Obuchowicz w rejsie po 
Wielkich Jeziorach Mazurskich, Mateusz Kubicki na 
jachcie s/y „Dumbo” w 2-tygodniowym rejsie po 
Morzu Śródziemnym.  

Okres zimowy członkowie klubu spędzili przy 
remoncie sprzętu żeglarskiego w hangarze p. Bandu-
rowicza. Żeglarskim zwieńczeniem roku 1993 był 
zakup łodzi klasy „Omega”.28  

16 kwietnia 1994 r. odbyło się zebranie MKŻ, na 
którym ustalono barwy klubowe: bandery, proporca           
i znaczka. Przyjęte barwy klubowe to kolor niebieski       
i zielony z herbem Mosiny oraz napisem MKŻ. 

Wiosną Mosiński Klub Żeglarski nawiązał współ-
pracę z Jednostką Wojskową w Babkach. „Dzięki de-
cyzjom d-cy J.W. płk Andrzeja Woźniaka można 
zorganizować „Lato pod żaglami” w formie 
stacjonarnych tygodniowych biwaków żeglarskich               
z noclegami i pełnym wyżywieniem .” 29  

W roku 1994 w otwarciu sezonu żeglarskiego na 
Jeziorze Dymczewskim w Dymaczewie Starym udział 
wzięli: „Burmistrz m. Mosina, przedstawiciel LOK, 
przedstawiciel POZŻ – Krzysztof Kwaśniewski. 
Dyrektor WPN, Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu – 
Andrzej Kasprzyk”, co odnotowała jako ważne 
wydarzenie klubowa Kronika. Sezon ten zaowocował 
także kolejnymi rejsami. Od 2 do 16 lipca odbył się 
klubowy rejs morski na jachcie s/y „Umbriaga” 
wypożyczonego ze szczecińskiego „Jacht-Klub – 
AZS”. Załogę stanowili: Zenon Kolendowicz – 
kapitan, Zbigniew Szuman – I oficer, Jerzy 
Obuchowicz – II oficer, Krzysztof Brojerski, Jarosław 
Szynklewski i Leon Fiedziuszko – załoganci. Andrzej 
Pruchniak popłynął na 3-tygodniowy rejs na jachcie s/y 
„Gaudeamus” na trasie Dania – Bornholm –Szwecja. 

30 kwietnia 1994 r. odbyły się Mistrzostwa Polski 
Budowlanych w klasie „Omegi”, w których swój 
udział zaznaczył również Mosiński Klub Żeglarski 
reprezentowany przez załogę: Jarosława Szynkle-
wskiego, Jacka Madeja, Mateusza Kunickiego. Załoga 
MKŻ zajęła XVI miejsce.  

                                                             
27

 Sprawozdanie... 
28

 Kronika… 
29

 Sprawozdanie... 

Po raz ostatni w bazie w Dymaczewie Starym 
odbył się obóz „Lato pod żaglami”, w którym udział 
wzięło 300 uczestników. Jego współorganizatorami 
byli: Ośrodek Kultury i Sportu oraz Jednostka 
Wojskowa 2748 – Babki.30 

Na zakończenie sezonu żeglarskiego, w OKiS             
w Mosinie odbyła się zabawa taneczna. Również 
zabawą – karnawałową – mosińscy żeglarze przywitali 
rok 1995. „W gorącej imprezie” w dniu 21 stycznia, 
udział wzięli członkowie klubu i zaproszeni sympa-
tycy.31 Równolegle trwało przygotowaniem nowej 
bazy żeglarskiej w Dymaczewie Nowym. Aby  z dniem 
1 lipca 1995 r. można było przyjąć dzieci, trzeba było 
przygotować teren oraz przygotować sprzęt pływający. 
Prace przy remoncie łodzi trwały od szkolnych ferii 
zimowych. Wykonywali je członkowie Klubu Żeglar-
skiego społecznie.32  

26 marca 1995 r. komandor Stanisław Tubis razem 
ze swoim zastępcą Zenonem Kolendowiczem repie-
zentowali klub na XXII Sejmiku Sprawozdawczo-
Wyborczym Polskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego. Zenon Kolendowicz został wybrany do Komi-
sji Rewizyjnej POZŻ.  

Sezon żeglarski otworzyły regaty na Jeziorze 
Dymaczewskim po raz pierwszy zorganizowane z oka-
zji „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”, o puchar 
Burmistrza Gminy Mosina. Były one jednocześnie 
inauguracją nowej bazy MKŻ w Dymaczewie Nowym. 
Regaty wygrał Andrzej Nowak z załogą w składzie: 
Ania Wilczyńska, Michał Wilczak. „Po części 
oficjalnej związanej z otwarciem sezonu żeglarskiego          
i po regatach nastąpiło rozpalenie ogniska, pieczenie 
kiełbasek oraz śpiewanie piosenek żeglarskich”.33  

Po rozpoczęciu sezonu cały wysiłek skierowany 
został na przeprowadzenie akcji „Lato pod żaglami”. Z 
obozu w tamtym roku skorzystało 412 dzieci 
zakwaterowanych w namiotach oraz około 250 osób 
przebywających na terenie obozu. „Liczbę uczestników 
– pisała Kronika MKŻ – limituje ilość miejsc 
noclegowych oraz ilość sprzętu pływającego. Przy 
zabezpieczeniu sprzętu kwatermistrzowskiego przez 
J.W. w Babkach, zagospodarowanie wolnego czasu 
dzieci i młodzieży odbywa się podobnie, jak w roku 
poprzednim, lecz przy stworzonych dużo lepszych 
warunkach sanitarno-higienicznych.34 Obóz mógł się 
odbyć dzięki pomocy Jednostki Wojskowej z Babek, 
która wykonała prace związane z konstrukcją pomostu, 
udostępniła namioty wraz z wyposażeniem i zabezpie-
czyła kuchnię polową z obsługą. Kadrę stanowili 

                                                             
30 Kronika… 
31

 Tamże. 
32

 Informacja o działalności MKŻ w sezonie 1995 r. Mosina dnia 
3.X. 1995 r. Archiwum MKŻ. 
33

 Kronika… 
34

 Tamże.   

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

16



członkowie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego (10 
osób).  

W Informacji do Zarządu Miejskiego w Mosinie 
komandor oraz ówczesny dyrektor OKiS Andrzej 
Kasprzyk pisali: „Z tytułu odpłatności za udział                 
w obozie (55 zł) wpłynęło 21.317 zł. Koszt 
przeprowadzenia obozu ogółem wyniósł 21.063,80 
(rozliczenie w załączniku). Sprzęt pływający, na którym 
przeprowadzono akcję jest wysłużony, wielokrotnie 
remontowany. Część sprzętu wykorzystywanego                   
w Akcji stanowi własność prywatną. Stąd w najbliż-
szym czasie dla podtrzymania tej formy zabezpieczania 
wolnego czasu w okresie wakacji, konieczne staje się 
uzupełnienie i wymiana zużytego sprzętu. Dlatego 
prosimy uprzejmie o rozważenie możliwości 
zwiększenia dotacji dla MKŻ przy opracowaniu 
budżetu na rok 1996, która umożliwi nam konieczną 
wymianę najbardziej zużytego sprzętu pływającego.” 35 

W roku 1995 r. Jerzy Obuchowicz, Leon 
Fiedziuszko oraz Maciej Kandulski uzyskali stopnie 
sterników jachtowych. Klub liczył wtedy 58 członków. 
Dysponował sprzętem w postaci 2 Omeg, 1 Raji,              
1 Trampa, 3 Kadetów, 1 Figla, 1 Bławatka. W tym 
samym roku klubowicze odbyli kolejne swoje rejsy. 
Andrzej Pruchniak brał udział w rejsie na trasie 
Świnoujście, Oslo, Świnoujście. Jerzy Obuchowicz, 
Andrzej Obuchowicz, Maciej Kandulski, Bogdan 
Fischer, Zbigniew Szuman, Jarosław Szynklewski 
odbyli rejs na dwóch jachtach po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich.36  

Zimowe i wiosenne miesiące klubowicze spędzili 
przygotowując sprzęt pływający do sezonu żeglar-
skiego. Sprzęt młodzieżowy, tj. jachty typu „Cadet”           
i „420” przygotowano w pomieszczeniach Ośrodka 
Kultury „dzięki uprzejmości Dyrektora p. Andrzeja 
Kasprzyka”, natomiast jachty klasy „Omega”, „Raja”          
i „Tramp” – w hali poprodukcyjnej „wielkich miłośni-
ków MKŻ-tu państwa Bandurowiczów w Dyma-
czewie.”37  

W lutym 1996 r. odebrano od wykonawcy znaczki 
klubowe. Znaczek klubowy został zaprojektowany 
przez zaprzyjaźnionego artystę plastyka p. Wojciecha 
Krajewskiego i zatwierdzony na walnym zebraniu 
klubu w dniu 16 kwietnia 1994 r.  

Rok 1996 to dla Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
rok pierwszego skromnego jubileuszu 5-lecia działano-
ści. 13 stycznia powołano specjalny zespół w składzie: 
Leon Fiedziuszko, Jerzy Obuchowicz, Mariusz Kayzer, 
Jarosław Szynklewski. Zadaniem zespołu było 
przygotowanie uroczystości związanej z obchodami         
5-lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Jak podaje 

                                                             
35

 Tamże. 
36

 Tamże. 
37

 Tamże. 

Kronika MKŻ, zespół z zadania wywiązał się bardzo 
dobrze.38  

Z tej okazji 19 kwietnia klubowicze zorganizowali 
małą uroczystość, którą opisał „Biuletyn Mosiński”: 
„Pod rozpostartym w sali Ośrodka Kultury żaglem, 
wypłynęli żeglarze Mosińskiego Klubu Żeglarskiego           
w szósty rok działalności i podsumowali pięciolecie. 
Uroczystość jubileuszowa, w dniu 19 kwietnia br., 
prowadzona przez komandora Stanisława Tubisa, 
zgromadziła żeglarzy i licznych przyjaciół Klubu, do 
których należą: przewodniczący Rady Marian Strenk, 
jego zastępca Jacek Szeszuła, sekretarz gminy Jan 
Marciniak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Jan 
Piecek, z-ca komendanta ZHP Danuta Białas, pani 
Bożena Bandurowicz, dyrektor Ośrodka Kultury 
Andrzej Kasprzyk oraz pierwszy, a obecnie honorowy 
komandor Jaremi Salomończyk. Poznański Okręgowy 
Związek Żeglarski reprezentował szef komisji szkole-
niowej Stanisław Kromski. Pięć lat działalności to 
pozornie skromny jubileusz. Okazuje się, że przez ten 
czas można bardzo dużo zrobić.(...) Komandor w imie-
niu żeglarzy złożył serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy pomagali Klubowi od momentu jego powstania. 
Zaproszonym gościom wręczono Odznakę Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego – ładnie zaprojektowany biało-
czerwony żagielek wykonany z metalu. Piękną doku-
mentację pięcioletniej pracy stanowi wyjątkowo sta-
ranna kronika. Życzymy, żeby wszystkie białe jej strony 
zostały zapisane spełnieniem marzeń żeglarskich, 
udanymi obozami i sukcesami w pracy z młodzieżą w 
kontakcie z przyrodą. Umiłowania i poszanowania tej 
przyrody uczy Mosiński Klub Żeglarski. ” 39 Po 5 la-
tach działalności Mosiński Klub Żeglarski liczył blisko 
60 członków.  

Sezon żeglarski 1996 na Jeziorze Dymaczewskim 
zainaugurowany został 16 czerwca. W tej tradycyjnej 
uroczystości udział wzięli zaproszeni goście. W czasie 
wakacji odbyło się 8 pięciodniowych turnusów „Lata 
pod żaglami” dla 304 dzieci, po raz drugi na nowej 
bazie. W październiku, członkowie klubu aktywnie 
uczestniczyli w akcji pod hasłem „Sprzątanie Świata”, 
która obejmowała teren Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.40 W grudniu 1996 r. „Ziemia Mosińska” 
pisała: „Teraz dla żeglarzy rozpoczął się kolejny okres 
remontów i przygotowań sprzętu do letniego sezonu. 
Jest to czas szkoleń i ćwiczeń na sucho.”41 

                                                             
38

 Tamże. 
39

Teresa Kurzawa, w: Biuletyn Mosiński nr 37, maj 1996, s. 8.  
40

 Kronika… 
41

 Żeglarskie przygody, w: Ziemia Mosińska nr 11/12 (131/2), 
grudzień 1996.  
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VIII. Między 5-cio a 10-cioleciem
 

Rok 1997 członkowie Mosińskiego Klubu Żeglar-
skiego rozpoczęli zabawą, która odbyła się 19 stycznia 
w Ośrodku Kultury i Sportu. W zabawie udział wzięli 
członkowie klubu i zaproszeni sympatycy żeglarstwa          
i MKŻ-tu.1 W miesiącach zimowych i wczesnowiosen-
nych przygotowywano sprzęt pływający do nowego 
sezonu w pomieszczeniach państwa Bandurowiczów. 
Równolegle z pracami przy sprzęcie, wiele energii 
członkowie Klubu spożytkowali na adaptację pomie-
szczeń przyznanych do użytkowania w budynku 
wielofunkcyjnym w Pecnej. Szczegóły opisano w roz-
dziale „Żeglarska przystań”.  

19 marca odbyło się walne zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze – wybrano nowy skład zarządu            
w osobach: Stanisław Tubis – komandor, Bogdan 
Fischer – wicekomandor, Anna Wilczyńska – sekre-
tarz, Witold Niedzielski – skarbnik, Leon Fiedziuszko  
i Zenon Kolendowicz – członkowie zarządu.  

W czasie majowych „Dni Mosiny”, a także z oka-
zji Dnia Dziecka, Mosiński Klub Żeglarski udostępnił 
swój sprzęt, swój czas i swoich instruktorów 
umożliwiając żeglowanie po Jeziorze Dymczewskim 
uczniom szkół Gminy Mosina.  

W wakacyjnej akcji „Lato pod żaglami” w tamtym 
sezonie udział wzięło 327 młodych adeptów 
żeglarstwa. Klub wzbogacił się także o swój własny 
jacht kabinowy – „Sportinę”. Zakupiony jacht odebrali W. 
Niedzielski, Z. Kolendowicz z Zielonego Gaju, 25 
maja.2 „Sportinę” odmalowano i dokonano przy niej 
drobnych usprawnień. Jeszcze w tym samym sezonie 
żeglarskim wypłynęła na 5 rejsów po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich z kolejnymi kapitanami: Witol-
dem Niedzielskim, Leonem Fiedziuszko, Andrzejem 
Pruchniakiem, Andrzejem Nowakiem, Jerzym Obucho-
wiczem. Ostatni z wymienionych żeglarzy, w czerwcu 
wziął udział w rejsie morskim na jachcie s/y „Dziwna” 
z C.O.Ż w Trzebieży. W rejsie tym przepłynięto 556 
mil morskich.  

Rok 1997 był świadkiem powodzi tysiąclecia, jaka 
wystąpiła także na obszarach Polski. Mosiński Klub 
Żeglarski przyłączył się do akcji pomocy powo-
dzianom. Decyzją Zarządu klubu z dnia 12 lipca, prze-
kazano na ten cel 500 zł.  

W letniej akcji nad Jeziorem Dymaczewskim 
zorganizowanej przez MKŻ, odbywającej się od 30 
czerwca do 22 sierpnia odnotowano 327 uczestników.  

                                                             
1
 Tamże. 

2
 Tamże. 

 
W roku 1997 odbył się także rejs morski pod do-
wództwem sternika morskiego Zenona Kolendowicza.3 

Od 14 do 26 lipca klubowicze żeglowali po morzu 
na jachcie s/y „Charlie” wyczarterowanym z C.O.Ż. 
Trzebieży. Załogę stanowili: Zenon Kolendowicz, 
Jerzy Obuchowicz, Bogdan Fisher, Maciej Kandulski, 
Paweł Jęchorek, Andrzej Tęczyński. W czasie rejsu 
mosińscy żeglarze przepłynęli 593 Mm i odwiedzili 
następujące porty: Sassnitz, Kopenhagę, Helsingor, 
Korsor i Świnoujście.4  

Sezon żeglarki 1997 dla MKŻ-tu zakończył się 27 
września. Część sprzętu przewieziono do pomieszczeń 
państwa Bandurowiczów, a sprzęt wymagający re-
montu, tj. jachty typu „Omega” trafiły do przygoto-
wanego pomieszczenia w Pecnej. Tam w miesiącach 
zimowych i wczesno-wiosennych przeszły kapitalny 
remont, który opisuje szczegółowo Kronika 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego: „W jachtach 
wymieniono sfatygowane elementy drewniane i zastą-
piono nowymi oraz wymieniono zniszczone pokłady na 
nowe. Jachty po remoncie odzyskały swą zdolność 
bezpiecznego pływania i będą dalej służyły członkom 
Klubu i młodzieży. Poza tym wykonano naprawy 
bieżące jachtów typu Kadet, Figiel, Bratek i 420.” 5  

W 1998 r. na wniosek Zenona Kolendowicza 
Mosiński Klub Żeglarski uchwalił wprowadzenie Zło-
tej Odznaki Mosińskiego Klubu Żeglarskiego dla osób 
szczególnie zasłużonych dla Klubu. Powołana została 
3-osobowa komisja ds. Złotej Odznaki w składzie:           
Z. Kolendowicz, St. Trąpczyński, J. Szynklewski. Klub 
powierzył tej komisji utworzenie regulaminu oraz 
wzoru Odznaki.6  

3 maja 1998 r. w czasie „Dni Mosiny” miało miej-
sce uroczyste otwarcie sezonu, który zainaugurowały 
regaty w klasie Omega o Puchar Przechodni Burmi-
strza Gminy Mosina.  

Na ośmiu turnusach „Lata pod żaglami” w dniach 
29 czerwca – 22 sierpnia, wypoczywało ok. 250 dzieci.  

Dzięki posiadaniu jachtu kabinowego „Sportina”  
w tym sezonie wakacyjnym, w okresie od 20 czerwca 
do 29 sierpnia, odbyły się także rejsy rodzinne 
członków MKŻ: Witolda Niedzielskiego, Stanisława 
Tubisa, Andrzeja Bajtały, Leona Fiedziuszko i An-
drzeja Pruchniaka. Mosińscy żeglarze wypłynęli także 
na morze odwiedzając porty: Świnoujście, Sassnitz, 

                                                             
3
 Sprawozdanie Zarządu MKŻ za 1997 rok, Archiwum MKŻ.   

4
 Kronika… 

5
 Tamże. 

6
 Tamże. 
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Dorsserot, Kilonię, Helsingor, Kopenhagę i Hasle.. 
Rejs na jachcie s/y „Adular” wyczarterowanym z 
C.O.Ż. w Trzebieży trwał od 11 do 25 lipca, a udział 
wzięli w nim: Jerzy Obuchowicz jako kapitan, Bogdan 
Fischer – I oficer, Maciej Kandulski – II oficer oraz 
załoganci: Stanisław Tubis, Paweł Jęchorek i Piotr 
Latanowicz. Z kolei Zenon Kolendowicz popłynął jako 
I oficer w rejsie morskim po Bałtyku na jachcie s/y 
„Bosman” z JKMW „Kotwica” w Gdyni. Jesienią, jak 
co roku Klub uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata”. 
Sezon żeglarski 1998 zakończono 27 września,              
sprzęt pływający przewieziony został do pomieszczeń 
w Pecnej.7  

Kronika Mosińskiego Klubu Żeglarskiego odnoto-
wała przełom sezonów 1998/1999 taką refleksją: 
„Wiadomo, że żeglarze zimową porą nie zapadają w 
sen zimowy. Muszą przecież przygotować sprzęt 
pływający na następny sezon, żeby można było 
zrealizować wszystkie plany. Już w listopadzie w naszej 
pracowni w Pecnej rozpoczęliśmy konieczne naprawy 
jachtów typu Omega, Cadet, Bratek, Figiel. Jacht typu 
Tramp wymagał kapitalnego remontu. Praca wrzała,           
a atmosfera wśród ekipy remontowej wyśmienita. 
Opowiadaliśmy sobie dowcipy, historie z życia wzięte, 
a robota paliła nam się w rękach”. 8 

W styczniu 1999 r. Zebranie sprawozdawcze MKŻ 
powołało Komisję Regatową z powierzonym zadaniem 
ustalenia regulaminów regat i ich organizacji. W skład 
tej komisji weszli: J. Ostrowicz, M. Kandulski, L. 
Kolendowicz, K. Kasprzyk.9  

1 maja o godz. 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie 
sezonu: „Wszyscy członkowie Klubu z wielką tęsknotą 
w oczach przybyli nad brzegi Jeziora Dymaczewskiego. 
Wiosenne wiatry przywiały również znakomitych 
zaproszonych gości i wielu mieszkańców naszej gminy, 
którzy sympatyzują z nami. Główną atrakcją tego dnia 
były regaty o Puchar Burmistrza. To już wielka 
tradycja. Zwycięski zespół to: Leszek Kolendowicz, 
Leszek Wiatrak i Tomek Buczyński. Gratulujemy! Dla 
zwykłych „Ziemian” również nie zabrakło atrakcji. 
Wszyscy chętni i oczywiście odważni – pod czujnym 
okiem doświadczonych żeglarzy – zmagali się z siła 
wiatrów, które rozpinały żaglowe płótno. Radości             
i wrażeń było wiele…”10  

W roku 1999 członkowie Klubu wykonali dalsze 
prace gospodarcze w budynku w Pecnej, a na terenie 
biwakowym w Dymaczewie Nowym pojawiły się dwa 
betonowe stoły do gry w tenisa stołowego oraz plac 
pod boisko do siatkówki. Od 1 lipca do 21 sierpnia 
MKŻ zorganizował kolejne „Lato pod żaglami”.                

                                                             
7
 Tamże.  

8
 Tamże.  

9
 Tamże. 

10
 Tamże. 

W pięciodniowych turnusach udział wzięło 273 dzieci  
i młodzieży. „To nic – napisali później żeglarze – że 
znowu ten sam akwen, a jakie uczestnicy i my jako 
kadra wywieźliśmy wspomnienia…Dzięki koledze p. 
Jęchorkowi mogliśmy korzystać z sześciu kajaków. To 
niewątpliwie uatrakcyjniło dzieciom pobyt na biwaku. 
Mogły trenować nie tylko umiejętności sterowania 
żaglówkami, ale i mięśnie wiosłując kajakami. ” 11  

W sezonie żeglarskim 1999, Leon Fiedziuszko. 
Maciej Kandulski, Stanisław Tubis, Leszek Wiatrak           
i Andrzej Obuchowicz odbyli rejsy rodzinne po Wiel-
kich Jeziorach Mazurskich na klubowym jachcie 
„Sportina”. Sezon zakończyły regaty zorganizowane 
12 września, po raz pierwszy o „Przechodni Puchar 
Komandora MKŻ”. Zwycięzcą regat został Paweł 
Kluczyński z załogą Franciszek Michalak i Tomasz 
Buczyński.12 Regaty te stały się odtąd tradycją i z ma-
łym wyjątkiem, odbywały się w każdym kolejnym 
sezonie.  

 
Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2000 opisała 

redaktor „Biuletynu Mosińskiego” Teresa Kurzawa:  
„7 maja br. Mosiński Klub Żeglarski zainaugurował X 
sezon na wodzie. Tydzień wcześniej łódki spłynęły na 
wody Jeziora Dymaczewskiego, przywiezione z pomie-
szczeń w Pecnej. Tam w dużej hali wielofunkcyjnego 
budynku w okresie zimowym przeszły gruntowny 
remont. Wykonali go młodzi członkowie Klubu pod 
okiem starszyzny. Poświęcili na to ponad 500 godzin 
pracy.  

Na przystani zacumowały na ten sezon 4 Omegi          
i Tramp. Przy pięknej słonecznej i wietrznej pogodzie 
wciągnięto na maszt banderę Polskiego Związku 
Żeglarskiego i flagę klubową. Na przystani zjawili się 
wszyscy członkowie Klubu i zaproszeni goście z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Przemysławem Pnie-
wskim i sołtysem Dymaczewa Nowego Zenonem 
Nijakiem. Tego dnia rozegrano regaty o Puchary 
Burmistrza dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. 
Startowało 7 jednostek: pięć z Mosińskiego Klubu, 
jedna Omega z KŻ Saling z Puszczykowa i prywatna 
470-tka. W trakcie siedmiu biegów wyłoniono 
zwycięzców. Najlepiej popłynął Paweł Kluczyński               
z MKŻ. II miejsce wywalczyła załoga 470-tki 
Włodzimierza Morawskiego, III – Andrzeja Nowaka z 
Salingu Puszczykowo. Teraz przed żeglarzami pięć 
miesięcy przygody żeglarskiej. W czerwcu na Mazury 
przewieziona zostanie klubowa Sportina, której remont 
dobiega końca. Odbędzie ona kilka rejsów z załogami 
złożonymi z członków mosińskiego Klubu…”13  

                                                             
11

 Tamże. 
12

 Tamże.  
13

 T. Kurzawa, Łódki pod żaglami, w: Biuletyn Mosiński nr 5 (84) 
maj 2000, s. 16. 
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Dość niecodziennym wydarzeniem w tamtym 
sezonie był dziewiczy rejs „Franka” – jachtu zbu-
dowanego samodzielnie przez członka Klubu 
Zbigniewa Szumana, na własnej posesji, w Mosinie. 
„Franek” wypłynął od razu na głębokie i szerokie 
wody Morza Bałtyckiego. Na pokładzie znaleźli się: 
Józef Zając, Leszek Wiatrak, Zbigniew Szuman, Jerzy 
Obuchowicz. Jak głosi zapis w Kronice MKŻ, „Łódka 
spisała się znakomicie – oczywistym jest fakt, że bez 
ludzkich rąk – nic by nie wyszło. Załoga s/y „Franka” 
dumna ze swego statku – odwiedziła następujące porty: 
Stahlbrode, Stralsund, Gedser, Kopenhaga, Falsterbo, 
Hasle, Skare.” 14  

Trzy załogi wypłynęły jak co roku na Wielkie 
Jeziora Mazurskie: Stanisław i Hanna Tubis z Witol--
dem Niedzielskim, Łukasz Wilczyński, Paweł Klu-
czyński, Marcin i Tomasz Buczyńscy, a także Leon 
Fiedziuszko z owianą tajemnicą przez klubową kronikę 
załogą.15 Na Sejmiku Sprawozdawczo Wyborczym 
WOZŻ, 3 grudnia 2000 r., Zenon Kolendowicz został 
wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
WOZŻ.  

Jeszcze w tym samym roku Mosiński Klub Żeglar-
ski rozpoczął obchody 10-lecia swojego istnienia.16 
Pod koniec sezonu rozegrane zostały po raz pierwszy 
w historii klubu jubileuszowe regaty, które wygrał 
Paweł Kluczyński. Jak relacjonuje „Ziemia Mosińska”, 
„przy słonecznej wietrznej pogodzie w niedzielne 
przedpołudnie na Jeziorze Dymaczewskim – z udziałem 
władz samorządowych – odbyły się regaty związane           
z trwającym jubileuszem 10-lecia Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego. Emocji nie brakowało, a białe, łopo-
czące żagle wspaniale wpisały się w malowniczy 
krajobraz Ziemi Mosińskiej.” 17  

 
W sobotę 13 stycznia 2001 r. w sali Mosińskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu odbyły się uroczystości              
z okazji pierwszego okrągłego jubileuszu MKŻ – jego 
dziesięciolecia. Członkini Klubu Jadwiga Nowak na 
łamach gazety lokalnej „Mosiniak” opisywała scenerię 
uroczystości: „Sala Mosińskiego Ośrodka Kultury                
i Sportu zamieniła się w Klub Żeglarski. Ściany zdobiły 
prace plastyczne i zdjęcia o tematyce żeglarskiej. 
Wisiały żagle, koła ratunkowe, flagi i bandera 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Uroczystość 
rozpoczęto od „wybicia szklanek” symbolizujących          

                                                             
14

 Kronika… 
15 Tamże. 
16

 W październiku 1990 r. miało miejsce pierwsze, założycielskie 
zebranie. W roku 2000 data ta został przyjęta jako początek historii 
klubu, stąd początek obchodów w październiku 2000. 
17

 Łopot białych żagli, „Ziemia Mosińska Nr 7-12 (176-180) 
grudzień 2000.  

10 lat istnienia MKŻ – dzwonem pokładowym”. 18 Na 
jubileuszowym spotkaniu gościli przedstawiciele władz 
samorządowych: Przemysław Pniewski, Jan Marciniak, 
Hubert Prałat, Marian Strenk, a także przedstawiciele 
Okręgowego Związku Żeglarskiego – Janina Kwaśnie-
wska i Andrzej Buda, przedstawiciele harcerstwa, 
Policji, dyrektor OKiS Andrzej Kasprzyk, sołtys 
Dymaczewa Nowego Zenon Nijak.19 Przy tej okazji 
Klub odznaczył kilkanaście szczególnie zasłużonych 
dla rozwoju jego działalności osób, także spoza klubu, 
swoją Złotą Odznaką.20 Wręczono również puchary 
wywalczone w regatach o puchar 10-lecia Klubu              
i puchar przechodni Komandora.  

Z okazji swojego 10-lecia, MKŻ ogłosił wcześniej 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce 
żeglarskiej pt. „Wiatr w żaglach”, na który wpłynęło 
227 prac. Konkurs przygotowała Ewa Buksalewicz. 
Podczas wspomnianej uroczystości nastąpiło jego 
rozstrzygnięcie. Przyznano 15 nagród w 3 kategoriach 
wiekowych. Główną laureatką została Iga Kondziela 
nagrodzona bezpłatną kartą uczestnictwa w biwaku 
„Lato pod żaglami”.  

Na zakończenie części oficjalnej wzniesiono toast 
za pomyślność żeglarzy. „Przy kawie i tortach 
(ozdobionych motywami żeglarskimi) wspominano 
minione 10 lat. Oglądano montaż filmów z wypraw 
żeglarskich członków klubu, a także zapoznawano się           
z życiem klubu przeglądając przepiękną kronikę MKŻ. 
Wieczorem żeglarze i ich goście spotkali się na 
zabawie karnawałowej. Tańczono do białego rana” – 
relacjonowała dalej Jadwiga Nowak.  

Tygodnik Poznański z kolei napisał: „Mówi się, że 
jeżeli ktoś raz wszedł w prawdziwą przygodę żeglarska, 
do końca życia jest wierny żeglarstwu i pozostanie jego 
entuzjastą – powiedział Witold Niedzielski podczas 
przemówienia wygłoszonego na jubileuszowej uroczy-
stości mosińskich żeglarzy. Ten obiegowy pogląd 
potwierdza postawa grupy miłośników pływania               
z Mosiny, którzy w stowarzyszeniu nie tylko realizują 
własne zainteresowania i pasję, ale od 10 lat 
skutecznie próbują swoim entuzjazmem zarazić 
okolicznych mieszkańców, propagując żeglarski sposób 
na życie.” 21 

W roku 2001, po 10 latach działalności, klub liczył 
ponad 70 członków. W dziesięciu sezonach 
wakacyjnych (1991-2000), w biwakach w ramach 
„Lata pod żaglami” udział wzięło 2877 dzieci z Mo-
siny i okolic, a także z Poznania, Krakowa, Warszawy  

                                                             
18

 Jadwiga Nowak, 10 lat pod żaglami. Jubileusz Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego, w: Mosiniak nr1/2001, s.22.  
19

 Tamże. 
20

 Wykaz wszystkich laureatów Złotej Odznaki MKŻ w latach 1991-
2016 na str. 75 
21

 Joanna Nowaczyk, Pokorni wobec sił natury, w: Tygodnik 
Poznański nr 04/01, s. 9. 
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i innych miejscowości Polski. Klub zorganizował dwa 
kursy na stopień żeglarza jachtowego, który zdobyło 
36 uczestników.  

 
Komandor Stanisław Tubis, z okazji 10-lecia 

Klubu wypowiedział się dla „Mosiniaka”: „Zintegro-
waliśmy część społeczeństwa. Zainteresowaliśmy 
żeglarstwem. Gdyby nie Klub, większość osób nigdy 
nie zajęłaby się żeglarstwem. W obozach letnich 
stworzono jeszcze jedną szansę aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu w kontakcie z przyrodą. 
Bardzo często wiele dzieci i młodzieży chciałoby 
korzystać z tej formy wypoczynku nad wodą – niestety 
ograniczają je względy finansowe. Cieszy mnie, że 
istnienie Klubu Żeglarskiego jest zauważone w śro-
dowisku, jak również pozytywnie postrzegane przez 
władze samorządowe. Klub stworzył możliwość 
realizowania swojego hobby mieszkańcom gminy na 
jego terenie”. 22  

W marcu 2001 roku, na kolejną 4-letnią kadencję 
komandorem wybrany został Stanisław Tubis, a także 
zarząd w składzie: Bogdan Fischer – wicekomandor, 
Leszek Wiatrak – sekretarz, Witold Niedzielski – 
skarbnik, Leon Fiedziuszko – członek zarządu, Henryk 
Michalak – członek zarządu.  

Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego nastąpiło 
13 maja, regatami o „Puchar Burmistrza Mosiny”, 
który wywalczył Włodzimierz Morawski z załogą. 
Zawody zorganizowane zostały z okazji „Dni 
Rzeczypospolitej Mosińskiej”, a także 75 rocznicy 
żeglarstwa wielkopolskiego. „Po regatach członkowie 
MKŻ wozili na jachtach po jeziorze Łódzko-
Dymczewskim chętnych mieszkańców Miasta i Gminy 
Mosina”.23  

Od 28 czerwca do 3 sierpnia w Dymaczewie 
Nowym odbywały się turnusy „Lata po żaglami”. 
Udział w akcji wakacyjnej wzięło 142 dzieci.24           
W czasie wakacyjnej akcji, bazę w Dymaczewie No-
wym odwiedziła grupa harcerzy z Niemiec z partner-
skiej gminy Seelze, w ramach współpracy z Ośrodkiem 
ZHP Mosina. W przerwach między turnusami namioty 
udostępniane były rodzinom członków MKŻ, a także 
mosińskim harcerzom.  

W sezonie 2001 Klub odnotował kolejne rejsy 
morskie i mazurskie. Andrzej Pruchniak brał udział            
w rejsie po Bałtyku na jachcie s/y „Wodnik II”. W 
dniach 2 – 10 czerwca odbył się drugi rejs na jachcie 
s/y „Franek”, który wraz z załoga odwiedził Szczecin, 
Pennemünde, Sassnitz, Renne, Świnoujście. Jerzy 
Obuchowicz zorganizował rejs i był kapitanem 
wyprawy po Cieśninach Duńskich, w której udział 

                                                             
22

 J. Nowak, 10 lat… 
23

 Kronika… 
24

 Tamże. 

wzięli także: Maciej Kandulski, J. Zając, Bogdan 
Fischer, Leszek Wiatrak, A. Rybczyński. Taka załoga 
w dniach od 5 do 19 sierpnia odwiedziła porty: Warne-
münde, Fehmarn, Sonderborg, Helsingor, Sabnitz, 
Peeneminde i Lauterbach. Zenon Kolendowicz od             
17 lipca do 17 sierpnia płynął w rejsie na jachcie s/y 
Sarmata na trasie Gdynia, Bornholm, Szwecja, 
Norwegia, Dania, Gdynia. Od czerwca do sierpnia po 
Wielkich Jeziorach Mazurskich na klubowym jachcie 
pływali ze swoimi rodzinami Leon Fiedziuszko, 
Andrzej Bajtała, Witold Niedzielski, Stanisław Tubis, 
Bogdan Fischer.25  

Z okazji 75-lecia Żeglarstwa Wielkopolskiego              
w październiku 2001 r. odbyło się uroczyste spotkanie 
Żeglarzy Wielkopolskich, na którym odznaczono 
członków Mosińskiego Klubu Żeglarskiego – 
Stanisława Tubisa i Zenona Kolendowicza – 
„Medalem 75 lat Żeglarstwa Wielkopolskiego”.26 Dla 
mosińskich żeglarzy jubileuszowy sezon 2001 
zakończył się 23 września.  

 
* 

 
Navigare Nezesse Est, Vivere Non Est Necesse 

(w 10-lecie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego) 
Józef Skonka27 
„Mosiniak” nr 1/2001, 29 styczeń 2001 r. 
 
 
„Żeglowanie jest koniecznością, życie nią nie jest”; 

to powiedzenie Plutarcha nie straciło nic dziś na swojej 
aktualności. Przynajmniej w pierwszej części sentencji 
odnosi się jak ulał do Mosińskiego Klubu Żeglar-
skiego. Powołanego do życia przez grupę entuzjastów 
przed dziesięciu laty. Entuzjastów, dla których wiatr 
jako główny napęd dla ich łódek jest najbardziej 
ekologicznym napędem. Najcichszym i najskutecz-
niejszym. Wiatru nie trzeba kupować u zmanierowa-
nych powodzeniem właścicieli stacji benzynowych. 
Jest wciąż niedocenianym środkiem bogacenia 
narodów. Brat żagla – wiatrak produkuje prąd, który 
dziś ma tak wiele zastosowań. Do dziś wiele ramion 
wiatraków, szczególnie na półwyspie Pirenejskim jest 
pokrywane właśnie żaglami.  

Dlaczego żeglarstwo? 
Legendy klipów i innych żaglowców zmateria-

lizowały się w kadłubach jachtów. Coraz piękniejszych 
i doskonalszych. Miliony ludzi zmęczonych tempem 
współczesnego życia, pogonią za pieniądzem, nerwo-
wą pracą z niepewnym jutrem – szuka odprężenia i re-

                                                             
25

 Tamże. 
26

 Tamże. 
27

 Józef Skonka (1937-2002), regionalista, żeglarz, laureat Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej.  
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generacji sił w bezpośrednim kontakcie z naturą. Te 
wszystkie uwarunkowania spełnia żeglarstwo. Duże, 
małe i maleńkie. Szum wiatru w olinowaniu, plusk 
wody rozcinany dziobem, stwarzają niepowtarzalną 
muzykę tak miłą dla ucha i duszy. 

Dziesięć lat działa Mosińki Klub Żeglarski. 
Przybliża wodę setkom ludzi. Uczy słuchać wiatru. 
Uczy, by być zadowolonym z siebie, kiedy łódź słucha 
steru i sternika. Jest posłuszna woli człowieka. Płynie 
w miejsce, które sobie wymarzyliśmy. Sami reali-
zujemy swój cel i własny pomysł. Żeglarstwo nie pyta 
o metrykę. Znane są przypadki żeglugi ludzi w bardzo 
podeszłym wieku.  

Emocje uczestnictwa w regatach, czy turystyczne 
pływanie dostarczają wrażeń, które pozostają czło-
wiekowi do końca jego dni. Należy żałować, że                
w szkołach nie ma przedmiotu – żeglarstwo. Nie 
wszyscy muszą po zdobyciu kolejnych stopni 

 

żeglarskich zostać mechanikami i nawigatorami floty. 
Mogą z powodzeniem uprawiać wiele ciekawych                     
i pożytecznych zawodów, jednocześnie poświęcając 
swój wolny czas i wakacje na uprawianie żeglarstwa. 
Bo żeglarstwo to nie tylko jedna z licznych dyscyplin 
sportowych. Żeglarstwo jest stylem życia. Pozostaje w 
człowieku do końca. Mosiński Klub Żeglarski pracuje 
z dziećmi i młodzieżą, zachęcając do uczestnictwa w 
obozach i rejsach żeglarskich, szkoląc – wytwarza w 
młodych tęsknotę do szumu wiatru i plusku fali. 
Powtarzając za Plutarchem: „Nawigare Nesse Est…” 
dodajmy „Vivere Est Nesse”, życie nie jest 
koniecznością. Bo uprawiając żeglarstwo można i 
należy cieszyć się życiem. Na ręce Komandora 
Stanisława Tubisa życzenia „stopy wody pod kilem” 
dla Mosińskiego Klubu Żeglarskiego i komendę „tak 
trzymać” na dalsze lata.  
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IX. Z wiatrem i pod wiatr ku 25-leciu 
 
Nowy sezon żeglarski rozpoczął się 12 maja            

2002 r. podczas „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”.   
W tej uroczystej inauguracji udział wziął m.in. 
ówczesny Starosta Poznański Ryszard Pomin, a także 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Jan Marciniak, 
który przy tej okazji dokonał wpisu do klubowej 
Kroniki w takich między innymi słowach: „Mosiński 
Klub Żeglarski robi świetną robotę dla młodego 
pokolenia, nie tylko wywodzącego się z Ziemi Mosiń-
skiej. Przez swoją bardzo wartościową działalność 
MKŻ rozsławia Ziemię Mosińską, integrując się wokół 
szeregu dziedzin życia i w sporcie. Patrzymy z nadzieją 
w przyszłość…”.1 W regatach o Puchar Burmistrza 
Gminy Mosina zwyciężył Włodzimierz Morawski              
z załogą. Podczas „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” 
MKŻ zorganizował także spływ kajakowy po Kanale 
Mosińskim.  

Kolejne „Lato pod żaglami” ściągnęło na 5 obozo-
wych turnusów 213 uczestników. Po zakończeniu 
wakacyjnej akcji, 15 sierpnia MKŻ zorganizował 
regaty załóg rodzinnych, w których najlepszą okazała 
się załoga rodziny Morawskich. 

Latem 2002 r. Witold Niedzielski, Izabela Błaszyk, 
Paweł Kluczyński, Piotr Buczyński i Piotr Wilczyński 
żeglowali jako załoga po Jeziorze Powidzkim. Z kolei 
po Wielkich Jeziorach Mazurskich pływały załogi: 
Andrzeja Bajtały, Stanisława Tubisa, Marcina Bu-
czyńskiego, Leona Fiedziszki. Na Bałtyk wypłynął s/y 
„Franek” z kpt. Andrzejem Pruchniakiem i załogą: Le-
onem Fiedziuszko oraz Zbigniewem Szumanem. Na 
jachcie s/y „Nasza” po Bałtyku żeglowała załoga: 
Jacek Walczak, Paweł Jacyno, Paweł Jażdrzewski oraz 
Stanisław Wierzbicki pod kapitanem Zenonem 
Kolendowiczem.2 Zenon Kolendowicz jako I oficer 
popłynął także na żaglowcu Zawisza Czarny w czer-
wcu 2002 r.  

W tamtym sezonie odbyły się także dwa spływy 
kajakowe Wartą od Śremu do Rogalinka. Ich organi-
zatorem był Henryk Michalak.3  

Wydarzeniem tamtego sezonu na pewno stał się 
rejs po Adriatyku, w październiku 2002 r. Na jachcie 
s/y „Tolsi” wypłynęli: Bogdan Fischer, Leon Fiedziu-
szko, Leszek Wiatrak, Józef Zając, Jarosław Szynkle-
wski, Ewa Tomczak i kapitan Jerzy Obuchowicz.  

Czas po sezonie 2002 Kronika Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego wspomina tak: „Gabinet lekarski dla  

                                                             
1
 Kronika... 

2
 Tamże.  

3
 T. Kurzawa, Żegnaj lato…  

 
żaglówek mieści się w Pecnej. Cały czas unowo-
cześniamy go. Wyposażyliśmy w nowe urządzenia           
i narzędzia. Spotkania w „gabinecie” umacniają więzi 
między klubowiczami oraz odprężają skołatane nerwy. 
Przez cała zimę i wczesną wiosnę tęsknimy za wiatrem 
wiejącym w żagle i specyficznym pluskiem wody, gdy 
kadłub pruje taflę…Jednak tego czasu nie zmarno-
waliśmy. Aby czas płynął ciekawie organizowaliśmy 
różne spotkania, szkolenia i zebrania, gdzie wymie-
nialiśmy spostrzeżenia, wiedzę i poglądy, gdzie rodziły 
się nowe pomysły działalności Klubu.” 4 W roku 2002 
Klub zrzeszał 53 żeglarzy. 

Otwarcie kolejnego sezonu żeglarskiego na Przy-
stani w Dymaczewie Nowym, było okazją do uhonoro-
wania Mosińskiego Klubu Żeglarskiego przez władze 
Gminy statuetką nadaną z okazji 700-lecia miasta 
Mosina. W taki symboliczny sposób, podkreślony 
został wkład Klubu w rozwój mosińskiego środowiska. 
Rok 2003 w MKŻ-cie po krótce opisał „Merkuriusz 
Mosiński”: „Wszystko zaczęło się wczesną wiosną, 
kiedy to wybudowano zaplecze sanitarne, wytyczono 
teren pod boisko do piłki plażowej, a na dodatek na 
ternie przystani posadzono 350 drzewek. Później,           
w maju udane regaty o Puchar Burmistrza z okazji Dni 
Rzeczypospolitej Mosińskiej5 i wiosenne biwaki mile 
wspominane przez dzieci i młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Lato 
pod żaglami MKŻ było niezwykle pracowite. W siedmiu 
wakacyjnych turnusach uczestniczyło 186 dziewcząt           
i chłopców. Z żaglami MKŻ wypoczywała również 
grupa ministrantów z parafii pw. św. Mikołaja w Mosi-
nie, a także harcerze z Hufca ZHP „Piast” Poznań 
Stare Miasto. Kiedy do powyższych zestawień dodamy 
jeszcze 368 uczestników różnych form wypoczynku 
weekendowego, to powód do zadowolenia szefów MKŻ 
jest w pełni uzasadniony.” 6 

W tamtym sezonie Kronika MKŻ odnotowała 
kolejne rejsy mosińskich żeglarzy: na trasie Almeria-
Gibraltar-Ceuta-Malaga-Almeria, w którym uczestni-
czył Zenon Kolendowicz, klubową „Sportiną” po 
Jeziorze Drawsko – 9 rejsów pod kapitanami: H. Mi-
chalakiem, A. Bajtałą, St. Tubisem, A. Pruchniakiem, 
L. Fiedziuszką, T. Buczyńskim, P. Jęchorkiem, H. Ko-
ciembą, M. Mateckim.  

                                                             
4
 Tamże. 

5
 Regaty odbyły się 8 maja 2003 r. Zwyciężył Paweł Kluczyński. Był 

to początek sezonu żeglarskiego na Jeziorze Dymaczewskim.  
6
 Pomyślne wiatry mosińskich żeglarzy , w: Merkuriusz Mosiński nr 

7, wrzesień 2003.  
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Od 2004 roku datuje się współpraca Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji           
w Mosinie. Ta jednostka organizacyjna Gminy Mosina, 
powołana została w styczniu tamtego roku i z ramienia 
Gminy przejęła administrację terenu Przystani Żeglar-
skiej w Dymaczewie Nowym.  

8 maja 2004 r. odbyły się kolejne regaty o Puchar 
Burmistrza Gminy Mosina, które otworzyły sezon 
żeglarski na Jeziorze Dymaczewskim. Przechodni 
puchar wywalczył Paweł Kluczyński z załogą. Uroczy-
stość była tradycyjnym elementem obchodzonych             
w tym samym czasie „Dni Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej”. W opisywanym sezonie, 24 czerwca odbyły się 
klubowe regaty „Old Boy”. W zawodach na Jezio-            
rze Dymaczewskim udział wzięło 7 klubowiczów,               
z których najlepszym okazał się Tomasz Buczyński.  
W sierpniu ekipa MKŻ: Katarzyna Walachowska, 
Tomasz Buczyński i Paweł Jęchorek, reprezentowali 
Klub podczas Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 
Warta – Challenge. Stanisław Tubis z załogą wypłynął 
na jachcie „Sagiri” w rejs na trasie: Jeziorak – Kanał 
Elbląski – Zalew Wiślany – Szkarpawa – Wisła – Za-
toka Gdańska (Gdańsk, Sopot, Puck, Jastarnia). Z kolei 
dwie klubowe załogi wyruszyły w rejs morski: I zało-
ga: Jerzy Obuchowicz, Maciej Kandulski, Nikodem 
Krawiec, Krzysztof Pajszczyk, Piotr Płusa oraz II zało-
ga: Bogdan Fischer, Leszek Wiatrak, Dominik Kra-
wiec, Paweł Jęchorek.  

Rok 2005 to początek kolejnej czteroletniej ka-
dencji Zarządu Mosińskiego Klubu Żeglarskiego.              
W przeprowadzonych 26 lutego wyborach, klubowicze 
wyłonili jego nowy skład: Stanisław Tubis – koman-
dor, Henryk Kociemba – wicekomandor, Leszek Wia-
trak – sekretarz, Bogdan Fischer – skarbnik, Tomasz 
Buczyński – członek, Paweł Kluczyński – członek.  

Ważnym wydarzeniem w historii Klubu było zdo-
bycie przez jednego z jej członków – Jerzego Obucho-
wicza, stopnia Kapitana Jachtowego. Był to pierwszy 
Kapitan Jachtowy w szeregach Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego. „Jest on jednym z ponad tysiąca kilkuset 
kapitanów jachtowych w naszym kraju, co w przypadku 
38 milionowej populacji jest nielada osiągnięciem – 
napisał o Jerzym Obuchowiczu w lokalnej gazecie 
kolega klubowy Jan Jurgiewicz. – Podczas uroczysto-
ści otwarcia sezonu żeglarskiego 2005, komandor 
klubu Stanisław Tubis w imieniu Zarządu klubu oraz 
jego członków, złożył serdeczne gratulacje kapitanowi 
Jerzemu Obuchowiczowi wręczając mu okazjonalne 
upominki wraz z mapą świata z wyrysowaną trasą 
dookoła niego, którą kapitan Jurek powinien jeszcze           
w swoi życiu przepłynąć (czego mam nadzieję życzy mu 
większość społeczeństwa naszego miasta i gminy). 
Kapitan Obuchowicz wręczył na ręce komandora 
Stanisława Tubisa postrzępiony proporczyk MKŻ,             
z którym to nie rozstawał się podczas różnych rejsów,  

a który towarzyszył jemu i członkom naszego klubu 
pływającym pod jego komendą przez ostatnie 2 lata w 
rejsach po jeziorach i morzach. (…) W przeddzień 
uroczystego otwarcia sezonu odbyły się regaty                     
o Puchar Burmistrza, w których zwyciężyła załoga 
Jacka Mądrawskiego w obsadzie Jacek i jego dwaj 
synowie Mateusz i Marcin. Następnego dnia odebrali 
puchar z rąk wiceburmistrza Mosiny.”7  

Przed uroczystym otwarciem sezonu wykonano 
wiele prac pielęgnacyjnych na terenie przystani m.in. 
posadzono żywopłot wokół pola namiotowego, 
oczyszczono brzeg jeziora z pozostawionych przez 
pseudo-turystów w wodzie i na brzegu śmieci, które 
zanieczyszczały środowisko naturalne. Ścięto również 
drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i hangarów 
oraz uporządkowano teren całej przystani. Prace te 
udokumentowała Kronika MKŻ: „Każdy Klubowicz 
chce, aby na pustynnym terenie Przystani Żeglarskiej 
wyrastała Zielona Oaza! Jedni „sadzą maszty”, które 
za chwilę zakwitną białym żaglem – inni drzewka, 
żywopłoty i inne roślinki... Każdy krzepko dzierży 
łopatę lub grabie. Nie udają, że pracują. Humory 
dopisują, dlatego ta praca wydaje się zabawą. 
Integracja na całego!” 8 

W roku 2005 w Klubie narodziła się idea Pucharu 
Jeziora Dymaczewskiego jako cyklu regat rozgrywa-
nych w trakcie całego sezonu. Głównym celem pu-
charu jest promowanie sportu oraz integrowanie klu-
bowiczów w trakcie sezonu. W pierwszym sezonie 
tych zawodów, choć zaplanowano 7, udało się rozegrać 
5 regat. Dodatkową atrakcją zachęcającą do uczestni-
ctwa w zawodach były nagrody o łącznej wartości 
1500 zł. Zwyciężyli: I m: Józef Ostrowicz, II m: Jacek 
Mądrawski, III m: Paweł Maciejewski.9  

W czasie wakacji Klub zorganizował 7 turnusów 
„Lata pod żaglami”. Klub po raz pierwszy przygotował 
ofertę także ofertę dla młodzieży – żeglarskiego obozu 
wędrownego po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Była 
to inicjatywa członka klubu Henryka Kociemby. Rok 
2005 obfitował również w rejsy. W maju klubowicze 
wypłynęli na rejs morski na Sycylię. Rejs odbył się w 
dwóch etapach. W pierwszym dowodził kapitan 
Edward Zientara, w drugim – Andrzej Pruchniak. Od    
1 do 30 maja załogi przepłynęły ok. 1490 Mm. Od 3 do 
17 lipca odbył się kolejny stażowy rej morski po 
Bałtyku dla członków klubu. Jego kapitanem był Jerzy 
Obuchowicz, natomiast kadrę oficerską stanowili: 
Maciej Kandulski, Piotr Płusa i Leszek Wiatrak. Rejs 
opisała w Kronice MKŻ klubowiczka Ewa Tomczak. 
Od 23 lipca do 1 sierpnia trwał rejs po Wielkich 

                                                             
7
 Jan Jurgiewicz, Kapitan Jachtowy w naszych szeregach, w: Ziemia 

Mosińska, Rok XX nr 229/238, wrzesień 2005.  
8
 Kronika… 

9
 Tamże. 
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Jeziorach Mazurskich, który zorganizował Klub dla 
swoich młodszych kolegów. Uczestniczyło w nim 15 
osób. Komandorem był Henryk Kociemba. Od 5 do 24 
sierpnia po Mazurach pływały trzy załogi doświad-
czonych żeglarzy na trasie: Giżycko – Sztynord – 
Węgorzewo – Mikołajki – Jezioro Śniardwy. Od 30 
sierpnia do 4 września w dziewiczy rejs po Bałtyku na 
trasie Szczecin-Świnoujście-Reene, Hammerhaven, 
Trzebież, wypłynęli: Leon Fiedziuszko, Leszek Wia-
trak dowodzeni przez Andrzeja Pruchniaka.10  

Mosiński Klub Żeglarski wszedł w kolejny jubile-
usz swojej działalności. W roku 2006 liczył 106 człon-
ków i posiadał wysoko wykwalifikowaną kadrę: 1 ka-
pitana jachtowego, 3 sterników morskich, 12 sterników 
jachtowych. 11 

Otwarcie sezonu 2006 w dniu 13 maja odbyło się 
„w strugach deszczu”. Mimo to rozegrano tradycyjne 
regaty o Puchar Burmistrza. Zdobył go Bogdan Fischer 
z załogą: Kaliną Wawrzyniak i Łukaszem Paprzyckim. 
W sobotę 20 maja, w ramach obchodów „Dni 
Rzeczypospolitej Mosińskiej”, MKŻ zorganizował na 
przystani piknik rekreacyjny nad Jeziorem Dymacze-
wskim. „Dla uczestników zabawy Mosiński Klub 
Żeglarski przygotował turniej plażowej piłki siatkowej, 
turniej strzelecki oraz regaty żeglarskie. Ta forma spę-
dzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i w konta-
kcie z wodą cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem i przyciąga wielu amatorów aktywnego 
wypoczynku.12 W tym samym dniu rozegrane zostały 
regaty o Puchar 15-lecia MKŻ. W żeglarskiej 
rywalizacji zwyciężył Tomasz Buczyński z Pawłem 
Klemczakiem i Bogną Klemczak na pokładzie.13           
W czerwcu Klub zorganizował obchody swojego ju-
bileuszu. Uroczystość opisał Henryk Kociemba na 
łamach „Merkuriusza Mosińskiego”: „Mosińskiemu 
Klubowi Żeglarskiemu minęło 15 lat! Urodzinowa 
impreza jubileuszowa z wielką pompą odbyła się                
17 czerwca br. na naszej przystani w Dymaczewie 
Nowym. Pojawili się na niej zaproszeni goście, między 
innymi: Burmistrz Mosiny – Zofia Springer, Prezes 
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – 
Cezary Gruszczyński, radni Miasta i Gminy Mosina, 
Prezes SGB Spółdzielczego Banku Gospodarczego 
oraz komandorzy zaprzyjaźnionych Klubów 
Żeglarskich: „Sailing” z Puszczykowa i „Odlewnik” ze 
Śremu.  

Była to znakomita okazja, by przyjaciołom Klubu 
wręczyć dyplomy z podziękowaniem, a tym, którzy 
najintensywniej pracują lub wspierają naszą działal-

                                                             
10 Tamże. 
11

 Henryk Kociemba, Z Mosińskiego klubu Żeglarskiego, w: 
Merkuriusz Mosiński nr 2/36, luty 2006, s. 20. 
12

 Dni Mosiny 2006 na sportowo, w: Merkuriusz Mosiński nr 5-
6/39-40, maj/czerwiec 2006, s. 32. 
13

 Tamże. 

ność – złote Odznaki Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 
Otrzymali je: Paweł Kluczyński, Roman Buczyński, 
Maciej Kandulski, Jarosław Szynklewski, Marek 
Sworowski, Stanisław Trąpczyński, Stanisław Józef 
Dębiec, Zenon Nijak, Adam Kaczmarek i Ksiądz 
Proboszcz Edward Majka.  

Przyjęcie zorganizowali członkowie Klubu, którzy 
aktywnie włączyli się w wypieki ciast, przygotowanie 
sałatek i organizację „Kawiarenki pod żaglami” 
(Małgosia Wojtkowska i Ewa Tomczak), a także 
ustawienie bufetu piwnego z grillem. 

Jubileuszową uroczystość uświetnił występ zespołu 
„Tequila Band” z Mosiny. Wspaniały koncert piosenki 
żeglarskiej (szanty) zadedykował nam także zespół 
złożony z harcerzy, instruktorów i przyjaciół har-
cerstwa. Publiczność była zachwycona. W całym 
przedsięwzięciu wspomogli nas: „Bar Adamo” Adam 
Bilski, D. i K. Rembowscy, R. Binkowski oraz 
właściciele stadniny koni z Bolesławca, którzy 
umożliwili osobom zainteresowanym konną 
przejażdżkę. Dziękujemy z całego serca!...” 14  

Z okazji jubileuszu MKŻ, w szkołach na terenie 
gminy Mosina ogłoszony został konkurs plastyczny pt. 
„Wiatr w żaglach”. Główną nagrodę – pobyt na                 
5-dniowym biwaku w Dymaczewie Nowym zdobyła 
Zuzanna Nowaczyk z oddz. I a Gimnazjum nr 2                    
w Mosinie. Na podsumowanie tego jubileuszu swojej 
działalności Klub wydał okolicznościową publikację 
„Mosiński Klub Żeglarski – 15 lata działalności.                
W pogoni za Sagiri”.  

 
W wywiadzie udzielonym z okazji żeglarskiego 

jubileuszu „Faktom Mosińsko-Puszczykowskim”, Sta-
nisław Tubis i Bogdan Fischer stwierdzili: „Nasz klub 
liczy około stu członków. Jedni są bardziej, drudzy 
mniej aktywni. Wśród nich jest młodzież i dorośli. 
Członkami są przede wszystkim mosiniacy. Są tacy 
członkowie, którzy są u nas tylko powiedzmy dla 
splendoru, są też i tacy, którzy wręcz żyją klubem. Nie 
można powiedzieć, by sportem żeglarskim interesowały 
się tylko osoby z zasobnymi portfelami. Nikomu nie 
ograniczamy możliwości zapisania się do MKŻ.” 15  

 
„Lato pod żaglami” 2006 w Dymaczewie Nowym 

trwało od 25 czerwca do 11 sierpnia. Jak podała 
Kronika MKŻ, przystań żeglarska pękała w szwach. 
Na 8 turnusach przebywało 284 dzieci. Z kolei dla 
młodzieży, Klub po raz drugi przygotował ofertę 
żeglarskiego obozu wędrownego po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich. „Wypłynęli na klubowej SAGIRI              

                                                             
14

 Henryk Kociemba, Szanty dla żeglarzy, w: Merkuriusz Mosiński 
nr 7/41 lipiec 2006, s. 28. 
15

 Łukasz Kasprowicz, Janusz Dudek, Żeglarski jubileusz, Fakty 
Mosińsko-Puszczykowskie nr 8, 29.VI.2006. 
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i wypożyczonych „Omegach”. Dwudziestoosobowa 
grupa młodzieży żeglowała trasą od Piszu przez 
Jezioro Roś, Okartowo, Śniardwy, Mikołajki – i – zno-
wu Pisz. Było wesoło i naukowo. Uczestniczyli w wielu 
trudnych zadaniach, jakie przyniosły woda i wiatr. Nad 
obozowiczami czuwała doświadczona kadra: Henryk 
Kociemba – komandor, Bogdan Fischer – zastępca, 
sternicy: P. Maciejewski, A. Pawlak, M. Grajewski,             
B. Rybczyński, A. Jaworski.” 16 

W jubileuszowy roku MKŻ odnotował sukces 
sportowy – Puchar Starosty Słupeckiego w regatach 
„Na powitanie wakacji” na Jeziorze Powidzkim. 
Regaty rozegrane zostały z cyklu Puchar Polski 
Jachtów Kabinowych FRANS MASS CUP 2006, a 
MKŻ reprezentowała załoga: Paweł Kluczyński 
(sternik), Michał Wilczak i Szymon Stachecki (za-
łoga).17  

W roku 2006 żeglarze wypłynęli na kolejne mor-
skie rejsy. W dniach od 25 maja do 2 czerwca pod 
kapitanem Jerzym Obuchowiczem odbył się rejs na s/y 
„Zacevo”. Załogę prócz kapitana stanowili: Leon 
Fiedziuszko – I oficer, Leszek Wiatrak, A. Dubowicz, 
M. Leśniewski – załoganci. Przepłynięto 328 mil 
morskich zawijając do portów: Neksø, Chrystianø, 
Arendal i Sassnitz. Z kolei Zenon Kolendowicz jako             
I oficer brał udział w bałtyckim rejsie morskim na s/y 
„Warszawska Nike”. Na pokładzie jako załogant 
popłynął także klubowicz Przemysław Wojtkowski.18 
W dniach 10-18 września na jachcie s/y „INA” – J.80 
załoga MKŻ: M. Kandulski (I oficer), E. Tomczak (II 
oficer), P. Jęchorek (III oficer), K. Walachowska, Z. 
Sroka, P. Kluczyński, J. Mądrawski – załoganci, pod 
kapitanem Jerzym Obuchowiczem. Przebyto 434 Mm 
zawijając do portów: Neksø, Christiansø, Svaneke, 
Malmö, Świnoujście. W grudniu Andrzej Pruchnika 
uczestniczył w rejsie stażowo-szkoleniowym na żaglo-
wcu „Pogoria” 1980 po Morzu Śródziemnym.19  

Rok 2007 obfitował w ilość zebrań klubowych. 
Według Kroniki MKŻ odbyło się ich aż 29. Klub liczył 
127 członków w wieku od 6 do 73 lat.20 
W ramach akcji „Lato pod żaglami” zorganizowano 7 
turnusów dla dzieci i młodzieży dla 321 uczestników. 
Około 40% z nich było mieszkańcami Miasta i Gminy 
Mosina. Pierwszy turnus był dofinansowany przez 
Urząd Miasta, dzięki czemu dzieci z Gminy Mosina 
płaciły jedynie ok. połowę kosztów. W końcu lipca, 
odbył się także kolejny obóz wędrowny po Wielkich 
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 Kronika… 
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 Michał Wilczak, Sukces sportowców Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego, w: Merkuriusz Mosiński nr 8-9/42-43, 
sierpień/wrzesień 2006, s. 34. 
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 Kronika… 
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 Tamże. 
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 J. Nowaczyk, Czas zwijać żagle, w: Fakty Mosińsko-
Puszczykowskie, listopad 2007.  

Jeziorach Mazurskich. Młodzi żeglarze odwiedzili 
Giżycko, Sztynort, Węgorzewo, Ogonki. Kronika 
odnotował także trzy rejsy, w których uczestniczyli 
klubowicze. W dnia 31 sierpnia do 9 września odbył 
się rejs na s/y „Warszawska Nike” zorganizowany 
przez Ligę Morską. Jak w poprzednim roku wzięli               
w nim udział Zenon Kolendowicz jako I oficer i Prze-
mysław Wojtkowski jako załogant. Z powodu trudnych 
warunków pogodowych nie osiągnięto zamierzonego 
celu – Kilonii, a rejs toczył się do Kołobrzegu przez 
Sassnitz, Stralsund i zakończył w Kołobrzegu. We 
wrześniu, od 8 do 15, w rejsie klubowym po Bałtyku 
popłynęli: Jerzy Obuchowicz – kapitan, Zbigniew 
Sroka – I oficer, Jacek Mądrawski – II oficer, Ireneusz 
Laks, Łukasz Wilczyński, Szymon Stachecki – 
załoganci. W ciągu 94 godzin żeglarze przepłynęli 490 
mil morskich po trasie Trzebież,Stralsund, Klintholm, 
Sassnitz, Peenemünde. Tym samym jachtem z kapita-
nem Jerzym Obuchowiczem 16 września wyruszyli: 
Michał Wilczak – I oficer, Artur Pawlak, Paweł 
Kluczyński, Arkady Różański – załoganci. Do 22 
września klubowicze przepłynęli 492 mil morskich               
z Peenemünde do Trzebieży.21  

Ciekawą inicjatywą w tamtym sezonie żeglarskim 
było utworzenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, którego pomysłodawcami byli Tomasz 
Buczyński i Bartek Rybczyński. W szeregi WOPR-u 
wstąpili: Arkady Różański, Szymon Stachecki, Łukasz 
Fietz, Hanna Tubis, Paweł Jęchorek, Kinga Tubis.  
Dla członków Mosińskiego Klubu Żeglarskiego rok 
2007 był rokiem wyróżnień i sukcesów. W lutym 
Stanisław Tubis oraz Bogdan Fischer zostali odzna-
czeni przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem 
Zasługi. W marcu Rada Miejska w Mosinie nadała 
Stanisławowi Tubisowi Medal Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, między innymi za działalność na rzecz 
rozwoju żeglarstwa w Gminie Mosina. Wręczenie 
Medalu nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady w ma-
ju 2007 r. W lipcu, podczas Okręgowego Otwarcia 
Sezonu w Jacht Klubie w Kiekrzu, Witold Niedzielski  
i Zenon Kolendowicz zostali odznaczeni Honorową 
Odznaką za Zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego, 
natomiast Stanisław Tubis otrzymał Honorową 
Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego.  

W tamtym sezonie młodzi żeglarze z MKŻ 
odnieśli kilka spektakularnych sukcesów sportowych. 
W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Jachtów 
Kabinowych „Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin”, 
mosińska załoga pod sternikiem Szymonem 
Stacheckim zdobyła II miejsce w klasie „Omega”. 
Sternik Paweł Kluczyński z załogą: Szymon Stachecki 
i Paweł Klemczak zwyciężył w Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych Anwil Cup 

                                                             
21

 Tamże. 
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zaliczanych do Punktacji Pucharu Polski rozgrywanych 
w Zarzeczewie koło Włocławka. Wyjazd sponsorowała 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 
Sponsoring był możliwy dzięki staraniom Pawła 
Kluczyńskiego, który na łamach lokalnej gazety 
przedstawił krótką relację: „Tradycyjnie, jak co roku 
na tej rangi zawody ściągnęli żeglarze z całego kraju. 
Łącznie na strat stawiły się 82 załogi w 9 klasach. Po 
trzech długich dniach rywalizacji, po wielu godzinach 
oczekiwań na wiatr i wielu odwołanych wyścigach, 
załoga MKŻ wywalczyła Mistrzostwo Polski w swej 
klasie. Radość tym większa, że walka o zwycięstwo 
trwała do samego końca.”22 Sternik Paweł Kluczyński 
poprowadził także załogę do zdobycia II miejsca              
w zawodach o puchar o „Puchar Starosty Słupec-
kiego”, w regatach „Powidz 2007”, a także do zdoby-
cia II miejsca w XIII Zimowych Regatach Bar-
bórkowych w Koninie na Jeziorze Pątnowskim. Wyja-
zdy także sponsorowała Wyższa Szkoła Zarządzania             
i Bankowości w Poznaniu.23  

W sezonie wakacyjnym 2008 Klub przeprowadził 
7 turnusów „Lata pod żaglami” W akcji wzięło udział 
362 uczestników mieszkańców gminy i okolicznych 
miejscowości. Opiekę szkoleniową nad nimi spra-
wowało 20 członków klubu z uprawnieniami 
pedagogicznymi i żeglarskimi. Wolontariacką pomoc 
świadczyli młodzi członkowie klubu z patentami 
żeglarskimi.  

W tym samym roku po raz pierwszy odbyła się 
akcja „Bezpieczne wakacje”, której celem było przeka-
zanie uczniom szkół podstawowych zasad zachowania 
się nad wodą oraz niebezpieczeństw jakie czekają na 
nich podczas kąpieli w miejscach nie przeznaczonych 
do tego. Akcja została przeprowadzona poprzez 
pogadanki z użyciem prezentacji multimedialnej               
w szkołach na ternie gminy Mosina. Prowadzili ją 
ratownicy WOPR z MKŻ: Artur Pawlak, Arkady 
Różański, Szymon Stachecki, Bartosz Rybczyński                
i Tomasz Buczyński.  

W tamtym sezonie żeglarskim zorganizowano                
i przeprowadzono rejs szkoleniowo-stażowy po 
Bałtyku pod dowództwem kpt. Jerzego Obuchowicza, 
a także 2 rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dla 
38 uczestników na czarterowanych Makach 707.  

Z zaplanowanych 4 spływów udało się zrealizować 
jedynie pierwszy rozpoczynający sezon na trasie 
Dymaczewo-Puszczykowo, pozostałe 3 z powodu bra-
ku chętnych nie odbyły się w związku z czym klub 
musiał oddać dofinansowanie jakie otrzymał od miasta 
na ten cel. 
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 Paweł Kluczyński, Mistrzowskie regaty, w: Merkuriusz Mosiński 
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 P. Kluczyński, Zimowe regaty, w: Merkuriusz Mosiński 2007 

W roku 2008 MKŻ posiadał 11 instruktorów 
żeglarstwa.24  

W październiku 2008 r. zakończyła się piąta 
kadencja Zarządu Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 
18 października. Klub wybrał nowy zarząd w składzie: 
Tomasz Buczyński – komandor, Beata Wysokińska, 
Katarzyna Walachowska, Maciej Grajewski, Ewa Tom-
czak, Paweł Jęchorek. Podczas tego spotkania 
dokonano zmiany w Regulaminie wyboru Komandora  
i Zarządu. Odtąd to komandor miał proponować skład 
Zarządu. Powołano także do życia funkcję bosmana 
MKŻ, utworzono Koło Doświadczonych Żeglarzy. 
Dotychczasowy komandor Stanisław Tubis otrzymał 
tytuł honorowego komandora.25  

W listopadzie tego roku Stanisłw Tubis i Henryk 
Kociemba otrzymali wyróżnienie Polskiego Związku 
Żeglarskiego za ciekawą formę animacji programu 
„JUNGA&KADET realizowaną podczas „Lata pod 
żaglami” na kursach żeglarskich dla dzieci i młodzieży.  

Po rocznej działalności nowego Zarządu, Klub 
dokonał kolejnej jego zmiany. Nadzwyczajne Walne 
Zebranie 24 października 2009 r., wyłoniło nowy 
Zarząd w składzie: Stanisław Tubis – komandor, Jaro-
sław Szynklewski, Paweł Maciejewski, Henryk 
Kociemba, Judyta Kryger.26  

Sezon żeglarski w roku 2010 zainicjowany został  
3 maja. W tamtym sezonie Kronika MKŻ odnotowała 
dwa ważne wydarzenia. Podczas Gali Żeglarskiej na 
Targach Żeglarskich w Poznaniu, Klub uhonorowany 
został „Złotą Omegą” – wyróżnieniem Wielkopol-
skiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w kategorii 
„Impreza roku” za „Lato po żaglami 2010”. Statuetkę 
odebrali osobiście Stanisław Tubis i Henryk Ko-
ciemba.27 Jeszcze w 2010 r. rozpoczęła się budowa 
nowego hangaru, który oddany do użytku został w po-
łowie maja 2011 r. 

Sezon żeglarski 2010 zaowocował ośmioma rega-
tami klubowymi o puchar Jeziora Dymczewskiego, od 
maja do września, z ostatnimi na zakończenie sezonu. 
Po raz drugi MKŻ zorganizował także regaty dla firm: 
II Mistrzostwa Gminy Mosina Zakładów Pracy w Że-
glarstwie, w których wystartowało 8 załóg.  

W roku 2010 klubowicze wypłynęli na 4 rejsy morskie: 
dwa bałtyckie do Kopenhagi oraz na Alandy i na 

                                                             
24 Sprawozdanie z działalności w sezonie 2007/288 Członek 
Zarządu do spraw sprzętu Tomasz Buczyński, załącznik protokołu z 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego w dniu 18.10.2008 r. Archiwum MKŻ.  
25 Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego w dniu 18.10.2008. Archiwum MKŻ. 
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 Protokół z nadzwyczajnego walnego zebrania członków 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego z dnia 24.10.1009. Archiwum 
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Adriatyk – pod dowództwem kapitana Jerzego Obu-
chowicza, a także pod dowództwem Henryka 
Kociemby na Adriatyk. Ten ostatni otrzymał nomi-
nację do „Złotej Omegi” w kategorii rejs morski.  

Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, nie tylko 
członków Klubu, zorganizowano rejs na Zalew 
Wiślany. Rejs rozpoczął się i zakończył w Iławie. Po 
drodze uczestnicy zwiedzili zabytkowy, unikatowy             
w skali europejskiej szlak pochylni. Rejs ten został 
wyróżniony przez WOZŻ „Złotą Omegą” w kategorii 
rejs śródlądowy. Organizatorem był Henryk Kociemba.  

W dnach 3 i 4 września, na Przystani Żeglarskiej  
w Dymaczewie Nowym odbywał się – „Pierwszy 
szczególniedostępny międzyżagielny Shwagiers Fun 
Festiwal, w którym wzięły udział zespoły szantowe: 
„Shwagiers Trio”, SameBaby i Sailor. Gwiazda wie-
czoru był znany polski zespół z pogranicza piosenki 
turystycznej i poezji śpiewanej „Na Bani”.  

Sezon 2011 otworzyły tradycyjne regaty, które 
rozegrano 15 maja. I miejsce wywalczyła Kinga Tubis 
z załogą: Włodzimierz Morawski i Michał 
Wojtkowski. Kolejny rok dla żeglarzy z MKŻ oznaczał 
kolejne podsumowanie. W sezonie żeglarskim 2011 
Klub obchodził 20-lecie swojej działalności. Rok ten 
otworzyła jubileuszowa zabawa karnawałowa, ale 
główne uroczystości odbyły się 18 czerwca na Przy-
stani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym. Zainau-
gurował je pokaz żeglowania na „Optymistach”               
w wykonaniu uczestników „Lata pod żaglami”. W obe-
cności władz samorządowych i WOZŻ oraz gości 
wręczone zostały odznaczenia: Zasłużony Działacz 
Żeglarstwa Polskiego koledze Jerzemu Obuchowi-
czowi, Zasłużony dla Żeglarstwa Wielkopolskiego 
Henrykowie Kociembie, Bogdanowi Fischerowi, 
Leonowi Fiedziuszko, Jarosławowi Szynklewskiemu. 
Dla Mosińskiego Klubu Żeglarskiego uroczystość była 
okazją, by podziękować za wsparcie ich działalności 
osobom i instytucjom. Takie osoby Klub uhonorował 
Złotą Odznaką.   

Wyróżnienia specjalne w postaci statuetek za bez-
interesowną pomoc w roku 2011 otrzymali: Urząd 
Miejski w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Wielkopolski Park Narodowy, 
firma „Lumo” z Mosiny, Ochotnicza Straż Pożarna 
Nowinki, Firma „Skrobiszewscy”, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, firma „Anton Röhr” z Mo-
siny, Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Waldemar 
Wiązek, Szpital Ludwikowo, Mosiński Ośrodek 
Kultury, Foto Matuszak, Wielkopolski Okręgowy 
Związek Żeglarski, „Bistro Adam” z Mosiny. Szcze-
gólnie wyróżniającym się zaangażowaniem w urzą-
dzeniu przystani członkom Klubu wręczono dyplomy, 
jako podziękowanie za wkład pracy na rzecz sto-

warzyszenia. Tradycyjnie w szkołach ogłoszony został 
konkurs plastyczny o tematyce marynistycznej. Na 
uroczystości ogłoszono wyniki wręczając nagrody. 
Wystawa pokonkursowa trwała do końca „Akcji lato”. 
Na zakończenie oficjalnej uroczystości odbyło się 
przecięcie wstęgi do nowego hangaru. 29  

W roku 2011 po raz pierwszy na Jeziorze Dyma-
czewskim odbyły się Regionalne Zawody Olimpiad 
Specjalnych w Żeglarstwie dla dzieci i młodzieży              
z dysfunkcją intelektualną, które zorganizował MKŻ 
wspólnie z sekcją Olimpiad Specjalnych działającą 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Od tamtego roku, zawody stały się imprezą cykliczną.  

Certyfikatem z 27 czerwca, Klub uzyskał „Srebrną 
Licencję szkoleniową HALS” przyznawana przez 
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa 
HALS, uprawniającą do realizacji programów Systemu 
Szkolenia Żeglarskiego HALS na wodach śródlądo-
wych.  

10 września klubowicze zorganizowali regaty ro-
dzinne, w których zwyciężył Stanisław Tubis z zało-
gantką Kingą Tubis. Ten sam sternik zdobył w roku 
2011 Puchar Jeziora Dymczewskiego.  

Zakończenie sezonu żeglarskiego na Jeziorze Dy-
maczewskim nastąpiło 15 października. W okoliczno-
ściowych regatach najlepszym okazał się Piotr 
Kotulski.30  

Największym przedsięwzięciem roku 2012, jak 
pisze w swoim rocznym sprawozdaniu Zarząd MKŻ, 
była dla Klubu budowa nowych „Omeg”. Prace przy 
jednej z nich klubowicze zakończyli z początkiem 
czerwca. „W połowie czerwca odbyło się uroczyste 
wodowanie oraz chrzciny nowej jednostki w naszym 
klubie. Druga bliźniacza Omega zostanie ukończona 
jeszcze tej wiosny.”31 Oprócz budowy nowej żaglówki, 
jak co roku wykonane zostały prace remontowe przy 
użytkowanym sprzęcie. Wykonano też kolejne prace 
przy dalszym urządzaniu bazy w Dymaczewie No-
wym.  

W sezonie żeglarskim 2012, Mosiński Klub Że-
glarski zorganizował 6 klubowych regat o puchar 
Jeziora Dymaczewskiego: na otwarcie sezonu, z okazji 
„Dni Mosiny”, na powitanie lata połączone z imprezą 
wodowania nowej „Omegi”, regaty rodzinne i regaty 
na zakończenie sezonu. Po raz trzeci zorganizowano  
III Mistrzostwa Gminy Mosina Zakładów pracy w że-
glarstwie, w których udział wzięło 11 załóg.  

Latem odbyło się 7 turnusów „Lata pod żaglami”  
z liczbą 408 uczestników. Żeglarze z MKŻ wypłynęli 
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 Sprawozdanie z działalności za rok 2011. Zał. nr 1/68/2012, 
Jarosław Szynklewski, Sprawozdanie z 16.03.2012 zał. nr 
3/68/2012., Archiwum MKŻ. 
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 Sprawozdanie z działalności za rok 2011. Archiwum MKŻ. 
31

 Sprawozdanie z działalności za rok 2012, Załącznik nr 3 …. 
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na trzy rejsy morskie: bałtycki na Bornholm prowa-
dzony przez Przemysława Wojtkowskiego, rejs 
Scarlino (Włochy) – Bastia (Wyspa Korsyka) z 8-oso-
bową załogą na pokładzie. Funkcję kapitana pełnił 
kapitan jachtowy Józef Zając, I oficera – Ewa Tom-
czak, II oficera – Jacek Mądrawski, III oficera – Kazi-
mierz Malkowski. Trzeci rejs odbył się po Morzu 
Egejskim, pod dowództwem Bogdana Fischera.  

Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, nie tylko 
członków klubu, Henryk Kociemba poprowadził rejs 
po Wielkich Jeziorach Mazurskich dla 28 uczestników.  

24 listopada 2012 r. do Zarządu Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego wpłynęła deklaracja członkowska 
najmłodszego jak dotąd członka Klubu – Marcinka 
Wojtkowskiego. Marcinek urodził się zaledwie dwa 
dni wcześniej – 22 listopada.  

W 2013 roku zakończyła się kolejna kadencja 
Zarządu MKŻ. W wyniku nowych wyborów komando-
rem Klubu został Paweł Maciejewski. 

 Ustalony został także nowy skład Zarządu: 
 Przemysław Wojtkowski – wicekomandor, Anna 

Matuszczak – sekretarz, Żaneta Zielińska – skarbnik, 
Piotr Grządzielewski – członek Zarządu. W składzie 
tym, w czasie kadencji nastąpiły później zmiany. 
Obecnie funkcję wicekomandora pełni Jacek 
Mądrawski, sekretarza – Kinga Tubis, skarbnika – 
Michał Wilczak, członka Zarządu – Paweł Biskup. 

Sezon roku 2013 Mosiński Klub Żeglarski 
rozpoczął 11 maja. W zorganizowanych z tej okazji 
regatach o Puchar Burmistrza Gminy Mosina ucze-
stniczyło 6 załóg. Tyle samo załóg rywalizowało           
w regatach z okazji „Dni Mosiny” 25 maja. W maju, 
nowi adepci żeglarstwa, rozpoczęli swoje pierwsze 
praktyczne zajęcia na wodzie. Na terenie Przystani 
Żeglarskiej MKŻ, podobnie jak w innych latach 
odbywały się imprezy środowiskowe, a także zielone 
szkoły, w których w sumie uczestniczyło około 150 
osób. Podczas biwaków, uczniowie mieli możliwość 
pływania żaglówkami z klubowiczami posiadającymi 
uprawnienia żeglarskie i pedagogiczne. W roku 2013 
po raz trzeci odbyły się Regaty Olimpiad Specjalnych 
zorganizowane przy współudziale powiatu poznań-
skiego i Specjalnego Zespołu Szkolno–Wycho-
wawczego w Mosinie, w których uczestniczyło około 
50 osób.  

Mosiński Klub Żeglarski gościł na Przystani 
uczniów z niemieckiej gminy Seelze, którzy 
przyjechali do Mosiny w ramach wymiany polsko-
niemieckiej z Zespołem Szkół w Mosinie. Dzieci miały 
możliwość podziwiać walory okolicznych lasów oraz 
jezior w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz ucze-
stniczyły w ognisku na terenie Przystani w Dyma-
czewie.  

Lato klubowicze oraz sympatycy Klubu przywitali 
„Nocą Kupały”. W żeglarskiej zabawie uczestniczyło 
około 70 osób.32 

W wakacje odbyło się 6 turnusów 5-dniowych 
biwaków „Lata pod żaglami”. Od niedzieli do piątku  
w terminie od 30 czerwca do 9 sierpnia na biwakach 
przebywało 420 dzieci z gminy Mosina i innych. Rok 
2013 był rokiem ciekawych klubowych weekendów. 
Jednym z nich był weekend kulinarny, podczas którego 
w „Żeglarskim gotowaniu na wodzie” klubowicze 
prezentowali swoje umiejętności kulinarne. Udział 
wzięło 8 zespołów (w sumie 50 osób).  

„Weekend gier planszowych” połączony został             
z regatami długodystansowymi. W imprezie uczestni-
czyło około 45 klubowiczów i sympatyków klubu.              
W sierpniu 2013 MKŻ zorganizował kurs manewrowy 
dla klubowiczów wyjeżdzających na Rejs po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich. Celem kursu było doskonalenie 
umiejętności manewrowania jachtem na silniku, zwła-
szcza dojście do pomostu. We wrześniu odbyły się               
IV Mistrzostwa w Żeglarstwie Zakładów Pracy Gminy 
Mosina. Na zaproszenie MKŻ udział wzięło 8 załóg            
z firm z miasta i gminy Mosina. We wspólnej zabawie 
uczestniczyło około 60 osób. 12 października Klub 
zakończył swój sezon żeglarski na Jeziorze Dyma-
czewskim regatami, w których uczestniczyło 7 załóg 
(około 45 osób). 

W roku 2013 odnotowano cztery morskie rejsy. 
Klubowicze wypłynęli na 3 rejsy bałtyckie: Kopenha-
ga, Rugia z kapitanem Bogdanem Fischerem i z kapita-
nem Przemysławem Wojtkowskim, okolice Rugii, 
Bornholm z kapitanem Ewą Tomczak, a także rejs po 
Adriatyku. Kapitan Henryk Kociemba wypłynął z gru-
pą seniorów w rejs na Baleary. Rejs ten został wy-
różniony przez WOZŻ „Złotą Omegą 2013” w ka -
tegorii „rejs roku”.  

Podczas całego sezonu żeglarskiego 2013, na 
przystani Mosińskiego Klubu Żeglarskiego przepro-
wadzono szereg spotkań o tematyce żeglarskiej i nie 
tylko. Wszystkie imprezy organizowane są przez klu-
bowiczów z własnej inicjatywy. 33 

Rok 2014, zgodnie z tradycją żeglarze przywitali 
wspólnie zabawą karnawałową w restauracji „Adamo”. 
Otwarcie żeglarskiego sezonu na Przystani Żeglarskiej 
MKŻ nastąpiło 26 kwietnia. W regatach na otwarcie 
sezonu 2015, I miejsce zdobył Bogdan Fischer z załogą 
Paweł Biskup, Justyna Schurig-Tężycka. Pozostałe 
dwa miejsca na podium w kolejności wywalczyli: 
Stanisław Tubis i Jacek Mądrawski. W czasie Dni Mo-
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siny, 18 maja, jak co roku MKŻ zorganizował regaty          
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Wywalczył go 
Paweł Kluczyński. 31 maja z okazji Dnia Dziecka 
klubowicze zorganizowali dla najmłodszych zabawę 
po piracku, której atrakcją było pływanie z Kapitanem 
Hakiem. 

Od 10-13 czerwca, na przystani w Dymaczewie 
Nowym odbywał się obóz sportowy połączony z Re-
gatami Kajakarskimi i Żeglarskimi Olimpiad Spec-
jalnych. Także w czerwcu Mosiński Klub Żeglarski 
brał udział w gminnym Festynie Organizacji Samo-
rządowych.  

Na Przystani Żeglarskiej klubowicze obchodzili 
„Noc Kupały”. Punktem programu tej imprezy były 
regaty na rozpoczęcie lata i inne ciekawe atrakcje.  

Jak co roku odbyła się akcja „Lato pod Żaglami”,         
a także mazurski obóz żeglarski dla młodzieży.              
16 września MKŻ zorganizował tradycyjne już Gmin-
ne Mistrzostwa Zakładów Pracy, w których I miejsce 
wywalczyła załoga Morawskich.  

Sezon 2014 obfitował w klubowe rejsy. 6 grudnia 
2014 r. na klubowym spotkaniu „wilków morskich” 
przy herbacie i kawie, kapitanowie z załogami 
przedstawili relacje ze swoich rejsów. Justyna Schu-
bring-Tężycka zrelacjonowała to spotkanie: „W mi-
kołajkowy wieczór licznie zebrani członkowie 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego spotkali się w gościn-
nych progach restauracji „Adamo”, aby omówić rejsy 
odbyte w 2014 roku. Klubowicze zorganizowali                    
6 rejsów. W dwóch wyprawy wodami Bałtyku, pod 
dowództwem kapitanów Waldemara Nowickiego i ka-
pitana Przemysława Wojtkowskiego, odwiedzili porty 
Niemiec i Skandynawii. Po troskliwym okiem kapita-
nów Henryka Kociemby i Jacka Mądrawskiego młodzi 
żeglarze odbyli 2 rejsy po przepięknych Mazurach. 
Kapitan Bogdan Fischer poprowadził w tym roku dwie 
załogi. Pierwsza, po morzu Śródziemnym opływała 
włoską Sardynię i francuską Korsykę. Druga żeglowała 
po wodach Morza Jońskiego zwiedzając urokliwe 
greckie wyspy. Rejs „SPLITV 2014” kapitan Jacek 
Mądrawski odbył po wodach Chorwacji wraz z człon-
kami klubu i przyjaciółmi. 

Ponadto członkowie MKŻ wzięli udział w rejsach 
organizowanych przez inne kluby żeglarskie. Były to 
głównie rejsy szkoleniowe. Dla kilku z nich zakończyły 
się uzyskaniem stopnia Sternika Morskiego. Gratu-
lujemy! Spotkanie, podsumowujące dokonania żeglar-
skie członków Klubu miało na celu przybliżenie 
doświadczeń nabywanych podczas rejsów i regat oraz 
stanowiło zachętę dla pozostałych członków. Wejdzie 
ono na stałe do rocznego grafiku wydarzeń.”  34  

Sezon 2015 otworzyły tradycyjne regaty. Na po-
dium stanęli: Stanisław Tubis z załogą – I miejsce, 
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Paweł Biskup z załogą – II miejsce i Juliusz Nagórski  
z załogą – III miejsce.  

W roku 2015 Klub odnotował sukces swoich 
członków: Pawła Kluczyńskiego, Łukasza Stachowia-
ka i Krystiana Bilskiego, którzy na „Omedze” zdobyli 
III miejsce w regatach otwarcia sezonu zorganizo-
wanych przez Sekcję Żeglarską Klubu Sportowego 
Posnania 2 maja.  

24 maja w ramach Dni Mosiny rozegrano regaty          
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina, który wywalczył 
Waldemar Nowicki.  

W czerwcu odbyły się kolejne regaty Olimpiad 
Specjalnych w żeglarstwie i kajakarstwie. 

Na obozy w ramach akcji „Lato pod Żaglami” 
przyjechało 374 dzieci. Ponadto młodzież gimnazjalna 
wzięła udział w rejsie na Zlew Wiślany. W czasie wa-
kacji Przystań Żeglarską w Dymaczewie Nowym,            
8 lipca, odwiedziła polska młodzież, która mieszka na 
Białorusi. Gości przywitano uroczystym apelem, po 
którym korzystali z uroków Wielkopolskiego Parku 
Narodowego obserwując przyrodę z pokładu ża-
glówek.35 

W drugiej połowie roku MKŻ zorganizował 
jeszcze trzykrotnie regaty: 29 sierpnia – na 
zakończenie lata, 26 września – Gminne Mistrzostwa 
Zakładów Pracy i 11 października – regaty na 
zakończenie sezonu. 21 listopada, po raz drugi odbyło 
się spotkanie „wilków morskich” podsumowujące rejsy 
odbyte w minionym sezonie. Do ciekawej wyprawy 
należy zaliczyć majowy rejs po Bałtyku, który jego 
uczestnicy nazwali rejsem „Śladami kiszonego 
śledzia”. Kiszonego śledzia szukali i spróbowali: 
kapitan Przemysław Wojtkowski, z-ca kapitana 
Jarosław Szynklewski, Wojciech Wierzbiński – I ofi-
cer, Stanisław Tubis – II oficer, Łukasz Stachowiak – 
III oficer, Paweł Maciejewski, Juliusz Nagórski, Jerzy 
Kasprzyk. Według ich relacji, konsumpcja śledzia               
z puszki miała miejsce w porcie, na świeżym powie-
trzu. Jego specyficzny zapach, gdyby doszło do otwar-
cia puszki na jachcie, uniemożliwiłby dalszy rejs.               
W roku 2015 klubowicze, oprócz Bałtyku pływali też 
po Adriatyku, po Morzu Śródziemnym, a nawet po 
Morzu Karaibskim.  

Wreszcie rozpoczął się rok 2016 – rok szczególny, 
związany z obchodami ćwierćwiecza działalności Mo-
sińskiego Klubu Żeglarskiego. Zainaugurował go 
Jubileuszowy Bal Komandora. Swoje 25 lat, klubowi-
cze postanowili świętować w ciągu całego roku, 
zapraszając do udziału w tym świętowaniu wszystkich 
mieszkańców. 11 kwietnia, 152 uczniów mosińskich 
szkół wzięło udział w konkursie piosenki szantowej 
„Wiatr i woda – żeglarska przygoda”. „Informator 
Mosiński” tak opisał tę imprezę: „Białe żagle załopo-
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tały na scenie Ośrodka Kultury w Mosinie, kiedy ko-
mandor Mosińskiego Klubu Żeglarskiego Paweł 
Maciejewski, pokładowym dzwonem wybijał na niej 
„szklanki”. Był to sygnał do rozpoczęcia niecodzien-
nego rejsu – konkursu żeglarskiej piosenki pod hasłem 
„Wiatr i woda – żeglarska przygoda”. Do tej muzy-
cznej rywalizacji stanęło 152 uczestników podzielonych 
na kategorie wiekowe, solistów i zespoły. Na sceni-
cznym pokładzie zaroiło się od żeglarzy, marynarzy,            
a nawet piratów. Uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów zaśpiewali znane i mniej znane szanty, te 
tradycyjne i bardziej współczesne piosenki. Towarzy-
szył im akompaniament, nie rzadko gitarowy. W świat 
żeglarskiej przygody przeniosły widzów nie tylko 
dźwięki muzyki, ale także sceniczne stroje, elementy 
scenografii, a nawet mini inscenizacje przygotowane 
przez występujących.” Tu należy pochwalić także 
nauczycieli, zwłaszcza tych młodszych dzieci, za 
wykazaną, własną inwencję. 3610 maja z kolei miało 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tema-
tyce marynistycznej, także skierowanego do dzieci             
i młodzieży. Na ten konkurs wpłynęły aż 352 prace. 
Grand Prix i pobyt na obozie w czasie „Lata pod 
Żaglami” zdobyła Justyna Kasprzak z SP 2 w Mosinie,

Obydwie, jubileuszowe imprezy przygotowała 
klubowiczka Kinga Tubis. 

 

21 maja 38 członków Mosińskiego Klubu Że-
glarskiego wypłynęło na 7 -dniowy rejs jubileuszowy. 
Już na początku obecnej kadencji zarząd Klubu 
zaplanował taki duży rejs dla uczczenia 25-lecia MKŻ. 
Na spotkaniu ustalono ogólny zarys planu na całą 
kadencję. Po kilku latach okazało się jednak, że rejs na 
jednej dużej jednostce byłby dużym obciążeniem 
finansowym. „Zdecydowaliśmy o rejsie na czterech 
jachtach. jesienią 2015r., zostały wyczarterowane 
cztery jachty: Delphia 40, Delphia 47, Bavaria 36, 
Bavaria 37. Pierwsze spotkanie przedrejsowe odbyło 
się 28 listopada 2015 r. Zgłosiło się wówczas 36 osób, 
które chciały wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Na 
kapitanów wybrano kolegów z naszego klubu; Andrzeja 
Pruchniaka, Bogdana Fischera, Jacka Mądrawskiego, 
Przemysława Wojtkowskiego wszyscy z długoletnim 
stażem morskim.” – relacjonuje komandor Paweł Ma-
ciejewski.  

38 żeglarzy Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
wypłynęło ze Świnoujścia, dotarło do Christans – 
duńskiej wyspy położonej niedaleko Bornholmu, 
następnie opłynęło Bornholm dookoła na koniec dopły-
wając do Sassnitz na wyspie Rugia. W rejsie udział 
wzięli: Przemysław Wojtkowski, Stanisław Tubis, 

Krzysztof Bunk, Łukasz Stachowiak, Artur Karczmar-
czyk, Tamara Żurawska, Aleksandra Stachowiak, Jerzy 
Kasprzyk, Jacek Dukat, Łukasz Wilczyński, Paweł 
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Maciejewski, Jan Jurgiewicz, Jacek Mądrawski, 
Mateusz Mądrawski, Marcin Mądrawski, Piotr Biskup, 
Paweł Biskup, Andrzej Lemański, Zbigniew Sroka, Do-
minik Janicki, Robert Aleksandrowicz, Wojciech Zawi-
sza, Bogdan Fischer, Mateusz Majewski, Arkady 
Różański, Łukasz Fietz, Tomasz Kamiński, Maciej 
Kandulski, Grzegorz Rybaczewski, Dominik Matuk, 
Andrzej Pruchniak, Michał Wilczak, Robert Wa-
wrzyniak, Sławomir Tomczak, Marian Olejnik, Prze-
mek Majewski, Paweł Rachowiak, Tomasz Jankowiak.  

Główne obchody jubileuszu 25-lecia Klub 
zaplanował na swojej Przystani Żeglarskiej w Dyma-
czewie Nowym, w sobotę 18 czerwca 2016 r. W roku 
2016 Mosiński Klub Żeglarski liczy 100 członków.  
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X. Rozwój bazy sprzętowej 
 

Podstawą wyposażenia Klubu na początku jego 
działalności był sprzęt pływający wypożyczony lub 
znajdujący się w użyczeniu. Były to łódki pochodzące 
z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu 
wypożyczone w roku 1989 i odremontowane na sezon 
wakacyjny 1990. Sprzęt ten został wymieniony w piś-
mie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu do 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Mosinie, doty-
czącym przekazania sprzętu żeglarskiego do dyspozy-
cji Klubu:  

 2 komplety łodzi żaglowej „OMEGA” z oża-
glowaniem i omasztowaniem, 

 6 kompletów łodzi żaglowej „MAK” z oża-
glowaniem, 

 4 komplety łodzi żaglowej „FIGIEL” z oża-
glowaniem.  

Ponadto Klub otrzymał w użyczenie 8 kół i 36 pa-
sów ratunkowych. Opiekunem sprzętu miał być 
nauczyciel szkoły pan mgr Stanisław Tubis.1  
 
 

Rozwój bazy sprzętowej 1991 - 2016 
Stanisław Tubis 

 
Na początku 1991 r. Klub nawiązał także współ-

pracę z Komendą Hufca ZHP w Mosinie, od którego 
otrzymał w użyczenie 2 łodzie klasy 420 będące na 
wyposażeniu Hufca.  

Wiosną 1993 r. Klub stanął przed koniecznością 
zwrócenia sprzętu wypożyczonego przez Kuratorium. 
W to miejsce zostały zakupione pochodzące ze zło-
mowania 2 łodzie żaglowe „Omega” i 2 łodzie żaglowe 
„Cadet”, które wymagały jednak kapitalnego remontu. 
Zostały one już wykorzystane w sezonie wakacyjnym 
1993 r. Dokupiono także na potrzeby akcji „Lato pod 
żaglami” łódź żaglową „Figiel” i „Bławatek”.  

W maju 1993 r. MKŻ dysponował następującym 
sprzętem:  
 

 2 łodzie żaglowe „Omega” 1 – własna klubowa 
i jedna użyczona na „Lato pod Żaglami” przez 
Z. Kolendowicza, 

 1 łódź żaglowa „Orion” – użyczona przez 

            

M. Ciesielkę, 

                                                             
1
 Pismo Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu z dnia 8 

czerwca 1992 r. do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Mosinie, 
Archiwum MKŻ. W piśmie pomylona została nazwa Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego nazwanego Międzyszkolnym Klubem 
Żeglarskim. 

 1 łódź żaglowa „Olimpijka” – Z. Kolendowi-
cza, 

 2 łodzie żaglowe „420” – przekazane przez 
Kom. Hufca ZHP w Mosinie (wtedy w stru-
kturze organizacyjnej ZHP w Mosinie był 
Hufiec), 

 1 łódź żaglowa „Finn” – własność L. Ko-
lendowicza,  

 1 łódź żaglowa „Enterpreis” – użyczona przez 
kol. Z. Szumana, 

 1 łódź  żaglowa „Figiel” –  własność klubu.2 

 
Konieczność zwrotu wypożyczonego przez Kura-

torium Oświaty i Wychowania sprzętu, wymusiła 
podjęcie starań o własny sprzęt  pływający. W  1994 r. 
zakupiono łódź żaglową „Bławatek” (przez Ośrodek 
Kultury i Sportu) – 4 000 000,00 zł na potrzeby „Lata 
pod żaglami”, zakupiono 3 jachty typu „Cadet” (aby 
mogły pływać, konieczne było ich „reanimowanie”, bo 
na tyle było Klub wtedy stać). Właściciele użyczonych 
wcześniej jednostek, zmieniają swoje plany życiowe, 
część z nich sprzedaje swoje jachty, a sprzętowa baza 
się kurczy. Klub posiada sprzęt zabezpieczający „Lato 
pod żaglami”. Równocześnie z rosnącym zaintereso-
waniem żeglarstwem w Gminie Mosina, trzeba było 
zadbać o bezpieczeństwo podczas pływania, co jest 
najważniejszym elementem tej działalności. Klub 
zakupił sprzęt nowszego typu, wygodniejsze kamizelki 
ratunkowe i wyposażenie ratownicze obowiązujące na 
jachtach. 

W 1997 roku Klub kupił, ze składek i wpłat dobro-
wolnych na ten konkretny zakup, turystyczny jacht 
typu „Wega turystyczna”, który został zbudowany na 
planach „Sportiny 595”. Jacht kosztował 15 000 zł. 
Największy udział w dobrowolnych wpłatach miał 
Andrzej Pruchniak – w wysokości jednej trzecią 
wartości. W tamtym czasie jednostka ta, która dziś 
zaliczana może być do old taymerów, otworzyła drogę 
wielu klubowiczom do pływania po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich. Do dzisiaj służy też jako jacht szkole-
niowy i pływa po Jeziorze Dymaczewskim podczas 
kursów na stopień żeglarza.  

W 1998 roku rozpoczyna pływanie „Omega” 
odremontowana od podstaw i użyczona do powsze-
chnego użytku klubowiczów, dziś nazywana „Je-
dynka”. Klub ma już zatem 3 „Omegi”. 

                                                             
2
 Na podstawie wykazu z dnia 14 maja 1993 r. sporządzonego na 

potrzeby wydania zgody przez Dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Narodowego na użytkowanie sprzętu żeglarskiego na Jeziorze 
Dymaczewskim. Archiwum MKŻ.   
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„Cadety” wymagają kapitalnych remontów.               
W 1999 r. zakupiono do nich nowe maszty i bomy, 
wyremontowano kadłuby. Jezioro Dymaczewskie, 
które nie jest zbyt dużym akwenem, nie zmusza Klubu 
do inwestowania w łodzie kabinowe, natomiast 
koniecznością staje się uzupełnianie sprzętu pływa-
jącego na potrzeby „Lata pod żaglami”. W 2000 roku 
została zakupiona od Włodzimierza Morawskiego łódź 
typu „470”.     

 W 2002 r. zakupiono 2 łodzie żaglowe typu 
„Omega” z Klubu Halkos nad Jeziorem Sławskim. 
Łodzie wymagały remontu, ale były już całe z two-
rzywa sztucznego. Jedną z nich nazwaną „MM” zajął 
się i przygotował do sezonu Bogdan Fischer przy 
pomocy grupy klubowiczów, drugą zajęła się grupa 
młodszych kolegów pod wodzą Pawła Kluczyńskiego, 
przygotowując ją do startów w regatach zewnętrznych 
i osiągając na niej spore sukcesy. Nadali jej nazwę 
„Wypas”. 

Sklejkowe „Cadety” wymagały coraz więcej wkła-
du finansowego i pracy przy remontach. W 2004 został 
zakupiony pierwszy „Optymist”, łódka dla najmłod-
szych uczestników „Lata pod żaglami”. W 2007 r. 
zakupiono w Wolsztyńskim Klubie Żeglarskim dwa 
następne Optymisty. Z myślą o zabezpieczeniu sprzętu 
na akcję „Lato pod żaglami” i zebranych doświadcze-
niach z użytkowania kupionych „Optymistów” Klub 
powiększa ich bazę. W 2008 dokupuje w WKŻ 
następne 2, a rok później jeszcze 3. W 2015 r. Zarząd 
Klubu kupił dwa nowe komplety „Optymistów” i nowe 
żagle do wszystkich jednostek tego typu. Na 2016 rok, 
w Klubie pływa 11 łódek dla najmłodszych klasy 
„Optymist”. 

W 2010 r. zakupiono dwa kadłuby jachtów typu 
„Omega”. Ze względu na brak możliwości lokalowych 
(klub musiał opuścić pomieszczenie w Pecnej), 
kadłuby czekały na lepsze czasy. Po oddaniu do 
użytkowania w 2011 r. nowego hangaru na terenie 
przystani, od jesieni tego roku rozpoczęto wklejanie 
wręg, grodzi, skrzyni mieczowej, uzbrajano w 
konieczny osprzęt, przygotowano maszt, zakupiono 
żagle, by w czerwcu 2012 r. zwodować pierwszą z 
jednostek,  która została nazwana „Hania”. Przy budo-
wie tej jednostki szczególnie zaangażowali się Piotr 
Grządzielewski, Jan Jurgiewicz, Paweł Maciejewski, 
Henryk Michalak, Przemysław Wojtkowski i Stanisław 
Tubis. 

Na wiosnę  2013 r. zwodowano bliźniaczą jedno-
stkę, powtarzając w zimowym sezonie właściwie te 
same czynności co przy „Hani”. Żaglówka nazwana 
została „Glamour”. Szczególnie zaangażowanymi 
członkami klubu przy jej wykonaniu  byli: Paweł 

Biskup, Marcin Nagły, Waldemar Nowicki, Maciej 
Wawrzyniak, Bogdan Fischer. 

W 2016 r. nawiązano kontakt z firmą Delfia z Ole-
cka, która jest producentem łodzi żaglowych i motoro-
wych. Pierwszymi owocami tych kontaktów są 2 łodzie 
klasy „470” podarowane Klubowi przez tę firmę. 

W 2016 roku na stanie Klubu znajduje się następu-
jący sprzęt pływający pod żaglami: 

 Omegi – 6 (Jedynka, Trójka, MM, Wypas, 
Hania, Glamour) 

 Sportina – 1 (Sagiri) 
 470 – 3 
 420 – 2 
 Optymist – 11 
 Bławatek – 1 
 Figiel – 1 
Wcześniej była mowa o sprzęcie żaglowym. Aby 

można z niego korzystać potrzebny jest również sprzęt 
pomocniczy, do którego zaliczyć należy łodzie wiosło-
we pozwalające dopłynąć do zacumowanych na bojach 
jednostek żaglowych. Pierwszą łódeczką spełniającą tę 
funkcję był „Batory”, której wymiary wynosiły 2 x 0,8 
m i którą można było przenieść pod pachą. Niestety nie 
przetrwała próby czasu. Na początku naszego 
funkcjonowania w Dymaczewie Nowym otrzymaliśmy 
z JW w Babkach 2 łodzie wiosłowe, z których jedna do 
dziś pełni funkcję łodzi ratowniczej. Została też  
dokupiona w 2010 roku mniejsza łódź wiosłowa 
spełniającą funkcję „Batorego”. 

 
Stan łodzi wiosłowych w 2016 r: 
 1 ratownicza z silnikiem przyczepnym 
 1 średnia łódź wiosłowa 
 1 mniejsza wiosłówka 
Wraz z powiększającą się bazą sprzętową musiało 

następować zwiększenie sprzętu zapewniającego bez-
pieczeństwo na wodzie. Sukcesywnie uzupełniane są 
kamizelki ratunkowe i asekuracyjne. W 2014 r. 
zakupiono profesjonalne wyposażenie dla ratowników 
zatrudnianych na obozach „Lata pod żaglami”. 

 
Podczas „Lata pod żaglami”, oprócz żeglarstwa 

,dzieci uprawiają kajakarstwo. W 2010 r. zakupiono 2-
osobowy turystyczny kajak. W 2014 roku zostało 
wymienionych 14 jednoosobowych kajaków wymaga-
jących zbyt dużych nakładów finansowych i pracy przy 
remontach. Funkcjonowały one podczas „Lata pod 
żaglami”, a zakupione były nie jako nowe od 1999 
roku. Jesienią 2014 r. i wiosną 2015 r. zakupiono nowe 
kajaki 2-osobowe w ilości 7 kompletów.  W 2016 roku 
na stanie Klubu jest: 
8 kajaków turystycznych 2-osobnowych,1 canou. 

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

33



XI. Przystań 
 
Pierwotnie baza żeglarska Mosińskiego Klubu 

Żeglarskiego powstała na wschodnim brzegu Jeziora 
Dymaczewskiego w Dymaczewie Starym, na działce 
dzierżawionej od prywatnego właściciela. Na za-
kończenie swojego pierwszego sezonu żeglarskiego 
1991, w piśmie do Zarządu Miasta i Gminy Mosina 
komandor Klubu Jaremi Salomończyk razem z sekre-
tarzem Małgorzatą Walczak, tak opisali tamte warunki 
bazowe: „W tym roku MKŻ działał w Dymaczewie 
Starym, w iście „polowych warunkach”. Sezon 
żeglarski rozpoczął się dopiero w pierwszych dniach 
lipca. Tak się bowiem składa, że dotychczasowe 
miejsce przeprowadzania remontów i przechowywania 
sprzętu pływającego znajduje się około 500 metrów od 
jeziora, w przyszkolnej stodole z dachem świecącym 
dziurami. Przewóz dość licznego sprzętu (kilkanaście 
jednostek) nad jezioro razem z ich uzbrojeniem, trwał 
kilkanaście godzin przy zatrudnieniu do tego celu 
kilkunastu osób i traktora z przyczepą. Konstrukcja 
większości jednostek wyklucza stały postój na wodzie 
(schodzą na wodę tylko na czas pływania). Z tego też 
powodu rozwinięto obóz, w którym stale przebywało od 
kilku do kilkunastu członków klubu pilnując łodzi 
składowanych pod gołym niebem! Sprzęt biwakowy 
nieodpłatnie użyczali mosińscy harcerze, teren i paliwo 
do samochodu dostawczego opłacił Urząd Miasta, 
samochód udostępnił ZEAS, dyżurne przedszkola 
gotowały obiady.”1 Jednym z pierwszych, własnych 
sprzętów bazowych był namiot typu „Wezyr”, który 
Klubowi przekazała za pośrednictwem Mieczysława 
Ciesielki prywatna osoba. Namiot ten do dziś jest na 
stanie klubowej bazy i wykorzystywany jest jako 
stołówka-świetlica.2  

Od początku działalności Zarząd MKŻ podjął 
starania o pozyskanie stałej bazy, która umożliwiłaby 
rozwój stowarzyszenia. W cytowanym wyżej piśmie,           
z takim właśnie wnioskiem o przyznanie terenu na ten 
cel Zarząd zwraca się do władz gminy: „Obecnie cały 
czas odbywają się pływania na dwu większych łódkach, 
stale stojących na Jeziorze Dymaczewskim. A przecież 
sezon żeglarski mógłby trwać dla wszystkich kilkunastu 
łódek, przy posiadaniu hangaru na brzegu jeziora, od 
końca kwietnia do końca października, a nawet na 
początku listopada. Np. wspomniane wyżej dwie łódki 
wyslipujemy dopiero 10 listopada. Tak więc, przejść 
należy do tego, co niezbędne do prowadzenia 
normalnej działalności w latach następnych. Pełne  

                                                             
1 Pismo do Zarządu Miasta i Gminy Mosina z 22.10.1991 r. 
Archiwum MKŻ 
2
 Na podstawie wspomnień Stanisława Tubisa.  

 
wykorzystanie istniejących możliwości sprzętowych 
dałoby Klubowi uzyskanie terenu nad brzegiem Jeziora 
Dymaczewskiego i wybudowanie na nim hangaru                
z wydzielonym miejscem napraw i remontów sprzętu. 
Docelowo przydałyby się także sanitariaty i pomost 
(…) Myślimy, że to co zrobiliśmy w tym roku, jak 
również to, jakie są nasze cele działania znajdzie 
uznanie wśród członków Zarządu będzie miało także 
kształt konkretnej i życzliwej pomocy w latach na-
stępnych.” 3  

W 1993 r. w bazie postawiono blaszany barak 
(kontener metalowy)4 na ożaglowanie i sprzęt. Inwe-
stycja ta sfinansowana została z pieniędzy Ośrodka 
Kultury i Sportu przeznaczonych na działalność MKŻ. 
Zakupiono też namiot – świetlicę, toaletę, kamizelki 
ratunkowe, a także jacht typu „Raja” z wózkiem.5              
W tym samym roku Klub stanął przed koniecznością 
opuszczenia stodoły będącej własnością szkoły                 
w Dymaczewie Starym. „Życzliwa, bezinteresowna 
pomoc państwa Bandurowiczów, którzy oddali 
żeglarzom do dyspozycji dużą halę na sprzęt, rozwią-
zała ten problem. Tam znalazły pomieszczenie przed 
zimą 2 Omegi, 1 Raja, 1 Tramp (otrzymany od pana  
W. Niedzielskiego) 3 Kadety, 1 Bławatek, 1 Figiel” – 
pisał o tym fakcie „Biuletyn Mosiński”.6 Ponadto jedna 
„Omega” użytkowana później przez Klub, remonto-
wana była w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Sowinieckiej w Mosinie.7 

Zainteresowanie letnim wypoczynkiem w ramach 
„Lata pod żaglami” wzrosło do tego stopnia, że Klub 
ze względu na warunki, którymi dysponował nie był           
w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Także z tego 
powodu rosła potrzeba znalezienia większego terenu 
pod działalność.  

W sprawie wskazania odpowiedniego miejsca na 
bazę „hangarową”, Zarząd MKŻ prowadził cały czas 
rozmowy z Zarządem Miasta i Gminy Mosina.8                
W marcu 1994 r. Burmistrz Gminy Mosina Jan Kału-
ziński zwrócił się do Dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Narodowego Zygfryda Kowalskiego o opinię w spra-

                                                             
3
 Tamże. 

4 Kronika MKŻ 
5
 Sprawozdanie z działalności Zarządu MKŻ za rok 1993, Mosina 

19.03.94. Archiwum MKŻ. Przypisanie działalności MKŻ pod 
patronat Ośrodka Kultury i Sportu dało możliwość prawną 
wspierania działalności klubu przez SAMORZĄD Gminy Mosina; 
Kronika MKŻ. 
6 Biuletyn Mosiński Nr 37, maj 1996, s. 12. 
7 Obecnie Zespół Szkół w Mosinie. 
8 Pismo do Zarządu Miasta i Gminy Mosina z dnia 20.05.1992 r. 
Archiwum MKŻ.  

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

34



wie możliwości „zorganizowanego” zagospodarowania 
działek nr 4/2, 53, 55 i 58 położonych nad Jeziorem 
Dymaczewskim, będących własnością Gminy. Z uwagi 
na istniejąca infrastrukturę na działce „Energopolu”9, 
burmistrz przewidywał w pierwszej kolejności 
zagospodarowanie sąsiadującej z nią działki nr 4/2 pod 
działalność rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci, 
młodzieży oraz turystów korzystających z jeziora                
w okresie letnim. „Zorganizowana forma wypoczynku 
– argumentował Jan Kałuziński – pozwoli na uporzą-
dkowanie problemu związanego z ochroną środowiska 
na tym terenie.” Dyrektor WPN zaopiniował te plany 
pozytywnie. 10 Jeszcze tego samego roku w paździer-
niku, Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie, jako 
zarządca tego terenu z ramienia Gminy, zwrócił się do 
Dyrekcji WPN w sprawie obsadzenia działek nr 53                
i 55, które ostatecznie zagospodarowane zostały na 
potrzeby bazy Mosińskiego Klubu Żeglarskiego.               
W wyniku wizji lokalnej, Zygfryd Kowalski, który 
objął stanowisko dyrektora Parku, zaproponował 
wprowadzenie zadrzewień w formie rzędowej wzdłuż 
wszystkich granic z wyjątkiem brzegu jeziora. Zalecił 
także wprowadzenie wielolatek zadrzewieniowych: 
brzozy brodawkowatej, lipy drobnolistnej (70%), 
jarzębu pospolitego, klonu polskiego, gruszy 
pospolitej, topoli białej, wierzby iwy, a w między-
rzędach zalecił nasadzenie berberysu, trzmieliny, głogu 
jednoszyjkowego.11  

W Dymaczewie Starym, klubowa baza pozostała 
do sezonu 1994 r. Dopiero w roku 1995 Klub mógł 
przenieść się na drugi brzeg jeziora na wskazane przez 
Gminę działki.12 26 czerwca 1996 r., między Gminą 
Mosina a Ośrodkiem Kultury i Sportu w Mosinie 
zawarta została umowa użyczenia działki nr 4/2, 53, 55 
w Dymaczewie, w nieodpłatne używanie.13 Umowa ta 
była uregulowaniem formy rocznego już użytkowania 
tego terenu przez Mosiński Klub Żeglarski.  

Użyczony przez Gminę teren – zajmowane do dziś 
działki 53 i 55 w Dymaczewie Nowym – poprawił 
warunki funkcjonowania Klubu i dał możliwości jego 
rozwoju. Atutem była większa powierzchnia, lepszy 
dostęp do jeziora, możliwość wybudowania slipu14, 

                                                             
9 Obecnie Hotel Szablewski.  
10

 Korespondencja Urzędu Gminy z Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym, marzec/kwiecień 1994 r. Archiwum MKŻ.  
11 Pismo Dyrektora WPN do OKiS z 12.01.1995 r. Archiwum MKŻ. 
12 Ostatnia umowa dzierżawy gruntu obowiązywała do 31 maja 
1995 r.  
13 Zrezygnowano z zagospodarowania działki 4/2 ze względu na 
brak zgody „Energopolu” na budowę infrastruktury, a także 
trudności z doprowadzeniem tam prądu.    
14

 Miejsce do wodowania. 

lepszy dojazd. Nowe miejsce pozwoliło na stworzenie 
lepszych warunków bytowych.  

W urządzenie bazy zaangażowało się wielu człon-
ków klubu, a prace trwały w okresie zimy i wiosny na 
przełomie roku 1994 i 1995. Ówczesny komandor 
Stanisław Tubis wspominał: „Decyzja władz miasta 
umożliwia przenosiny na teren od strony Dymaczewa 
Nowego. Przedtem jednak, jesień, zima i wiosna 
przygotowania terenu. Uzbrojono teren w prąd, wodę, 
zamontowano zbiornik na ścieki”. 15 

Na potrzeby pola biwakowego Urząd Miejski             
w Mosinie przekazał rozdzielnię elektryczną, zlecił 
także, po uzyskaniu wcześniej uzgodnień, wykonanie 
przyłącza wodociągowego. Doprowadzono do nowej 
bazy prąd i wybudowano zbiornik na ścieki. Z myślą           
o przygotowaniu kolejnej akcji letniej, zakupiono dwa 
sanitariaty „KAMA-3” (kabiny wc typu toi-toi) oraz 
szczelne szambo.16 Wydatki z tym związane pokryto z 
dotacji budżetowej gminy, przeznaczonej pod 
działalność Klubu. Wykonanie powyższych zadań 
pochłonęło w całości przyznaną dotację.17 Dokonano 
na jej terenie nasadzeń według zaleceń WPN. Na 
otwarcie sezonu 1995, ustawiony został drewniany 
pomost z tarcicy olchowej i sosnowej zakupionej na 
ten cel przez OKiS w tartaku w Gądkach.18 W budowie 
pomostu pomagała Jednostka Wojskowa z Babek.            
W maju tegoż roku, gdy pomost był już gotowy, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie, po odpowiednim 
umotywowaniu i złożeniu wyjaśnień, uzyskał post 
factum zgodę dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Narodowego Zygfryda Kowalskiego na sezonowe wy-
korzystywanie pobudowanego pomostu, choć jak 
zaznaczył dyrektor WPN, „w przyszłości wszelkie tego 
typu sprawy powinny być uzgadniane z kierownictwem 
Parku przed ich realizacją”.19 Razem z pomostem 
ustawiono maszt banderowy wykonany przez kol. 
Zenona Kolendowicza.20 „Dzięki wydatnej pomocy              
p. J. Piecka uzyskano i zamontowano 5 lamp wraz ze 
słupkami, które będą służyły do oświetlenia terenu 
akcji Lato pod żaglami” oraz uzyskano dwa przęsła 
pomostowe do rozbudowy pomostu.21  

7 maja 1995 r., na tak przygotowanym polu 
biwakowym, Mosiński Klub Żeglarski otworzył sezon 
żeglarski, o czym wspomniała „Ziemia Mosińska”             

                                                             
15

 St. Tubis, Fakty... 
16

 Kronika… 
17 Informacja o działalności MKŻ w sezonie 1995, Mosina dnia 
3.X.1995 r. Archiwum MKŻ.  
18

 Opis odręczny rachunku wykonany przez dyrektora OKiS 
Andrzeja Kasprzyka. Archiwum MKŻ. 
19 Pismo z dnia 24.05.1995 r. Archiwum MKŻ.  
20 Kronika… 
21

 Tamże. 
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w artykule poświęcony „Dniom Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej”: „Oficjalnie otwarty został sezon żeglarski na 
Jeziorze Dymczewskim. Był to zarazem moment 
oddania do użytku nowej, żeglarskiej stanicy...”22 
Latem 1995 r. po raz pierwszy w tym miejscu, a po raz 
piąty w historii, obyła się wakacyjna akcja „Lato pod 
żaglami”.  

Na sezon 1996, nowa przystań MKŻ wzbogaciła 
się o wyposażenie pola biwakowego w sześć 10-oso-
bowych namiotów NS-62, a także 30 materacy i żoł-
nierskich koców, „patelnię elektryczną, kuchnię 
polową, deskę do krojenia chleba, 2 noże, 5 koszy-
czków, serwetniki oraz 3 nalewki23”24. Wymieniony 
sprzęt w czasowe użytkowanie, do końca sierpnia tego 
samego roku, przekazała Jednostka Wojskowa 2748          
w Babkach.   

Od roku 1996 MKŻ dysponował ogrzewanym 
lokum w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, nie-
odpłatnie użyczone przez władze Gminy na potrzeby 
warsztatu remontowego sprzętu żeglarskiego w okresie 
posezonowym. Na takie wykorzystanie wskazanych 
pomieszczeń zgodziła się również Rada Sołecka 
Sołectwa Pecna, Konstantynowo. Członkowie Klubu 
wykonali społecznie prace adaptacyjne w pomieszcze-
niach, które znajdowały się w stanie surowym. Środki 
na materiały pochodziły z budżetu Gminy Mosina.25 
Poszerzone zostały drzwi wjazdowe, wykonano tynki, 
założono instalację elektryczną i centralnego ogrzewa-
nia. Pomieszczenie wyposażono w szafę do przecho-
wywania narzędzi i materiałów remontowych, szafę 
biblioteczną i ubraniowe. Zamontowano półki oraz 
regał z możliwością demontażu. Zakupiono elektro-
narzędzia konieczne do remontów łodzi (wiertarkę, 
wyrzynarkę, dwie szlifierki) oraz drobne narzędzia. 
Wspólnie ze stacjonującą w budynku Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Pecnej, wykonano ubikację i umy-
walkę, a także – betonową posadzkę.26 W budynku w 
Pecnej, w okresie zimowym remontowane były 
żaglówki oraz magazynowane materiały i sprzęt wy-
magający suchych warunków.   

W tym samym roku na terenie bazy w Dyma-
czewie Nowym zamontowano oświetlenie.27 W roku 
następnym, klubowicze postawili na terenie bazy dwa 

                                                             
22

 Urzędowo proklamuję, w: Ziemia Mosińska Nr 5 (113), maj 
1995r.  
23 Chochelki, łyżki wazowe.  
24 Protokół przekazania sprzętu z 28 czerwca 1996 r. Archiwum 
MKŻ.  
25Pismo MKŻ do zarządu Miejskiego w Mosinie z 2.10.1996 r. 
Archiwum MKŻ.  
26 Sprawozdanie Zarządu MKŻ za 1997 rok, Archiwum MKŻ. 
27

 Sprawozdanie Zarządu MKŻ za 1998 rok,  Archiwum MKŻ.  

betonowe stoły do gry w tenisa stołowego, przygoto-
wali też plac pod boisko do piłki siatkowej.  

Za kolejną przełomową datę w rozwoju bazy klu-
bowicze uważają rok 2002, w którym teren przystani 
MKŻ został ogrodzony. Zamontowano bojler do 
podgrzewania wody podarowany przez firmę LUMO.28  

Ważnym elementem w działalności Klubu jest 
posiadanie hangaru najlepiej nad jeziorem, gdzie 
można magazynować sprzęt.  

Od roku 1993 MKŻ posiadał mniejszy z „han-
garów”, w którym przechowywany był osprzęt do 
klubowych jednostek. Większy hangar zbudowany 
został w 2003 r.29 Zbudował go członek naszego klubu 
kol. Henryk Michalak. W tym samym roku wybudo-
wano sanitariaty, w których znajdują się umywalnie, 
ubikacje i 4 kabiny prysznicowe.  

Od roku 2004, administrację terenu Przystani 
Żeglarskiej MKŻ przejął Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mosinie – nowo powstała jednostka organizacyjna 
Gminy Mosina. Mosiński OSiR przejął prowadzenie 
zadań inwestycyjnych w bazie MKŻ-tu, a także jego 
koszty eksploatacyjne. Użytkownikiem pozostał Mo-
siński Klub Żeglarski.  

Przed otwarciem sezonu żeglarskiego 2005, 
klubowicze wykonali wiele prac pielęgnacyjnych na 
terenie przystani m.in. posadzili żywopłot wokół pola 
namiotowego.30 Wykonana została także posadzka 
pozbrukowa pod stołówkę. W roku 2008 taka sama 
posadzka przybyła pod częścią otwartą wiaty przy 
„Bosmanówce”.  

W roku 2007 klubowicze przewieźli na teren Przy-
stani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym rozebraną, 
drewnianą konstrukcję, pozyskaną od dyrekcji Szpitala 
w Ludwikowie. Napisała o tym fakcie Kronika MKŻ: 
„Ta zagadkowa konstrukcja – to pozostałość po starym 
magazynie na terenie Szpitala w Ludwikowie. Dzięki 
niezwykłemu zbiegowi okoliczności w tej plątaninie 
belek mosińscy żeglarze zobaczyli zaczątek nowego 
obiektu, który może „wykiełkować” na terenie 
przystani w Dymaczewie Nowym.” 31 Z tych elemen-
tów klubowicze zbudowali „Bosmanówkę”, która pełni 
również funkcję zaplecza socjalno-bytowego dla kadry 
obozów z cyklu „Lato pod żaglami”. Przed „Bos-
manówką”, a także w innych miejscach bazy, założony 
został kwietnik, który prowadzą w ramach obowią-
zkowej pracy społecznej członkowie Klubu, a także 

                                                             
28 Teresa Kurzawa, Żegnaj lato na rok, w: Biuletyn Mosiński nr 
10/2002 
29 Mosiński Klub Żeglarski, 15 lat działalności, Mosina 2006 r. s. 9.  
30 Jan Jurgiewicz, Kapitan Jachtowy w naszych szeregach, w: Ziemia 
Mosińska, Rok XX nr 229/238, wrzesień 2005.  
31

 Kronika… 
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poza takim obowiązkiem Hanna Tubis, nie będąca 
członkiem MKŻ.  

W połowie maja 2011 r. oddano do użytku duży 
hangar, do którego Klub mógł przenieść się z budynku 
wielofunkcyjnego z Pecnej.32 Jego uroczyste otwarcie 
miało miejsce w czerwcu, podczas uroczystości zwią-
zanych z jubileuszem 20-lecia działalności MKŻ. 
Hangar wybudowany został ze środków pochodzących 
z budżetu Gminy Mosina. Dzięki temu, żeglarze mogli 
teraz prowadzić prace remontowe sprzętu żeglarskiego 
na miejscu w swojej bazie.  

Także w roku 2011 członkowie Klubu urządzili 
kącik wypoczynkowy pod dębami. Wykonane zostały 
także posadzki pozbrukowe pod istniejące hangary,        
a także pod namiot służący jako świetlica i miejsce 
imprezowe w pobliżu ogniska. Klubowicze ocieplili 
„Bosmanówkę”, położyli płytki podłogowe i założyli 
instalację elektryczną. „Bosmanówka” została pomalo-
wana i zagospodarowana, a w następnym roku otynko-
wana. W miejscu pod wierzbami powstał kącik wypo-
czynkowy pod nazwą „Hamakownia u Zosi”, nadanej z 
myślą o pomysłodawczyni tego zakątka – Zofii 
Halickiej.  

W następnym roku na polu namiotowym, a także 
wzdłuż płotu od strony jeziora klubowicze nasadzili 40 
lip, a wokół „Hamakowni u Zosi” – około 50 tui.  

W 2014 roku, dla poprawy stosunków sąsiedzkich, 
za boiskiem na którym uczestnicy „Lata pod żaglami” 

grają w piłkę nożną, OSiR ustawił „łapacz” piłek          
w postaci siatki zabezpieczającej. W 2015 i do-
kończona 2016 roku została powiększona wiata przy 
„Bosmanówce”. 2016 rok to modernizacja istniejących 
urządzeń: miejsca wypoczynkowego pod dębami (nie 
nadano jeszcze nazwy), powiększono powierzchnię 
pod namiotem stołówkowym o miejsce dla namiotu,          
w którym wydawane są posiłki, a wykonała 
nieodpłatnie firma ZZZiR Zbigniew Jurga z Lubonia, 
poprawiono umocnienie skarpy przy stołach do ping-
ponga .Wszystkie prace nie wymagające fachowej 
wiedzy i umiejętności wykonali członkowie Klubu. 
Stanisław Tubis, komandor honorowy MKŻ podkreśla: 
„Przez wszystkie lata funkcjonowania na przystani              
w Dymaczewie Nowym, większość prac wykonywali 
członkowie naszej organizacji i przyjaciele Klubu, za 
co serdecznie im dziękujemy”.  

Członkowie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, by 
urządzić swoją bazę przez 25 lat przepracowali 
społecznie, skromnie licząc, około 10 000 godzin, bez 

                                                             
32

 MKŻ opuścił lokal w Pecnej wiosną 2010 r. Tamtej zimy 
wywieziony sprzęt zmagazynowany był pod chmurką w 
Dymaczewie Nowym. Na podstawie wspomnień Pawła 
Maciejewskiego i Stanisława Tubisa.      

godzin pracy przy remontach i konserwacji sprzętu 
pływającego i biwakowego. Dla niektórych, były to 
godziny w ramach obowiązku ciążącym na każdym 
członku Klubu. Dla innych była to praca przekra-
czająca ten obowiązek, jak dzisiaj mówią – aż do 
granic fanatyzmu.  
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XII. Propagatorzy żeglarstwa 
 
Mosiński Klub Żeglarski aktywnie uczestniczy             

w życiu społecznym Gminy Mosina. Poza realizacją 
własnych pasji żeglarskich, klubowicze prowadzą 
działalność na rzecz lokalnej społeczności. Oferują 
mieszkańcom swój sprzęt oraz umiejętności i propa-
gują wśród nich żeglarstwo. Sztandarową akcją w tym 
zakresie są obozy letnie dla dzieci pod hasłem „Lato 
pod żaglami”. Na Jeziorze Dymaczewskim Klub 
organizuje także otwarte regaty, między innymi o Pu-
char Burmistrza Gminy Mosina z okazji „Dni Mosiny”, 
czy Mistrzostwa Gminy Zakładów Pracy. W takiej 
działalności na rzecz środowiska, klubowicze współ-
pracują z instytucjami, organizacjami i innymi stowa-
rzyszeniami.  

 

 „Lato pod żaglami” 
 
Idea propagowania żeglarstwa wśród młodego 

pokolenia mieszkańców Ziemi Mosińskiej poprzez 
organizowanie obozów letnich, narodziła się już                
w roku 1989, zanim Mosiński Klub Żeglarski stał się 
formalnie stowarzyszeniem. Latem wspomnianego 
roku, zaraz po powrocie Jaremiego Salomończyka               
i Stanisława Tubisa z obozu w Środzie Wlkp. odbył się 
pierwszy taki obóz i wzięła w nim udział młodzież, 
która przyjechała z tamtego obozu – razem z dwoma 
opiekunami i z łódkami. Dopiero w roku 1990, zorga-
nizowany został po raz pierwszy obóz pod szyldem 
„Lato pod żaglami”.  

W wakacje 1991 r. organizatorem „Lata pod żagla-
mi” po raz pierwszy był nowoutworzony Mosiński 
Klub Żeglarski. Kronika Mosińskiego Klubu Żeglar-
skiego podaje: „Obóz żeglarski rozpoczął się w lipcu             
i trwał 5 tygodni w Dymaczewie. Sprzęt obozowy 
wypożyczył Hufiec ZHP z Mosiny. Kadrę tworzyli: 
Jaremi Salomończyk – komandor, Stanisław Tubis – 
wychowawca –instruktor, Witold Niedzielski – 
wychowawca – instruktor. Z tej formy wypoczynku 
skorzystało ponad 200 dzieci i młodzieży z Mosiny, 
Krosinka, Dymaczewa, Borkowic, Drużyny, Pecnej.            
W tym czasie odbyły się dwukrotne regaty na Omegach 
pomiędzy MKŻ i Saling-Puszczykowo. Regaty wygrały 
załogi MKŻ.”  Szczegółowe sprawozdanie z tego 
przedsięwzięcia opisuje Zarząd MKŻ: Obóz działał 
pięć tygodni, bo tylko tyle czasu mogli poświęcić na 
stały pobyt w Dymaczewie prowadzący go. Nie udało 
się znaleźć zmienników na pozostałe trzy tygodnie 
wakacji szkolnych. Złożyło się na to kilka przyczyn. Po 
pierwsze  –  wymagane  kwalifikacje – co najmniej sto- 

 
pień sternika jachtowego i uprawnienia ratownika. Po 
drugie – ogromna odpowiedzialność spoczywająca na 
prowadzącym, przy tego rodzaju działalności. Po 
trzecie – konieczność stałego – w dzień i w nocy – 
przebywania na miejscu. Po czwarte – społeczny cha-
rakter pracy.  

Mimo to, przez pięć tygodni ze sprzętu pływają-
cego (nie licząc członków Klubu) skorzystało ponad stu 
młodych ludzi w wieku od pięciu (!) do kilkunastu lat. 
Swą przygodę pod żaglami przeżyły dzieci i młodzież           
z Mosiny, Krosinka, Dymaczewa, Borkowic, Drużyny, 
Iłówca.  

Młodzież nie tylko uczyła się pływać na wodzie, ale 
i w wodzie. Dzień zaczynał się bowiem od nauki pły-
wania i żeglarskiego szkolenia teoretycznego. 

(Dwukrotnie odbyły się regaty między „Omegami” 
z MKŻ i Puszczykowskiego „Salingu”. Żeglarze z Mo-
siny byli bezkonkurencyjni, przewyższając umiejętności 
żeglarzy z Puszczykowa, mimo pływania na sprzęcie           
w wieku „poemerytalnym” sprzed 1956 r. „Omega” 
Salingu była zupełnie nowa.)” 

Do 1991 roku obozy miały charakter „półkolonii”. 
Uczestnicy przebywali na terenie biwaku w dzień, do 
na noc wracali do domów. Jedynie kadra pozostawała 
na miejscu. Dopiero w roku 1992, po wypożyczeniu 
przez mosiński Hufiec ZHP 4 namiotów „dziesiątek”, 
obozy nabrały charakteru stacjonarnego. 

Organizowane w kolejnych sezonach wakacyjnych 
obozy letnie pod żaglami, cieszyły się coraz większym 
zainteresowaniem. Do roku 1994, odbywały się na 
terenie starej bazy w Dymaczewie Starym i prowadzo-
ne były przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sportu 
w Mosinie oraz harcerzy. Uczestnicy przebywali nad 
jeziorem tylko w dzień, dojeżdżając na zajęcia. 
Pierwszy raz w nowym, urządzanym dopiero miejscu 
po przeciwnej stronie jeziora „Lato pod żaglami” 
rozpoczęło się w wakacje 1995 r., co opisała Teresa 
Kurzawa na łamach „Biuletynu Mosińskiego”: „Na 
terenie przyszłej bazy rekreacyjno-sportowej nad 
jeziorem Łódzko-Dymaczewskim rozbił namioty 
Mosiński Klub Żeglarski, który w ramach nieobozowej 
akcji letniej prowadził pięciodniowe turnusy dla 
miłośników żeglarstwa. Na zajęciach od poniedziałku 
do piątku przebywała 50-osobowa grupa dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy, a także z odległych województw. 
6 dużych i 7 małych namiotów tworzyło malownicze 
obozowisko przylegające do jeziora. Teren obozu jest 
zwodociągowany, posiada prąd i właściwe warunki 
sanitarne. W namiocie kuchennym o pełnym wyposa-
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żeniu (z lodówką włącznie) rezydował kucharz z Jedno-
stki Wojskowej w Babkach, gwarantujący dobrą jakość 
czterech posiłków dziennie.” 

W roku 1996, Ziemia Mosińska pisała: 
„Największą atrakcją dla dzieci i młodzieży – uczniów 
okolicznych szkół podstawowych są corocznie 
organizowane akcje zwane „Lato pod żaglami”. Z tej 
ciekawej, pełnej przygód i atrakcji (organizowanej już 
5-krotnie)1 akcji skorzystało już blisko półtora tysiąca 
osób. A chętnych wciąż przybywa! Od 1996 r. MKŻ 
organizuje te obozy samodzielnie, korzystając dawniej 
z namiotów harcerzy, a dziś z własnego sprzętu 
biwakowego. Niemalejącą popularność „Lata pod 
żaglami” nad Jeziorem Dymaczewskim potwierdzają 
kolejne artykuły prasowe ukazujące się w ciągu 
minionych lat w różnych lokalnych tytułach. Po-
twierdza to także fakt, że już od wielu lat wolne 
miejsca na kilku obozowych turnusach, kończą się już 
w pierwszych dniach zapisów.  

 
Na obozach w Dymaczewie Nowym, dzieci                 

w wieku 7 do 14 lat, zdobywają podstawowe 
umiejętności żeglarskie, takie jak: taklowanie, 
wiosłowanie łodzią wiosłową, trzymanie kursu na 
żaglówce, uczą się też śpiewać pieśni żeglarskie – 
szanty. Przerwy między żeglowaniem wypełniają 
zabawy i gry sportowe, terenowe, konkursy plastyczne, 
żeglarski chrzest, a także tradycyjne ognisko z pie-
czeniem kiełbasek. W większości zajęć, przewija się 
tematyka żeglarska, bo realizowany jest tu program 
Polskiego Związku Żeglarskiego „Junga&Kadet”, 
który zawiera doskonały system motywacyjny dla 
dzieci i młodzieży.  

Program „Junga&Kadet” opracowany został przez 
kapitana jachtowego Mariusza Zawiszewskiego, który 
wyszedł z założenia, że żeglarstwo jest wspaniałą 
przygodą. Jest również formą aktywnej rekreacji, 
sposobem na ciekawe życie, pasją, którą warto 
przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne nie 
tylko przyczyniają się do kreowania postaw, są 
również szkołą charakteru, sposobem na poznanie 
świata, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje 
każdego miłośnika przygody. Żeglarstwo, pojmowane 
jako sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania 
charakteru młodego człowieka, jest doskonałym 
środkiem wychowawczym. Zdaniem autora programu 
wcześniejsze przekonanie, że szkolenie na stopnie 
żeglarskie musi być traktowane jako jedyny sposób na 
zabawę w żeglarstwo dla dzieci i młodzieży, nie było 
właściwe. Duże obciążenie wiedzą teoretyczną na 
organizowanych dotychczas kursach szkoleniowych, 
często wygórowane wymagania egzaminacyjne, nie 

                                                
1
 5-krotnie organizowane przez MKŻ, faktycznie w roku 1996 

odbyło się szóste „Lato pod żaglami”. 

mogą być jedynym sposobem na początek przygody 
dla młodych zapaleńców sportów wodnych. Dzieciom  
i młodzieży należy zaproponować program bezpiecznej 
zabawy w żeglarstwo. Założeniem programu jest 
syntetyczna i uniwersalna forma programu edukacji 
żeglarskiej dzieci i młodzieży, będąca syntezą do-
tychczasowych osiągnięć licznych ośrodków 
żeglarskich z kraju i zagranicy w promowaniu żeglar-
stwa jako systemu wychowania.  

W ramach „Junga&Kadet”, za wykazanie się ko-
lejnymi, żeglarskimi umiejętnościami, młodzi adepci 
żeglarstwa – uczestnicy obozów w Dymaczewie No-
wym – nagradzani są punktami, które z kolei prowadzą 
do zdobycia dwóch, wymienionych w nazwie progra-
mu tytułów. Nad bezpieczeństwem i żeglarską edu-
kacją, czuwa ratownik i wykwalifikowana kadra,                
z uprawnieniami żeglarskimi. 

Obok kadry o kwalifikacjach pedagogicznych, na 
obozach Mosińskiego Klubu Żeglarskiego funkcjonują 
wolontariusze – młodzi członkowie klubu posiadający 
uprawnienia żeglarskie, którzy zdobywają w ten spo-
sób doświadczenie pełniąc funkcję asystentów instru-
ktora.  

Młodzi uczestnicy żeglarskich turnusów mieszkają 
pod namiotami. Uczą się tu nie tylko umiejętności 
żeglarskich. Uczą się także samodzielności, nabywają 
umiejętności społecznych, uczą się właściwego konta-
ktu z przyrodą.  

Atrakcyjność wakacyjnego wypoczynku nad Jezio-
rem Dymaczewskim dla dzieci i młodzieży, miesz-
kańców najbliższej okolicy, to swoisty fenomen i ogro-
mny sukces Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w reali-
zacji jego głównego, statutowego celu – propagowania 
żeglarstwa oraz pokrewnych wobec niego form 
aktywności oraz krzewienia wiedzy i dobrej praktyki 
żeglarskiej.  

Po zakończeniu pierwszego obozowego turnusu 
sezonu 2006, jego komandor Henryk Kociemba napisał 
do „Merkuriusza Mosińskiego”: Myślimy, że nasz 
główny cel – zbliżyć dzieci i młodzież do wody, ukazać 
atrakcyjność żeglarstwa i sportów wodnych, został 
osiągnięty. Klub zafundował dzieciom oryginalne 
koszulki na pamiątkę, a zwycięzcom licznych 
konkursów wręczyliśmy dyplomy. Regaty żeglarskie 
„Optymistów” wygrał Patryk Jabłoński, w zawodach 
kajakowych tryumfowali: dziewczęta – Lena Górecka, 
chłopcy – Michał Forysiak, w pływaniu dziewcząt do 
lat 12 – wygrała Klaudia Kociemba, powyżej lat 12 – 
Malwina Sarzyńska, a w pływaniu chłopców – Hubert 
Górecki. W grze w warcaby zwyciężyli: Zuzia Zielińska 
i Marcin Mądralski. W rozgrywkach tenisa stołowego 
najlepsi okazali się: Marta Budzińska i Michał 
Pańczyna. 
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Wielu uczestników pierwszych obozów z lat 90., a 
także i późniejszych, na dobre zaraziło się żeglar-
stwem.  

 

Kadra akcji „Lato pod żaglami”             
w latach 1991 – 2015 

 
Jaremi Salomończyk, Stanisław Tubis, Witold 

Niedzielski, Małgorzata Walczak, Zenon Kolendowicz, 
Leszek Kolendowicz, Jarosław Szynklewski, Leon 
Fiedziuszko, Piotr Jakóbczyk, Hanna Tubis, Jadwiga 
Nowak, Mieczysław Wiśniewski, Andrzej Nowak, 
Bogdan Pieprzyk, Anna Wilczyńska, Mariusz Kayser, 
Michał Wilczak, Piotr Wilczak, Roma Łada, Justyna 
Górna, Łukasz Wilczyński, Bogdan Fischer, 
A. Jeżewicz, Paweł  Jęchorek,  Leszek  Wiatrak, Mi-
chał  Jęchorek, D. Obuchowicz, Paweł  Kluczyński, 
Tomasz Buczyński, Henryk Kociemba, Kinga Tubis, 
Barbara Nowicka, Joanna Michalak, Michalina Miłek, 
Roman Marcinkowski, Arkady Różański, Ewa 
Tomczak, Anita Kolendowicz, Szymon Stachecki, 
Maciej Grajewski, Kazimierz Malkowski, Wojtek 
Sawala, Marcin Mądrawski, Mateusz Mądrawski, Ali- 

cja Maciejewska, Ania Brych, Michał Forysiak, Magda 
Wysokińska, Bartek Rybczyński, Małgorzata Wojtko-
wska, Patrycja Maciejewska, Dominik Krawiec, 
Nikodem Krawiec, Kornelia Kubiczak, Zofia Halicka, 
Natalia Spychalska, Paweł Biskup, Tomasz Grabus, 
Joanna Stachowiak, Anna Skorczyk, A. Napierała, Łukasz

wiak, Małgorzata Biskup, Jacek Mądrawski, Kata- 
rzyna Bruder, Adrianna Matuszczak, Aleksandra Korale-
wska, Paweł Maciejewski, Dorota Brzyska, Katarzyna 
Górecka, Olga Wojtkowska, Piotr Biskup,   Anita
Walachowska, Katarzyna Walachowska, Joanna Wala-
chowska, Artur Pawlak, Roman Marcinkowski.

 

Wakacje pod żaglami 
Joanna Nowaczyk 

„Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” nr 8, 21.VIII.2012 
 
Słoneczna, piękna pogoda. Pierwsza taka od 

kilku dni. Sześć białych żagli wypływa na środek 
jeziora, do żółtej boi. Na „Optymistach”, Gaja, dwie 
Zosie, Wera, Marta i Joasia, przywdziane z kapoki i 
każda na swoim pokładzie, walczą o palmę 
pierwszeństwa – to obozowe regaty „Lata pod 
żaglami” – obozu, który Mosiński Klub Żeglarski 
zorganizował już po raz 22…  

 
Wiatr w żagle 

Z motorówki na wodzie obozowy ratownik pilnuje 
przebiegu zawodów. Z pomostu trwa gorący doping, 

gdy nagle…zmienia się wiatr. Jego gwałtowne podmu-
chy kołyszą „Optymistami”. Dziewczyny walczą z nim 
dzielnie, jednak ten jest silniejszy – przewraca aż 
cztery łódki, a do przystani o „własnych” siłach 
wracają tylko dwie. Najpierw, na „Zimorodku” dobija 
Gaja Kopczyńska, za nią na „Marudzie” Zosia Grabus 
– brawo dziewczyny! One są dziś zwycięzcami. 
Chłopcy nie kryją dla nich podziwu no i zazdroszczą 
trochę tej walki, bo regaty z powodu trudnych 
warunków, trzeba było przerwać. A pozostałe zawod-
niczki: Wera Matuszczak, Marta Warzych, Joasia 
Frąckowiak i Zosia Wojtkowiak, za dzielną walkę z 
silnym wiatrem zajęły na podium miejsce III… – To 
nie są łatwe warunki i ktoś kto nie umie żeglować, nie 
poradziłby sobie – stwierdza Stanisław Tubis, 
komandor MKŻ-tu. Fakt, że młode zawodniczki, w 
tym obozie udział biorą nie po raz pierwszy. – Ja 
jestem tu piąty raz – wyjaśnia mi Gaja Kopczyńska, 
dzisiejsza mistrzyni. To właśnie w Dymaczewie 
nauczyła się, jak żeglować…  

Tegoroczna akcja „Lato pod żaglami” rozpoczęła 
się z pierwszym dniem wakacji. Zaplanowano 6 tygo-
dniowych turnusów, a w każdym z nich udział bierze 
od 66 – 69 dzieci i młodzieży. To daje ogólną liczbę 
blisko 400 uczestników… 

 
Junga&Kadet 

Na obozach żeglarskich w Dymaczewie Nowym, 
dzieci zdobywają podstawowe umiejętności żeglarskie, 
takie jak: taklowanie, wiosłowanie łodzią wiosłową, 
trzymanie kursu na żaglówce. Uczą się też śpiewać 
tradycyjne pieśni żeglarskie – szanty. Tylko na nudę 
czasu tu nie ma, bo w przerwach między żeglowaniem 
organizatorzy proponują ciekawe zabawy i gry sporto-
we, gry terenowe, żeglarski chrzest i podchody, a także 
tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Młodzi 
adepci żeglarstwa biorą też udział w konkursach pla-
stycznych. W większości zajęć, przewija się tematyka 
żeglarska. Na obozowych turnusach, realizowany jest 
program Polskiego Związku Żeglarskiego „Junga & 
Kadet”.  

– Program ten zawiera doskonały system motywa-
cyjny dla dzieci i młodzieży – uważa Stanisław Tubis. – 
Za wykazanie się kolejnymi, żeglarskimi umiejętno-
ściami, młodzi adepci żeglarstwa nagradzani są 
punktami, które z kolei prowadzą do zdobycia dwóch, 
wymienionych w nazwie programu tytułów – wyjaśnia 
dalej. 

Dzieci, jak przystało na obóz żeglarski, mieszkają 
pod namiotami. To dla nich wielka frajda. Nad bez-
pieczeństwem i żeglarską edukacją, czuwa tu ratownik 
i wykwalifikowana kadra. – Wszyscy mają uprawnie-
nia żeglarskie – informuje komandor.  

Smaczne posiłki przygotowuje lokal gastrono-
miczny „Adamo” Adama Bilskiego. Zarówno organiza-
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torzy, jak i uczestnicy mówią, że są pyszne i chwalą 
bardzo życzliwą obsługę…   

Atrakcyjność oferty MKŻ-tu sprawia, że obozy 
nad Jeziorem Dymaczewskim cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem, a większość uczestników, to młodzi 
mieszkańcy naszej gminy. W tym roku, wolnych 
miejsc na turnusy zabrakło już w kilka godzin po 
rozpoczęciu zapisów! Co sprawia, że „Lato pod 
żaglami” w pobliskim Dymaczewie jest tak atrakcyjne?  

– Chyba to, że tutaj dzieciaki zarażają się 
żeglarstwem. Większość z nich przyjeżdża do nas, już 
któryś rok z kolei – stwierdza Stanisław Tubis.  

Takim przykładem są gimnazjalistki, które były tu 
już jako 6-latki. – Mamy też chłopaka, którego mama 
wzięła udział w naszym pierwszym obozie – wyjaśnia 
Stanisław Tubis. A tegoroczne „Lato pod żaglami” 
odbywa się już po raz 22! [w roku 2012: przyp. red.] 

 
Jak żeglarze 

Skąd wzięła się idea tych obozów? – Ponieważ 
interesowałem się żeglarstwem, a jestem nauczycielem, 
uważałem, że swoje pasje trzeba komuś przekazywać – 
wyjaśnia Stanisław Tubis. – Przesłanką było ściągnię-
cie na nasz teren żeglarstwa – dodaje. W roku 1990 
wraz z gronem zapaleńców żeglarstwa, zorganizował 
pierwsze „Lato pod żaglami”, a rok później utworzyli 
wspólnie Mosiński Klub Żeglarski.  

Najpierw bazę zorganizowali po stronie Dymacze-
wa Starego, na prywatnym gruncie. Później, ze wzglę-
du na coraz wyższy czynsz, przenieśli się na drugi 
brzeg, gdzie gmina nieodpłatnie użyczyła im własny 
teren… – Jesteśmy tu od kilkunastu lat – informuje 
komandor.   

Rozejrzyjmy się wokół…Stojące w szeregu namio-
ty, są nielada atrakcją. To prawdziwe życie żeglarza – 
bliskie natury, tak jak sama idea żeglarska. Zgodnie               
z nią, dzieci uczą się tu pokory wobec przyrody                
i większej samodzielności.  

– Namioty stawiamy już 1 czerwca i przez cały ten 
miesiąc, przyjeżdżają tu na biwaki uczniowie z naszych 
szkół – z Mosiny, Pecnej, Krosinka. Co roku odbywają 
się u nas olimpiady specjalne dla uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – opowiada koman-
dor.  

 
Od idei do bazy 

Teren, który użytkuje MKŻ jest własnością gminy, 
która wspiera działania klubu, a administracyjną opie-
kę nad terem sprawuje OSiR. Samą bazę stworzyli 
żeglarze – własnymi rękami. Oni też dbają o swój 
sprzęt: budują, remontują i konserwują. – Wiele rzeczy 
zrobiliśmy sami, własnym sumptem i przy wsparciu 
sponsorów. Są to sanitariaty, 2 blaszane baraki, 
„Bosmanówka”… Jedynie ten duży hangar zbudowała 
gmina – wyjaśnia St. Tubis.  

Ile to godzin pracy społecznej? Jak informuje dalej 
komandor, w ubiegłym roku na rzecz bazy członkowie 
klubu przepracowali 1200 godzin. Naprawdę trudno 
policzyć ile tych godzin uzbierało się w ciągu 21 lat 
istnienia MKŻ-tu. A bez tej bazy i tego sprzętu, bez 
pracy członków MKŻ-tu, nie byłoby „Lata pod 
żaglami” i szkolnych biwaków. I jeszcze, nie byłoby 
rejsów po Mazurach, które Klub organizuje dla starszej 
młodzieży. A nasz krajobraz… cóż, byłby uboższy              
o widok białych żagli na Jeziorze Dymaczewskim, 
które miejmy nadzieję, zawsze będą cieszyć nasze 
oczy. 

Pomyślnych wiatrów! 
 
 
 

 Żeglarskie obozy wędrowne 
 

Na szersze wody – na Mazury! 
Henryk Kociemba 

 
Okazało się, że całkiem sporą grupę naszych do-

brze wyszkolonych na dymaczewskich obozach żegla-
rzy „dusi” już ciasnota Jeziora Dymaczewskiego. Chcą 
na szersze wody, a wyobraźnia każdego młodego 
żeglarza sięga daleko: na Mazury, potem na morze,          
a potem… Widziałem to i rozumiałem. Zapropono-
wałem komandorowi Klubu Staszkowi Tubisowi, że 
będę organizował rejsy na Mazurach dla aktywniej-
szych żeglarzy naszego Klubu, posiadających patenty 
żeglarza, bo muszą się gdzieś sprawdzić. Mazury to już 
przecież  poważne wyzwanie dla młodych żeglarzy. 

Zaplanowałem te obozy jako rejsy z określonym 
planem trasy, programem zwiedzania i szkolenia 
żeglarzy, którzy pierwsze kroki żeglarskie mają już za 
sobą – „są po Dymaczewie”. 

Chętnych było tylu, że tworzyliśmy zwykle grupę 
4-6 jachtów, na których żeglowała, żywiła się i mie-
szkała grupa młodych żeglarzy tworząc ZAŁOGĘ. 
Sternikiem, czyli kapitanem jachtu był zawsze 
doświadczony, pełnoletni żeglarz, a później, kiedy 
czarterowaliśmy drogie jachty – starsi instruktorzy 
żeglarstwa z naszego Klubu: Bogdan Fischer, Staszek 
Tubis, Ewa Tomczak. To zadanie powierzaliśmy też 
młodym żeglarzom znanym z pracy podczas Akcji 
„Lato pod żaglami” w Dymaczewie. Nigdy nie zawie-
dliśmy się na tych młodych żeglarzach: Patrycji i Alicji 
Maciejewskich, Kornelii Kubiczak, Tomku Bu-
czyńskim, Pawle Klemczaku, Macieju Grajewskim, 
Bartku Rybczyńskim, Arturze Pawlaku i innych. 
Załogi były „samodzielnymi jednostkami”, same 
planowały wyżywienie, sami je przygotowywali, sami 
kupowali prowiant. Oczywiście zawsze był nadzór ze 
strony komandorów rejsu, kontrolowane zakupy, aby 
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nasi żeglarze nie żywili się tylko coca-colą, a przygoto-
wywali treściwe posiłki. Cele jakie sobie zakładaliśmy 
organizując rejsy mazurskie to: doskonalenie 
kwalifikacji żeglarskich, poznanie warunków żeglugi 
na wielkich akwenach. umiejętność współżycia w 
grupie w trudnych warunkach, poznanie sposobu 
planowania rejsu turystycznego, jego bezpieczeństwa, 
odpowiedzialności, jaką się przyjmuje i jego planowej 
realizacji, poznanie krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich, ich walorów turystycznych i piękna turystyki 
żeglarskiej, kontakt z przyrodą i zasady ekologicznego 
współżycia z nią. 

Każdy dzień naszego rejsu zaczynaliśmy od poran-
nej odprawy, zaplanowania trasy dla tego dnia, 
omówienia warunków pogodowych i środków bezpie-
czeństwa, jakie trzeba zapewnić. Zwracaliśmy zawsze 
uwagę na eksponowanie proporców klubowych i prze-
strzeganie zasad etyki żeglarskiej. 

Każdy obóz (rejs) kończył się zgodnie z tradycją 
żeglarską „wieczorem kapitańskim” z dobrym jedze-
niem w tawernie, na którym wymagałem, aby kapita-
nowie jachtów scharakteryzowali swoich załogantów 
jako żeglarzy i członków grupy. Ja także starałem się 
ocenić uczestników obozu, wyróżnić najlepszych,               
a sprawiającym kłopoty powiedzieć o tym. 

Ze zdziwieniem zauważyłem jak wszyscy oczeki-
wali tego ostatniego „wieczoru kapitańskiego”.  Nigdy 
na naszych rejsach nie doszło do wypadku, nigdy nie 
wydarzyła się sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu 
ludzi i sprzętu. To dzięki odpowiedzialności jaka 
posiedli nasi młodzi żeglarze i pracy instruktorów. Za 
to im wszystkim dziękuję.  

 

Rejsy po Wielkich Jeziorach 
 

Rok 2005 
(20 – 30 lipca) 

Komendant i organizator: Henryk Kociemba 
Sternicy łodzi: Tomek Buczyński, Paweł Klem-

czak, Maciej Grajewski. 
Uczestnicy rejsu: Andrzejczak Agata, Pawlak 

Artur, Grajewski Szymon, Rybczyński Bartosz, Boroń 
Michał, Klemczak Bogumiła, Miłek Michalina, Mortka 
Kamila, Krawiec Dominik, Krawiec Nikodem, Halicka 
Zosia, Kociemba Klaudia. 

„Omegi” wyczarterowaliśmy w AZS Giżycko, wy-
ruszyliśmy z przystani AZS-AWF – Centrum 
Żeglarstwa w Giżycku w kierunku na Mamry. To był 
pierwszy rejs klubowy „Mazury 2005”. 

Musiało być tanio, więc zdecydowaliśmy wy-
czarterować „Omegi” znane naszym żeglarzom. 
Zwodowaliśmy także naszą „Sagiri”. Był to jacht 
„matka”. Razem z Bogdanem Fischerem żeglowaliśmy 
tą łódką, transportując cały ekwipunek obozu załado-
wywany zawsze rano po zwinięciu obozu. Jeden z nas 

odbierał toboły od załóg „Omeg” i przez luk dziobowy 
ładował do środka. Drugi leżąc na plecach, układał je 
w „Sagiri”. Omegi nie mogły przewozić plecaków, 
namiotów, materaców, kuchenek, bo te by zamokły. 
Ponadto w razie wywrotki wszystko by zatonęło. Rola 
„Sagiri” jako jachtu „matki” sprawdzała się. Wyma-
gała tylko codziennie tytanicznej pracy przy załadunku 
i wyładunku sprzętu. Nie muszę dodawać, że wszystkie 
zapasy prowiantowe były także na „Sagiri”, że załogi 
przygotowywały sobie posiłki na kuchenkach 
gazowych, że mieszkaliśmy w namiotach częściowo 
zakupionych przez Klub,  które czasami przeciekały, 
że materace czasem dziurawiono, że pełno było tego 
typu „atrakcji”. 

 
Rok 2006 

(22 lipca – 2 sierpnia) 
Ku naszemu zaskoczeniu Rejs „Mazury 2006” 

wzbudził duże zainteresowanie. Zgłosiły się 34 osoby. 
Wyczarterowaliśmy 5 łódek. 

Komandor: Henryk Kociemba  
Z-ca komandora:  Bogdan Fischer 
Sternicy łodzi:  
1. Artur Pawlak – sternik,  
    Agata Andrzejczak – I oficer; 
2. Paweł Maciejewski – sternik,  
    Patrycja Maciejewska – I oficer; 
3. Maciej Grajewski – sternik,  
    Wojtek Sawala – I oficer; 
4. Artur Jaworski – sternik,  
    Marcin Janik – I oficer; 
5. Bartek Rybczyński – sternik  
    Stachecki Szymon – I oficer. 
 
Tym razem wystartowaliśmy z Piszu (Jezioro Roś) 

i dalej: jez. Śniardwy, Mikołajki, jez. Mikołajskie, jez. 
Bełdany, Ruciane, jez. Nidzkie, znów Ruciane, Miko-
łajki, jez. Śniardwy i jez. Roś i Pisz. 

 
Rok 2007 

(21 lipca - ... sierpnia) 
Komandor: Henryk Kociemba  
Z-ca komandora: Bogdan Fischer 
Sternicy łodzi:  
„DZ”:       Artur Pawlak – sternik,  
                 Marta Jakobsze – I oficer;  
„Omega”: Szymon Grajewski – sternik,  
                 Maciej Kubiak – I oficer; 
„Omega”: Bartek Rybczyński – sternik,  
                  Jakub Jędrycha – I oficer. 
 
Rejs rozpoczął się w Wilkasach k. Giżycka. Plano-

wana trasa: Wilkasy – Giżycko – Doba (Wiczy Sza-
niec) – Mamerki – Węgorzewo – Ogonki – Giżycko – 
Wilkasy. W planie – żegluga na większej łodzi, 
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najlepiej „DZ” (załoga – 10 osób, 2 maszty, wiosła) 
oraz 2 „Omegi” (także 10 osób) i nasza solidna 
„Sagiri”. W połowie rejsu załogi miały się wymienić. 

Warunki pogodowe nie były najlepsze. Wiatry 5 st 
B, duża fala, szczególnie na Jeziorze Dargin, zimno          

 

i deszcz przez kilka dni. Rozbijanie i zwijanie mokrych 
namiotów nie było najmilszym zajęciem, za to ciekawe 
było doświadczenie z żeglugą na „DZ-cie”. Artur 
Pawlak jako kapitan, pierwszy raz płynąc na takim 
jachcie poradził sobie doskonale. Szymon na 
„Omedze” miał wywrotkę, ale już w porcie – na 
Jeziorze Kisajno. Wszystko skończyło się dobrze. 

 
Rok 2008 

(I turnus: 12 – 22 lipca) 
Komandor: Henryk Kociemba  
Z-ca komandora: Bogdan Fischer 
Sternicy: Ewa Tomczak, Patrycja Maciejewska, 

Kornelia Kubiczak, Michał Janecki. 
 

(II turnus: 23 lipca – 1 sierpnia) 
Komandor: Stanisław Tubis 
Sternicy: Artur Pawlak, Jan Jurgiewicz, Patrycja
Maciejewska, Kornelia Kubiczak, Michał Janecki.

 

 
Zgłosiły się 53 osoby. O naszych rejsach robi się 

głośno. Są zgłoszenia z Lubania, Stęszewa, Łęczycy, 
Puszczykowa. Ostrowa Wlkp., Poznania, Wolsztyna          
i innych miejscowości. 

Tym razem wyczarterowaliśmy jachty kabinowe 
„Maki 707” o śmiesznych nazwach (Babcia, Dziadek, 
Wujek…) i jedno Tango – razem 6 jachtów. 
Startujemy z Przystani „Cichy Kąt” Giżycko – Bystry. 
Plan rejsu: Giżycko – Mikołajki – jez. Śniardwy – 
Bełdany – Ruciane, Leśniczówka Pranie – Krzyże – 
Zamordeje – Ruciane. Wymiana turnusów w Rucia-
nem. II turnus: Ruciane – Mikołajki – Ryn – Giżycko. 
Mazurskie rejsy 2008 otrzymały dofinansowanie:                 
z budżetu Gminy Mosina – 5 000 zł, z Kuratorium 
Oświaty 2 000 zł.  

 
Rok 2009 

Zainteresowanie Mazurami ciągle rośnie. Trzeba 
było zorganizować trzy turnusy. Wszystkie potrzebne 
jachty wyczarterowaliśmy. Nie wozimy już naszej 
starej, poczciwej „Sagiri”. Mamy znów „Maki 707”. 
To duże i pojemne jachty, ale stare, przez co stwarzały 
trochę problemów. Za to było tanio. Przystań „Róża 
Wiatrów” w Węgorzewie. 

I turnus: 18 – 28 lipca  
Komandor: Henryk Kociemba 
Kadra: Bogdan Fischer, Ewa Tomczak, Paweł    

Klemczak, Dominik Krawiec, Nikodem Krawiec.  
II turnus: 28 lipca  – 7 sierpnia  
Komandor: Stanisław Tubis 
Kadra: Jan Jurgiewicz, Patrycja Maciejewska, 
Kornelia Kubiczak, Michał Janecki. 
III turnus: 8 – 18 sierpnia  
Pływanie indywidualne: Nikodem Krawiec – Ada 

Matuszczak. 
 
 

Rok 2010 
8 – 29 sierpnia (2 turnusy po 10 dni) 

Wyczarterowaliśmy 4 jachty : Sasanka , Tango, 2 
Antile 24. Zwiedziliśmy całe Mazury. „Zaliczyliśmy” 
Dobę, Kwaterę Hitlera, Mamerki, wspaniały „Port KE-
JA” w Węgorzewie, byliśmy na Śniardwach z bi-
wakiem u wspaniałego „dziadka’ w Okartowie, zali-
czyliśmy Mikołajki z nocnym koncertem szant w 
amfiteatrze, a także piękne Jezioro Nidzkie. Gdzie 
odwiedziliśmy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w jego Leśniczówce Pranie. Na koniec zjedliśmy 
wspaniałe lody w Rucianem, gdzie nadjechała „druga 
zmiana”…  

I turnus 
Komandor: Henryk Kociemba 
Kadra: Bogdan Fischer, Ewa Tomczak, Dominik 
Krawiec. 
II turnus 
Komandor: Stanisław Tubis  
Kadra: Bogdan Fisher, Dominik Krawiec 

 
Rok 2012 

(7 – 21 lipca) 
Rejs z liczbą 24 uczestników. Jachty: 3 Antila 24 

i 1 Twister wyczarterowane „u Kraja” w Giżycku – 
Wronach. Trasa rejsu : Giżycko – Węgorzewo – Doba 
– Sztynort – Ryn –Mikołajki – Okartowo (Śniardwy) – 
Ruciane – Zamordeje – Ruciane – Mikołajki – 
Giżycko. 

Komador: Henryk Kociemba 
Z-ca komandora: Bogdan Fischer 
Kadra: Barbara Zajączkowska, Mateusz Mądra-
wski. 

  
Rok 2014 

I turnus  
Komandor: Henryk Kociemba 
Kadra: Jarosław Szynklewski, Marceli Figurski 
Trasa: Giżycko – jez. Doba – Wilczy Szaniec – 

Sztynort – jez. Mamry – Węgorzewo –Giżycko – 
Mikołajki – jez. Śniardwy – Okartowo – Ruciane – jez. 
Nidzkie – Mikołajki –Giżycko. 

II turnus 
Komandor: Jacek Mądrawski 
Kadra: Kinga Tubis, Mateusz Mądrawski, Marcin 

Mądrawski. 
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Mazurska włóczęga 
Zuzanna Nowaczyk (uczestniczka obozu) 

„Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” nr 10, 23 VIII 
2008. 

 
Słońce, wiatr i pięć jachtów przemierzających 

szlaki wielkich mazurskich jezior. Oto sceneria obozu 
zorganizowanego przez Mosiński Klub Żeglarski. 
„Basia”, „Bocian”, „Lucyper” i „Maciek” – jachty              
z uczestnikami oraz doświadczoną kadrą, wyruszyły na 
prawdziwą, żeglarską włóczęgę. 

Jak co roku, z myślą o młodzieży gimnazjalnej               
i licealnej Mosiński Klub Żeglarski zorganizował letnie 
obozy na Mazurach. W drugim turnusie, który odbył 
się na przełomie lipca i sierpnia, udział wzięło 
kilkunastu młodych żeglarzy oraz doświadczona, 
wykwalifikowana kadra. Po długiej podróży pociągiem 
Poznań – Toruń – Giżycko, załogi składające się z 
uczestników i kapitanów wyruszyły z Giżycka na 
żeglarską włóczęgę pod dowództwem samego ko-
mandora MKŻ-tu pana Stanisława Tubisa.  

W ciągu dziesięciu dni spędzonych na szlaku 
mazurskich jezior można nie tylko zrelaksować się, 
wypocząć i dobrze zabawić, ale przede wszystkim 
wiele nauczyć. Wszystkie jachty: „Basia”, „Bocian”, 
„Lucyper” i „Maciek”, co wieczór spotykały się                
w innym porcie: zawitały na przykład w Mikołajkach, 
ale też na dzikich przystaniach takich jak wyspa 
„czarcia”. Jeżeli ktoś wolał ciszę, spokój oraz śpiew 
szantów przy ognisku był zadowolony, gdy kotwice 
zarzucono przy „dzikich” plażach. Kto z kolei wolał 
szum, gwar, wesołe miasteczka i jarmarki oraz 
słuchanie szantów ze sceny cieszył się, kiedy łódki 
cumowały w portach.  

Idealna żeglarska pogoda ze sprzyjającymi 
wiatrami pozwoliła, by żeglowanie było główną 
atrakcją. Jednak nie był jedyną. Każdy do woli zażywał 
kąpieli w jeziorach, a słońce barwiło wszystkich na 
złocisty brąz. Były też atrakcje turystyczno-krajozna--
wcze: zwiedzanie twierdzy z czasów II wojny 
światowej, festiwal kultury średniowiecznej w Rydze, 
a w trakcie podróży pociągiem spacer po rodzinnym 
mieście Mikołaja Kopernika, czyli Toruń „by night”.  

Wszyscy uczestnicy wrócili do domów bardzo 
zadowoleni, bo bogatsi o wiedzę i umiejętności z za-
kresu sztuki żeglarskiej. Będą wspominać także 
wspaniała atmosferę tego obozu. Niezapomniane chwi-
le spędzonych wspólnie wakacji pozostaną z nimi na 
bardzo długi czas. Obiecali też sobie, że na Mazury 
powrócą znów za rok...  

 
 
 
 
 

Rejsy po Zalewie Wiślanym 
 

W roku 2011 inicjator rejsów mazurskich Henryk 
Kociemba, zorganizował po raz pierwszy rejs dla mło-
dzieży po Zalewie Wiślanym. „Zalew Wiślany to już rejs 
morski – wielkie przeżycie dla każdego młodego 
żeglarza. Morska nawigacja, morska locja, morskie 
oznakowania szlaków żeglugowych, statki morskie, 
jednym słowem poważne żeglarstwo!” – uważa 
organizator rejsu. Rejs ten został nagrodzony przez 
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski „Złota 
Omegą” w kategorii „Śródlądowy rejs roku”.  

Henryk Kociemba: „Ten obóz-rejs był wyjątkowy. 
Zaplanowaliśmy go nie na Mazurach, ale na innej, 
nieznanej, a tym bardziej ciekawej trasie: z jezior na 
morze! Początek w Iławie na jez. Jeziorak w przystani 
„Skarbek”, później Miłomłyn, kanał Elbląski, 5 pochylni 
na Kanale Elbląskim (ewenement w skali światowej, 
konstrukcje mające przeszło 150 lat i doskonale działa-
jące do dziś i pozwalające pokonać różnice wysokości 
terenu 120 metrów między jeziorami a morzem) 
Następnie zarośnięte jez. Drużno, Elbląg (port morski), 
Zalew Wiślany, Tolkmicko, Krynica Morska na Mierzei 
Wiślanej, z dwoma plażami nad Zalewem i nad pełnym 
morzem, Frombork, Stara i Nowa Pasłęka, a przy niej 
granica wytyczona na morzu między Polską a Rosją, nie 
pozwalająca nam wpłynąć do Kaliningradu, następnie 
Kąty Rybackie, Szkarpawa, Nogat, Elbląg i Iława.” 

 
Kadra i uczestnicy rejsu: 
Komandor: Henryk Kociemba  
Z-ca komandora: Bogdan Fischer 
Kapitan: Basia Zajączkowska, Paweł Biskup 
I oficer: Klaudia Kociemba, Marta Jakobsze 
Marta Miciniak – Paweł Gruszczyński 
Cezary Mader – Dawid Oczujda 
Kasia Jędrzejowska – Mikołaj Czekała 
Rafał Hądzelek  
 
Kapitan: Henryk Kociemba, kapitan: Bogdan Fischer  
I oficer – Michał Stasikowski, Ania Bresinska  
Inga Biskup – Szymon Tusting  
Patrycja Jakubowska – Krystian Bilski  
Maria Tomaszewska – Justyna Szamańska  
Piotr Biskup – Malwina Jankowska  
Jakub Chrzanowski – Michał Biskup 
Jakub Podolski – Mateusz Matz 
 

W roku 2015 Mosiński Klub Żeglarski zorganizował 
kolejny rejs na Zalew Wiślany, który poprowadził Jacek 
Mądrawski. Przez dwa tygodnie, od 1 do 15 sierpnia, 
młodzież  gimnazjalna i licealna przemierzała szlak 
wodny z Iławy na Zalew Wiślany i z powrotem. Kinga 
Tubis z obozowej kadry wspomina: „Po 3-letniej 
konserwacji pochylni na trasie Ostruda-Elbląg,  kanały,  
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którymi płynęli uczestnicy rejsu,  były tak zarośnięte, że  
ich pokonanie okazało się nie lada wyzwaniem i 
przygodą. Pieczę nad 24 uczestnikami sprawował Jacek 
Mądrawski. Uczestnicy pływali i mieszkali na czterech 
jachtach typu „Antila 24” oraz „Tes 678”. Zawitali, 
między innymi, do portów w Elblągu, Fromborku, 
Krynicy Morskiej. Jednakże zapytani, najmilej 
wspominają cumowania tak zwane „na dziko”, gdzie 
można było wieczorem posiedzieć przy ognisku i pośpie-
wać szanty.” 

 Komandor: Jacek Mądrawski
   Sternicy: Kinga Tubis,
                  Marcin Mądrawski
                  Mateusz Mądrawski

 
 

 
 

 
 

 Rejsy dla seniorów 
 

Nasze senioralne żeglowanie, czyli „senior jeszcze 
może” 

Henryk Kociemba 
 
Ostatnio międzynarodowo ustalono, że seniorem 

jest człowiek, który ukończył 60 lat. Jeśli o mnie cho-
dzi to prawo do używania tego „tytułu” mam już od 
dawna, ale pracując ponad 10 lat z seniorami w Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku zauważyłem, że wśród 
nas, seniorów, całkiem spora grupę tworzą ludzie 
chcący brać z życia co tylko można, wciąż poznawać 
coś nowego, uczestniczyć w nowych przeżyciach, 
sprawdzać się w trudnych sytuacjach, podejmować 
nowe wyzwania. Tak zrodził się pomysł utworzenia 
grupy seniorów – żeglarzy chcących zwiedzać Świat z 
pokładu jachtu. Nie z hotelu 5-cio gwiazdkowego „all 
inclusive”, nie z wycieczkowca 14-pokładowego, ale 
właśnie z pokładu jachtu, w bliskim kontakcie z mo-
rzem, czy jeziorem, gdzie wystarczy nogę wywiesić za 
burtę lub rufę i już się jest w morzu albo w oceanie. 

I tak zaczęliśmy: 
 
I REJS – ADRIATYK 2010, 18 – 25 września  
Jacht: s/y „Nika II” (Bavaria 49 BT) 
Załoga: 10 osób  
Kapitan: Henryk Kociemba 
I oficer: Jack Huijben 
II oficer: Marceli Figurski 
 
Załogę utworzyłem z przyjaciół z całej Polski. 

Tylko dwaj oficerowie mieli doświadczenie żeglarskie, 
ale na śródlądziu. Wyruszyliśmy z mariny Kośtela k. 
Splitu w Chorwacji w kierunku Dubrownika. Dotarcie 
do Dubrownika jednym skokiem wymagało ponad 
dobę żeglugi. Warunki dosyć ciężkie, wiatr 5-6 st B, 
bajdewind, duża fala. Ostry test dla tych, co pierwszy 

raz byli na morzu, a to dotyczyło prawie całej załogi. 
Zwiedziliśmy Dubrownik – cacko, Sobrę (wyspa 
Mljet), przepiękną Korčulę, Povlję na wyspie Brač, 
Hvar. 

Przepłynęliśmy 270 Mm. Po rejsie wykruszyło się 
5 osób, to znaczy nigdy już z nami nie żeglowali, choć 
sam rejs znieśli dzielnie… 

 
II REJS – ADRIATYK 2011, 17 – 24 września  
Jacht: s/y „Pasok” (Bawaria 40 BT ) 
Załoga: 8 osób 
Kapitan: Henryk Kociemba 
I oficer: Marceli Figurski 
II oficer: Lena Preis 
III oficer: Janusz Kazimierczak  
 
Trasa, jaką zaplanowaliśmy, rozpoczynała się w 

marine Zaton k.Szybenika w Chorwacji, co pozwalało 
włączyć do „marszruty” zwiedzenie wspaniałych 
wodospadów KRK. Przebieg dalszej trasy: Skrabin – 
Prvić – Koširina na wyspie Murter (Jezera) – Komiža 
na wyspie Vis – Lazurowa Grota – Seśula na wyspie 
Solta-Zaton. Przepłynęliśmy 205 Mm. Z załogi 
wykruszyła się i nigdy już z nami nie płynęła 1 osoba. 

 
III REJS – MORZE EGEJSKIE 2012, wrzesień  
Jacht: s/y “Bavaria 37 Cruiser”/Konstantinos 
Załoga: 7 osób 
Kapitan: Bogdan Fischer 
I oficer: Marceli Figurski 
II oficer: Janusz Kaźmierczak 
 
W lipcu wylądowałem w szpitalu. Cały sierpień i 

wrzesień spędziłem w szpitalach na rehabilitacji. 
Musiałem zrezygnować z udziału w rejsie. Rejs 
poprowadził Bogdan Fischer, któremu zaczął już 
przysługiwać tytuł „senior” i dołączył do naszej paczki. 

Przebieg trasy: rozpoczęli w marinie Kalamaki w 
Atenach dalej wyspa Poros – Milos –Santorini – Sinfos 
– Serifo – Ateny. Piękny rejs. Jak relacjonuje kapitan, 
zapamiętany przede wszystkim z niespodziewanej 
awarii steru na pełnym morzu i awarii nawigacji 
elektronicznej w pobliżu Santorini. Santorini nadzwy-
czaj piękne, chociażby dla tej wyspy warto zorga-
nizować rejs na morzu Egejskim. 

 
IV REJS – BAŁTYK 2013, 18 – 25 maja  
Jacht: s/y “Hipolit”(Carter) 
Załoga 6 osób 
Kapitan: Bogdan Fischer 
I oficer: Henryk Kociemba 
II oficer: Marceli Figurski 
 
Trasa: Świnoujście – Skaner (Szwecja) – Kopen-

haga – Sasnitz (Niemcy) – Świnoujście. 
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„Hipolit” to mały jacht – własność Klubu „Odle-
wnik” ze Śremu, naszego dobrego sąsiada. Posiada 
tylko 6 koi, ale jest dobrze wyposażony i dzielny               
w morskiej żegludze. Niezwykle zimny był ten 
majowy rejs. Nazwaliśmy go 777, bo wiatr 7 st. B, 
temperatura 7 st. C, stan morza 7 st. B. (trochę 
przesadziliśmy – było 5 st. B). Odwiedziliśmy naszą 
przyjaciółkę Polko-Dunkę w Kopenhadze. Przywitali 
nas na kei w porcie z biało-czerwonymi proporczy-
kami. Trzeba powiedzieć, że to było bardzo miłe,            
a Bogdan wszedł do tego portu z precyzją czasowa co 
do 2 minut. Przepłynęliśmy 320 Mm. 

 
V REJS – BALEARY 2013,  
28 września – 14 października  
Jacht: s/y „Icaro” (Oceanis 40) 
Załoga: 8 osób (średnia wieku 69,5 lat) 
Kapitan: Henryk Kociemba 
I officer: Bogdan Fischer 
II officer: Marceli Figurski 
Załoga: Ania Bresińska, Janusz Kazmierczak, Lena 
Preis, Nina Przybylska, Leszek Sell  
Nazwa rejsu: Wielkopolski Rejs Seniorów „Senior 
jeszcze może”. 
 
Ten rejs to nasze marzenie: zwiedzić Majorkę, 

Minorkę, a może uda się jeszcze Ibizę z pokładu 
jachtu? A oto trasa jaka pokonaliśmy: Palma de 
Mallorca (Majorka) – Puerto Cala Figuera – Porto 
Cristo – Mahón (Minorka) – Sóller (Majorka) – 
Andritxol – Cabrera (Archipelag Cabrera) – Porto 
Rapita (Majorka) – Palma de Mallorca. 

Za ten rejs otrzymaliśmy prestiżowa nagrodę 
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
w Poznaniu – Złotą Omegę 2013 w kategorii: Morski 
Rejs Roku 2013. Nie ukrywamy satysfakcji i tego, że 
była ona ogromna.  

 
VI REJS – GRECJA – MORZE JOŃSKIE,  
16 – 30 września  
Jacht: s/y “Hellas Fos” (Bavaria 49) 
Kapitan: Bogdan Fischer  
I oficer: Henryk Kociemba 
II oficer: Marceli Figurski 
Załoga (średnia wieku 68,5 lat): Janusz Kaz-
mierczak, Lena Preis, Anna Bresińska, Nina  
Przybylska, Leszek Sell, Izabela Łuczak, Andrzej 
Łaszkiewicz.  
 
Zachodnie wybrzeże Grecji okazało się 

nadzwyczaj atrakcyjnym turystycznie. Wyspy tego 
wybrzeża Korfu, Levkas, Itaka, Kalafonia, Zakynthos, 
półwysep Peloponez wygrywają z wyspami na Morzu 
Egejskim. Trasa naszego rejsu: Korfu, marina Gouvia 
– Petriti (wyspa Korfu) – Agrostoli (stolica Kefalonii) 

– Zakinthos – Katakolo (Peloponez) – Zakynthos – 
Fiskardo (Kefalonia) – Levkas – Parga na lądzie stałym 
– Platarias – Gouvia. 

Przepłynęliśmy 473 Mm. Przeżyliśmy dobę 
ciężkiej żeglugi (7 st B), prawdziwa burzę na morzu z 
ogromną ilością piorunów i błyskawic, latające ryby 
wpadające na pokład szczególnie w czasie sztormu (nie 
usmażyliśmy niestety). 

Opłynęliśmy wyspę Zakynthos, która ma cudowne 
wybrzeże z lazurowymi grotami, plażą dużych żółwi 
morskich i zatoką wraków z piękną plażą. Piękny rejs – 
towarzyszyły nam delfiny, co zawsze jest sporą atra-
kcją, a co najważniejsze z Portu Katakolon na Pelopo-
nezie wybraliśmy się na wycieczkę wypożyczonym 
busikiem do Olimpii. Na prawdziwym stadionie 
starożytnych Olimpiad przebiegliśmy dystans 2 stadio-
nów. Temperatura wtedy 40 st C, a my wystartowa-
liśmy z marmurowej linii startu która liczy 2500 lat. To 
ci wyczyn!! 

 
VII REJS – BAŁTYK 2015, 16 – 23 maja 
Nazwaliśmy ten rejs „CHRISTIANSO” 2015 
Jacht s/y BALTICA III (Oceanis 37) 
Kapitan: Bogdan Fischer 
I oficer: Henryk Kociemba 
II oficer: Marceli Figurski 
Załoga: Janusz Kaźmierczak, Anna Bresińska, 
Nina Przybylska, Lena Preis 
 
Po gorącym Morzu Jońskim, dla ochłody wypły-

nęliśmy w maju na rejs „Bałtyk 2015”. 
Trasa: Świnoujście – Nexo (Bornholm) – 

Christianso – Gudhjem (Bornholm) – Hammerhavn – 
Ronne – Dziwnów – Świnoujście. 

Jak zawsze pierwsza noc w drodze do Nexo daje 
nam „w kość”. Wiatr 6 – 8 st. B, stan morza 5, temp 9 
st C.19 godzin żeglugi w trudnych warunkach. 
Chorowało 5 osób, za to już Christianso przywitało nas 
miłą, ale zimną pogodą. Ciekawe 3 wysepki z ciekawą 
historia. W Gudhjem wybraliśmy się na najsmacz-
niejsze nad Bałtykiem śledzie bornholmskie.. Opłynę-
liśmy Bornholm dookoła. Interesujący rejs, ale zbyt 
zimny jak dla seniorów. Przepłynęliśmy 239,2 Mm. 

 
VIII REJS – KARAIBY – MAŁE ANTYLE 2016, 
25 luty – 14 marca  
Nazwaliśmy ten rejs „Debuisrhum 1651” 
Jacht: s/y „Four IV” Katamaran LAGOON 400 (2 
silniki po 30 KM), 4 łazienki, 4 podwójne kabiny 
dla załogi 
 
Kapitan: Henryk Kociemba 
I oficer: Bogdan Fischer 
II oficer: Marceli Figurski 
Oficer prowiantowy: Ania Bresińska 
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Załoga: Janusz Kaźmierczak, Nina Przybylska, 
Lena Preis, Izabela Łuczak, Adam Widok, Roman 
Bytyń. Średnia wieku 68,3 lat. 

 
(Opis rejsu w rozdziale „Z dziennika pokładowego”)  

 
 

Mój pierwszy raz  
Janina Przybylska – uczestniczka rejsu 

 
Było tak.  
Zostałam zaproszona na spotkanie noworoczne 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Siedziałam niedaleko 
Henryka i on „ni z gruszki, ni z pietruszki” zapytał: 
„Chciałaby pani wybrać się w rejs po Balearach? Jest 
ostatnie wolne miejsce”. Chciałam. Bez wątpliwości. 
Te naszły mnie nieco później. Skąd się wzięły? 
Wystarczyła nawet płytka analiza sytuacji: dotąd jachty 
widywałam jedynie z daleka. Wśród załogi, która 
stanowiła grupę wspólnie pływających przyjaciół, 
byłam obca. Pojęcia nie miałam, jak reaguję na 
falowanie morza. Do tego Bogdan, na spotkaniu 
przedrejsowym rozsądnie ostrzegał: „...mały metraż, 
kupa ludzi, nie odejdziesz od nich na więcej niż cztery 
kroki”. Ale optymizm wziął górę i nie przeczuwając 
nawet, że wkrótce będzie to nośnym hasłem, powie-
działam: „Dam radę!” 

A potem: 
27 września 2013 roku dolatujemy do Palmy – 

stolicy Majorki. Pierwszym jachtem, na którym 
stawiam stopę jest „Bavaria 42”. Odbieramy ją z mari-
ny La Lonja. Następnego ranka wypływamy na 
wschód. Wiatr się nasila, zakładamy pasy, dochodzi do 
7 w skali B. Mimo tego jest dobrze – nie choruję. A 
jeszcze lepiej, że pod wieczór łódka przestaje 
podskakiwać, bo wpływamy do zatoki Cala Figuera. 
Potem Porto Cristo i ekskluzywna marina klubu 
żeglarskiego „Nautico”. Następnie przychodzi czas na 
kierunek północno-wschodni i Minorkę. Zawijamy do 
portu w stolicy wyspy – Mahon. Miasto piękne, na 
kilku poziomach, z malowniczym bulwarem Carrer 
Andana de Llevant i destylarnią ginu. Dokładnie 
sprawdzamy smak rozmaitych jego gatunków, żeby 
wybrać najlepszy. Chętnie pogłębilibyśmy degustację 
następnego dnia, ale plany są inne: zwiedzanie Mi-
norki.  

Wypożyczamy samochody i jedziemy na Alaior. 
Dalej Cap de Cavalleria – najbardziej na północ wysu-
nięty przylądek wyspy. Oglądanie morza z wysokości 
90-metrowego urwiska pozostawia dotąd niezatarte 
wrażenie. Ciąg dalszy wycieczki, to miasto Ferreries, 
później Ciutadella, a na koniec – Zatoka Galdana. 
Wracamy, aby następnego ranka na dobre opuścić port 
Mahon.  

Żeglujemy na Majorkę przez cały dzień i noc. 
Wreszcie ukazują się nam malownicze wzniesienia 
Sierra de Tramontana i otoczony nimi Port de Soller. 
Jemy śniadanie w przepięknej scenerii, po czym 
wyruszamy do miasta zabytkowym, drewnianym tram-
wajem, a na jutro planujemy wycieczkę autobusem do 
Valldemossy.  

Były klasztor kartuzów prezentuje się pięknie, ale 
nas interesują głównie polonika – pamiątki po Fryde-
ryku Chopinie. Od listopada 1838 roku do lutego roku 
następnego, mieszkał tu z George Sand. Podobno               
w scenerii jesienno-zimowej napisał „Preludium 
Deszczowe”. Tym pięknym polskim akcentem koń-
czymy tydzień, a w poniedziałkowy ranek wypływamy 
w kierunku Port d'Andratx. Po drodze kąpiemy się na 
pełnym morzu. Rozglądamy się z nadzieją, że któryś           
z delfinów zechce do nas dołączyć. Niestety. Może 
„następną razą” – myślę, jak przystało na poznaniankę. 

Choć do portu docieramy późnym popołudniem, 
wierzymy, że jeszcze uda się nam uzyskać pozwolenie 
na jutrzejsze wpłynięcie na obszar Cabrery, archipe-
lagu wysp na południe od Majorki. Jest on ptasim 
rezerwatem, od 1993 roku – Parkiem Narodowym 
Natura 2000. Nadzieje płonne, bo ankieta, którą trzeba 
wypełnić, zawiera wiele pytań po hiszpańsku i jest na 
stronie internetowej, która szybko wygasa. Decydu-
jemy, że popłyniemy bez pozwolenia. Zakładamy, że   
w październiku nie ma tłoku i choć jedna z 50 boi 
cumowniczych w porcie-zatoce będzie wolna.  

Wychodzimy w morze później niż zwykle, a na 
dodatek płyniemy z prędkością w porywach sięgającą 
3 węzłów. To rodzi obawy, że nie dotrzemy tam przed 
nocą. Uruchamiamy silnik, ale nie zmienia to faktu, że 
gdy o godz. 20.00 zapada całkowita ciemność, przed 
nami jeszcze wiele mil.  

Jak na złość sierp księżyca gdzieś przepadł i tylko 
przyświeca nam latarnia morska na cyplu Cap de 
Llebeig. Z ulgą zauważamy światła wejścia do zatoki i 
od tego momentu, w pełnej gotowości bojowej, z la-
tarkami w dłoni wypatrujemy bojki. Zanim pojawia się 
w smudze światła, obserwujemy fantastyczne wido-
wisko: wielka ławica barwnych (niebieskich?) ryb 
wysoko skacze nad powierzchnię wody, rozstępując się 
przed łodzią.  

Do północy niecałe dwie godziny, a przed nami 
jeszcze kolacja i długie rozmowy. Ranek odsłania urok 
wyspy, więc po wczesnym śniadaniu, bez ociągania się 
uruchamiamy silnik dinghy i płyniemy na ląd. Za-
łatwiamy formalności i wspinamy się kamienną 
ścieżką na najwyższy punkt wyspy. Na zamek – 
twierdzę, zbudowany w XV w.  

Śpiewają ptaki, świeci słońce, wokół dziewicza 
przyroda. Wędrujemy przekonani, że nie może być 
piękniej. Ale następnego dnia, wpływając do Cava 
Blava (Błękitnej Groty) przekonujemy się, że - może. 
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Gdy Janusz intonuje w grocie arię Jontka, echo niesie 
ją po lazurowej wodzie donośniej niż po sali kon-
certowej. Narodowa nuta uświadamia nam, że jesteśmy 
coraz bliżej domu, choć na razie oznacza to drogę 
powrotną do macierzystego portu. Jutro postój w La 
Rapita, a następnego wieczoru bal kapitański na kei 
mariny La Lonja. 

Cóż to był za bal!! 
Stroje wieczorowe przeplatały się z plażowymi. 

Tańcząc przy muzyce z laptopa – na bosaka, ale w 
„małej czarnej” – pomyślałam sobie, że mam nieby-
wałe szczęście. Trafić na TAKĄ grupę! 

Na Henryka – kapitana, który łączy cechy lidera            
z poczuciem humoru. Porywcza natura nie przeszkadza 
mu w tolerancji i szybkim zapominaniu grzechów... 
własnych, a bywa, że i cudzych, zgodnie z przyka-
zaniem: kochaj bliźniego jak siebie. Czułam przed nim 
respekt, bo byłam zielona jak szczypiorek. Pamiętam 
jego minę, gdy na komendę „wyciągaj mooring”, 
sapiąc z wysiłku zwaliłam go na pokład. Była pełna 
obrzydzenia, czym do dziś jestem rozbawiona. 

Uwieczniłam to w wierszyku, który we fragmencie 
brzmi tak: 
„Też wspomnij owocne, 
dogłębne i długie, kapitanie 
moje mooringu wyciąganie. 
Nie było to miłe, wręcz było paskudne 
lecz trudno 
Twoje rozkazy tak u mnie się liczą, 
że zechcesz – wyciągnę go nawet z kotwicą”. 

 
Na Bogdana – I oficera, którego opanowanie,              

a może i... wyrozumiałość są zdumiewające. Naj-
częściej zachwycają. Gdybym na niego trafiła z „tym” 
mooringiem, prawdopodobnie wrzuciłby go do wody 
bez słowa komentarza. Ma oczy wkoło głowy, więc 
wszystko zauważa, choć rzadko co komentuje. A roz-
wiązywanie problemów na jachcie, to jego specjalność. 
Do tego robi to tak, jakby rozwiązywały się same. 
„Siedzę i myślę Bogdanie Fischer, 
 co ja o Tobie w końcu napiszę, 
bo gdy już, już ku czemuś się skłaniam, 
rodzą się znaki zapytania: 
czy mało mówisz, bo znasz słowa siłę, 

czy to jest nieco bardziej zawiłe?  
Co sprawia,  
że innych uważnie słuchasz: 
zwyczajna grzeczność?  
potrzeba ducha?” 

 
Na Marcelego – II oficera, który ujmuje prawie 

wszystkim. Najbardziej, choć urodził się z nas naj-
wcześniej, młodzieńczą ciekawością świata i twardo-
ścią charakteru. Lubię Cię Marceli, bo: 

„…przez chwilę nie myślisz,  
a nawet - sekundę, 
by choćby jedną walkowerem rundę oddać, 
by nie pójść w <szarżę nosorożca>. 
I choć z chwaleniem jestem ostrożna,  
Twoja witalność  
i radość życia 
po prostu, Marceli – zachwyca”. 

 
Zachwyciła mnie także energia i temperament Le-

ny. Wszystko robiła szybciej i lepiej niż ja. A jaka była 
pomocna 
„...dobrze, że byłaś, 
bo kto by nauczył mnie wiązać liny 
i kto by wspierał w czarną noc wachty?! 
Ach, Ty 
filozofko z domieszką wariactwa, 
wrażliwa, nieczuła, gdy się zeźliłaś 
dobrze, że byłaś!" 
 
Najbliżej było mi do Ani – oficera prowiantowego: 
„...z którą dzieliłam łoże, 
być może 
z kimś innym lepiej by mi się spało, 
lecz to za mało 
by chcieć rozluźnić więź obopólną, 
zrodzoną wspólną 
kajutą i artystycznym w niej nieładem, 
na który żaden 
rejsowy mężczyzna, z własnej woli 
by nie pozwolił. 
A te zakupy i wachty kambuzowe?! 
Niech mi kto powie, 
że wspólne udręki lub coś z pobliża 
nie zbliża! 
Jesteś jak siostra zrodzona w bojach! 
Och, droga moja, 
na rejsie przyszłym też nie bądź taka 
i nie zamieniaj mnie na chłopaka!” 

 
Tak, jak ja nie zamieniłabym pozostałych zało-

gantów – Janusza i Leszka. Na żadnych innych. Prze-
nigdy! Bo gdzie moglibyśmy znaleźć taki jednooso-
bowy desant, takiego tłumacza, jak Janusz? 
„Januszu, <wszystkowiedzu>, purysto językowy 
wiesz, co przychodzi mi do głowy? 
że gdzieś tam, w głębi, za gardą z rozumu, 
która odgradza Cię od tłumu, 
bije serducho romantyka. 
Dobrze, już dobrze – nie dotykam”. 

  
Gdzie mielibyśmy szukać kogoś o takim smaku 

(nie tylko kulinarnym) i tak zarażającym luzie? 
„Gdy myślę <Leszek>, myślę też <luz - blus>, 
przy którym świat jest fantastikusz: 
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bo rzeczy są ważne tyle o ile, 
sprawy wydają się mniej zawiłe,  
a czas, gdy nieco się postarać, 
płynie jak jacht po Balearach” 
 

Tak myślałam na zakończenie mojego dziewiczego 
rejsu. Nie wiem, czy zrodziłaby się we mnie miłość do 
żeglowania, gdybym nie spotkała tych właśnie ludzi. 
Może nie? Niech żyje przypadek! Niech żyje przyjaźń! 
Bo… 
„Z przyjaźnią, jak z miłością: 
gdy się przytrafi 
masz farta.  
Są warte prawie po równo, 
a reszta w życiu, to... 
byle co”.  

  
 

 Kursy szkoleniowe 
Bogdan Fischer 

 
Już w listopadzie 1991 r., zaledwie kilka miesięcy 

po rozpoczęciu działalności Mosińskiego Klubu Że-
glarskiego, został zorganizowany pierwszy kurs 
żeglarski na stopień Żeglarza Jachtowego. 21 kur-
santów wziął pod swoją opiekę kierownik kursu Zenon 
Kolendowicz, a instruktorami byli: Jaremi Salo-
mończyk i Zbigniew Szuman. Część teoretyczna 
odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Mosinie,              
a pływanie i egzamin zwieńczający cały kurs, na 
Jeziorze Dymaczewskim. Od tamtego czasu przepro-
wadziliśmy 14 kursów, w czasie których wykształci-
liśmy 213 „patentowanych” żeglarzy jachtowych. W 
bieżącym roku przybędzie nam jeszcze około 
trzydziestu.  

Kurs na patent  Żeglarza Jachtowego składa się         
z obszernej części teoretycznej oraz części praktycznej. 
Duża liczba godzin spędzonych na wodzie ma na celu 
wykształcenie prawidłowej i bezpiecznej zdolności 
manewrowania jachtami żaglowymi. Każdy kurs 
kończy się egzaminem przed komisja egzaminacyjną 
powoływaną przez Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski na wniosek kierownika kursu. Komisja ta 
sprawdza nabyte wiadomości i umiejętności żeglowa-
nia każdego kandydata na żeglarza. Posiadanie patentu 
– uprawnienia, upoważnia osobę 14-letnią do  pro-
wadzenia jachtu żaglowego po wszystkich wodach 
śródlądowych bez ograniczeń. Uczestnicy kursu 
wyrabiają w sobie duże poczucie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo załogi i jachtu.  

Wracając do początków... 
Klub się rozwijał, przybywało wyszkolonej kadry  

i sprzętu, następowały pewne zmiany dotyczące kur-
sów. W maju 1993 r. na wyposażeniu MKŻ było już           
5 „Omeg”, a w roku 1997 zakupiliśmy jacht typu 

„Vega”. Dzięki niemu, do dziś możemy przeprowadzać 
u siebie egzaminy na żeglarza, które po roku 2012, 
rozporządzeniem PZŻ są możliwe jedynie na jachtach 
kabinowych. Dorobiliśmy się także sporej kadry 
instruktorów. Są wśród nich osoby z patentem żeglarza 
jachtowego, jachtowego sternika morskiego i kapitana 
jachtowego. Gdy jednak liczba kursantów przekracza 
nasze „moce przerobowe”, korzystamy z pomocy 
kolegów instruktorów z Klubu „Odlewnik” ze Śremu.  
Funkcję Kierownika Kursów objąłem w roku 2010. 
Miałem dobre wzorce po moich poprzednikach: 
Zenonie Kolendowiczu i Macieju Kandulskim, więc od 
razu poszło nieźle. Z naborem też nie było kłopotu. Za 
„ moich czasów” wyszkoliliśmy 104 żeglarzy 
jachtowych. Bardzo dobrze współpracowało mi się          
i nadal współpracuje z kolegami, którzy szkolą przysz-
łych żeglarzy. Mimo, że jest ich wielu, wymienić 
należy tu wszystkich:  Henryk Kociemba, Stanisław 
Tubis, Zenon Kolendowicz, Andrzej Pruchniak, 
Przemysław Wojtkowski, Małgorzata Wojtkowska, 
Ewa Tomczak, Michał Wilczak, Jarosław Szynklewski, 
Leon Fiedziuszko i Maciej Kandulski.  

Nie wszystkie kursy pamiętam ze szczegółami, 
raczej ich energię i entuzjazm, które charakteryzowały 
uczestników, bez względu na wiek. A jego rozpiętość 
była duża: od kilkunastu po kilkadziesiąt lat. W roku 
2007 kursanci: Alicja, Kasia, Mateusz i Marcin, na 
zakończenie kursu wciągnęli mnie w pomysł posa-
dzenia dębu. Miał być obserwatorem wszystkich 
następnych kursów. Sadząc, zawarliśmy umowę, że 
zanim podrośnie, każdy z naszej piątki, przychodząc na 
przystań, będzie go podlewał. Dziś „ KitAM/M/Bo’’ 
jest już dużym drzewem. Długo szukaliśmy dla niego 
nazwy, która zawierałaby pierwsze litery naszych 
imion i …coś znaczyła. Jak ją znaleźliśmy? Żartując 
otworzyliśmy słownik suahili. I tak, nasz długowieczny 
dąb został „ulotną chwilą”. Oczywiście nazwa odnosi 
się do tego, czym był kurs, bo symbol tej „chwili” ma 
przetrwać lata, a może…wieki.  

Najlepiej pamiętam kurs z roku 2015. Nie tylko      
z powodu, że był niedawno, ale również dlatego, miał 
największą rozpiętość wieku i najbardziej oryginalne 
zakończenie. Zaproszono na nie wszystkich uczestni-
ków – kursantów i instruktorów. Przy grillowanych 
kiełbaskach rozdano zbiór wierszyków opatrzonych 
naszymi zdjęciami. Kursantki Nina i Renata opisały w 
nich każdego z nas. Wybrańcom zadedykowano aż 
dwa. Klu programu było przyznanie kursowi znaku 
najwyższej jakości, wykutego ze stali przez kursanta 
Rafała – artystę kowala. Przechowuję go jako cenną 
pamiątkę. Wisi na ścianie, a pod nim wierszyk:  

 
„Pora już  
złożyć podziękowanie 
Wam – instruktorzy 
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i Tobie Bogdanie 
za całość, 
w czym mieści się styl, 
perfekcja i sznyt. 
Za – chwyt  
nasz wzbudziła, 
więc teraz, i tu 
przyznamy kursowi 
znak Q” 
 

 
 Inna działalność środowiskowa 
 

Współpraca z harcerzami 
Z historią Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, od 

samego jej początku, wiąże się współpraca żeglarzy             
z mosińskim ośrodkiem ZHP – począwszy od udostę-
pnionego przez harcerzy sprzętu, stanowiącego 
pierwsze, podstawowe zaplecze sprzętowe dla Klubu, 
aż po dzień dzisiejszy. Wielu klubowiczów, którzy 
wstąpili w szeregi MKŻ, wcześniej należało do Har-
cerskiej Drużyny Wodnej, działającej na przełomie lat 
70. i 80. Od początku działalności Klubu, harcerze 
licznie odwiedzali Przystań Żeglarską, udostępnianą im 
chętnie na harcerskie biwaki.  

W roku 2003 w Ośrodku ZHP Mosina powstał 
samodzielny zastęp „Hals”. Utworzyły go: Rozalia 
Michalak, Kalina Wawrzyniak, Katarzyna Wojtaszak          
i Kornelia Kubiczak. Po roku pracy zastęp postanowił 
reaktywować 21 Harcersk ą  Wodną. Drużynę Spotkał 
się też z byłymi członkami tej drużyny. Kronika 21 
WDH wspomina: „Przyniesione przez żeglarzy przed-
mioty (zdjęcia, plakietki, a nawet kołnierz od munduru 
żeglarskiego) przybliżyły nam działalność tamtej 
drużyny. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym har-
cerskim kręgiem. Słowa padające z ust byłych człon-
ków podbudowały nas i zachęciły do dalszej pracy. 
Rezultatem tego był rozkaz L9/2004, który powołał na 
okres próbny 21 WDH Hals.  

W roku 2006, Kornelia Kubiczak w opisie dzia-
łalności drużyny stwierdziła: „Naszym głównym 
zajęciem są jednak sporty wodne: kajakarstwo, 
pływanie i żeglowanie oraz serfowanie. Obecnie 
współpracujemy z Mosińskim Klubem Żeglarskim, 
który udostępnia nam sprzęt i bazę żeglarską”.2  

Na przystani MKŻ drużyna organizowała własne 
biwaki i przyrzeczenia harcerskie, a także biwaki 
Szczepu. Tu kończył się także harcerski rajd 
Achtersztag – jedna z drużynowych inicjatyw. Harce-
rze 21 WDH kultywowali tradycje żeglarskie, zdoby-
wając patenty na organizowanych przez Klub kursach 
żeglarskich. W czasie akcji „Lato pod żaglami” pra-

                                                
2
 E. Szydłowska, Dzieje harcerstwa..., s. 104. 

cowali jako wolontariusze i opiekunowie na obozach 
organizowanych przez MKŻ w Dymaczewie Nowym. 
Jednocześnie brali czynny udział w najważniejszych 
wydarzeniach dla Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
takich, jak np. jubileusz 15-lecia Klubu w czerwcu 
2006 r. o czym wspomina harcerska kronika: „Przyję-
cie organizowaliśmy również my – harcerze-żeglarze!” 
Włączyliśmy się w przygotowanie „Kawiarenki pod 
żaglami” oferując własne wypieki ciast. Jednak 
głównym gwoździem programu był koncert szant, 
którym się zajęliśmy. Wraz z harcerzami z 19 DH, 
instruktorami oraz przyjaciółmi harcerstwa zadedy-
kowaliśmy wspaniałe piosenki żeglarskie. Wspaniała 
atmosfera towarzyszyła do wczesnych godzin rannych, 
a obecność wśród nas wilków morskich zaszczepiła           
w nas kolejną dawkę chęci żeglowania! Ahoj!”3 

Drużyna działa do dnia dzisiejszego. Kolejnymi 
drużynowymi byli: Rozalia Michalak, Kalina Wawrzy-
niak, Michał Janecki, Katarzyna Górecka i obecnie jest 
nim Michał Górecki, członek Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego. 

 
Biwaki szkolne i nie tylko 

Klub udostępnia swoją przystań, a także własne, 
żeglarskie umiejętności szkołom z terenu Gminy 
Mosina. Zanim rozpoczną się obozy „Lata pod 
żaglami” już w czerwcu na Przystani Żeglarskiej          
w Dymaczewie Nowym klubowicze stawiają namioty, 
z których od lat chętnie korzystają, organizując tu 
uczniowskie biwaki okoliczne szkoły: Szkoła Podstawo- 

Rogalinek, SP Pecna, SP nr 2 Mosina, Gimn. Nr 2 
Mosina, SP Krosno,  SP Rogalin, Gimn. Czempiń oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosi-
nie. Dzieci i młodzież uczą się tu samodzielności. 
Poznają też podstawy sportów wodnych: żeglarstwa         
i kajakarstwa. Z Przystani Żeglarskiej w Dymczewie 
Nowym korzystali także wielokrotnie ministranci, dla 
których biwaki organizował tu przy współpracy 
klubowiczów ks. Krzysztof Różański.  

„Biuletyn Mosiński” opisał jeden z biwaków 
SOSW w Mosinie z czerwca 2002 r.: „Dzieci czekało 
mnóstwo atrakcji. W ciągu dnia pod hasłem 
zdobywania stopni żeglarskich uczestniczyli w zaba-
wach i grach ruchowych przybliżających im tematykę 
żeglarską. Największą atrakcją dnia było pływanie po 
Jeziorze Dymaczewskim Omegami pod sterami pana S. 
Tubisa i J. Szynklewskiego. Życzliwość i uśmiech 
sterników sprawiły, że dzieci czuły się na wodzie 
bezpiecznie, niektóre nawet próbowały swych sił za 
sterem. Obaj panowie poświęcili swój wolny czas oraz 
udostępnili sprzęt nieodpłatnie, za co im bardzo 
dziękujemy. Uwieńczeniem każdego dnia było pieczenie 
kiełbasek przy wspólnym ognisku oraz śpiewanie szant. 

                                                
3
 Kronika 21 WDH. 
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Uczniowie uczyli się samodzielności, odpowiedzial-
ności, a także współdziałania w grupie. Pobyt na biwa-
ku był bardzo udany, odjeżdżając wszyscy jednogłośnie 
wyrazili chęć przeżycia podobnej przygody w roku 
przyszłym. Z życzliwości Mosińskiego Klubu Żeglar-
skiego skorzystały również dzieci przebywające na 
leczeniu sanatoryjnym w Ludwikowie, które raz w ty-
godniu w miesiącu lipcu mogły żeglować po Jeziorze 
Dymaczewskim żaglówkami.”4 

 
Regaty Olimpiad Specjalnych 

Od kilku lat Mosiński Klub Żeglarski udostępnia 
swoją przystań, a także współpracuje przy organizacji 
Olimpiad Specjalnych. Inicjatorem tych sportowych 
imprez jest działający przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Mosinie Klub Olimpiad 
Specjalnych „Elegant”. Tworzą go nauczyciele – 
pasjonaci sportów wodnych, wśród których są także 
członkowie MKŻ. Idea Olimpiad Specjalnych na-
rodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. 
ubiegłego wieku, kiedy siostra prezydenta Johna 
Kennedy’ego podjęła się stworzenia międzynarodowej 
organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dziś ruch Olimpiad Specjalnych obejmu-
je ponad 4 miliony zawodników na całym świecie.  

W Dymaczewie Nowym w ramach tych Olimpiad 
odbywają się regionalne regaty żeglarskie i kajakar-
skie, na które przyjeżdżają zawodnicy z różnych wiel-
kopolskich klubów. Zadaniem tych regat jest przy-
gotowanie uczestników do startu w zawodach ogólno-
polskich.  

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska relacjonuje III 
Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych w roku 
2013: „Wszyscy uczestnicy są doświadczonymi zawo-
dnikami i doskonale odnajdują się na naszej przystani. 
Ze względu na piękną aurę, z której było aż żal nie 
korzystać, odbyło się krótkie rozpoczęcie obozu, po 
czym łódki zostały otaklowane, kajaki zwodowane             
i rozpoczęły się treningi pod bacznym okiem naszych 
sprawdzonych sterników panów Leona, Staszka, Jarka, 
Tomka i Romana [Leon Fiedziuszko, Stanisław Tubis, 
Jarosław Szynklewski, Tomasz Grabus Roman 
Marcinkowski– przyp. red.]. Zabawa na wodzie 
skończyła się chwilę przed kolacją. Wieczorem 
przygotowane zostało ognisko z kiełbaskami, przed 
którymi mieliśmy możliwość obejrzenia wspaniałego 
przedstawienia przygotowanego przez grupę teatralną 
Bezsenni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego z Szamarzewskiego w Poznaniu, prowadzo-
ną przez państwa Kingę i Krystiana Reszel, po którym 
prowadzone były zajęcia z arteterapii i malowania 
ciała. Po ognisku pełni pozytywnych wrażeń poszliśmy 

                                                
4
 A. Kwiatek, Wspomnienia z biwaku, w: „Biuletyn Mosiński” nr 

8/2002, s.22. 

spać. Następnego dnia po porannej toalecie i pysznym 
śniadaniu, przy pięknej pogodzie nastąpiło uroczyste 
otwarcie rozpoczęcie regat, przy hymnie Olimpiad 
Specjalnych została wciągnięta flaga i odcztana 
przysięga Olimpiad Specjalnych. Regaty rozpoczęły się 
od zawodów kajakowych K200 i K500, po których 
przystąpiliśmy do regat żeglarskich (…) Po regatach 
przyszedł czas na najmilszą część każdych zawodów. 
Panie wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego – Anna Załuska-Kwiatek, Renata 
Pawłowicz, komandor Paweł Maciejewski, Stanisław 
Tubis, wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego Zwią-
zku Żeglarskiego pan Roman Bartkowiak, wręczyli 
medale i drobne upominki każdemu zawodnikowi. 
Nagrodzeni zostali wszyscy bez wyjątku. Każdy był              
i czuł się zwycięzcą, a to dzięki prawdziwej olimpijskiej 
postawie, zdrowej rywalizacji i pogodzie ducha każde-
go uczestnika.” 5 

Organizowane od szeregu lat regaty kajakowe i że-
glarskie Olimpiad Specjalnych stały się już tradycją             
i weszły do kalendarza imprez MKŻ. Szczególnie 
cieszy fakt, że z każdym rokiem przybywa uczestni-
ków tej imprezy rośnie również poziom sportowy               
i organizacyjny. 

 
Żeglarski Dzień Dziecka 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach całej gmi-
ny, wielokrotnie na Przystani Żeglarskiej w Dymacze-
wie Nowym odbywały się imprezy z okazji „Dnia 
Dziecka” organizowane przez Klub, także przy współ-
pracy z innymi organizacjami, czy jednostkami.               
W 2013 r. taki Dzień Dziecka dla dzieci najbliższej 
okolicy MKŻ przygotował przy współpracy z Radą 
Sołecką Dymaczewa Nowego: „Największym zaintere-
sowaniem dzieciaków cieszyła się przejażdżka na 
klaczce zwanej Myszą. Obsługę wierzchowca prowa-
dziła Agnieszka Bręczewska. Wysoka dmuchana ściana 
wspinaczkowa obsługiwana była przez członków klubu 
Pawła Kluczyńskiego i Jarosława Wajsa. Dzieci mogły 
z niej skorzystać dzięki uprzejmości innego klubowicza 
Tomasza Buczyńskiego, który na co dzień prowadzi 
firmę rozrywkową. Stanowisko strzeleckie, na którym 
dzieci próbowały swoich sił w paint-ballu zapewniła 
Aleksandra Woroch. Rejsy żaglówkami oraz pozostałe 
atrakcje prowadzili członkowie MKŻ. Kiełbaski              
z grilla, pizza, słodycze oraz kawa, herbata i napoje 
były miłym i smacznym uzupełnieniem sobotniego po-
południa. Do zobaczenia za rok.” 6 

                                                
5
 Anna Skorczyk, III Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych w 

Żeglarstwie i Kajakarstwie, w: „Gazeta Mosińsko-Puszczykowska” 
lipiec/sierpień 2013, s. 26.   
6
 Żeglarski Dzień Dziecka, w: „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” nr 

6, 15 V 2013 r. 
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Opisany w „Faktach Mosińsko-Puszczykowskich 
„Dzień Dziecka” z 2013 roku nie był jednorazową 
imprezą dla najmłodszych. Odbyło się kilka takich 
imprez, od czasu zainstalowania się MKŻ w Dyma-
czewie Nowym, choć nie zawsze pozwalał na to na-
pięty w tym okresie kalendarz zadań.   

 
Mistrzostwa Gminy Zakładów Pracy 

Żeglarskie Mistrzostwa Gminy Zakładów Pracy 
organizowane przez MKŻ mają już kilkuletnia tradycję 
i cieszą się coraz większą popularnością. W roku 2012, 
trzecie z kolei takie mistrzostwa opisał „Merkuriusz 
Mosiński”: „Po raz trzeci na przystani żeglarskiej             
w Dymaczewie Nowym odbyły się regaty zakładów 
pracy Gminy Mosina. W regatach zorganizowanych  
29 września 2012 roku przez MKŻ i OSiR przy współ-
finansowaniu przez Gminę Mosina, wzięło udział 11 
załóg reprezentujących firmy zrejestrowane na naszym 
terenie. Przy okazji regat firmowych odbyły się 
jednocześnie mistrzostwa SOSW Mosina dla pra-
cowników o puchar Dyrektora Szkoły. Regaty odbywa-
ły się metodą przesiadkową tzn. każda załoga na każdej 
łódce. Odbyło się 11 biegów, tyle ile było startujących 
załóg. Słabnący wiatr groził przedwczesnym zakończe-
niem regat, więc sternicy musieli wykazywać się nie 
lada kunsztem w szukaniu wiatru, jednocześnie zwrac-
ając uwagę na pozycje przeciwników. Najlepszym           

w zmaganiach z przeciwnikami i wiatrem okazał się 
Włodzimierz Morawski z firmy MAGA produkującej 
urządzenia masarskie, drugie miejsce zajęła załoga 
Fotoplastyka-Rybczyńscy ze sternikiem Bartoszem Ryb-
czyńskim, trzecie miejsce zdobyła załoga firmy 
reklamowej Sławomira Mielcarka ze sternikiem Pa-
włem Maciejewskim. Dalsze miejsca zajęły repre-
zentacje: Zespołu Szkół Nr 2 Mosina, RDM Sowinki, 
Restauracja Adamo, trzy zespoły SOSW Mosina, OSiR 
Mosina i gościnnie występująca, załoga Szpitala 
Ortopedycznego prof. Degi. Ogłaszając wyniki regat 
komisja sędziowska, koledzy B. Fischer i H. Kociemba, 
podkreślali zachowanie zasad fair play podczas wyści-
gów. Po wręczeniu pucharów, medali, nagród uczestni-
cy regat regenerowali siły zajadając się pysznym bigo-
sem sponsorowanym przez A. Bilskiego i uzupełniając 
płyny dzięki R. Binkowskiemu z Bilard-Baru. Przy 
szantach i pieczonych kiełbaskach na ognisku żeglar-
skie wspominki trwały do późnych godzin wieczornych. 
Uczestnicy regat na odchodnym nie mówili „do widze-
nia”, a „do zobaczenia za rok” dziękując organizato-
rom za wspaniałą zabawę.”7 

Podobnie jak inne imprezy popularyzujące żeglar-
stwo Mistrzostwa Gminy Zakładów Pracy stały się sta-

                                                
7 III Mistrzostwa Gminy zakładów pracy w żeglarstwie, w: 
„Merkuriusz Mosiński” nr 10/105, październik 2012, s.39.  

łym jesiennym punktem w kalendarzu imprez MKŻ.  
W 2016 roku odbędą się po raz siódmy.     
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XIII. Sportowe rywalizacje 

 
 

Od początku istnienia MKŻ, wśród wielu celów 
działalności Klubu było również promowanie i zachę-
canie klubowiczów do sportu. Miejscem rywalizacji 
początkowo stało się Jezioro Dymaczewskie. Z czasem 
klubowicze zaznaczyli swój udział w regatach wielko-
polskich, jak i ogólnopolskich i to z sukcesami.  

Już w pierwszym sezonie działalności w roku 1991 
przeprowadzono dwukrotnie „Regaty na Omegach” 
pomiędzy Mosińskim Klubem Żeglarskim a Klubem 
„Saling” z Puszczykowa. Zawody wygrał MKŻ. Idea 
konfrontacji z sąsiednim klubem przetrwała przez 
następne sezony, w czasie których wielokrotnie orga-
nizowano podobne zawody. Zasadniczym celem tych 
zmagań była integracja środowiska żeglarskiego, 
zdobywanie doświadczenia, jak też podnoszenie umie-
jętności żeglarskich.1 

 
 Regaty o Puchar Burmistrza Gminy Mosina  

Puchar jest fundowany przez Burmistrza 
Gminy Mosina, a regaty są jedną z atrakcji 
odbywających się w maju Dni Mosiny. Regaty 
odbyły się po raz pierwszy 7 maja 1995 r. na 
otwarciu sezonu MKŻ.  

 Przechodni Puchar Komandora MKŻ 
Na zakończenie sezonu żeglarskiego na Jezio-
rze Dymczewskim od 1999 r. między klubowi-
czami odbywa się rywalizacja o „Przechodni 
Puchar Komadora MKŻ”. 

 Puchar Jeziora Dymczewskiego  
Od 2005 roku klubowicze rozgrywają regaty         
o „Puchar Jeziora Dymaczewskiego”. Jest to 
impreza składająca się z cyklu regat rozgry-
wanych corocznie, przez cały sezon żeglarski. 
Wszystkie zawody pucharowe, ustalone 
jeszcze przed początkiem sezonu, wliczają się 
do ogólnego rankingu, który ma wyłonić 
najlepszych żeglarzy całego sezonu. 

 Regaty jubileuszowe 
Z okazji 10-ecia, 15-lecia i 20-lecia pod koniec 
sezonu przeprowadzono regaty jubileuszowe.  
 

Żeglarskie sukcesy 
 

Zdobyta wiedza pozwoliła z czasem na starty poza 
macierzystym akwenem, w regatach rangi mistrzo-
wskiej. Pierwszym takim występem może pochwalić 
się załoga: Jarosław Szynklewski, Jacek Madej i Mate- 

                                                
1
 Mosiński Klub Żeglarski, 15 lat działalności, Mosina 2006 r. s. 17. 

 
 

usz Kunicki, która 30 kwietnia 1994 r. uczestniczyła w 
Mistrzostwach Polski Budowlańców w klasie „Omega” 
zajmując XVI miejsce.  

W swojej historii Klub odnotował kilka znaczą-
cych sukcesów sportowych. Ich autorami byli młodzi 
żeglarze, członkowie MKŻ. Początkowo próbowali oni 
swoich sił w regatach rozgrywanych głownie na Jezio-
rze Kierskim. Pierwszymi zawodami były przesiadko-
we regaty organizowane przez KS Poznania w lipcu 
2004 r. Paweł Kluczyński z załogą: Dominik Krawiec  
i Nikodem Krawiec, zajęli w nich 5 miejsce. W sezonie 
2004 załoga ta wraz ze sternikiem Pawłem Klu-
czyńskim wystartowała jeszcze 2 razy – w regatach 
„Błękitna Wstęga Kiekrza” oraz w regatach o Puchar 
Komandora WKŻ Wolsztyn, gdzie zajęła I miejsce.  

 
Kolejne sukcesy klubowiczów w klasie „Omega 

Standard”: 
 
2005 – I miejsce: XI Ogólnopolskie Regaty 
Barbórkowe – Konin 2005 
I miejsce: regaty organizowane przez  HKŻ – 
Kiekrz 2005 
I miejsce: Zakończenie Sezonu – Kiekrz  2005 
III miejsce: Mistrzostwa Wielkopolski Jachtów 
Turystycznych – Kiekrz 2005 
 
W maju 2005 r. na Międzynarodowym Zlo-cie 

Horneta w Wolsztynie, reprezentanci Klubu Adam 
Widok z synem zdobyli 4 miejsce  w końcowej klasyfi-
kacji pływając na swoim prywatnym jachcie klasy 
„Hornet”.  

Sezon 2006 to start w 3 imprezach. m.in. w Pucha-
rze Polski Jachtów Kabinowych na Jeziorze Powi-
dzkim, który dał zwycięstwo załodze: Paweł 
Kluczyński, Michał Wilczak i Szymon Stachecki.            
W 2007 r. liczne sukcesy i zdobyte doświadczenie 
regatowe pozwolił na zdobycie sponsora – Wyższej 
Szkoły Zarządza-nia i Bankowości w Poznaniu, który 
ufundował nowe żagle i opłacił starty. Sezon obfitował            
w liczne sukcesy. Pierwszym z nich było zwycięstwo 
na Jeziorze Dominickim w Boszkowie. Następnie start 
w głównej imprezie sezonu – Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych w Zar-
zeczewie (Zalew Włocławski), na których załoga: 
Paweł Kluczyński, Szymon Stachecki i Paweł Klem-
czak zdobyła tytuł Mistrza Polski w klasie „Omega 
Standard”. Kolejnymi regatami zaliczanymi do Pu-
charu Polski Jachtów Kabinowych były zawody w Po-
widzu – 2 miejsce załogi: Paweł Kluczyński, Szymon 
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Stachecki i Bartek Rybczyński. 4 zawodami były 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów 
Kabinowych w Giżycku rozgrywane na Jeziorze 
Niegocin. Start w zawodach dał kolejne zwycięstwo 
załodze w składzie: Szymon Stachecki, Nikodem 
Kujawa i Wojciech Sawala. Wygrana w tych zawodach 
zaowocowała zdobyciem cennych nagród, w tym 
zaburtowego silnika elektryczne-go, którego startująca 
załoga postanowiła oddać bezpłatnie w posiadanie 
klubu MKŻ.  

W 2009 r. po rocznej przerwie, nasi klubowi repre-
zentanci w składzie: Dominik Krawiec, Nikodem Kra-
wiec i Magdalena Wysokińska wystartowała w 2 im-
prezach. Pierwszą z nich były regaty PPJK w Powidzu 
zakończone 3 miejscem w klasie „Omega Standard”. 
Drugie zawody to regaty Puchar Polski klasy „Omega”                  

 

i zwycięstwo w klasie „Omega Klasyczna”. 
W sezonie 2014 r., w okresie zimowym, przy zaanga-
żowaniu wielu członków MKŻ przeprowadzono 
remont łodzi oraz wykonano wózek slipowy poz-
walający na wygodne wyciąganie klubowej „Omegi” 
po każdorazowym pływaniu. Członkowie sekcji 
regatowej zaliczyli 3 imprezy. Pierwszą był regaty 
otwarcia sezonu na j. Kierskim. Załoga w składzie: 
Paweł Kluczyński, Łukasz Stachowiak i Krystian 
Bilski zajęła 4 miejsce. Kolejnymi zawodami były 
regaty Pucharu Polski klasy „Omega” w Wieleniu. 
Załoga, w podobnym składzie jak poprze-dnie zawody, 
wywalczyła 22 miejsce, dzielnie walcząc leciwą 
klubową „Omegą” z załogami dysponującymi znacznie 
lżejszymi i nowszymi łodziami. Ostatnią imprezą 
sezonu były zawody Pucharu Polski klasy „Omega”          
w Chodzieży, na których reprezentacja MKŻ składała 
się z: Paweł Kluczyński, Łukasz Stachowiak i Aleksan-
dra Stachowiak. Ponownie braki sprzętowe pozwoliły 
na zajęcie 17 miejsca. 

W 2015 r. po zakupie przez Klub nowego regato-
wego masztu i żagli załoga: Paweł Kluczyński, Łukasz 

Stachowiak i Krystian Bilski zaliczyła zawody 
otwarcia sezonu na Jeziorze Kierskim zdobywając 3 
miejsce w swojej klasie. 

 
Najważniejsze osiągnięcia w klasie „Omega 
Standard”: 
 
I miejsce – Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
Jachtów Kabinowych – Zarzeczewo 2007 r. 
I miejsce – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Jachtów Kabinowych – Giżycko 2007 r. 
I miejsce – Regaty Pucharu Polski Jachtów 
Kabinowych – Powidz 2006 r. 
II miejsce – Regaty Pucharu Polski Jachtów 
Kabinowych – Powidz 2007 r. 
III miejsce – Regaty Pucharu Polski Jachtów 
Kabinowych – Powidz 2009 r. 
I miejsce – Regaty Pucharu Polski klasy Omega – 
Lubiatów 2009 r. 
 

Spływy kajakowe 
 

W maju 2002 r. MKŻ zorganizował spływ 
kajakowy po Kanale Mosińskim jako atrakcję Dni 
Mosiny. Ta nowa, wodna rywalizacja związana była z 
pojawieniem się w klubie Pawła Jęchorka, byłego 
kajakarza i trenera kajakarstwa. Zwycięzcami zostali: 
Paweł Jęchorek (I), Franciszek Michalak (II) i Tomasz 
Buczyński (III). 

Z czasem zdobyte doświadczenie pozwoliło na 
starty w większych imprezach. Jednym z takich startów 
był I Ogólnopolski Ekstremalny Rajd na Orientację 
„Próba Mamuta” rozegrany w październiku 2003 r.            
w Gdańsku. Kajakarze z MKŻ Paweł Jęchorek i To-
masz Buczyński wystartowali na trasie kajakowej             
o długości 80 km z limitem czasowym 15 h. i zdobyli   
I miejsce.  
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XIV. Z dziennika pokładowego 
 
 
W okolicznościowej publikacji z roku 2006 wyda-

nej na 15-lecie Klubu, Henryk Kociemba napisał: 
Każdy klub żeglarski, nasz Mosiński Klub Żeglarski 
też, stara się, aby członkowie, żeglarze młodsi bez 
koniecznego doświadczenia i stażu, a także ci starsi, 
doświadczeni, mogli doznać pełni żeglarstwa. Pełni, to 
znaczy poznać cudowne polskie akweny żeglarskie, 
wspaniałą polską przyrodę, mieć możliwość żeglowa-
nia przed siebie przez wiele mil i wiele dni, spotkania 
różnych warunków pogodowych, flauty i sztormu, 
jeziora spokojnego jak lustro i wzburzonego, groźnego, 
wymagającego już ciężkiej walki z żywiołem. Pełnia 
żeglarstwa, to nowe trasy żeglugowe, kanały, gdzie bez 
silnika i znajomości przepisów ani rusz, gdzie śluzy,           
a w nich kłopotów co niemiara. To nowe otwierające 
się jeziora, biwaki w bindugach, rozbijanie namiotów, 
noclegi na jachcie stojącym na kotwicy, na którym 
trzeba wyznaczyć nocną wachtę kotwiczną, aby zrywa-
jący się w nocy wiatr nie zepchnął nas w niebiezpie-
czeństwo. Pełnia żeglarstwa to także nowe przystanie, 
nowe  porty, nowe manewry i cumowania w tych por-
tach,  koncerty, śpiewanie szant, odwiedziny tawern,            
a także wypicie piwka wieczorem. To brak wiatru, 
gładziutkie jezioro i zbliżająca się noc, dobijanie po 
ciemku do bindugi, rzucanie kotwicy i cumowanie do 
drzew, rozpalanie ogniska i wreszcie napicie się gorą-
cej herbaty i spałaszowanie kiełbaski upieczonej           
w ognisku, już bez musztardy, bo nie chciało jej się 
szukać po ciemku… .”1 

Od początku swojej działalności członkowie Mo-
sińskiego Klubu Żeglarski wypływali na rejsy po 
większych akwenach wodnych. Organizowali też 
klubowe rejsy – mazurskie, morskie, a z czasem i ocea-
niczne, by doskonalić swoje umiejętności, przekazy-
wać je dalej młodym adeptom żeglarstwa, a także – 
poczuć pełnię żeglarstwa. Do tradycji Klubu należą 
także rejsy rodzinne. Na Wielkie Jeziora Mazurskie,           
a także na Bałtyk klubowicze wypłynęli już w roku 
1991. Od roku 2005 MKŻ zaczął organizować 
mazurskie obozy żeglarskie dla młodzieży, które 
przeniosły się także na Zalew Wiślany. W roku 2010, 
pojawiła się kolejna, klubowa inicjatywa – morskie 
rejsy dla seniorów. Do roku 2015, oprócz Morza Bałty-
ckiego, klubowicze przemierzali wody Morza Śród-
ziemnego, Adriatyku, a nawet Morza Karaibskiego.  

 
 

                                                
1
 Mosiński Klub Żeglarski, 15 lat działalności, Mosina 2006 r. s. 22. 

 
 

Dwa tygodnie z życia żeglarza z „łapanki” 
Kinga Tubis 

Z kroniki „Mosińskiego Klubu Żeglarskiego”, 
 rok 1999. 

Nie jestem prawdziwym żeglarzem, ale z racji 
tego, że jestem córką żeglarza dałam się namówić na 
dwa cholernie długie tygodnie na mazurskich jezio-
rach. 

Kiedy w Giżycku zobaczyłam naszą łajbę zrobiło 
mi się słabo. W środku moje 173 cm wzrostu okazały 
się przekleństwem. Łóżko, które zwą koją, było za 
krótkie. W nogach wpakowali mi stertę kapoków. Do 
tego wszystkiego przez cały czas bujało. Wierzcie mi 
lub nie, ale na jeziorze też można się nabawić choroby 
morskiej, „Cudownie”. 

Życie z komandorem też nie było łatwe (szcze-
gólnie, gdy rzuca palenie), żeglowanie jeszcze gorsze. 
Do steru wcale mnie z własnej woli nie puszczał. Dwa 
tygodnie obsługiwania foka i moje ręce pokryły się 
pęcherzami. Ale nic to. Błogosławieństwo! Kapitan 
pośliznął się i nawalił mu kręgosłup. Zacieram ręce, bo 
wreszcie będę mogła sama dowodzić tą skorupą. 
Okazuje się, że mam wrodzony talent do pływania          
w jednym miejscu. 

Najgorszym przeżyciem była przeprawa przez ślu-
zę. Kapitan krzyczy w prawo, a ja ster w lewo. Przez 
mój drobny brak koordynacji ruchu o mało nie skaso-
waliśmy sąsiedniej załogi.  

Wrzask, płacz, nerwówka. Już chciałam wysko-
czyć i iść brzegiem do Giżycka.  

Dwa tygodnie wreszcie minęły, a ja jakby mi tego 
było mało, zapisałam się na kurs żeglarski. Zakocha-
łam się w tym sporcie. Mam nadzieję i w przyszłym 
roku „załapać się” na kolejny rejs.  

Autorka opisała swój pierwszy mazurski rejs. Dziś 
posiada stopień żeglarza jachtowego. 

 

Rejsy pod trójkolorową banderą 
 – Chorwacki rejs, rok 2002 

Leszek Wiatrak 
Z publikacji „Mosiński Klub Żeglarski, 15 lat 

działalności” 
Chorwacki rejs miał odbyć się pod banderą biało-

czerwoną, lecz splot okoliczności, które nastąpiły po 
naszym przyjeździe na miejsce sprawił, że biało-
czerwoną zamieniliśmy na trójkolorową banderę 
chorwacką. Podróż do Chorwacji trwała 25 godzin.  
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Wyjechaliśmy z Pecnej siedmioosobową grupą 11 
października 2002 r. o godz. 13.00, przez Wrocław i 
Ku-dowę – na czeskiej granicy byliśmy ok. 20.00. Do 
Austrii wjechaliśmy o północy, a o 2.00 spotkaliśmy 
się w Wiedniu z Józkiem – ósmym uczestnikiem rejsu  
i od tej chwili jechaliśmy kolumną składającą się z 
trzech samochodów na Graz i Maribor. Przed 4.00 
przekroczyliśmy granicę Słowenii, a godzinę później 
granicę Chorwacji. Stamtąd kierujemy się na Zagrzeb, 
Karlovac, Gračac, Zadar. Około 10.00 jemy śniadanie 
w Restarante Karan, gdzieś niedaleko miasteczka 
Slunj. W Slunj zatrzymujemy się na bardzo krótko, 
tylko po to, by rozprostować nogi. Do Zadaru 
dojeżdżamy około 13.00. Zwiedzamy starówkę i je-
dziemy do Sukošanu, gdzie w marinie ma czekać 
zarezerwowany dla nas jacht. Na miejscu jesteśmy po 
14.00, mamy jeszcze sporo czasu, gdyż planowane 
przejęcie sprzętu ma nastąpić po 18.00. Okazuje się, że 
są problemy – pośrednik nie wywiązuje się z umowy – 
mamy czekać do poniedziałku. Dzięki uprzejmości 
polskich żeglarzy, nocujemy w porcie na dwóch 
małych jachtach. 13 października wstajemy o 9.00. 
Czas się dłuży…Po 16.00 wsiadamy do samochodów          
i jedziemy do Šibenka. Zwiedzamy twierdze i stare 
miasto. Wracamy po 20.00. Jemy kolację i czekamy na 
poniedziałek. Następnego ranka wstajemy późno – 
czekamy na wiadomość. Około 12 dociera do nas 
informacja, że być może dostaniemy chorwacki jacht. 
Godzinę później nastroje się poprawiają – mamy 
pewność, że jeszcze popływamy. Zbieramy nasze 
rzeczy i jedziemy do Zadaru. Tam wchodzimy na 
„Bawarię 36”. Humory w załodze dopisują. Po kolacji, 
którą jemy o 20.00, siedzimy długo w noc, przy 
szklaneczkach. 15 października pobudka o 7.00, zapo-
znajemy się z mechanizmami jachtu, robimy zakupy,         
a jeden z kolegów jedzie samochodem do Sukošanu po 
rzeczy, których zapomnieliśmy zabrać poprzedniego 
dnia. Z portu wychodzimy o 12.00. Po sześcio-
godzinnym pływaniu rzucamy kotwicę między wyspa-
mi Sestrunj i Rivanj. Rozpoczynają się pierwsze nocne 
wachty. Następnego dnia po 10.00 płyniemy na 
spotkanie Sirocco. Planowany kurs na Dubrownik. 
Mijamy lewą burtą na w pół zatopiony wrak statku         
i wychodzimy na pełne morze, trafiamy na trudne 
warunki atmosferyczne, siła wiatru dochodzi do 8 st. 
B. Po dobie spędzonej w warunkach sztormowych 
dopłynęliśmy zaledwie na wysokość Zadaru. Zmienia-
my plany – płyniemy na północ. 17 października          
o 17.00 przybijamy do pirsu w miejscowości Molat, 
leżącej na wyspie o tej samej nazwie. Uzupełniamy 
wodę, zamawiamy chleb w piekarni i zwiedzamy 
miasteczko. Noc spędzamy w porcie. Wczesnym ran-
kiem  następnego  dnia  odbieramy  zamówienie 20 bo- 

 

chenków chleba i o 8.30 uciekamy z portu z powodu 
wysokiej fali i silnego wiatru. O 9.00 kotwiczymy w 
osłoniętej przed wiatrem zatoce wyspy Molat, tam 
część załogi bierze morską kąpiel. O 12.00 rwiemy 
kotwicę, opływamy Molat i zmierzamy na północ              
w kierunku Silba, rzucamy kotwicę, lecz około 20.30 
wiatr zmienił kierunek, dmuchnęło i zaczęło nas znosić 
na skały. Decydujemy się na wyjście w morze – 
pływamy cała noc i następny dzień do zmroku. 19 
października o 18.30 cumujemy w porcie Mali Lošinj. 
Podczas nocnego spaceru zwiedzamy miasto. 

Następnego dnia od rana robimy zakupy, pobie-
ramy paliwo i po 10.00 zostawiamy port za rufą. 
Płyniemy cały dzień i noc. Około 9.00 21 października 
zawijamy do miasta Rovinj. Zwiedzamy, robimy 
zakupy i wypijamy po kufelku piwa. O 12.00 wycho-
dzimy w morze i po 6 godzinach rejsu dopływamy do 
Puli. Prawą burtą mijamy rezydencję byłego przy-
wódcy jugosłowiańskiego Josipa Broz Tito. Zaskakują 
nas pozytywnie bardzo przystępne ceny w marinie. 
Delektujemy się winem i spacerujemy w deszczu. 
Następnego dnia od rana zwiedzamy miasto – amfi-
teatr, katedra, forum. Mamy mało casu, a tak dużo do 
oglądania…O 16.00 odchodzimy od kei, płyniemy na 
Krk okrążając od północy wyspę Cres. Żeglujemy 
nocą. Po śniadaniu 23 października zapada decyzja, że 
zawiniemy do Baški na Krk. O 12.00 kapitan informuje 
załogę o skróceniu rejsu o 2 dni. Jacht musi oddać 24 
października do godz. 9.00, a nie jak to było ustalone 
wstępnie 26 października. W związku ze zmianą pły-
niemy bezpośrednio do Zadaru. Powoli sprzątamy łód-
kę, przygotowując ją do oddania. O 19.00 na wysoko-
ści wyspy Vir trafiamy na potężną burzę, która unie-
możliwia na wejście do Zadaru. Burza przechodzi 
dopiero o około 2.00 w nocy. Do godziny 6.00 pły-
wamy w pobliżu wejścia do Kanału Zadarskiego 
czekając aż się rozwidni. Do portu zawijamy przed 
9.00. Jacht opuszczamy o 9.15. Pakujemy bagaże do 
samochodów, opuszczamy marinę i Zadar. Do 17.00 
jedziemy wzdłuż wybrzeża w kierunku Rijeki. Na noc 
zostajemy w Novim Vindolskim. Za 120 euro wy-
najmujemy całe piętro domu. Nasi gospodarze są 
bardzo sympatyczni i bardzo chętnie spędzają z nami 
na pogawędce część wieczoru. Wyjeżdżamy stamtąd        
o 10.15 następnego dnia i kontynuujemy naszą podróż 
wzdłuż wybrzeża. W ramach rekompensaty za nieu-
dane zdobycie Krk z wody, o 11.00 wjeżdżamy na 
wyspę po długim moście, który łączy ją z lądem i pie-
czętujemy nasz pobyt krótkim postojem. W Rijece 
jesteśmy o 11.50, w Opatji o 13.00 i Lovranie o 13.20. 
Wracamy do Rijeki i kierujemy się w stronę granicy ze 
Słowenią, którą przekraczamy o 15.40. Jedziemy przez 
Kozinę,  Ljubjanę,  Maribor,   Graz,   Wiedeń.   Austrię  

 

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

56



opuszczamy po 24.00. Mijamy Brno, Svitavy, Hradec 
Králové. Granicę polską osiągamy o 8.45 na przejściu 
Náhod-Kudowa, przekraczamy ją dopiero o 9.30,            
ze względu na duży zator graniczny. 26 października         
o godz. 18.00 kończę wyprawę, przekraczając próg 
własnego domu.  

 
Wspomnienie z rejsu... 

Zenon Kolendowicz 
Rejs po Bałtyku 23 – 28 sierpnia 2004 

Z Kroniki „Mosińskiego Klubu Żeglarskiego” 
 
Po załatwieniu wszystkich formalności oraz zała-

dunku, paliwa, wody i jedzenia około godz. 21.00 
wyszliśmy z Kołobrzegu w kierunku Bornholmu.  

O 7.00 rano zawinęliśmy do portu Nekso, drugiego 
co do wielkości portu na Bornholmie. Mieszkał tu         
w latach 1877 – 1833 sławny duński pisarz – Martin 
Andersen. Dzisiejsza architektura jest nową wersją 
powojenną, ponieważ miasto zostało zniszczone pod-
czas dywanowych nalotów sowieckich bombowców, 
chociaż Niemców nie było już w mieście. Zrekonstru-
owano tylko 175 budynków.  

Zacumowaliśmy na jeden dzień, by zwiedzić mia-
sto. Następnie popłynęliśmy na Chrystiansø – granito-
wą wyspę o bardzo ciekawej historii . Kiedyś była to 
osada rybacka, gdzie mieszkało 200 osób. Później 
zamieszkał tam duński król – Christians (1584), który 
rozpoczął budowę fortyfikacji. Wyspa stała się waż-
nym portem.  

W latach 1800 – 1911 wyspa była więzieniem. 
Pozostały jeszcze koszary i budynki dla aresztantów. 
Christainsø jest połączone z sąsiednią wyspą 
Frederikso zwodzoną kładką. Obie wyspy otoczone są 
murami obronnymi.  

Na wsypę trzeba dowozić słodką wodę, ponieważ 
nie ma na niej naturalnych źródeł. W specjalnych 
zbiornikach gromadzi się wodę deszczową. Nad malo-
wniczą okolicą góruje latarnia morska. 

Ciekawostka – na wyspie nie ma psów, kotów ani 
myszy.  

Wyruszyliśmy do Allinge – pięknego portu na tej 
wysepce. Odwiedziliśmy urocze restauracyjki oraz 
ruiny średniowiecznego zamku. W drodze powrotnej 
zauważyliśmy „trzy wielbłądy” na skałach, które zo-
stały wyrzeźbione przez morze i wiatr.  

Następny port to Gildheim – miasteczko położone 
tarasowo na granitowych zboczach. Było co zwiedzać: 
XVII-wieczny wiatrak, neoromański kościół (XIX w.), 
restauracyjki i muzea.  

Rankiem obraliśmy azymut na Sweneke. W wygo-
dnym porcie zobaczyliśmy stocznię remontową, 
przetwórnię ryb, stację paliw i przystań dla kutrów 
rybackich.  

Miasteczko liczy 1200 mieszkańców. Zwiedza-
liśmy barokowy kościół z 1683 r. i „Fabrykę Motyli”, 
gdzie można było kupić spreparowane okazy opra-
wione w specjalne ramy.  

Rejs okazał się bardzo udany i wręcz bajkowy.            
Z małą nutką żalu pożeglowaliśmy do Kołobrzegu… 

 
Rejs na Morzu Karaibskim 

Rok 2016 
Henryk Kociemba 

 
Zaczęliśmy na Martynice, na którą przylecieliśmy 

po 9-godzinnym locie z Paryża. Martynika to kawałek 
Francji, rozmawiać da się tylko po francusku, z Marty-
niki pochodziła Józefina – żona Napoleona Bonaparte, 
która wymusiła na nim przywrócenie tam wcześniej 
zniesionego niewolnictwa. Za to, jej pomnik w Port de 
France (stolica Martyniki) pozbawiono głowy – to 
zemsta rdzennych mieszkańców (Kreoli).  

Martynika to cudowna wyspa, wystarczy, jak 
mówią, wetknąć kij od miotły w ziemię, a wyrośnie 
piękne drzewo. Zwiedziliśmy ją dokładnie, autem        
z polską przewodniczką, (która jest Poznanianką), bo 
mieliśmy 2 dni luzu. Z odbiorem jachtu nie było 
większych problemów i rano 28 lutego opuściliśmy 
marinę w La Marin i wyszliśmy na Morze Karaibskie. 

Całe 2 lata sprawdzałem wiatry na Małych Anty-
lach – zawsze prognoza pokazywała piękny pasat E          
o sile 4-5 st. B, a my wychodzimy za wyspę, 
natrafiamy na oceaniczne duże fale i pasat SE! Akurat 
z kierunku gdzie chcemy płynąć. Zamierzaliśmy 
popłynąć na Barbados jednym „skokiem” (to ok. 110 
Mm). Gdyby pasat był taki, jaki powinien być, tzn. E, 
istniała szansa, że w ciągu doby dojdziemy na Barba-
dos. A tu SE! Przy tym wietrze, żegludze ostro na wiatr 
(kąt graniczny na katamaranie to min 45 st.), trwało by 
to 2 a może 2,5 doby. Zrezygnowaliśmy więc z Barba-
dos – idziemy na S. Mijamy St. Lucię w nocy i ok. 
11.00 w południe, zmęczeni dobową żeglugą i tym, że 
dość duża część załogi choruje, zdecydowaliśmy dojść 
do Wysp St. Vincent. Duża oceaniczna fala daje się 
jednak we znaki. 

Na Antylach każda wyspa to państwo. Także St. 
Vincent plus kilkanaście mniejszych wysp o nazwie 
Grenadyny. Tu nie ma marin, staje się na zachodnim 
wybrzeżu w zatoczkach. My stanęliśmy w Zatoce 
Piratów Vilalabou Bay. Tam kręcono znany film 
„Piraci z Karaibów”, pozostało po tym dużo pamiątek, 
zabudowania, szubienica, trumny, itp. Tylko robić 
zdjęcia.. Stajemy na boi, oczywiście gdy tylko poja-
wiliśmy się na wejściu do zatoki podpłynęli tubylcy na 
3 łodziach i każdy z nich oferował pomoc przy 
cumowaniu. Taka pomoc była potrzebna, bo katamaran 
wysoki, boja nisko, a trzeba założyć 2 cumy z każdego 
pływaka. Wreszcie dogadaliśmy się – kosztowało nas 
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to 40 ECD. Należy też zrozumieć to ich jedyny 
zarobek a to państwo wyjątkowo biedne.  

Jesteśmy na boi, wyjść na ląd nie za bardzo bez 
odprawy celnej i imigracyjnej. W locji wyczytaliśmy, 
że tu, w tej zatoce, można dokonać odprawy i biuro 
otwarte będzie o 17.00. 

Czekamy. Urzędnik przyjechał, spokojnie otworzył 
biuro, zaczęło się robić już ciemno… Zrobił odprawę, 
ale tylko celną. Paszportową musimy zrobić jutro na 
wyspie Bequia. Mnóstwo papierów, duże opłaty (bo 
odwiedzamy Park Narodowy) i jesteśmy 2 dni – mu-
simy to z Anią ścierpieć. Załatwiamy sprawę w dwój-
kę. My do urzędnika, a pozostali już się kąpią w Morzu 
Karaibskim. Nazajutrz to samo: my z Anią do urzędu 
imigracyjnego w Port Elizabeth na Beguia, a pozostali 
na lody. Na nieszczęście urzędnika nie było – właśnie 
rano przypłynął wielki wycieczkowiec z 5 tys. tury-
stów, a my czekamy. Następnego dnia odwiedziliśmy 
port Charleston na wyspie Canovan. Wyłapali już nas 
przy wejściu do zatoki w kilka łódek, proponując różne 
usługi: wodę, bagietki po 10 ECD, przygotowanie 
grilla itp. Jutro idziemy na Tobago Cays, więc 
zdecydowaliśmy wziąć wodę po 1 ECD za galon           
i umówiliśmy się z Alfonso na pomarańczowej łódce, 
że przygotuje nam grilla z homarów na bezludnej 
wyspie. Rano ruszamy. 5 Mm i jesteśmy na Tobago 
Cays. To Park Narodowy.  Stoimy. Śniadanko, ponton 
i na rafę koralową. Widoki wysp palmowych cudowne. 
Rafa koralowa raczej uboga. Każdy z nas z maską            
i rurką – oglądamy… 

O 16.00 mamy umówionego grilla. Alfonso przy-
gotował po ½ homara dla każdego, talerz grillowanych 
bardzo dobrych ryb, 2 rodzaje sałatek i wodę. Piwo 
własne. To było wspaniałe, choć kosztowało 1000 
ECD (ok. 400,- USD).  

Rano cumy dziobowe na pokład – idziemy na wys-
pę Grenadę. na południowy jej kraniec, na St. Georges, 
ostatnią wyspę na południu archipelagu Małych Antyli. 
Dalej na południe ok. 100 Mm to już Ameryka 
Południowa. 

Piękna żegluga, wiatr 5 st. B E, na jaki czekaliśmy. 
Duża fala oceaniczna w oknach między wyspami.            
O 16.00 rzucamy cumy w porcie St. Georges, w 
marinie St. Louis. Piękna marina dość pusta, z małym 
ruchem jachtów, przez cała dobę zacumowaliśmy 
chyba tylko my.  

Nowa wyspa – nowe państwo, znów odprawy, 
czekanie i opłaty. Wieczorem wychodzimy pospace-
rować. Miasto jest dość oddalone. Umawiamy się na 
wycieczkę busikiem po wyspie, jutro o 10.00 rano. 
Planujemy całodobowy pobyt.  

Grenada – najbogatsze państwo na Małych Anty-
lach. Ok. 300 km2 i 110 tys. obywateli. Jest niedziela. 
Wszyscy  na  ulicach  w  eleganckich kolorowych stro- 

sjach i w kapeluszach idą do kościołów, których jest tu 
kilka. Raymondo przyjechał ok. 10.00, skasował od 
każdego po 25 USD i jedziemy. Wspaniała roślinność, 
tam rośnie wszystko: cynamon, wanilia, drzewa goź-
dzikowe, drzewa gałki muszkatołowej, drzewa chlebo-
we, banany – przynajmniej z 5 gatunków, cytrusy, 
drzewa kakaowe, krzewy kawowe i jeszcze inne, 
których nie znamy. Rajmondo co chwilę zatrzymuje 
auto, zrywa jakiś owoc i pokazuje: to jest kiść drzewa 
kakaowego, a to owoc gałki muszkatołowej… 

Na wyspach nie ma przemysłu. Wszystko dowozi 
się tu w zamian za te ich delicje.  

Byliśmy nad jeziorem, które powstało w kraterze 
wulkanu, kąpaliśmy się w wodospadach lokalnych 
rzek, oglądaliśmy plantacje i destylarnie rumu. 
Niestety rano musimy opuścić Grenadę – przyjmujemy 
kurs znów na St. Vincent. Bo nie zrobiliśmy odprawy 
wyjścia i musimy teraz to zrobić. Dlatego trzeba 
dotrzeć na wyspę Union, tam na lotnisku możemy 
odprawę zrobić. 

Przed nami jeszcze czwarte państwo: St. Lucia. 
Pogorszenie pogody, 8 marca w Dzień Kobiet. Wiatr 
niespodziewany z NE (znów „mordewind”), a my mu-
simy płynąć na północ. Szukamy miejsca na postój 
nocny. Zatrzymujemy się w Traumaka Bay. Jest jedna 
boja, cieszymy się, bo kotwica przy głębokich i stro-
mych brzegach to niezachwycająca propozycja tym 
bardziej, że te zatoki od wiatru NE nie są tak dobrze 
osłonięte. Wypływa nam naprzeciw Luis, płynie na 
obłamanej desce surfingowej, w ręce „pagaj” z bam-
busa, podkurczone nogi i oferuje nam pomoc, którą 
przyjmujemy. Wspólnie zakładamy 2 cumy na boi i ru-
fową na polerze starego betonowego mola, pa-
miętającego pewnie czasy kolonialne, ale teraz nie 
nadającego się do zacumowania nawet takiego jachtu 
jak nasz. Znów 40 ECD. Wydaje się to nam drogo za 
20 min. pracy, ale cóż Luis przekonuje nas, że tyle się 
należy. Zwiedzamy okolice. Są w pobliżu 2 wioski 
można zobaczyć, jak skromnie żyją i mieszkają. Tylko 
dzieci są jak wszędzie roześmiane.  

Kończą się już niestety nasze wspaniałe wakacje, 
nie wystarczy nam pewnie czasu na zwiedzenie autem 
St Lucia. Musimy wcześnie wyjść. Trudna żegluga, 
bardzo duża fala, wiatr 6 st B z dziobu, zrobienie 
normalnego śniadania jest niemożliwe, a przed nami 
prawie doba żeglugi. Zdecydowałem wrócić do zatoki. 
Robimy śniadanie, zakładamy spokojnie 3 refy na 
grocie i wychodzimy ponownie. Trudna żegluga. Przed 
nami noc na wzburzonym morzu. Zakładamy pasy 
bezpieczeństwa, z koniecznością przypięcia się do 
jachtu. Po prawie dobie żeglugi wchodzimy w nocy ok. 
4.00 do zatoki Rodney Bay na St. Lucia. Kotwica 
niestety w pierwszym miejscu nie trzyma, rano 
przechodzimy  na  druga  stronę  zatoki. Trzyma. Znów  
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odprawa, razem z Anią wyruszamy pontonem na plażę, 
a potem autobusem do mariny, tam jest biuro odpraw. 
Tu jeszcze więcej dokumentów. 

Zatoka Rodney Bay to słynne miejsce, tutaj kończą 
się coroczne regaty atlantyckie ARC dla jachtów 
startujących z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. 
Miasto Rodney Bay to już nowoczesne miasto, wido-
czna jest kolosalna różnica między państwami St. 
Wincent i St. Lucia, a dzieli ich tylko 35 Mm oceanu.  

Pospacerowaliśmy po ST Lucia, nie zdołamy już 
zwiedzić jej autem bo rano trzeba wyjść w ostatni etap 
rejsu – na Martynikę do La Marin. To tylko 30 Mm. 
Zajęło to nam 7 godzin, bo wiatr z NE, nadal nieko-
rzystny i stan morza (oceanu) 4 st. B. Nie pozwalało to 
na szybką żeglugę bajdewindem. O 14.00 stajemy na 
kotwicy w zatoce St. Anne przed wejściem na tor 

wodny prowadzący do portu i mariny w La Marin. Ale 
tam wejść możemy dopiero jutro, to tylko ok. 5 Mm. 

W „oknie oceanicznym” o godzinie 11.35 dnia 
12.03.2016 roku, wrzuciliśmy do oceanu butelkę              
z listem do „Żeglarzy Świata” od załogi jachtu „FOUR 
IV”, podając nasze adresy, w tym adres MKŻ Mosina. 
Pozycja jachtu w tym momencie: 14 st. 22,571 min N 
 60 st 58,581 min W . Ciekawe czy ktoś kiedyś 
znajdzie ten list. 

 
Przepłynęliśmy 445,6 Mm. Godzin żeglugi – 

107,5. Przekazanie jachtu odbyło się bez uwag. 
Zgubiliśmy tylko starego, zardzewiałego grilla, który 
był na wyposażeniu. Kosztowało nas to 185 Eu. W 
Polsce kupilibyśmy w Castoramie nowego grilla za 30 
zł. Nie warto nic gubić! 

     A HOJ!  
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XV. Życiowe rejsy 

 
Dla wielu żeglarzy, mieszkańców Gminy Mosina          

i początkiem ich pasji był Mosiński Klub Żeglarski. 
Wielu jego wychowanków jest dziś wytrawnymi żegla-
rzami i sternikami, a z Jeziora Dymaczewskiego wy-
płynęli na szerokie wody. Dla innych, Klub stał się 
przystanią, przy której mogli dalej swoją pasję 
rozwijać. Są też tacy, których ta przystań i ten Klub 
połączył na całe życie.  

 
Od uczestnika do instruktora 

 
Zofia Halicka –  mieszkanka Mosiny, absolwentka 

Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku: Oceanografia,  jachtowy
 sternik morski. Po raz pierwszy na obóz MKŻ przyjechała             
w wieku 10 lat.  

 
Pierwszy obóz żeglarski. Nie chciałam jechać, bo 

przecież „pływanie jest nudne”. Miałam dziesięć lat. 
Koleżanki z namiotu były paskudne, a chłopcy podglą-
dali nas pod „prysznicem”. Żeglarstwo złagodziło 
niedogodności. Pomogły wszystkie aspekty: dni wie-
trzne i z flautą, nocne rejsy, a nawet wylewanie wody  
z pokładu i śmierdzące szmaty. Ta pasja trwa już 15 
lat. Przez cały ten czas dostałam porządne lekcje 
pokory, nauczyłam się obsługi szlifierki i nie raz 
nabawiłam odcisków od ciągnięcia szotów. Były chwi-
le, w których zastanawiałam się po co się tak męczyć. 
Ale jak ktoś kiedyś powiedział czasem warto postukać 
się młotkiem w głowę, żeby docenić gdy się już 
przestanie. Być może w żeglarstwie kręci mnie fakt, że 
perfekcja nie ma w nim racji bytu. Zamiast tego jest 
ciągła nauka. Pasją próbowałam też zarażać młodszych 
i mam nadzieję, że chociaż kilku nabrać się dało. 
Zarażonych było można poznać po błysku w oku przy 
pierwszym wejściu na łódkę. Rozwijanie tego błysku 

dawało ogromną satysfakcję. Miło było patrzeć na 
dzieci, które w całym tym hałasie Świata potrafiły 
czerpać radość z moczenia nóg na dziobie omegi.  
Do samego klubu przyciągnęli mnie ludzie. Żeglarze 
po prostu z założenia nie mogą być złymi ludźmi, tak 
stwierdzam. Dziecięce, obozowe znajomości naturalnie 
przeszły w przyjaźnie, niektóre pewnie już do końca 
życia. Przez wiele lat tworzyliśmy paczkę znajomych, 
która umiała się razem bawić, odpoczywać i ciężko 
pracować, co nie jest wcale tak oczywiste. Każde lato 
brzmiało dymaczewskimi opowieściami i pachniało 

ogniskiem.  Niestety,  niewiele  zostało z tych  czasów,  

 

 

rozeszliśmy się w różne strony i zaczęliśmy rozwijać 
w innych kierunkach. Trzeba jednak przyznać, że nie 
mogliśmy wybrać sobie lepszego miejsca na dorastanie 
i chyba nikomu z nas ten okres nie przemknie w pa-
mięci obojętnie. Ja sama rozpoczęłam studia ocea-
nograficzne w Gdyni i spędzałam coraz więcej czasu 
„studiując wodę”.  Kontynuowałam naukę za granicą, 
w Portugalii, a później na Maderze rozpoczęłam pracę, 
którą wykonuję do dziś. Jak przewodnik na łódkach 
turystycznych przeprowadzam prezentację, edukuję 
z zakresu fauny i flory morskiej i obsługuję żagle. 

Można by, więc powiedzieć, że błysk się rozwija. 

 

Patrycja Plenzler – mieszkanka Mosiny, historyk sztuki 

i żeglarz jachtowy. Córka komandora Pawła Macieje-

wskiego. Należała do 21 Wodnej Drużyny Harcerskiej 

„Hals”. 
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za każdym razem zwracać uwagę swoim podopie-
cznym na obozach MKŻ. Cieszy mnie fakt, że 
siedmio-, ośmiolatkowie, którzy zaczynali ze mną 
swoją żeglarską przygodę, do dnia dzisiejszego 
kontynuują tę pasję, już jako nastolatkowie. Niektórzy 
z nich wstąpili do klubu, ba! nawet szkolą następne 
grupy jungów i kadetów. 

Wszystkie te chwile wspominam z uśmiechem na 
ustach i jestem dumna że stanowię część historii 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. I choć „tyle lat 
przeżytych razem, tyle smutków i radości, tyle mamy 
wspólnych wrażeń- retrospekcja w sercach gości”,1 to 
wiem, że dalszy ciąg tej historii stoi przed nami nadal 
niezapisany. 

 

Michał Wilczak – mieszkaniec Mosiny, jachtowy sternik 
morski, młodszy instruktor żeglarstwa, członek zespołu 
muzycznego „PoTrzecie” śpiewającego szanty. 

Rok 1989 i wakacje u ciotki w domku letnisko-
wym w Dymaczewie. Jako 10-latek rozpocząłem 
poznawanie uroków żeglarstwa. Pierwsze żaglówki to 
drewniane maczki i plastikowe figle, którymi całymi 
dniami oraliśmy jezioro Dymaczewskie tam i z po-
wrotem. Następnego roku znów kilka tygodni na 
żaglach, coraz większe umiejętności i przyszedł czas 
na zdobycie patentu żeglarza. Coroczne obozowanie, 
wspólne ogniska, czytanie książek i słuchanie kaset 
SDM-u całymi dniami wspominam do dziś z łezką w 
oku. Co roku grupa osób się powiększała, a wszystkich 
łączyła pasja do żagli. Przyszedł i czas na poznanie 
słonego smaku morskiej fali. Po kilku latach już jako 
kadra starałem się zarażać żeglarstwem dzieciaki 
przyjeżdżające na obozy, a to wciąga i daje mnóstwo 
satysfakcji. A jak coś daje satysfakcję, to chce się to 
robić jeszcze lepiej i więcej. Następny krokiem było 
dołączenie 8 lat temu do kadry instruktorskiej szkolą-
cej i egzaminującej przyszłych żeglarzy jachtowych. 
Ale żeglarstwo to nie tylko łopot żagli i kontakt              
z naturą. Częścią kultury żeglarskiej są również szanty, 
które od kilku ładnych lat uskuteczniam z moimi 
kolegami z zespołu PoTrzecie nie tylko przy ogni-
skach. 
A czego uczy żeglarstwo spyta ktoś? Hmm... myślę, że 
najbardziej to cierpliwości. 

 

 

 

                                                             
1 Fragment tekstu harcerskiej piosenki autorstwa hm. Jana 
Jurgiewicza, członka Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 

 
Bakcylem żeglarstwa zaraził mnie i moją siostrę 

tata. To on zabierał nas co weekend na przystań do Dy-
maczewa – można powiedzieć, że był naszym 
pierwszym instruktorem. Duży wpływ wywarła na 
mnie także przynależność do 21 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej „Hals”, w szeregach której działałam przez 
kilka lat (co ciekawe, jej członkiem w swoich mło-
dzieńczych latach był również mój tata). Było to dobre 
doświadczenie, poprzez które zyskałam ogólną wiedzę 
teoretyczną na temat żeglarstwa. Dzięki temu, 
wstępując do Mosińskiego Klubu Żeglarskiego miałam 
już jakieś zaplecze pojęciowe, na podstawie którego 
mogłam dalej rozwijać swoje zainteresowanie. Nie 
przeszkodziło to jednak moim bardziej wprawionym         
i dowcipnym kolegom w wysłaniu mnie po klucz do 
kilwatera… 

Umiejętności praktyczne zdobywałam stopniowo: 
początkowo jako uczestniczka akcji „Lato pod 
Żaglami”, biorąc udział w rejsach po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich, aż w końcu zdając na patent żeglarza 
jachtowego, sama zaczęłam pomagać innym w rozu-
mieniu i pokochaniu żeglarstwa. Niezapomnianym 
wydarzeniem był dla mnie  rejs morski, który pokazał 
jak wspaniałym, ale i niebezpiecznym żywiołem może 
być woda. Płynąc na otwartej przestrzeni, można liczyć 
tylko na siebie i załogę, dlatego ważne jest wzajemne 
zaufanie i współpracowanie. Czego jeszcze nauczyło 
mnie żeglarstwo? Otwartości do ludzi, pokory, bycia 
wytrwałą i solidną. Na wszystkie te cechy starałam się 
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Przemysław: Moja przygoda z żeglarstwem zaczę-

ła się poprzez harcerstwo. Z inicjatywy ówczesnej 
drużynowej Lucyny Dolaty, nasza drużyna prze-
kształciła się w drużynę „wodną”. Był to okres mojej 
edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.               
W  związku z powyższym zaczęliśmy szkolić się na 
starych drewnianych „Omegach” z bawełnianym 
ożaglowaniem w HKŻ (Harcerski Klub Żeglarski) w 
Kiekrzu. Pierwszy raz na łódkę wsiadłem w roku 1980 
mając 12 lat. Pływając zatem w 21 Harcerskiej 
Drużynie Wodnej, a później w 88 Poznańskiej Wodnej 
Drużynie Harcerskiej (okres mojej edukacji w VIII LO 
w Poznaniu 1982-1986) przygotowywałem się do 
egzaminu na stopień żeglarza jachtowego. Oprócz pły-
wań w HKŻ, zaliczyłem rejsy na mazurach, a bezpo-
średnio przed egzaminem pływałem z przyjaciółmi na 
ramblerze – stara konstrukcja Jacka Holta na jeziorze 
Drawskim. Rejs ten był dla mnie dobrą edukacją, gdyż 
z pięciu członków załogi, prowadzącym był jachtowy 
sternik morski, trzech szkoliło się na egzamin na 
sternika jachtowego, a ja jeden na żeglarza. Po takim 
opływaniu bez problemów w roku 1984 zdałem 
egzamin. Po kolejnych czterech latach pływań w HKŻ, 
AZS i na Mazurach w 1989 roku pojechałem na 
szkolenie na Niegocin, które zakończyło się egzami-
nem na stopień sternika jachtowego. Całe dwa tygo-
dnie pływaliśmy na DZ-tach, czyli dwumasztowych 
szalupach wiosłowo-żaglowych. Łódź bardzo trudna, 
która demaskowała wszystkie błędy sternika. Egza-
minowany musiał wydawać właściwe komendy, nie 
trzymając w ręku żadnych szotów ani rumpla steru. 
Byłem w gronie kilku osób, które zdały pomyślnie 
egzamin. Miałem większą satysfakcję, aniżeli ze 
zdanej matury, czy  egzaminów na studia.  

Żeglarstwo nauczyło mnie w życiu odpowiedzial-
ności. Żeglarstwo to styl życia i bycia, kontakt z przy-

 

Żeglarska przygoda braci Mądrawskich 

Marcin i Mateusz – mieszkańcy Mosiny, posiadacze 
patentu sternika morskiego.   

Wszystko rozpoczęło się w „krainie tysiąca jezior”, 
czyli na Mazurach. To tam, po raz pierwszy, ja w wie-
ku 3, oraz Mateusz w wieku 5 lat, ujrzeliśmy na własne 
oczy żaglówkę. Co więcej, stała się ona dla nas domem 
na cały tydzień. Bez łazienki, bez kuchni, wyposażeni 
jedynie w palnik, z butlą gazową rozpoczęliśmy naszą 
wielką przygodę. Tata żeglarz, oraz mama, choć bez 
uprawnień, również żeglarka pełną parą, wciągali nas 
w ten wodny świat i bardzo szybko ich hobby, stało się 
również naszym. Rodzinne, mazurskie rejsy, przyjęły 
się jako genialna, coroczna, tradycja, z powodzeniem 
kultywowana do dzisiaj. Kiedy tydzień czy dwa spę-
dzane w tym rajskim miejscu, okazywały się niewy-
starczającą dozą przygód, na horyzoncie pojawiła się 
świetna alternatywa, w postaci terenu przystani, 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, w oddalonym o za-
ledwie 6 km od Mosiny, Dymaczewie. Pierwszym 
obozem, na który posłali nas rodzice, był obóz mini-
strancki, organizowany właśnie na terenie przystani 
żeglarskiej. Chociaż sami ministrantami nie byliśmy, 
bawiliśmy się genialnie, więc rodzice zmuszeni byli 
zapisać nas na kolejne obozy, tym razem już akcji „La-
to pod żaglami”. Początkowo, jako uczestnicy, na jed-
nym turnusie. Kiedy tego było mało, w ciągu wakacji 
dwa turnusy stały się minimum, niezbędnym do 
zrealizowania. Chęć do dalszego rozwoju żeglarskiego 
była nieunikniona, więc kolejnym naturalnym krokiem, 
było podejście do kursu, a następnie egzaminu, na 
patent żeglarza jachtowego. To z kolei otworzyło nam 
szereg nowych możliwości. Jedną z przyjemniejszych, 
było uczestnictwo w obozach żeglarskich, już nie jako 
uczestnicy, ale jako pomoc kadry. Stało się to świetną 
okazją, do podglądania starszych kolegów, pracujących 

jako wychowawcy, by w przyszłości, bogatsi o te 
doświadczenia, zająć ich miejsce. I tak też się stało, 
oboje od kilku lat, większą część wakacji, spędzamy na 
wodzie, czy to na obozach w Dymaczewie, czy też na 
rejsach mazurskich organizowanych przez MKŻ,                 
a także na naszych prywatnych rejsach, po wodach 
mniejszych i większych, bardziej lub mniej słonych, w 
różnych częściach świata. Mam ogromną nadzieję, że 
ta przygoda, nie kończy się w tym miejscu, a setki 
portów i tysiące mil morskich, czekają właśnie na nas. 
 
 

 

Wspólny rejs na całe życie 

Iwona i Przemysław Pilarscy – mieszkańcy Mosiny. 
Przed 25 laty członkowie założyciele Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego, w którym się poznali. 22 lata temu powie-
dzieli sobie sakramentalne „Tak”.  
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byli dowódcami plutonu żeglarskiego, zaproponowali 
mi możliwość pobytu na obozie w Dymaczewie 
Starym. Tam  po skończonym obozie Przysposobienia 
Obronnego przewieziony został sprzęt wodny, aby 
przez pozostały czas lata służyć nauce pływania na 
„maczkach” dzieciom z gminy Mosina. W tamtych 
latach obozy były organizowane na zasadzie półko-
lonii, na których uczyły się żeglarstwa. W czasie opieki 
nad uczestnikami akcji „Lato pod żaglami”, jakby przy 
okazji, sama zaczęłam podejmować próby żeglowania  
i z wielką radością uczestniczyłam, raczej jako zało-
gantka, w pływaniach „Omegami” i „420-stką”. W tym 

czasie kiedy powstał pomysł założenia klubu 
żeglarskiego, byłam już początkującym i spragnionym 
nauki żeglarzem.  

W zebraniu założycielskim Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego uczestniczyliśmy z mężem razem, choć 
znaliśmy się wtedy jedynie z widzenia. Najbliższe 
wakacje i kolejne „Lato pod żaglami” sprawiły, że 
widywaliśmy się częściej… 

 
Przemysław: Dojeżdżając do Dymaczewa, gdzie 

moi rodzice przebywali w domku letniskowym, coraz 
chętniej przebywałem w klubie żeglarskim, w którym 
działała także moja przyszła żona. Wspólnie spędzony 
czas zaowocował, po trzech latach znajomości, naszym 
szczęśliwym małżeństwem. Dzisiaj, kiedy klub obcho-
dzi jubileusz 25-lecia, my świętujemy 22 rocznicę 
naszego ślubu. Mamy troje dzieci: córkę i dwóch 
synów. Obaj synowie byli uczestnikami obozów 
organizowanych przez MKŻ. Starszy syn zaś, w tymże 
klubie, w wieku 12 lat zdobył patent żeglarza 
jachtowego. Pamiętam, że wkrótce po jego zdanym 
egzaminie mieliśmy okazję pływać wspólnie 420-stką 
po morzu Tyreńskim wokół włoskiej wyspy Giglio. 
Było to dla nas – ojca i syna niesamowite wspólne 
przeżycie. 

Żeglarstwo zatem może budować przyjaźnie, 
relacje małżeńskie jak i ojcowskie. Oprócz sympatii do 
klubu MKŻ, aktualnie ja i mój starszy syn, jesteśmy 
jego członkami.   

 

rodą i szacunek do praw fizyki. Żeglarstwo to pewien 
rytuał, panowanie nad nieraz trudnymi sytuacjami, 
podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowie-
dzialności.  
jaciół, którzy są dla mnie ważni po dzień  

szereg przy-

Myślę, że tam też wykształciłem w sobie gotowość 
do odpowiedzialności w życiu małżeńskim,    a co ważne 
przyszłą żonę poznałem właśnie w Mosińskim Klubie
Żeglarskim!

  
 
Iwona: Pierwszy bliższy kontakt z żeglarstwem 

miałam na obozie Przysposobienia Obronnego w cza-
sach licealnych, w roku 1989. Tam oprócz plutonów 
wojskowych, był także jeden pluton żeglarski. Z wiel-
ką fascynacją obserwowałam prace przygotowawcze 
do pływań, jak i samo żeglowanie, ale nie miałam 
śmiałości, żeby także spróbować. Panowie Jaremi 
Salomończyk i Stanisław Tubis, którzy na tym obozie 
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W tym środowisku poznałem
dzisiejszy. 



 

 

XVI. Tradycje żeglarskie w MKŻ 

Historia tradycji i obyczajów żeglarskich jest 
prawdopodobnie tak odległa, jak historia pierwszych 
rejsów. Najwcześniejsze znane przekazy na ten temat 
pochodzą z XV wieku i opisów wyprawy Krzysztofa 
Kolumba, kiedy to marynarze mieli śpiewać szanty 
przy wyciąganiu kotwicy i stawianiu żagli… 

W Mosińskim Klubie Żeglarskim, który zrzesza 
„rasowych” żeglarzy, nie może zabraknąć  elementów 
kultury żeglarskiej. Kultywowanie zwyczajów, prze-
strzeganie żeglarskiej etykiety i integracja w czasie 
wspólnej zabawy, to także część żeglarskiego życia.   

Od wielu lat klubowicze rozpoczynają każdy nowy 
rok wspólną zabawą karnawałową, na którą zaprasza 
komandor i zarząd MKŻ, stąd nazwa tej tanecznej 
imprezy - „Bal Komandora”. O balu w roku 2013 pisa-
ły „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie”: „…W sobotni 
wieczór, na „balowej sali” komandor Stanisław Tubis 
powitał sześćdziesiątkę swoich gości: żeglarzy i sym-
patyków MKŻ-tu. Już na pierwsze akordy muzyki, 
parkiet zapełnił się tańczącymi i do samego końca 
balu, nie opustoszał ani na chwilę. Nic w tym dziwne-
go, skoro do tańca porywał znany nam doskonale, 
znakomity zespół muzyczny  AVERS. Przeboje lat 
minionych i obecne, polskie i niepolskie, od disco, po 
rock and roll’a, rocka i bluesa, zagrane i zaśpiewane z 
profesjonalnym kunsztem – taka muzyczna rozmaitość 
sprawiła, że chyba każdy z bawiących się na sali gości 
został usatysfakcjonowany. A że tak być musiało, 
świadczy fakt, że po wielogodzinnych tańcach – 
parami, solo i wspólnych – na parkiecie powitał 
uczestników tej zabawy … nowy dzień. Bo jak na 
karnawałowe szaleństwo przystało, zabawa trwała do 
białego rana! Dodać jeszcze należy, że sił do tańca 
dodawał gościom bardzo smaczny wyszynk, serwowany 
przez cały czas trwania balu przez kuchnię Adama 
Bilskiego…”1 

Po rozpoczęciu sezonu żeglarskiego, na Jeziorze 
Dymaczewskim, podczas rejsów mazurskich i mor-
skich, a także na lądzie i przy ognisku, bardzo często 
słychać pieśń żeglarską.    

Te rytmiczne pieśni znają narody wszystkich mórz, 
bo śpiew zapewniał równe tempo wykonywanych 
czynności, co skracało czas jej wykonywania i dawało 

lepszy efekt pracy. 

                                                             
1
 J. Nowaczyk, Jak karnawał, to karnawał!, Fakty Mosińsko-

Puszczykowskie, luty 2013.  

Szanta, jako marynarska pieśń zespołowa, naro-
dziła się na przełomie XV i XVI w., gdy na coraz 
większych okrętach zrezygnowano z wioseł i natomiast 
zwiększono liczbę żagli, aby statki poruszały się            
z większą prędkością. W tym okresie narodziła się 
szanta – typowa marynarska pieśń pracy zespołowej. 
Szanty z tego czasu sięgają korzeniami do średnio-
wiecznych pieśni, jakie śpiewano przy ciągnięciu liny                 
i wybieraniu łańcucha kotwicznego.2 

Także w Mosińskim Klubie Żeglarskim króluje 
szanta. Okolicznościowe spotkania żeglarzy ognisku, 
„okraszone” są zazwyczaj pieśnią żeglarską. Nie dość 
powiedzieć, że z Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
wywodzi się śpiewający szanty zespół „PoTrzecie”, 
koncertujący na różnych scenach w składzie: Maciej 
Szulc, Michał Wilczak i Piotr Wilczak.  

Szanty, jako element kultury żeglarskiej, propago-
wane są szczególnie w najmłodszym pokoleniu przy-
szłych adeptów żeglarstwa, podczas obozów „Lato pod 
żaglami”. Duże zasługi na tym polu, ma klubowiczka 
Kinga Tubis, na co dzień nauczycielka Zespołu Szkół 
w Mosinie, która rozpowszechnia szanty wśród dzieci        
i młodzieży. Uczy dzieci śpiewu żeglarskiej pieśni,             
a także akompaniamentu gitarowego. W roku jubileu-
szowym 2016, z okazji 25-lecia Klubu, zorganizowała 
gminny konkurs piosenki żeglarskiej „Wiatr i woda – 
żeglarska przygoda” w Mosińskim Ośrodku Kultury,          
o którym „Informator Mosiński” napisał: „…Do tej 
muzycznej rywalizacji stanęło 152 uczestników 
podzielonych na kategorie wiekowe, solistów i zespoły. 
Na scenicznym pokładzie zaroiło się od żeglarzy, 
marynarzy, a nawet piratów. Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów zaśpiewali znane i mniej 
znane szanty, te tradycyjne i bardziej współczesne 
piosenki. Towarzyszył im akompaniament, nierzadko 
gitarowy.  W świat żeglarskiej przygody przeniosły 
widzów nie tylko dźwięki muzyki, ale także sceniczne 
stroje, elementy scenografii, a nawet mini inscenizacje 
przygotowane przez występujących. Tu należy pochwa-
lić także nauczycieli, zwłaszcza tych młodszych dzieci, 
za wykazaną, własną inwencję. Dzięki temu ten 
konkurs żeglarskiej piosenki zamienił się w barwne 
widowisko...”3 

                                                             
2
 Katarzyna Wasilewska-Strzałkowska, Szanty i pieśni żeglarskie w 

repertuarze zespołu Cztery Refy 1985-2005, źródło: 
www.czteryrefy.pl 
3
 J. Nowaczyk, Szanty na jubileusz, Informator Mosiński nr maj 

2016 nr 5(13), s. 31. 

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

64



Chrzest żeglarski, to chyba najbardziej znany obyczaj, 
który wywodzi się z równikowego chrztu morskiego             
i nawiązuje do antycznych mitów i wierzeń. Dlatego 
podczas ceremonii chrztu zazwyczaj zjawia się sam 
Neptun w towarzystwie małżonki Prozerpiny… 
Również i ten obyczaj kultywowany jest przez 
klubowiczów, a chrzest żeglarski jest elementem 
organizowanych przez MKŻ żeglarskich obozów                  
i biwaków.  

Tradycją Mosińskiego Klubu Żeglarskiego jest 
chyba już także „Noc Kupały” – czerwcowa impreza 
organizowana dla klubowiczów i przyjaciół Klubu na 
Przystani  Żeglarskiej.  W punkcie  programu  „święto- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jańskiej nocy”, znajdują się takie elementy, jak np. 
nocny rejs z lampionami w poszukiwaniu kwiatu 
paproci.  

Innym przykładem ciekawej, klubowej imprezy 
jest weekend kulinarny, którego organizatorzy to 
„samozwańcy klubowicze MKŻ”. W ramach takiego 
weekendu odbywa się konkurs kulinarny na przygoto-
wanie obiadu, kawy żeglarskiej na wiele sposobów                
i specjału z grilla.4  

A na zakończenie każdego roku, w okresie Świat 
Bożego Narodzenia, klubowicze siadają się przy 
wspólnym stole, by przełamać się tradycyjnym 
opłatkiem…  
 

 
     
 

                                                             
4
 Regulamin weekendu kulinarnego na przystani żeglarskiej w 

Dymaczewie Nowym 12-14 lipca 2013 r., Archiwum MKŻ.  
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XVII. Mosiński Klub Żeglarski w osobach i liczbach 
 

 

Poczet komandorów

 

 

 
Jaremi Salomończyk 

Komandor w latach 1991 – 1993 

„Na rozprawie rejestracyjnej w Sądzie Woje-
wódzkim sędzia zauważył z uśmiechem, że zapisy 
Statutu zdradzają wielkie, wielkie plany co do przy-
szłości MKŻ. Niech i tak będzie!!! Z perspektywy 25 lat 
wszystko, co wówczas robiłem, było szalone. Ale dzięki 
temu niemożliwe stało się możliwym”. 

Woda była obecna w jego życiu od zawsze, a na 

pewno od trzeciego roku życia, kiedy rodzice nauczyli 

go pływać. W wieku 8 lat był już zawodnikiem sekcji 

pływackiej „Olimpii”, od 12 roku życia trenował w 

Akademickim Związku Sportowym pod okiem dra 

Mariana Tuliszki. Później pływał w sekcji uczelnianej 

AZS na Akademii Medycznej, następnie AZS UAM, 

gdzie trenerem był dr Juliusz Jerzy Preisler. Treningi 

pływackie skończył w wieku 30 lat, a tuż przed „czter-

dziestką” wystartował w Mistrzostwach Polski nauczy-

cieli. „Wypływał” czas kwalifikujący go do przyjęcia  
bez egzaminu na AWF (I klasa sportowa). Próbował 

też innych dziedzin sportu, ale nie lubił nigdy biegać. 
Jaremi Salomończyk wspomina: „Żeglarstwo nie 

wymagało biegania. Było czymś, w czym zawarte są 

szachy, matematyka, fizyka, technika…. Było i jest 

niezwykłe,… pociągające. W pierwszej klasie VIII LO 

w Poznaniu miałem lekcje z nauczycielem zajęć techni-

cznych Bogdanem Ludowiczem. Był miłośnikiem 

żeglarstwa, dumnym armatorem jachciku klasy Motyl 

(to takie coś podobne do małego sklejkowego Maka     

o powierzchni żagla porównywalnej z Optymistem)        

i właścicielem motocykla MZ. Z polecenia dyrektora 

liceum był On opiekunem harcerstwa w VIII LO. Było 

mi niezwykle daleko do harcerstwa, jak i do ZMS, ale 

do klasy na jednej z pierwszych lekcji wszedł dyrektor, 

wskazał na lewą stronę klasy i powiedział: „Ci na lewo 

do harcerstwa a ci na prawo do ZMS”. Siedziałem po 

lewej… Do harcerstwa było mi nadal niezwykle daleko, 

ale dzięki Bogdanowi Ludowiczowi trafiłem na kurs na 

żeglarza w LOK w Kiekrzu. Żeglarstwo wciągnęło 

mnie natychmiast.” 

Zaraz po otrzymaniu stopnia żeglarza żeglował po 

Jeziorze i Kanale Ślesińskim, Gople. Pływanie na DZ-

cie, SZ-cie, Omegach. Potem już było „z górki”. Wy-

jazd do Ośrodka Szkolenia Morskiego w Jastarni. 

Niejeden. O swoim żeglowaniu opowiada: „Od wów-

czas do dziś – zaczytywanie się w lekturach związanych 

z żeglarstwem w tym z aerodynamiką, hydrodynamiką, 

projektowaniem jachtów: Marchaj, Milewski, K. 

Adlard Coles ,…. Pływanie na jachtach kilowych typu 

Folkboat po Zatoce Gdańskiej i dalej na jachcie typu 

J-140 (ten typ nazywano czasem „Jurand”) – SY „Dar 

Opola”; Zapisanie się do drugiego najstarszego klubu 

w Polsce – Jacht Klubu Wielkopolskiego w Kiekrzu; 

Pływanie na wszystkim na czym się dało. Od Słomki, 

Pirata, El-ki, Rai, Ramblera, Gigi, Venus przez jachty 

zatokowe – flagowy jacht AZS „Kołobrzeg” czy 

flagowy jacht Jacht Klubu Wielkopolskiego typu 

„Wodnik” i wielu innych „niepowtarzalnych” konstru-

kcjach, często kilowych, po łódki regatowe - w tym 

klasy Tornado, Finn…”. Do jesieni 1978 r. spędził 
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czas pod żaglami na Mazurach, Pojezierzu Augusto-

wskim, Wigrach, Serwach. Pływał w dzień i w nocy. 

Przeżył „białe szkwały”, także na Śniardwach. 

Popłynął jachtem z Mazur do Poznania. Wiele czasu 



spędził też na kajaku. Mazury (lata - 1967, 1969), 

Czarna Hańcza chyba z 10 razy, Drawa, większość 

rzek Pomorza prowadzących do Morza jak np. Łupa-

wa, Studnica czy Wieprza, Słupia… Z kajakiem rozstał 

się dopiero pod koniec lat ’80-tych. 

W sierpniu 1980 r. pływał z załogantem po Mazu-

rach regatowym katamaranem klasy „Tornado”. Wyda-

rzenia w Gdańsku w sierpniu 1980, zmusiły go do 

skrócenia o tydzień pobytu na Mazurach. Potem, jak 

mówi, dopadła go proza życia. Były inne priorytety, aż 

do lipca 1989 r. – do obozu PO w Środzie Wlkp. 

Jesienią 1983 r. zaczął pomieszkiwać w Mosinie i szu-

kał tu pracy na etat. Jako pierwszą odwiedził Szkołę 

Podstawową nr 2. Skierowano go do Inspektora 

Oświaty i Wychowania jako podmiotu zatrudniającego 

nauczycieli. „Rozmawiał ze mną ówczesny zastępca 

Inspektora – Stanisław Tubis. Zaproponował mi pracę 

nauczyciela Wychowania fizycznego albo Języka 

polskiego. Pomyślałem, że z wychowaniem fizycznym, 

kulturą fizyczną to ja nie miałem wcześniej do 

czynienia …tylko ze sportem. A nauczyciel WF to 

przecież nie trener pływacki. A z Językiem polskim… 

Tak! Miałem do czynienia. Nawet często. Na studiach 

też.” Jaremi Salomończyk został polonistą w mosiń-

skiej „dwójce”. W lipcu 1989 r. pojechał jako 

instruktor żeglarstwa na obóz PO w Środzie Wlkp. 

Tam powstał pomysł przeniesienia żeglarstwa na grunt 

mosiński. Po powołaniu w roku 1991 Mosińskiego 

Klubu Żeglarskiego został jego pierwszym komando-

rem.  

Stanisław Tubis 
Komandor w latach 1993-2008, 2009-2013 

„Żeglarstwo nigdy nie było dla mnie celem. Zaw-

sze było środkiem, by stworzyć dzieciakom warunki do 

sensownego spędzania wolnego czasu. Dla młodych 

ludzi może być to szansą nawet na zdobycie zawodu,              

a także szansą na poznanie świata. Taki był cel 

powstania tego Klubu, dla mnie najważniejszy. Myślę, 

że to będzie dalej funkcjonowało, bo moi kontynuatorzy 

tę idę rozumieją…” 

Życiowy rejs rozpoczął w Lipińcu koło Chodzieży, 

gdzie przyszedł na świat, spędził pierwsze lata 

młodości. Stamtąd 40 lat temu obrał kurs na Mosinę.          

Z Ziemią Mosińską związał swoje życie prywatne, 

swoją pracę zawodową i społeczną. Wcześniej był 

asystentem na Akademii Wychowania Fizycznego w 

jej gorzowskiej filii. Od roku 1975 rozpoczął pracę 

jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowa-

wca mosińskich szkół. W latach 1984-88 pełnił także 

funkcję zastępcy inspektora oświaty w mosińskim 

magistracie.  

Jest oddanym dzieciom i młodzieży pedagogiem, 

także poza murami szkoły. Jego życiową pasją stało się 

zaszczepienie w młodym pokoleniu zdrowego stylu 
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solwentów mosińskich szkół zawdzięcza mu takie 

umiejętności jak pływanie, jazda na nartach, czy na 

rowerze.  

W roku 1989 na obozie Przysposobienia Obron-

nego w Środzie Wlkp. gdzie pracował jako ratownik, 

zaraził się żeglarstwem. A potem żeglarstwem zaczął 

zarażać innych.  

Wspólnie z Jaremim Salomończykiem zainicjował 

pomysł przeniesienia idei żeglarskiej na Ziemię Mosiń-

ską. Stanisław Tubis jest współzałożycielem Mo-

sińskiego Klubu Żeglarskiego. Był jego drugim ko-

mandorem. Funkcję tę pełnił z oddaniem przez blisko 

20 lat.  

Jako komandor MKŻ był współinicjatorem i ko-

ordynatorem działań Klubu na rzecz środowiska, 

takich jak: stwarzanie mieszkańcom możliwości 

realizacji żeglarskich zainteresowań, uczenie młodych 

ludzi żeglowania, wspólnej pracy na rzecz utrzymania  

i rozwoju bazy, a także na rzecz środowiska przyro-

dniczego, włączanie się w organizację gminnych akcji  

i uroczystości, organizowanie imprez o charakterze 

żeglarskim, organizowanie letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży – „Lata pod żaglami”.    

Za swoją pracę społeczną, dydaktyczną i wycho-

wawczą był wielokrotnie nagradzany, m.in. „Odznaką 

Zasłużonego Działacza TPD” za wkład pracy społe-

cznej w dziedzinie wychowania i opieki nad 

dzieckiem, „Honorową Odznaką Przyjaciół Harcer-

stwa”, „Medalem im. Dr. H. Jordana” – za zasługi dla 

rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „Honorową 

odznaką za zasługi w sporcie szkolnym „Szkolny 

Związek Sportowy”, a także – przez Prezydenta RP – 

Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w krzewieniu 

kultury fizycznej i sportu. W roku 2006 Rada Miejska 

w Mosinie uhonorowała komandora Stanisława Tubisa 

– żeglarza, cenionego nauczyciela i wychowawcę, 

społecznika zaangażowanego w krzewienie kultury 

fizycznej i sportu – najwyższym lokalnym wyróżnie-

niem: Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Odzna-

czenia żeglarskie:  Honorowa Odznaka Zasłużony 

Działacz Żeglarstwa Polskiego, Złota Odznaka 

Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 

Przez 25 lat swojej żeglarskiej przygody zdobył 

tylko dwa patenty: żeglarza jachtowego i młodszego 

instruktora żeglarstwa. O swoim żeglowaniu mówi: 

„Mnie patenty specjalnie nie interesują. Cieszę się jak 

koledzy klubowi zostają morskimi jachtowymi 

sternikami, później kapitanami i z nimi zabrać od czasu 

do czasu można się na tygodniową przejażdżkę po 

morzu  Nie miałem na nie czasu. Kiedy odbywały się 

kursy, zaczynała się akcja „Lato pod żaglami” i trzeba 

było tego dopilnować.(…)Te, które posiadam 

wystarczą mi na moje żeglowanie, które traktuję 

bardziej rekreacyjnie i wypoczynkowo, bo ja jestem 

żeglarzem „szuwarowym”. Jestem realistą i nie stać 

mnie na takie morskie rejsy o których mogę tylko 

pomarzyć, dlatego do tego nie dążę. Poza tym pływanie 

w szuwarach ma dla mnie dużo uroku. Na morzu 

istotna jest nawigacja, znajomość portów i bywa tak, że 

płynie się 12 godzin jednym halsem. Żeglarstwo 

morskie według mnie straciło uroki romantycznych 

wypraw ale na pewno poprawiło bezpieczeństwo przez 

wprowadzenie GPS, radarów i innych elektronicznych 

udogodnień. Na jeziorze trudniej się zagubić ale trzeba 

zważać na wiele elementów przestrzegając dobrej 

praktyki żeglarskiej. Wszak woda i wiatr to dwa żywio-

ły z którymi nie należy walczyć a trzeba współpra-

cować. Tu też może być niebezpiecznie, choćby biały 

szkwał, a taki przeżyłem na Mazurach. Zobaczyłem, że 

coś się zbliża i zdążyliśmy się schronić. Pływanie 

„szuwarowe” ma także swoje wielkie walory turysty-

czne i estetyczne – piękno zmieniających się krajobra-

zów i bliskość nabrzeżnej przyrody...Kiedy ktoś ma 66 

lat i lubi pływać  z żoną, która nie znosi zbyt dużych 

fal, to wystarczy mu żeglarstwo „szuwarowe”. Bo ja 

uważam, że żeglarstwo powinno być rodzinne. Żonę 

Hankę i córkę Kingę też w to wciągnąłem. Walorem 

żeglarstwa jako sportu jest także to, że można je 

uprawiać bardzo długo...   

życia, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości 

wyrabiania kondycji fizycznej, rozwijania własnych 

zainteresowań, bezpiecznego wypoczynku i pożyte-

cznego spędzania czasu. Kilkadziesiąt roczników ab-
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Tomasz Buczyński 

Komandor w latach 2008 - 2009 

Tomasz Buczyński jest wychowankiem Mosiń

-skiego Klubu Żeglarskiego. Rozpoczynał swoją przy

-godę z żeglarstwem jako uczestnik „Lata pod żaglami”. 

Kurs na stopień żeglarza jachtowego odbył w Central

-nym Ośrodku Szkoleniowym PZŻ w Trzebieży. Po 

zdobyciu uprawnień żeglarskich, jako niepełnoletni  

pełnił funkcję pomocnika instruktora podczas „Lata 

pod żaglami”. Po zdaniu matury pełnił funkcję instru-

która - wychowawcy. 

Od 2004 do 2008 roku był członkiem zarządu ds. 

bazy i sprzętu. Ukończył poznańską Akademię Wycho

-wania Fizycznego. Specjalizuje się w pływaniu i obe

-cnie tą specjalnością się zajmuje, prowadząc zajęcia 

nauki pływania i kierując zespołem instruktorów.      

 

 

 

 

Paweł Maciejewski 

Komandor od 2013 r. 

„Nie zrobiłem jeszcze nic, co byłoby godne uwagi. 

Same takie naturalne sprawy, jakimi powinien zajmo-

wać się komandor...” 

1 września 1980 r. wstąpił do 21 Harcerskiej Druży-
ny Wodnej, której  drużynową  była Lucyna  Dolata             
i Anna Konieczna. Brał udział w harcerskich, 
żeglarskich obozach w Siecinie i szkoleniu w Klubie 
Żeglarskim „Odlewnik” Śrem.  

      Szkoła zawodowa, wojsko, założenie rodziny, szko-

ła  średnia  przerwały  żeglarską  przygodę,  ale zasiane 

przez  drużynową  harcerskiej  drużyny  wodnej  ziarno 

wykiełkowało i 1 września 2004 r. wstąpił do Mosińskie-

go Klubu Żeglarskiego.   

Aktywnie  angażuje się w życie Klubu, jako „złota 

rączka” jest  niezwykle przydatny przy remontach        

i naprawach sprzętu pływającego. Jest również znawcą 

pielęgnacji roślin, nasadzeń drzew i krzewów, co wy-

konuje przy współpracy z innymi członkami Klubu.                                                                                                  

27 czerwca 2005 r. zdaje egzamin na patent żeglarza 

jachtowego, na kursie organizowanym przez MKŻ          

w następnym roku w lipcu 2006 r. jako wychowawca 

sternik bierze udział w rejsie po Wielkich Jeziorach 

Mazurskich. Członkowie Klubu doceniając praco-

witość i zaangażowanie  Pawła,  wybierają go w paź-

dzierniku 2009 r. na członka zarządu. W zakresie jego 

czynności są sprawy sprzętowe i terenu przystani oraz 
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wyborów Komandora MKŻ, zostają nim członkowie 

zarządu ds. sprzętu i bazy. Wiosną 2013 r. klubowicze 

wybrali Pawła na Komandora Klubu. W 2014 r. 

uzyskał uprawnienia wychowawcy i włączył się w 

realizację „Lata pod żaglami”, pracując jako instruktor 

– wychowawca. 

Komandor Paweł Maciejewski jest z natury c  zło  -
 wiekiem skromnym. Interesuje go bardziej Klub, jego

rozwój  i  nie  chce  mówić o sobie. Poproszony o kilka 

słów do tego biogramu, odpowiedział: 

 „Naprawdę nie ma o czym pisać. Nie zrobiłem jeszcze 

nic, co byłoby godne uwagi. Same takie naturalne 

sprawy jakimi powinien zajmować się komandor...”. 

Klubowi koledzy, którzy powierzyli mu funkcję 

komandora, są innego zdania.  

 

 

 
Skład osobowy zarządów MKŻ w latach 1991 – 2016

 
I kadencja 1991 – 1993 

Jaremi Salomończyk – Komandor 
Ryszard Szejnert –  Wicekomandor 
Małgorzata Walczak – Sekretarz 
Witold Niedzielski – Skarbnik 
Stanisław Tubis – Członek zarządu 

 
II kadencja 1993 – 1997 

Stanisław Tubis – Komandor 
Zenon Kolendowicz – Wicekomandor 
Jadwiga Nowak – Sekretarz 
Witold Niedzielski – Skarbnik 
Zbigniew Szuman – Członek zarządu 
 

III kadencja 1997 – 2001
 

Stanisław Tubis – Komandor 
Bogdan Fischer – Wicekomandor 
Anna Wilczyńska – Sekretarz 
Witold Niedzielski – Skarbnik 
Jarosław Szynklewski – Czł. Zarządu 
Leon Fiedziuszko – Czł. Zarządu 

 
IV kadencja 2001 – 2005 

Stanisław Tubis – Komandor 
Bogdan Fischer – Wicekomandor 
Leszek Wiatrak – Sekretarz 
Witold Niedzielski – Skarbnik 
Leon Fiedziuszko – Czł. Zarządu 
Henryk Michalak – Czł. Zarządu, Tomasz   Buczyński

 

 

 
V kadencja 2005 – 2009 (skrócona do listopada 2008) 

Stanisław Tubis -  Komandor 
Henryk Kociemba – Wicekomandor 
Leszek  Wiatrak (do 2006r.)/Ewa Tomczak –  Sekretarz

 Bogdan Fischer – Skarbnik 
Artur Pawlak – Czł. Zarządu 

Tomasz Buczyński – Czł. Zarządu 

VI kadencja  listopad 2008 – 24.10.2009 

Tomasz Buczyński – Komandor 
Paweł Jęchorek – Wicekomandor 
Ewa Tomczak – Sekretarz 
Katarzyna Walachowska – Skarbnik 
Beata Wysokińska – Czł. Zarządu 
Maciej Grajewski – Czł. Zarządu  

 
Od 24.10.2009 – 2013

 
Stanisław Tubis  -  Komandor 
Jarosław Szynklewski – Wicekomandor 
Judyta Kryger/Anna Matuszczak – Sekretarz 
Henryk Kociemba – Skarbnik 
Paweł Maciejewski – Czł. Zarządu 

 
VII kadencja 2013 – 2017 

Paweł Maciejewski – Komandor 
Przemysław Wojtkowski/Jacek Mądrawski 
–

 
Wicekomandor 

Anna Matuszczak/Kinga Tubis – Sekretarz 
Żaneta Zielińska/Michał Wilczak – Skarbnik 
Piotr Grządzielewski/Paweł Biskup – Czł. Zarządu   

Na XX-leciu Klubu, w roku 2011, został odzna-

czony Złotą Odznaką MKŻ. Jak nakazuje tradycja 

organizowanie prac dla członków MKŻ wynikających 

ze statutu.  
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Sylwetki „morskich wilków” zasłużonych dla Klubu  

 

Witold Niedzielski (1947 – 2011) 

Witold Niedzielski był jednym z założycieli Mo-

sińskiego Klubu Żeglarskiego. Kiedy powstał MKŻ, 

był już sternikiem jachtowym. Swoją przygodę z że-

glarstwem rozpoczął w sekcjach: Żeglarskiej, Kaja-

kowej i Narciarskiej Koła PTTK Pracowników Polite-

chniki Poznańskiej. Kiedy pojawiła się możliwość za-

angażowania się w działania na rzecz młodzieży                

i lokalnej społeczności, z pasją włączył się w organiza-

cję nowo powstającego stowarzyszenia. Po zarejestro-

waniu Klubu i wyborze władz, przez IV kadencję pełni 

funkcję skarbnika. Z funkcji tej wywiązywał się 

niezwykle rzetelnie, z pełnym oddaniem, gospodarując 

racjonalnie powierzonymi mu finansami.  

Na pierwszej organizowanej przez Klub akcji 

„Lato pod żaglami”, pełnił funkcję instruktora –

wychowawcy. Po zakupieniu jachtu typu „Sportina”, 

włączył się w przekazywanie członkom Klubu swojego 

doświadczenia żeglarskiego po Wielkich Jeziorach 

Mazurskich. Z oddaniem pełnił swoją funkcję do 

czasu, kiedy przyszło mu zmagać się z ciężką chorobą   

i która zbyt wcześnie zabrała go na wieczną wachtę. 

Witold Niedzielski był odznaczony Złotą odznaką 

MKŻ, Honorową Odznaką za zasługi dla Żeglarstwa 

Wielkopolskiego, Medalem Komisji Edukacji Naro-

dowej, Brązowym Krzyżem Zasługi. 

 

 

Jerzy Obuchowicz (1949 –2012) 

Kolega Jerzy Obuchowicz wstąpił do MKŻ w 1992 

roku. Posiadał w tym czasie stopień żeglarza jachto-

wego, który uzyskał na kursie w KS „Pocztowiec” 

(nauczycielem jego był kol. Kolendowicz). W swoim 

żeglarskim stażu posiadał już kilka rejsów na WJM. 

Już w 1993 r. zorganizował rejs dla naszych członków 

po Wielkich Jeziorach Mazurskich, bo dzielenie się 

własnym doświadczeniem, swoją pasją żeglarską, 

leżało w naturze Jerzego. Na tyle pozwalały mu 

przepisy związane z żeglarstwem. Ciągnęło go jednak 

na morze. W 1994 r. wziął udział w klubowym rejsie 

morskim jako II oficer. W 1995 r. w Kiekrzu, po 

odbytym kursie i egzaminie, zdobywa uprawnienia 

sternika jachtowego. W 1998 r., po odbyciu wymaga-

nych stażowych rejsów morskich, odbyciu kursu i zda-

niu egzaminu, został jachtowym sternikiem morskim. 

Stopień ten pozwolił mu na samodzielne prowadzenie 

rejsów morskich. Od tego czasu był organizatorem 

szeregu morskich wypraw dla członków MKŻ.  

Pierwszy samodzielny rejs, jako kapitan, popro-

wadził na jachcie „Adular”, na trasie Trzebież- Kilo-

nia- Kopenhaga-Trzebież. Jerzy cały czas  się  kształci, 

odbywał rejsy stażowe na większych jednostkach 

żaglowych, by w 2005 roku, po zdaniu egzaminu, 

uzyskać stopień kapitana jachtowego. Jerzy został 

pierwszym kapitanem jachtowym w naszym klubie. 
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Obecnych kapitanów, Bogdana Fischera, Przemka 

Wojtkowskiego, można uznać za uczniów i spadko-

bierców morskich działań Jerzego. 

Jego działalność klubowa nie ograniczała się wyłą-

cznie do pływań. Od 1997 r. pełnił funkcję przewo-

dniczącego Komisji Rewizyjnej MKŻ. Jako „złota 

rączka”, a jednocześnie inżynier, poświęcił wiele go-

dzin przy remontach, modernizacji naszego sprzętu 

pływającego, przekazując swoją wiedzę i umiejętności 

młodszym kolegom klubowym. Jako właściciel zakła-

du stolarskiego niejednokrotnie użyczał do remontów 

swoich narzędzi i drewnianych materiałów. Działając 

w Radzie Sołeckiej w Pecnej, w znacznym stopniu 

przyczynił się do uzyskania pomieszczenia w budynku 

wielofunkcyjnym na zimowanie i remonty naszego 

sprzętu pływającego. Jerzy, będąc w swoich działa-

niach konkretny, zasadniczy, był jednocześnie bardzo 

koleżeński, ciepły, życzliwy i przyjazny. Taki pozosta-

nie w naszej pamięci. 

Za wcześnie! W 2012 roku mając 63 lata odszedł 

na wieczną wachtę. 

 

Zenon Kolendowicz 

Urodził się 14 listpada 1935 r. w miejscowości 
Chrzan w powiecie Kościan. Żeglarstwo zaczął upra-
wiać w 17 r. życia, w Klubie Morskim Ligi Przyjaciół 
Żołnierza w Poznaniu. Po odbyciu 2-letniego stażu 
kandydackiego, w 1954 r. zdał egzamin na stopień 
żeglarza jachtowego. W 1958 r. uzyskał stopień ster-
nika jachtowego na kursie w Jastarni, a w 1973 r. – 
sternika jachtowego o poszerzonych uprawnieniach.  

W roku 1980, po odbyciu wymaganych rejsach 
morskich, kursie i zdanym egzaminie, uzyskał stopień 
jachtowego sternika morskiego. Od roku 2013, jest 
kapitanem jachtowym. 

W latach 1965 – 1991 był członkiem Klubu Spor-
towego „Pocztowiec”  w  Poznaniu,  sekcji  żeglarskiej

w Kiekrzu. Przez  4  kadencje pełnił funkcje wiceko-
mandora sekcji żeglarskiej. Ze względu na możliwość 
pływania morskiego, w 1976 roku wstapił do Klubu 
Żeglarskiego „Wagabunda” i był jego członkiem do 
roku 1989. Podobne pobudki kierowały nim, by              
w latach 1996 – 2002 być członkiem Jacht Klubu 
„Kotwica” w Gdyni. W 1991 r. wstąpił do Mo-
sińskiego Klubu Żeglarskiego. W MKŻ w II kadencji 
pełnił funkcję wicekomandora klubu. Był delegatem 
MKŻ na Sejmik WOZŻ w Poznaniu. Przewodniczył 
przez 3 kadencje, a w jednej był wiceprzewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej WOZŻ. 

Zenon Kolendowicz, poza uprawianiem żeglar-
stwa, ma zacięcie pedagogiczne. Będąc już członkiem 
KS „Pocztowiec”, zdobył uprawnienia instruktora 
żeglarstwa. Prowadził szkolenie w macierzystym 
klubie oraz wielokrotnie pracował jako instruktor na 
obozach żeglarskich w Ośrodku DWLOT w Powidzu. 
Po wstąpieniu do MKŻ był organizatorem i kierowni-
kiem wyszkolenia pierwszego kursu na stopień żegla-
rza w Klubie. Przeprowadził ich jeszcze trzy, pełniąc 
funkcję KWŻ-ta. 

Jako pasjonat żeglarstwa morskiego zorganizował  
i był kapitanem trzech rejsów morskich dla członków 
naszego stowarzyszenia. Można powiedzieć, że był 
prekursorem, z kolegą Salomończykiem, otwarcia 
drogi na morskie pływanie. Sam brał udział jako 
członek załogi, pełniąc różne funkcje oficerskie, na 
różnych jachtach, w 30 rejsach. 

Za swoją żeglarską działalność Zenon Kolendo-
wicz został odznaczony: Odznaką Honorową Zasłu-
żonego Działacza żeglarstwa Polskiego, Honorową 
Odznaką za zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego, 
Złotą Odznaką KS Pocztowiec, Złotą Odznaką MKŻ.  
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Leon Fiedziuszko 

Trener i działacz sportowy Ziemi Mosińskiej. 
Absolwent WSWF Poznań. Nauczyciel mosińskich 
szkół, a później z-ca Gminnego Dyrektora Szkół                  
i Inspektor Oświaty. 

Jako absolwent sportowej uczelni, zawsze był 
związany z działaniami dotyczącymi sportu i rekreacji. 
Nie zabrakło go również w tworzącej się od podstaw 
organizacji, jaką był Mosiński Klub Żeglarski. Jako 
pedagog, a jednocześnie kierujący w tym czasie 
mosińską oświatą, dostrzegał walory wychowawcze 
działalności żeglarskiej, a będąc jej administratorem, 
pomagał realizować zamierzenia i cele Klubu.  

Uprawnienia żeglarza jachtowego zdobył na obo-
zie w Funce nad J. Charzykowskim. W 1994 roku 
wstępuje w szeregi Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 
Angażuje się w realizację „Lata pod żaglami”, jako 
instruktor i kierownik turnusów. W 1995 roku podnosi 
swoje kwalifikacje żeglarskie i zostaje sternikiem 
jachtowym. Od roku 1997 do 2005, pełni w Zarządzie 
funkcję członka odpowiedzialnego za „Lato pod żagla-
mi”. Po zakupieniu Sportiny organizuje dla członków 
Klubu wyprawy mazurskie. Bierze udział w organi-
zowanych przez Klub rejsach morskich, pełniąc 
funkcje oficerskie. Zdobyte doświadczenie morskie 
pozwoliło mu uzyskać stopień jachtowego sternika 
morskiego. Swoje pedagogiczne zacięcie realizuje jako 
instruktor na kursach na stopień żeglarza jachtowego, 
organizowanych przez MKŻ, szkoląc następnych 
adeptów sztuki żeglarskiej. Leon Fiedziuszko został 
odznaczony Złotą Odznaką Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego.  

 

 
 

Bogdan Fischer 
 

       Zaliczany jest do „starszyzny” MKŻ, choć w tej 
grupie jest jednym z młodszych. 22 lata temu (1994 r.) 
zamienił jezioro Kierskie na Dymaczewskie, a klub 
„Pocztowiec” na „Mosiński Klub Żeglarski”. Jak 
mówi, nigdy tego nie żałował i to nie tylko z powodu 
krótszej drogi do domu. Uważa, że atmosfera w MKŻ, 
a także różnorodność prowadzonych tu działań 
sprzyjają jego pasji. A jest nią pływanie. Umie też 
przekazywać swoją pasję, wiedzę i umiejętności 
żeglarskiemu „narybkowi”. Po zdobyciu uprawnień 
instruktora żeglarstwa, od 2010 roku prowadzi kursy 
na żeglarza jachtowego. Wspólnie z kolegami wyszko-
lił 104 „patentowanych” żeglarzy. W tym roku (2016), 
liczba ta zwiększy się o dalsze 20+ osób, które do 
momentu redagowania tej notki nie przystąpiły jeszcze 
do egzaminu. 

Bogdan Fischer jest członkiem Komisji szkole-
niowej WOZŻ, pełni funkcje egzaminatora i przewo-
dniczy komisjom egzaminacyjnym na stopień żeglarza 
i sternika morskiego Od 1998 roku uczestniczy jako 
wychowawca-instruktor w „Lecie pod żaglami”. Posia-
da dwie niezwykle cenne cechy w pracy z dzieciakami: 
dobry kontakt z nimi i oczy wkoło głowy. Obie bardzo 
przydawały się także wtedy, gdy razem z Henrykiem 
Kociembą opływali z młodzieżą Mazury. W tym roku 
płynie z seniorami. 

Należy do tego procentu klubowiczów, którzy 
zawsze byli bardzo aktywni w pracach na rzecz klubu. 
Przepracowanych społecznie godzin nigdy nie liczył. 
Co roku przekraczają one stan obowiązkowy, zbliżając 
się jego zdaniem do granic fanatyzmu. W kadencjach 
1997-2005 pełnił funkcję wicekomandora, a w latach 
2005-2008 skarbnika MKŻ, ale jak sam mówi, to nie 
jest jego żywioł. On woli pływać. Przepłynął 9250 Mm 
w 23 rejsach. W tym 9 jako kapitan. „Zaliczył” na 
nich: Bałtyk, Morze Północne, Śródziemne, Jońskie, 
Tyrreńskie a ostatnio — Karaibskie. 
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W roku 2008 został wyróżniony honorową odzna-
ką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, a 2011 
roku honorową odznaką za zasługi dla Żeglarstwa 
Wielkopolskiego.  

W roku 1996 uzyskał patent Żeglarza Jachtowego, 
w roku 1997 - Sternika Jachtowego, w roku 2009 – 
Jachtowego Sternika Morskiego, a w 2015 – Kapitana. 
Stopy wody pod kilem! Dalszego pływania, także po 
oceanach! 

 

Henryk Kociemba 
 
Przygodę z żeglarstwem zaczął w dzieciństwie, od 

lektury książek Juliusza Verne. W Ostrowie Wlkp., 
gdzie się urodził i chodził do szkoły, nie było jeziora 
ani rzeki. Dopiero na obozie szkolnym nad jez. Cha-
rzykowskim, mógł zapisać się na kurs żeglarski i tak 
został żeglarzem.  

W roku 1963, już po studiach rozpoczął pracę jako 
nauczyciel w ZSZ i Technikum przy ZNTK Ostrów        

     

i utworzył tam Harcerską Drużynę Wodną. Wspólnie           

 

z żeglarzami z Technikum Kolejowego zbudował 
żaglówki typu „Motyl” i  „Omega”, którymi wypłynął 
na jez. Dominickie k/Boszkowa, na jez. Drawskie, na 
Warmię i Mazury, organizując tam wędrowne  
harcerskie obozy żeglarskie. Współuczestniczył           
w powołaniu „Klubu Żeglarskiego PTTK „NORD”             
w Ostrowie. W 1972 r. po przeprowadzeniu się do 
Trzcianki założył Drużynę Wodną ZHP, później 
Harcerski Ośrodek Wodny, którego był komandorem 
przez 10 lat. 

Patent sternika jachtowego uzyskał w 1968 r. Na 
morze wypłynął w 1970 r. Jachtowym sternikiem 
morskim został w roku 1974. W tym samy roku 
uzyskał stopień instruktora żeglarstwa. W latach 70., 
przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesem 
Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W la-
tach 1978 i 1980 uczestniczył jako kapitan w regatach 
pełnomorskich „o Srebrny Dzwon” w Kołobrzegu 
zajmując 2 miejsce  w  klasie  jachtów  turystycznych, 

z załogami z zakładów „Lubmor” z Trzcianki i „Meblo-
mor” z Czarnkowa. 

Przez całe życie jego żeglarstwo było związane 
przede wszystkim z młodzieżą szkolną. Dla niej przez 
wszystkie lata organizował szkolenia, kursy żeglarskie, 
obozy wędrowne (rejsy) po Polsce i nie tylko.  

Już na emeryturze, w roku 2002 przeprowadził się 
do Poznania, a w 2003 roku został członkiem  MKŻ – 
klubu, który postawił przede wszystkim na pracę             
z dziećmi i młodzieżą. W jego zarządzie przepracował 
8 lat. W roku 2005 zainicjował wędrowne obozy 
żeglarskie dla młodzieży na Mazurach, pracując także 
na obozach w ramach akcji „Lato pod Żaglami”. Od 
kilku lat organizuje – najpierw sam, a później z Bo-
gdanem Fischerem – rejsy morskie dla seniorów pod 
hasłem „Senior jeszcze może”. Jeden z tych rejsów 
został nagrodzony  ”ZŁOTĄ OMEGĄ 2013” przyzna-
ną w kategorii  „Morski Rejs Roku” przez Wielko-
polski  Okręgowy Związek Żeglarski. 

Od 12 lat pracuje społecznie w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Poznaniu. Tam też chce populary-
zować żeglarstwo, by dowieść, że to bardzo przyjemna 
aktywność dla seniorów.  

 

 
Jarosław Szynklewski 

Mieszkaniec  Drużyny, od lat szkolnych zainte-

resowany działalnością sportową. Kiedy pojawiła się 

możliwość uprawiania na Jeziorze Dymaczewskim 

żeglarstwa, włączył się do remontów i przygotowania 

jachtów do pływania. W 1992 r. wstąpił do 

Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. W tym samym roku, 

na pierwszym organizowanym przez MKŻ kursie, 

zdobył uprawnienia żeglarza jachtowego. Jednocześnie 

zdobył uprawnienia wychowawcy placówek 

wypoczynku dla dzieci. Pozwoliło mu to na podjęcie 

funkcji instruktora – wychowawcy na organizowanej 

przez Klub akcji  „Lato pod żaglami”.  
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Dał się poznać jako przyjazny wychowawca i kom-

petentny instruktor, ceniony przez kierownictwo „Lata 

pod żaglami” i lubiany przez uczestników. Pełnił tę 

funkcję przez ponad 20 lat. Jest aktywnym członkiem 

stowarzyszenia. Był członkiem zarządu  III kadencji w 

latach 1997-2001, a w latach 2005-2008 był członkiem 

Komisji Rewizyjnej MKŻ.  W latach 2009 do 2013 

pełnił funkcję  wicekomandora.  

Kolega Jarek nie poprzestał na stopniu żeglarza.  

W 2007 r. uzyskał stopień sternika jachtowego. Dla 

pogłębienia swojej wiedzy żeglarskiej i umiejętności 

dydaktycznych, odbył w 2007 r. kurs i uzyskał stopień 

młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ. Włączył się do 

realizacji kursów na stopień żeglarza organizowanych 

przez MKŻ. W 2009 r. został instruktorem żeglarstwa 

PZŻ i jednocześnie członkiem komisji szkolenia           

i egzaminatorem WOZŻ. Po zakupieniu Sportiny, 

organizował dla młodych członków Klubu wyprawy po 

WJM. Brał udział w organizowanych przez nasz Klub  

i inne organizacje rejsach morskich, pełniąc funkcje 

załoganta, oficerskie, z-cy kapitana. Od 2012 r. posiada  

 
Zasłużeni dla rozwoju Klubu

 
Złota Odznaka MKŻ

 

W latach 1991 – 2016 otrzymali ją:  

Roman Buczyński – członek klubu MKŻ 

Tomasz Buczyński – członek klubu MKŻ 

Ewa Buksalewicz – zasłużony przyjaciel klubu,  

Waldemar Demuth – kierownik Ośrodka Sportu      
i Rekreacji w Mosinie, 

Stanisław Dębiec – Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina, 

Leon Fiedziuszko – członek klubu MKŻ, 

Bogdan Fischer – członek klubu MKŻ, 

Wojciech Górny – kier. Referatu inwestycji U.M. 

Jan Jurgiewicz – członek klubu MKŻ, 

uprawnienia  jachtowego sternika morskiego. Podczas 

swoich morskich wypraw odwiedził Szwecję, Danię, 

Norwegię, Niemcy, Belgię, Chorwację, Włochy, 

Francję, Grecję, Hiszpanię nie zapominając o polskim 

wybrzeżu i coraz lepszych portach jachtowych. 

Aktywnie włącza się w inicjatywy Klubu popula-

ryzujące żeglarstwo. W miarę możliwości czasowych 

uczestniczy i pomaga podczas czerwcowych imprez 

żeglarskich dla szkół gminy Mosina. Szczególnie z du-

żym zaangażowaniem, od początku trwania tej 

imprezy, bierze udział jako instruktor, sternik, opiekun 

w regatach żeglarskich i kajakowych organizowanych 

przez Klub Olimpiad Specjalnych „Elegant” SOSW 

Mosina  przy bazowym,  sprzętowym i organizacyjnym 

wsparciu MKŻ.   

Za swoje dokonania żeglarskie został odznaczony 
Złotą Odznaką Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, Ho-
norową Odznaką za zasługi dla Żeglarstwa Wielko-
polskiego. 

 

 
 

 

Adam Kaczmarek – dyrektor Wielkopolskiego Parku 
Narodowego,  

Jan Kałuziński – Burmistrz Gminy Mosina,  

Maciej Kandulski – członek klubu MKŻ                                          

Andrzej Kasprzyk – dyrektor Ośrodka Kultury       
i Sportu w Mosinie 

Paweł Kluczyński – członek MKŻ, 

Henryk Kociemba – członek MKŻ, 

Zenon Kolendowicz – członek MKŻ,  

Bernadetta Łuczak – honorowy członek MKŻ, 

Paweł Maciejewski – członek MKŻ, 

Ks. Edward Majka – proboszcz parafii pw. św. 
Mikołaja w Mosinie, 

Jan Marciniak – Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina,  

Henryk Michalak – członek MKŻ, 

Złota Odznaka Mosińskiego Klubu Żeglarskiego została ustanowiona dla uhonorowania osób, członków 
Klubu i nie tylko, które w szczególny sposób przyczyniły się do jego powstania i rozwoju. Odznaka ta jest 
przyznawana raz na pięć lat, z okazji jubileuszy. 
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Bożena Mazur – dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego,  

Witold Niedzielski – członek MKŻ, 

Zenon Nijak – Sołtys Sołectwa Dymaczewo Nowe, 

Jerzy Obuchowicz – członek MKŻ, 

Jan Piecek – Dyrektor Zakładu Usług Komunal-
nych w Mosinie, 

Przemysław Pilarski – Dyrektor Banku GBS, 

Hubert Prałat – Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina,  

Andrzej Pruchniak – członek MKŻ, 

Jaremi Salomończyk – członek MKŻ, 

Zofia Springer – dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego,  

Marian Strenk – zasłużony przyjaciel klubu,  

Marek Sworowski – członek MKŻ, 

Jarosław Szynklewski – członek klubu MKŻ, 

Ewa Tomczak – członek klubu MKŻ,  

Stanisław Trąpczyński – członek MKŻ,  

Hanna Tubis – zasłużony przyjaciel klubu,  

Stanisław Tubis – członek klubu MKŻ, 

Krzysztof Wower – zasłużony przyjaciel klubu, 

Andrzej Woźniak – dowódca JW w Babkach  

Barbara Matuszak – zasłużony przyjaciel klubu, 

Jacek Matuszak – zasłużony przyjaciel klubu, 

Joanna Nowaczyk – zasłużony przyjaciel klubu, 

Jacek Mądrawski – członek klubu MKŻ, 

Małgorzata Biskup – członek klubu MKŻ, 

Paweł Biskup – członek klubu MKŻ, 

Michał Wilczak – członek klubu MKŻ, 

Kinga Tubis – członek klubu MKŻ, 

Przemysław Wojtkowski – członek klubu MKŻ. 

 

Podziękowanie

Mosiński Klub Żeglarski dziękuje wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i firmom, które w ciągu 
ostatnich 25 lat wspierali jego działalność:

Władzom Samorządowym Gminy Mosina, Mosińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Mosińskiemu Ośrodkowi 
Kultury, Komendzie Ośrodka ZHP w Mosinie, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Mosinie, 
Zakładowi Usług Komunalnych  w Mosinie, Jednostce Wojskowej w Babkach, Firmom: LUMO Technika Grzewcza, 
Restauracji ADAMO, FOTOPLASTYKA M. M Rybczyńscy, FotomatART B.J. Matuszakowie, LIDMAR M. 
Skrobiszewski, Centrum Usług P-poż Daniel Modrzyk, Zakład Masarsko Wędliniarski D. K. Rembowscy, ZZZiR 
Zbigniew Jurga, TOSMAK Krosinko, Bilard Bar R. Binkowski, Transport Osobowo-Ciężarowy Jan Nijak, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ESPOL Waldemar Wiązek, Zenon Nijak – rolnik indywidualny Dymaczewo Nowe.

Zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy pominąć kogoś, wśród wymienionych wyżej osób, instytucji, czy organizacji. 
Jeżeli tak się stało, to zapewniamy, że nieumyślnie i prosimy, by w takim przypadku również poczuć się adresatem 
naszych podziękowań.  

2002 – Burmistrz Gminy Mosina: Statuetka z okazji 700-lecia miasta Mosina.

2008 – Polski Związek Żeglarski: wyróżnienie za ciekawą formę animacji programu „Junga&Kadet realizowaną    
podczas „Lata pod żaglami”.

2010 – Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski: „Złota Omega” w kategorii „Impreza roku” za „Lato pod żaglami 
2010”.                                                                                                           

2011 – Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski: „Złota Omega” w kategorii „Rejs śródlądowy”. 

2013 – Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski: „Złota Omega” w kategorii „Rejs roku” za rejs po Adriatyku.

Klubowe nagrody i wyróżnienia
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Wykaz członków MKŻ wg lat wstąpienia do Klubu  

 CZŁONKOWIE HONOROWI
 

Salomończyk Jaremi – od 1993 komandor honorowy
Łuczak Bernadeta – od 1997 członek honorowy 
Tubis Stanisław – od 2008 komandor honorowy 

 
CZŁONKOWIE ZWYKLI

 

1991 

 Szuman Zbigniew  
 Biskup Małgorzata 
 Biskup Paweł 
 Niedzielski Witold  
 Kolendowicz Zenon 
 Ciesielka Mieczysław 
 Szejner Ryszard 

1992 

 Pruchniak Andrzej 
 Ciesielka Damian 
  Nowak  Jadwiga 
 Szynklewski Jarosław 
 Obuchowicz Jerzy  
 Wilczak Piotr 
 Gajtkowski Wojciech 
 Brojerski Krzysztof 
 Zalewski Sebastian 
 Urbański Roman 
 Kachlicki Dariusz 
 Nowak Andrzej 
 Wilczyńska Anna 

 

1993 

 Obuchowicz Artur 
 Kowalski Stanisław 
 Kowalski Karol 
 Kolendowicz Leszek 
 Wodarczak Joanna 
 Brojerski Marek 
 Duda Dariusz 
 Goncerzewicz Daria 
 Kunicki Mateusz 

 

1994 

 Wilczak Michał 
 Fiedziuszko Leon 

 Michalak Henryk 
 Michalak Franciszek 
 Ostrowicz Józef 
 Wilczyński Łukasz  
 Zieliński Aleksander 
 Kandulski Maciej 
 Kayser Mariusz 
 Jakóbczyk Roma 
 Laskowski Marek 
 Maląg Przemysław 
 Sarnowski Filip 
 Stefaniak Kamilla 
 Sworowski Dawid  
 Śremski Tomasz 
 Weymann Ryszard 
 Wierzbicki Krzysztof 

 

1995 

 Fischer Bogdan 
 Fojcik Józef 
 Trąbczyński Stanisław 
 Rudak Marcin 
 Rudak Łukasz 
 Rudak Ryszard 
 Jackowiak Marcin 
 Lorke Eugeniusz 
 Obstalecki Jacek 
 Obstalecki Krzysztof 
 Pol Damian 
 Wiśniewski Mieczysław 

1996 

 Ciesielka Ewelina 
 Buczyński Roman  
 Matecki Mieczysław 
 Bajtała Andrzej 
 Sikora Piotr 
 Jeżewicz Joanna 
 Latuszek Krzysztof 
 Przymusiak Tadeusz 
 Ciesielka Ewelina 

 

1997 

 Bartosiak Beata 
 Gorlas Nowicka Bernadeta 
 Gorlas Krzysztof 
 Jeżewicz Joanna 
 Kasprzyk Krzysztof 
 Kierznowska Anna 
 Kluczyński Paweł 
 Lisiecki Sebastian 
 Pieczyńska Agnieszka 
 Pieczyńska Monika 
 Samarzewska Barbara 
 Samarzewska Joanna 
 Lange Michał  
 Wieczorek Artur 
 Stefaniak Maciej 
 Szejn Michał 
 Wybraniec Anna  
 Chocaj Bernard Franciszek 

1998 

 Buczyński Marcin 
 Buczyński Tomasz 
 Koczorowski Jerzy 
 Bereś Kinga 
 Bereś Przemysław 
 Bereś Sylwester 
 Czobała Bartosz 
 Przybył Mariusz 
 Michalak Joanna 
 Nowicka Barbara 

 

1999 

 Malcher Andrzej 
 Malcher Jan 
 Wiatrak Leszek 
 Dębowska Jolanta 
 Tomczak Sławomir 
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2000 

 Przybył Arkadiusz 
 Wawrzyniak-Chade Marta 
 Wilk Monika  
 Kubiczak Malwina  
 Bazan Maciej

2001 

 Sworowski Marek  
 Tubis Kinga 
 Zając Józef 
 Jęchorek Paweł 
 Marcinkowski Jan 
 Pajszczyk Krzysztof 
 Krawiec Dominik 
 Krawiec Nikodem 

 

2002 

 Piwowarczyk Arkadiusz 
 Piwowarczyk Tymoteusz 
 Zieliński Maciej 
 Budzyński Stanisław 
 Tomczak Ewa 
 Domek Michał 
 Jaworski Jacek 
 Jaworski Artur 
 Siwecki Jerzy 

 

2003 

 Morawski Włodzimierz  
 Walachowska Katarzyna 
 Michalak Rozalia 
 Kubiczak Kornelia 
 Lipiak Wojciech 
 Jurgiewicz Jan 
 Kociemba Henryk 
 Chmiel Justyna 
 Chmiel Piotr 
 Czaiński Piotr 
 Grajewski Maciej 
 Olejniczak Witold 
 Andrzejczak Agata 

 

2004 

 Beyer Piotr 
 Brzoziewska Katarzyna 
 Forysiak Małgorzata 
 Grajewski Szymon 
 Klemczak Bogna 
 Klemczak Paweł 
 Kuśnierska Marta  
 Kuśnierska Olga 
 Lindner Andrzej 

  
 Bazan Bartłomiej 
 Brzeziński Mariusz 

 

 Lindner Grzegorz 
 Lisowska Ewa 
 Marciniak Leszek 
 Mortka Kamila 
 Napierała Maria 
 Nitka Agata 
 Płusa Piotr 
 Stanek Anna 
 Stanek Barbara 
 Wilkoszarski Adam 
 Widok Adam 
 Grzywacz Benedykt 
 Pobojewski Leszek 
 Mądrawski Jacek 
 Pawłowski Krzysztof 
 Pawłowski Maciej 
 Pawłowski Mikołaj 
 Pawłowski Adam 
 Pawłowska Małgorzata 
 Rapior Maciej 
 Walachowska Anita 
 Walachowska Joanna 
 Grajewicz Jarosław 
 Miłek Michalina 
 Maciejewski Paweł 
 Maciejewska Alicja 
 Maciejewska Patrycja 
 Banaszyk Szymon 
 Zieliński Mikołaj 
 

2005 

 Pruchnik Magdalena 
 Wojtkowski Przemysław 
 Jankowski Łukasz 
 Marcinkowski Roman 
 Pawłowicz Roman 
 Rybczyński Bartosz 
 Wojciechowska Agnieszka 
 Sroka Zbigniew 

 Lech Joanna 
 Siedlecki Szymon 
 Zamelski Wiesław 
 Żarczyńska Agnieszka 
 Żarczyńska Beata 
 Sawala Wojciech 

Stachecki Szymon  
 Ścigało Katarzyna 
 Pawlak Artur 
 Michalak Katarzyna 
 Kornecki Michał 
 Buchwald Joanna 



 Czeska Karolina 
 Czosnek Agnieszka 
 Halicka Zofia 
 Janecki Michał 
 Jessa Klaudia 
 Makowska Malwina 
 Wawrzyniak Kalina 
 Wojtaszak Katarzyna 
 Zawieja Emilia 
 Zamelski Wiesław 
 Kornecki Michał 

2006 

 Górecki Grzegorz 
 Wojtkowska Małgorrzata 
 Wojtkowska Olga 
 Wojtkowski Michał 
 Forysiak Michał 
 Moskal Adam 
 Janik Marcin 
 Szczepańska Agata 
 Wojtkowiak Bartosz 
 Paprzycki Łukasz  
 Różański Arkady 
 Fitz Łukasz  
 Bogusławski Czesław 
 Michalczyk Marcin 
 Urbański Tomasz   
 Mądrawski Marcin 
 Mądrawski Mateusz 
 Obuchowicz Marek 

2007 

  Jędrycha Jakub 
 Jakobsze Marta 
 Forszpaniak Konrad 
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 Kolendowicz Ewa 
 Kujawa Nikodem 

2008 

 Wojtkowiak Klaudia 
 Heintze Dariusz 
 Wolgetan Monika 
 Perz Adam 
 Łakota Wojciech 
 Brych Ania 

2009 

 Kryger Judyta Anna 
 Stachowiak Robert 
 Andrzejewski Maciej 
 Bednarski Rafał 
 Dalke Joanna 
 Wiertelak Grażyna 
 Szebiotko Jerzy 
 Grządzielewski Piotr 
 Matuszak Anna 
 Matuszak Adrianna 
 Ober Karolina 
 Wysokińska Beata 
 Wysokińska Magdalena 

2010 

 Marcinkowski Szymon 
 Tokarski Maciej 
 Tobys Marcin 
 Przybysz Andrzej 
 Kocięda Jerzy 
 Kocięda Łukasz 
 Łukowiak Adam 
 Grabarkiewicz Martyna 
 Grabarkiewicz Daniel 
 Pilarski Przemysław 
 Pilarski Marcin 

2011 

 Najder Tomasz 
 Katulski Piotr 
 Katulski Tomasz 
 Wierzbiński Wojciech 
 Nagórski Juliusz 
 Nagórski Karol 

 Nowicki Waldemar 
 Plenzler Łukasz 
 Praisler Dariusz 
 Grześkowiak Piotr 

2012 

 Malak Julia 
 Spychała Weronika 
 Stachowiak Łukasz 
 Szubring-Tężycka Justyna 
 Wawrzyniak Maciej 
 Bilski Krystian 
 Dębowska Karina 
 Dunaj Tadeusz 
 Pędzich Małgorzata 
 Budzyńska-Jędraszczyk Joanna 
 Jędraszczyk Sebastian 
 Sroka Zygmunt 
 Sroka Piotr 
 Sroka Marzanna 
 Bentkowski Wojciech 
 Rzechówka  Wiktoria 
 Skrzydlewski Maciej 
 Nagły Marcin 
 Wojtkowski Marcin 

2013 

 Kania Rafał 
 Marcinkowski Wojciech 
 Napierała Adam  
 Warzych Iwona 
 Zieliński Michał 
 Zielińska Żaneta 
 Zelińska Zofia 
 Zielińska Zuzanna 
 Skorczyk Anna 
 Ciura Olga 
 Koralewska Aleksandra 
 Grześkowiak Szymon 
 Kuleszewicz Paweł 
 Grabus Tomasz 

2014 

 Wyrwas-Zygarłowska Izabela 
 Nurkowski Adam 
 Obuchowicz Roman 

  Czajkowska Małgorzata 
 Rabiega Dawid 
 Matuk Dominik 
 Nieckarz Stanisław 
 Paczyński Marcin 
 Sobczak Dariusz 

Stachowiak Joanna  
 Tomczak Filip 
 Tomczak Łukasz 
 Tomczak Maksymilian 
 Cebulski Arkadiusz 
 Dymitrowicz  Edyta 
 Dymitrowicz Mikołaj 
 Dukat Jacek 
 Żurawska Tamara 

 Górecki Michał 
 Forszpaniak Sławomir 
 Kamiński Tomasz 
 Kasprzyk Jerzy 

 

2015 

 Kandulski Tomasz 
 Biskup Piotr 
 Stachowiak Mikołaj 
 Stachowiak Aleksandra 
 Błażejewska Katarzyna 
 Kopczyńska Gaja 
 Kortus Natalia 
 Kortus  Jarosław 
 Stypczyńska Dorota 

 

2016 

  Gralewicz Jarosław 
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Historia w dokumentach
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XIX.  25 lat MKŻ w dokumentach i fotografiach

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego o rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Mosiński Klub Żeglarski – 1991 r. 
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Uchwała Zebrania Założycielskiego w sprawie przyjęcia 
statutu - 1990 r.

Statut Mosińskiego Klubu Żeglarskiego.

Przyjęcie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego na członka 
Poznańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
 - 1993 r.

Zgłoszenie pierwszego kursu na stopień żeglarza 
jachtowego - 1992 r.



Klubowe symbole

Flaga Proporzec  Logo  Złota Odznaka MKŻ

Karty Kroniki MKŻ prowadzonej przez Ewę Buksalewicz 
– zasłużonego przyjaciela Klubu.
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Początki działalności 
W Dymaczewie Starym 

W Dymaczewie Nowym
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Baza sprzętowa
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Przystań

Baza w Dymaczewie Starym

Inauguracja pomostu na Przystani w Dymaczewie 
Nowym.
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Pomost Saling Puszczykowo 

.Budowa kręgu ogniskowego

Układanie posadzki w średnim hangarze



Nowe sanitariaty

Hamakownia u Zosi.

Gotowe…

Budujemy „Bosmanówkę”.

Nowy hangar otwierają Komandor 
MKŻ Stanisław Tubis i Burmistrz 
Gminy Mosina Zofia Springer 
– rok 2011 
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Prysznice pod namiotem 



Praca
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Propagatorzy żeglarstwa

Lato pod żaglami

Żeglarskie obozy wędrowne
Mazury 

Zalew Wiślany 
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Szkolne biwaki

Kursy szkoleniowe 

Rejsy senioralne – Baleary

Współpraca ze środowiskiem 

Podziękowanie ks. proboszcza 
miejscowej parafii biwak ministrancki 
na przystani MKŻ
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Dzień dziecka



Olimpiady Specjalne Mistrzostwa Zakładów Pracy 

Sportowe rywalizacje 
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Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
w kl. „Omega”    

Regaty Giżycko

Regaty rozpoczęcia sezonu
Regaty rodzinne

21 WDH na Przystani



Klubowe rejsy

92 81
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Kopenhaga

Rejs mazurski

Bałtyk – kpt. J. Obuchowicz

Kanał Szymoński Chorwacja – kpt. J. Mądrawski

Rejs „Śladami kiszonego śledzia” Spotkanie załóg MKŻ i „Odlewnik” Śrem



Weekend kulinarny na Przystani Noc Kupały

Klubowicze dzielą się opłatkiem…

Spotkanie wilków morskich

Tradycje żeglarskie MKŻ

Chrzest jachtu „Hania”

 9381

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 7Z wiatrem i pod wiatr - 25 lat MKŻ 



Żeglarski chrzest

Szanty przy ognisku

Konkurs piosenki żeglarskiej na 25-lecie MKŻ

 „PoTrzecie” z klubowymi korzeniami 
– od lewej: Piotr Wilczak, Maciej Szulc, 
Michał Wilczak
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Znak jakości Q przyznany przez 
uczestników kursu MKŻ

Klubowe nagrody i wyróżnienia 

Wyróżnienie od POZŻ za Junga&Kadet

Złote omegi 
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Jubileusze

5-lecie 10-lecie

15-lecie 20-lecie

Uczestnicy jubileuszowego rejsu z okazji 25-lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
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