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ZAPROSZENIE
Polski Klub ¯eglarski w Nowym Jorku 

zaprasza na Regaty Rozpoczêcia Sezonu, 
które odbêd¹ siê w sobotê 8 lipca. 

Wszelkie informacje: www.zeglarze.us 
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Do Azorów jacht płynął w słabych wiatrach
często wspomagając się silnikiem. Po częścio-
wej wymianie załogi i uzupełnieniu zaopa-
trzenia “Fazisi” wypłynęła z Horty na Azo-
rach 23 maja. Następny port: Calais, France.
Dystans do pokonania 1,500 Mm.
28 maja, 2006 - są 700 mil od Calais i planują
wejście do Calais na 3 czerca 2006r. Cały czas
nie ma wiatru, płyną na silniku, poza tym
prześladuje ich też mgła.
1 czerwca, 2006 - “Fazisi” ma poważny pro-
blem z wałem silnika, i musi jak naprędzej
być wyciągnięta z wody i naprawiona. Nie idą
już do Calais, ale do Farmouth, Anglia; A-5>
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Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku
LIPIEC -  początek Match Racing. Regaty

dla członków klubu o puchar najlepszego
sternika roku. Regaty będą się odbywały na

klubowych łódkach typu ”Laser”.
Liga Morska – Long Island, oddz. # 13

July, 01-02, Regaty  Biesiadne Cedar Beach /
Marina – Babylon; „Biwak Żeglarski – Cedar
Beach”. Głównie dla posiadaczy jednostek
pływających. (Można przyjechać samocho-
dem, są parkingi).

Klub Zawisza Czarny, Hamilton, ON,
Canada - Polskie Regaty, Lipiec 8 - Zawisza

Cup BYC „ZawiszaCzarny”  
Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku
8-9 LIPIEC – „ Weekend pod żaglami” -

Polski Klub Żeglarski organizuje dla Polonii
bezpłatne rejsy  jachtami  pełnomorskimi.

July 22 Mackinac Race -JCYC participating.
Klub Zawisza Czarny, Hamilton, ON,

Canada - Polskie Regaty, Lipiec 23-30 -
Chicago - Mackinac Island Race +

Mackinac Island – Manitoulin Island  I.
Ryzak - PYANA

Liga Morska – Long Island, oddz. # 13;
24 lipca 2006 - Rozpoczęcie drugiego
turnusu “półkolonii żeglarskich” dla dzieci
w wieku od 10 lat plus (pierwszy turnus od 26
VI 2006). Koszt - $395 (cena może ulec
zmianie). Organizatorami jest YC w Ami-
tywille. Polskie dzieci mają zielone światło i
nie muszą być członkami klubu.  3 lata temu
w kursie brało udział 3 dzieci z Nowego Jor-
ku. Rodzice zorganizowali się tak, że każdy z
nich bawił się w szofera tylko raz w tygodniu.
Zajęcia odbywają się w j.angielskim. Poziom
kursu oceniam na średni. Od dzieci wymaga
się umiejętności… utrzymywania się na wo-
dzie. W pierszym dniu wszyscy kursanci mu-
szą przepłynąć w kapoku odległość ok.50 m.

Informacje: Junior Training  631-264-2941
Catherine Powell (tylko po angielski) lub

Krzysztof Korwal  631-418 7332
krzysztof@korwal.com . Ilość miejsc jest

ograniczona.
Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku
26 – 29 LIPIEC - regaty Dookoła Long

Island.
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Kutry u brzegu
Z wydętymi żaglami, z dziobem

utkwionym w piasku
rwą się na wietrze,
okapturzone sokoły, na krótkich

       trzymane paskach
- nim wzlecą w przestrzeń

Szamocą się, rwą, łopocą, wściekle
miotają sterem,

szarpią liny wyjące,
- zerwą się zaraz z uwięzi, rzucą
                się dziko za żerem
na krwawy łup - słońce.

                         Stanisław Miduszewski
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Janusz Liberkowski, inżynier z Los Gatos
w Kalifornii, długoletni członek Yacht
Klubu Polski San Francisco wygrał w fi-
nale „American Inventor” pierwszą na-
grodę 1 miliona dolarów za swój wyna-
lazek, bezpieczny fotelik samochodowy
dla dzieci.

zdj. George Sakkestad

 „American Inventor” to ostatni produkt
ABC, ktory już rozpoczął zapisy na
kolejną edycję programu.

Konkurując z kilkunastoma tysiącami wy-
nalazców z całej Ameryki wygrał w finale
uzyskując najwięcej głosów telewidzów.
Niezwykła prostota wynalazku, oraz szan-

sa na zrewolucjonizowanie rynku jak do-
tychczas mało skutecznych fotelików dla
dzieci  przypieczętowało wygraną Janusza
Liberkowskiego. Widzów wzruszyła rów-
nież inspiracja wynalazcy tragedią śmierci
córki w wypadku samochodowym.

zdj. George Sakkestad

Fotelik, kapsuła składa się z dwóch półkul
włożonych jedna w drugą. Zewnętrzna, to
jakby obudowa w której „pływa” wew-

nętrzna we
wszystkich płasz-
czyznach. Coś na
podobieństwo ży-
rokompasu.
Podczas ewentu-
alnego uderzenia
wewnętrzna kap-
suła ustawia się
dołem fotelika, na
którym spoczywa
kręgosłup dziecka
w kierunku ude-
rzenia, chroniąc
dziecko w naj-
lepszy możliwy
sposób przed ura-
zem.

Dotychczasowe badania wykazały dużą
skutecznosć fotelika, a wynalazkiem zain-
teresował się koncern Evenflo, który bę-
dzie współpracował z wynalazcą nad
wprowadzeniem fotelika na rynek.

Jak przystało na żeglarza zrozumienie
faktu, że z dużymi siłami nie walczy się, a
raczej współpracuje, pomogło w projekcie
fotelika.

W dniu finałów "American Inventor" Ja-
nusz Liberkowski z rodziną oraz  pozos-
tali trzej finaliści czekali na werdykt pu-
bliczności w studio ABC w Hollywood.

zdj. M. Laster

W tym samym czasie liczna grupa człon-
ków Yacht Klubu Polski San Francisco
wraz ze znajomymi Janusza zebrała się w
Los Gatos Neighborhood Center, gdzie
zainstalowało się również ABC, aby na
żywo transmitować nasze poparcie dla
Janusza. Łączono nas kilkakrotnie sateli-
tarnie z Januszem, który na ekranach w
studio w Hollywood mógł oglądać nasz
kipiący entuzjazmem tłumek z plakatami,
balonami, skandowaniem i okrzykami po-
parcia. Po ogłoszeniu wyników, kiedy
okazało się, że nasz żeglarz zwyciężył,
uciechom, tańcom i gratulacjom nie było
końca. Tak trzymać!

zdj. M. Laster

Lepszego wiatru już nie można dostać!

  Michał Laster
(komandor YKP SF)
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  MILIONER Z YACHT KLUBU POLSKI SAN FRANCISCO

zdj. George Sakkestad



Rok 2003- dokończenie
Władze klubu: Komandor - Jerzy
Wilczek, Vice-komandorzy: Jan Nawrot,
d/s szkolenia - Roman Dąbrowski, d/s
regat - Krzysztof Kamiński, d/s morskich -
Jerzy Kołakowski, Sekretarz - Jolanta
Szczepkowska, Skarbnik - Marta Jurak,
Bosman - Arkadiusz Gaczewski.

Rok 2004
W zimie Zarząd wynajmuje lokal na
Manhattanie, z którego Klub rezygnuje po
dwóch miesiąch i wynajmuje barkę
zacumowaną w Gateway Marina,
Brooklyn.
Po raz pierwszy organizujemy Zaduszki
oraz Memoriał Kazia Kwasiborskiego.
Regaty: zakupiono boje.
Od wiosny prowadzone było szkolenie na
stopień jachtowego sternika morskiego. W
jesieni odbyły się egzaminy praktyczne i
teoretyczne przed komisją egzaminacyjną
przybyłą z Polski. Egzaminy praktyczne
odbyły się na jachcie Stefana Bieniasa.
Egzaminy teoretyczne - na barce.
Członkowie klubu, którzy zdali egzaminy
Coast Guard, przystąpili do egzaminów
teoretycznych na stopień kapitana
jachtowego PZŻ.
Nagrodę Polonijny Rejs Roku 2004
otrzymuje kapitan Michał Bogusławski.

Rok 2005
Członkowie klubu biorą liczny udział w
kilku etapach rejsu jachtu „Zjawa IV”. W
styczniu „Zjawa IV” dociera do Stacji
Arctowskiego, a następnie członkowie za-
łogi schodzą na stały kontynent! Jest to
pierwsze w historii polskiego (i polo-
nijnego) żeglarstwa dotarcie do stałego
lądu Antarktydy. W drodze powrotnej
załoga zeszła na Horn. Członkowie klubu
wchodzący w skład załogi tego etapu:
Jerzy Kołakowski, Lucyna i Marek
Kopczyński, Marcel Hovra.
W następnym etapie “Zjawa IV” opłynęła
Horn, załoga zeszła na Horn, a następnie
jacht dopłynął do Stacji Arctowskiego. W
załodze tego etapu byli następujący człon-
kowie klubu: Rafał Biernacki, Krzysztof
Sierant.
 29 stycznia 2005 r. - "Bal Pirata".
19 lutego -  "Zygmuntowisko" impreza -
niespodzianka zorganizowana przez
Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku dla

Zygmunta Wiśniowskiego w podzięko-
waniu za bezpłatne,  wieloletnie udostęp-
nianie lokalu firmowego na działalność
klubową.
Spotkanie organizacyjne - kurs na że-
glarza i sternika jachtowego.
Marzec
Rozpoczęcie kursu na żeglarza i sternika
jachtowego.
18 marca 2005r.
"Wielkanocne Jajeczko" - przedświątecz-
ne spotkanie żeglarzy i sympatyków w
Gateway Marina (na barce).
15 kwiecień
Od 15 kwietnia Barka otwarta 3 dni w
tygodniu.
20 maja 2005r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
członków PKŻ poświęcone zmianom w
statucie (Barka, Gateway Marina).
17 czerwca 2005r.
Wystawa fotograficzna w Konsulacie RP
w Nowym Jorku.
Od maja odbyło się kilka spotkań
„regatowych” poświęconych przepisom i
zasadom ścigania się.
25 czerwca 2005r.
Regaty o Puchar Polskiego Klubu
Żeglarskiego w Nowym Jorku na rozpo-
częcie sezonu żeglarskiego, "Ambrose
Regatta" (na trasie morskiej, do latarni
“Ambrose” i z powrotem w rejon mariny),
Gateway Marina, Brooklyn. Po regatach
żeglarski piknik.
6 sierpnia 2005r.
Regaty o Puchar Konsula Generalnego
R.P. w Nowym Jorku, Gateway Marina,
Brooklyn. Po regatach żeglarski piknik.
20-21 sierpnia 2005r.
"Weekend pod żaglami" - Polski Klub Że-
glarski dla Polonii, czyli bezpłatne rejsy
jachtem klubowym i innymi jachtami na
wodach zatoki nowojorskiej, Gateway
Marina, Brooklyn.
27 sierpnia 2005r.
Memoriał Kazia Kwasiborskiego. Zorga-
nizował Janusz Kędzierski (Gateway
Marina, Brooklyn).   
9 - 11 września 2005r.
"Polonia Rendezvous 2005" (Greenport,
LI, NY) - Doroczny Zlot Polonijnych
Jachtów Wschodniego Wybrzeża Ame-
ryki. Komodorem Zlotu był członek klu-
bu, Jan Nawrot. Zlot organizuje PKŻ
wspólnie z armatorami jachtów.

 14 i 15 października 2005r.
Szanty w Nowym Jorku.
Klub zaprosił dwa renomowane zespoły z
Polski: Banana Boat oraz  Perły i Łotry.
Odbyły się dwa koncerty w Centrum
Polsko - Słowiańskim oraz  jeden
oficjalny koncert na barce.
 22 październik 2005r.
Regaty na Zakończenie Sezonu Żeglars-
kiego na akwenie Long Island Sound w
Port Jefferson, NY. Spotkanie na
kotwicowisku w Zatoce Pirata. Po rega-
tach ognisko i zakąski z rusztu.
22 października 2005r.
Zakończenie sezonu żeglarskiego. Barka ,
Gateway Marina.
1 listopada 2005r.
Na barce w Gateway Marina odbyło się
spotkanie przy świecach i nokturnach Szo-
pena.
Zapalono świeczki dla tych, którzy odeszli
na wieczną wachtę, wspominano bliskich,
których nie ma już wśród nas....
18 listopada 2005r.
Obchody 15-lecia PKŻ - uroczysty
Bankiet w salach Konsulatu RP w NY.
2 grudnia 2005r.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Wybor-
cze członków Polskiego Klubu Żeglars-
kiego w Nowym Jorku. Z powodu braku
quorum wybory nie zostały przeprowa-
dzone.
16 grudnia 2005r.
"Żeglarska Wigilia" - spotkanie żeglarzy i
sympatyków - tradycyjne dzielenie się
opłatkiem, Mikołaj, prezenty.
Nagrodę Polonijny Rejs Roku 2005
otrzymuje kapitan Andrzej Kopczyński
(s/y Jolanta).
Członek PKŻ, Jerzy Kołakowski
("Kołek"), otrzymał w Polsce prestiżową
nagrodę za swą działalność żeglarską
wśród Polonii: "Honorowe Wyróżnienie
Rejs Roku 2005" - za aktywną dzia-
łalność żeglarską wśród Polonii amery-
kańskiej wschodniego wybrzeża USA".

(ks)

 Redakcja "Żeglarza" zwraca się z uprzej-
mą prośbą do wszystkich posiadających
informacje dotyczące historii klubu o ich
udostępnienie
     (email: zeglarz@zeglarz.info).
             Z żeglarskim pozdrowieniem,
                                    Krzysztof  Sierant.

XV lat istnienia PKŻ w NY - kalendarz wydarzeń, cz. VI (ostatnia)
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Gdańska Federacja Żeglarska pisze na
swojej stronie: "w związku z małym zain-
teresowaniem uczestników organizator
zmuszony został do odwołania II Świa-
towego Zlotu Polonii Żeglarskiej!" #$%&'()
'*&'+&$''(,&
Muszę dodać swoje trzy grosze, bo nies-
tety takiego obrotu spraw się spodzie-
wałem i anons nie był dla mnie żadnym
zaskoczeniem.
Zapraszał na ten Zlot osobiście pan Prezy-
dent Gdańska dobrze ponad 2lata temu - w
apelu opublikowanym w internecie. Zain-
teresowanie owszem było, czego dowodem
maile o dalsze szczegóły organizacyjne do
Urzędu Miejskiego (ode mnie, od Andrze-
ja Piotrowskiego z Chicago – to te o któ-
rych wiem na pewno). Pytano również ze
Skandynawii. Zapewniono nas, że Zlot się
obędzie – bez względu na ilość zgłoszeń.
Cóż z tego, kiedy praktycznie nikt w Urzę-
dzie Miejskim nie został oddelegowany do
organizacji Zlotu a odpowiedzi ogranicza-
ły się do ogólników. "Mam inną robotę i
nie mam czasu odpowiadać na Wasze mai-
le, bo jak zawalę swoje zadania to mnie
wyrzucą..." Zapowiedziane "drukowane
właśnie" zaproszenia nie zostały rozesłane,
mimo deklarowanego posiadania listy za-
granicznych klubów i żeglarzy. Planowa-
nie rejsu na zlot, szczególnie z Ameryki
wymaga odpowiednio wczesnego ustalenia
wielu szczegółów i w pewnym momencie
udział jachtów z poza Wielkiej Wody stał
się nierealny... Planowany rejs żeglarzy z
Wielkiej Brytanii w związku z sytuacją
został "odpuszczony" dopiero na prze-
łomie marca/kwietnia br.
Chyba w listopadzie ubiegłego roku, po
długim okresie bezczynności, przygotowa-
nie Zlotu zostało, jak kukułcze jajo, pod-
rzucone przez UM do Gdańskiej Federacji
Żeglarskiej, która też nie wiedziała jak się
do tego zabrać. Niestety przyjęte (nie
wiem czyjego autorstwa) założenia organi-
zacyjne były z gruntu chybione. Otóż Zlot
miał stać się zlotem nie jachtów i żeglarzy
polonijnych tylko spieszonych osobników,
którym zaofiarowano w Gdańsku "package
tour", czyli kilka spotkań oraz  przejaż-
dżek po Zatoce Gdańskiej w charakterze
pasażerów na polskich jachtach wyczar-
terowanych przez organizatorów... Dla
mnie wydaje się oczywiste, że komu jak
komu, ale właśnie żeglarzom taka opcja
nie za bardzo odpowiada, ponieważ to in-
dywidualiści, którzy lubią samemu trzy-

mać ster swoich poczynań i móc podejmo-
wać swoje decyzje a nie dać się wozić i
przeganiać jak standardowa grupa turys-
tów na wycieczce z biura podróży.
Na dokładkę zażądana suma 800 dolarów
od łebka za udział nie była uzasadniona i
zdecydowanie za duża. Nawet dla tych co
przypływają – jednak – swoimi jachtami
krzyknięto stawkę 500 dolarów od głowy!
Od razu zostało to przyjęte z  przekąsem:
"Organizatorzy mogą zakładać, że jesteś-
my bogaci ale niech nie myślą, że głupi...".
Poza ogłoszeniem ceny i biernym oczeki-
waniem na zgłoszenia GFŻ, przez pół ro-
ku, nie zrobiła wiele więcej.
Poprzednie trzy Zloty Polonijne (1991,
1997 i 2000) organizowane były przez Po-
lonię i nikt nie żądał z góry żadnych opłat.
Każdy przypływał na swój koszt i jego by-
ła głowa ile na to wyda. Liczyła się chęć
obecności i spotkania w Polsce. Zapro-
szenie przez Prezydenta Gdańska dawało
podstawy przypuszczać, że istnieje jakiś
budżet i część kosztów nam odpadnie.
Tymczasem cały ten Zlot zaplanowano na
koszt uczestników. I to - pieniądze z góry
– proszę!  Dziękuję, nie skorzystam, przy-
jadę samemu kiedy mnie będzie pasowało.
Obędę się bez spotkania z Panem Prezy-
dentem, za którą to atrakcję muszę płacić...
Ostanią kroplą goryczy było uporczywe
nazywanie Zlotu - Drugim Zlotem. Chyba
organizatorom pomyliło się z II Świa-
towym Zjazdem Gdańszczan... Byłby to
Czwarty Zlot – w żaden sposób Drugi, po-
nieważ nawet jeżeli liczyć tylko te co mia-
ły miejsce w Gdańsku - to Trzeci. O tym
wiedział pan Prezydent, ale w GFŻ nawet
chyba nie widzieli jego orginalnego zapro-
szenia. Mimo zwrócenia uwagi organiza-
torzy zeznali, że nie za bardzo się orientują
– ale to dla nich nieistotne i nazwy nie
zmienili. Odebrałem to jako lekceważenie
zarówno poprzednich jak i potencjalnych
uczestników zlotów polonijnych. Chyba
nie tylko dla mnie miało to swoją wymo-
wę.
Tak więc fiasko tegorocznego zlotu ma
niewątpliwych autorów na miejscu w
Gdańsku i rozgrzeszanie się brakiem zgło-
szeń jest chowaniem głowy w piasek. Mi-
mo wyrobionej już opinii, żadnej antypro-
pagandy nie robiłem - czekałem cierpliwie
na rozwój wypadków.
Głosowanie "nogami" się odbyło.
                 Jerzy Knabe
                           Sekretarz YKP Londyn

UWAGA
POLONIJNI  ŻEGLARZE,

OKAZJA
WZIĘCIA UDZIAŁU

W CIEKAWYM REJSIE !!!

Kapitan Piotr Leszczyński zaprasza na rejs
po atrakcyjnym akwenie Vancouver Island,
Desolation Sound, Strait of Georgia, British
Columbia na kanadyjskim żaglowcu
“Concordia”.
Ten piękny żaglowiec jest flagową jednostką
kanadyjskiej szkoły pod żaglami “Class
Afloat”. Statek prowadzony jest przez pols-
kiego kapitana i polską załogę.
Podczas przerwy pomiędzy semestrami
szkoły, żaglowiec organizuje krótkie rejsy
dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Zakwaterowanie w czteroosobowych kabi-
nach z osobną łazienką. Na żaglowcu jest
klimatyzacja, dobra kuchnia, oraz nieźle
zaopatrzony bar (!).
Rejs jest oficjalnie organizowany przez
Class Afloat. Z powodów niezależnych od
szkoły, informacja o rejsie ukazała się bar-
dzo późno. Dyrekcja szkoły zajęta jest
obecnie przeprowadzką biura, urządzaniem
lądowej bazy “Class Afloat” w Nowej
Szkocji, oraz organizacją  dodatkowych
semestrów szkoły na właśnie wyczarte-
rowanym polskim żaglowcu “Fryderyk
Chopin” i nie bardzo przykłada się do
rekrutacji załogi na ten krótki, letni rejs.
Kapitam Leszczyński obawia się, że w tak
krótkim czasie nie uda się skompletować
załogi i żaglowiec będzie stał w porcie,
poprosił więc abym pomógł w rozreklamo-
waniu rejsu wśród żeglarskiej Polonii.
Jak państwo widzicie, nadarzyła się inte-
resująca i wyjątkowa możliwość zorgani-
zowania lokalnie ciekawego polonijnego rej-
su na dużym żaglowcu.

Nie często zdarza się taka okazja:
•  Duży, wygodny, bezpieczny, piękny

żaglowiec,
•  Atrakcyjny rejon żeglugi,
•  Profesjonalna i bardzo sympatyczna

polska załoga,
•  Możliwość pomocy w obsłudze

zaglowca, oraz przypomnienia sobie
nawigacji, locji itp.

•  Dla naszej młodzieży - okazja poznania
“Szkoły pod Żaglami” (może im się
spodoba).

•  Dla rodziców - okazja do zapoznania się
z programem szkoły. (Dwójka moich

                           (c.d. na str. 9)
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PLAN REJSÓW NA ROK 2006-2007 s/y "Czarny Diament"
Aktualizacja: 05/03/2006

Od Do Trasa Dni Cena Cena tydz.*
1 lip 15 lip Lavrio - Cyklady - Lavrio* 14 540 € 300 €

15 lip 29 lip Lavrio - Cyklady - Lavrio* 14 540 € 300 €
29 lip 12 sie Lavrio - Cyklady - Lavrio* 14 540 € 300 €
12 sie 26 sie Lavrio - Cyklady - Lavrio* 14 540 € 300 €
26 sie 9 wrz Lavrio - Kanal Koryncki - Itaka - Korfu - ALBANIA – Bar* 14 540 € 300 €
9 wrz 16 wrz Przerwa 7   

16 wrz 30 wrz Bar - Brindisi - Syrakuzy - Neapol - Rzym* 14 500 € 260 €
30 wrz 14 paź Rzym - Sardynia - Korsyka - Baleary* 14 500 € 260 €
14 paź 28 paź Majorka - porty Hiszpanii - Malaga* 14 450 € 250 €
28 paź 11 lis Malaga - Gibraltar - Maroko - Wyspy Kanaryjskie 14 450 €  
11 lis 18 lis Wyspy Kanaryjskie 7 250 €  
18 lis 25 lis Wyspy Kanaryjskie 7 250 €  
25 lis 23 gru Wyspy Kanaryjskie - Atlantyk - Karaiby 28 850 €  
23 gru 30 gru Rezerwa 7   
30 gru 13 sty Wyspy Karaibskie 14 600 €  
13 sty 27 sty Wyspy Karaibskie - Kuba 14 600 €  
27 sty 10 lut Kuba 14 600 €  
10 lut 24 lut Kuba 14 600 €  
24 lut 10 mar Kuba 14 600 €  

10 mar 24 mar Karaiby 14 600 €  
24 mar 30 kwi Karaiby - Bermudy - Azory - Lizbona 36 750 €  

                                           *) Rejsy dwutygodniowe oznaczone gwiazdką można rozbić na 2 rejsy tygodniowe.

•  Baza jachtu w Czarnogórze (Montenegro), A.D. Marina-Bar, 85000 Bar Montenegro Obala 13 Jula
•  Kazdy uczestnik musi byc ubezpieczony indywidualnie na ogolnych zasadach stosowanych przy wyjazdach zagranicznych (koszty

leczenia szpitalnego, stomatologicznego itp)
•  Minimalna liczba osob na jeden rejs: 6 osob, maksymalna 8 osob + kapitan,
•  Na specjalne zyczenie uczestnikow mozna zmienic trase rejsu

Kontakt
Jerzy Radomski

+48 698523410 (SMS)
+381 69622563 (Czarnogora - Bar)

email: czarny_diament@hotmail.com

Weronika Szymanska
+48 603983214

email: czarnydiament@gazeta.pl

Agnieszka - tel. 032 4762862
email: aga_rad@poczta.onet.pl
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      Rozpocząłem już prace nad książką o
historii PKŻ, a raczej o historii całego
naszego (Wschodnie Wybrzeże) środo-
wiska.
Dołączam, częściowy (wstępny) wybór
opublikowanych w prasie tekstów, które
powinny się moim zdaniem w tej książce
znaleźć. Ma on jednak ewidentne braki
gdyż moja przygoda z PKŻ zaczęła się w
roku 1999 i dopiero od tego czasu zaczą-
łem zbierać wycinki prasowe.
W tej sytuacji, zwracam się do wszystkich
z prośbą, aby sprawdzili swoje archiwa i
dostarczyli mi teksty, szczególnie z wcze-
śniejszych lat, które powinny się ich zda-
niem w tej książce znaleźć.
Świadomie pominąłem teksty opublikowa-
ne w Żeglarzu gdyż uważam, że Krzysiek
Sierant zrobi to dużo lepiej niż ja. (…)
Teksty, które powinny zostać napisane:
Historia PKŻ - W tygodniku TAK Ame-
ryka (20 czerwiec 2003) został opubli-
kowany tekst podsumowujący hostorię
Klubu. Pracuję teraz nad jego uaktual-
nieniem.
Uważam, że potrzebny jest tekst o PR na
lotniskowcu Intrepid. - Może Leszek Po-
radowski podejmie się o tym napisać?
Bardzo ważną częścią tej książki będą
biogramy jachtów oraz ich kapitanów -
armatorów. Przypominam, że książka ta
będzie historią całego naszego śro-
dowiska. Proszę więc wszystkich arma-
torów - bez względu na to, czy są
członkami PKŻ czy nie - o przygotowanie
tekstów i zdjęć. (Liczę na to, że otrzymam
równiez biogramy dotyczące jachtów,
które już z różnych przyczyn "odpły-
nęły").
Zwróciłem się też z prośbą - i otrzymałem
pozytywną odpowiedź - do:
- Andrzeja Sochaja, aby napisał tekst o
Antice - ze szczególnym uwzględnieniem
ludzi wywodzących się z naszego
środowiska, którzy na tym jachce pływali.
- Jacka Sołtysa, aby napisał o historii
żeglarskiej audycji radiowej, którą od lat
prowadzi.
- Roberta Krasowskiego - z prośbą, aby
napisał o swoich kontaktach  radiowych -
ze szczególnym uwzględnieniem kontak-
tów  z "naszymi" ludźmi.

Powinny też koniecznie powstać teksty o
Hornowcach oraz o działającej przy Klu-
bie sekcji płetwonurków. - Kto podejmie
się teksty takie napisać?
Potrzebny jest również tekst omawiający
historię zlotów Polonia Rendezvous. W
broszurze wydanej przy okazji zlotu PR-
2000 w Baltimore jest tego rodzaju tekst
napisany przez Jurka Kołakowskiego.
- Byłoby dobrze gdyby Jurek tekst ten
uaktualnił.
Uważam, że nie powinniśmy pomijać
jachtów motorowych.
- Może Zygmunt Wiśniowski podejmie się
napisania tekstu o aktywnych w naszym
środowisku motorowodniakach?
- Oczekuję sugestii dotyczących innych,
waszym zdaniem potrzebnych, tekstów.
Częścią tej książki będzie "album" z róż-
nymi dodatkowymi zdjęciami, które nie
odnoszą się do poszczególnych tekstów.
Proszę więc również o to aby każdy
sprawdził swoje albumy i dostarczył mi
ciekawe zdjęcia - łącznie z podpisem "Co,
gdzie i kiedy."
(najbezpieczniej wysłać kopie, a naj-
wygodniej kopie elektroniczne - przyp.: K.
Sierant).
Książka ta będzie "lepsza lub gorsza" w
zależności od jakości tekstów i zdjęć,
które się w niej znajdą. Odpowiedzialność
za jej jakość spada więc nie tylko na mnie.
Od wszystkich zależy stopień w jakim
książka ta będzie reprezentatywna. Uwaga
ta dotyczy szczególnie kapitanów -
armatorów. Bez współpracy z ich strony
nie będę w stanie przygotować biogramów
ich jachtów.
Na zakończenie bardzo ważna sprawa!
Ostateczny termin przyjmowania tekstów i
zdjęć upłynie z ostatnim dniem września. -
Książka ta powinna zostać wydrukowana
przed rozpoczęciem sezonu 2007.
Teksty i zdjęcia proszę kierować na adres:
Jacek Pilchowski
230 Dodge Ave.
East Haven, CT 06512
lub na mój aktualny adres elektroniczny:
jpilchow@aol.com

     Pozdrawiam,
                           Jacek Pilchowski

Wstępna lista tekstów:
1). "Kpt. John Guderski - Polak nietypowy".
Temat: Kpt. John Guderski z Nowego Jorku,
armator i kapitan 50 stopowego szkunera.
Opublikowano w: Nowy Dziennik, 22 maj
1986 Autor: (t)
2). "Żeglując pod prąd".  Temat: PR-1998.
Opublikowano w: Tygodnik Nowojorski, 17
kwiecień 1998. Autor: Walerian Dąbrowski.
3). "Tee-tee-time".
Temat: Rejs z Port Chester od Patchogue.
Opublikowano: Kurier Plus, 22 maj 1999.
Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
4). "Port Jefferson".
Temat: Żeglarski zlot - Zatoka Piratów.
Opublikowano w: Tygodnik Nowojorski, 15
październik 1999. Autor: Walerian Dąbrowski
5). "Randki na wodzie".
Temat: PR-1999. Opublikowano w: Nowy
Dziennik, 22 październik 1999. Autor: Jerzy
Kołakowski
6). "Nasi w Nowym Jorku".
Temat: PR-1999. Opublikowano w: Żagle, ... ?
... Autor: Lech Poradowski
7). "Popłyńmy gdzieś - gdzie jeszcze nas nie
było". Temat: Tekst o Chesapeake Bay.
Opublikowano w: Broszura informacyjna o
PR-2000 w Baltimore. Autor: Jacek Sołtys.
8). "Chłopcy - ahoj!".
Temat: O wystawie zorganizowanej z okazji
10-lecia PKŻ. Opublikowano w: Polska
Gazeta, 2 kwiecień 2001. Autor: Iwona
Hwjmmmwj-Filipowicz
9). "Dziesięciolecie Klubu Żeglarskiego"
Temat: O wystawie zorganizowanej z okazji
10-lecia PKŻ. Opublikowano w: Kurier Plus,
7 kwiecień 2001;  Nasze Żagle, kwiecień 2001
Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
10). "200 mil morskiej przygody"
Temat: O rejsie z Branford w CT do Gateway
Marina w NY. Opublikowano w: Polski
Express, 23 sierpień 2001. Autor: Katarzyna
Świtalska.
11). "Admirał". Temat: O pierwszym koman-
dorze PKŻ Grzesiu Stefaniaku. Opublikowano
w: Kurier Plus, 15 czerwiec 2001; Sukces, X
2001. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
12). "Polonia Rendezvous 2001". Temat: PR-
2001. Opublikowano w: Kurier Plus, 29 wrze-
sień 2001; Rejs, listopad 2001. Nasze Żagle,
styczeń 2002. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski
                        (c.d. na str. 8)
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zaprasza na rejsy po akwenie
St. Vincent i Grenadynów.

Ten niezwykle atrakcyjny rejon jest
odkryciem tego roku. Żeglarze
polonijni z Chicago w styczniu 2005
odbyli 10-dniowy rejs katamaranem
Athena 38. Podczas rejsu odwiedzili
wyspy: Bequia, Mustigue, Canouan,
Union Island, Palm Island, Tobago Cays i
Mayreau.

Akwen St. Vincent i Grenadynów posiada
w zasadzie wszystko to co oczekuje że-
glarz od Karaibów – słońce, stałe wiatry
(pasaty), temperaturę w granicach 25 - 30
stopni Celsjusza, bezpieczne zatoki, wspa-
niałe plaże, niezrównane rafy koralowe,
znakomite lokalne jedzenie i drinki.

Na pokładzie 38 stopowego katamarana
Polonusi z Chicago kotwiczyli
praktycznie we wszystkich ważniejszych
zatokach, nurkowali na rafach koralowych
Tobago Cays. Rejs zakończyli w zatoce

Wallilabou (St. Vincent) gdzie były krę-
cone ujęcia do słynnego filmu „Piraci
Karaibów”.

Rejsy na tym akwenie możemy prak-
tycznie zorganizować przez cały okres
sezonu żeglarskiego na Karaibach czyli
od początku grudnia do końca kwiet-
nia. Generalnie sugerujemy żeglugę
katamaranami, które są wyjatkowo wy-
godne i pozwalają (z uwagi na mniejsze
zanurzenie) dopłynąć praktycznie prawie
do brzegu. Są trochę droższe od jachtów
klasycznych (jednokadłubowych) nie-
mniej jednak doskonale spisują się na
karaibskich wodach. Oczywiscie dla że-
glarzy bardziej ortodoksyjnych gwarantu-
jemy również czartery na jachtach jed-
nokadłubowych.

Podczas rejsu można nabyć obywatelstwo
Karaibskiej Republiki Żeglarskiej. Skiper
może zorganizować uroczystosć na, której
wręczy papiery naturalizacyjne chętnym
członkom załogi. Z całego rejsu skiper
nakręci materiał filmowy, który zostanie
następnie nagrany na DVD z odpowiednią
muzyką i czołówką. Będzie to zapewne
znakomita pamiątka z tego wspaniałego
rejsu.
Obywatelstwo Republiki jest nieodpłat-
ne. Uczestnictwo w imprezach Republiki
jest dostępne dla obywateli KRŻ opłaca-
jących roczną składkę.

Na żądanie prześlemy każde informacje
dotyczące rejsów karaibskich.
www.republikakaraibska.net
a.piotrowski@republikakaraibska.net

(c.d. ze str. 7) PROŚBA
13). "Orły nad Long Island".
Temat: PR-2001. Opublikowano w: Żagle,
grudzień 2001. Autor: Lidia Butowska.
14). "Deszcz i mgłę zabrali ze sobą".
Temat: Rejs po Chesapeake Bay - na start
Volvo Ocean Race. Portal Sportów Wodnych -
jacht.pl, 17.V.2002. Autor: Jerzy Jacek
Pilchowski
15). "... w Biblii znajdziesz 200 dolarów."
Temat: Rejs po Connecticut River i Long Is-
land Sound. Opublikowano w: Polski Express,
20.V. 2002. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski
16). "Zwycięska porażka ewolucji".
Temat: O rejsie na jachcie Evolution.
Opublikowano w: Nowy Dziennik, 29
czerwiec 2002. Autor: Marcin Fabjański
17). "Zew oceanu".
Temat: Udział polonijnych jachtów w regatach
Newport-Bermuda. Opublikowano w: Nowy
Dziennik, 11 lipiec 2002; Nasze Żagle,
sierpień 2002; Gentleman, wrzesień 2002.
Autor: Jerzy Jacek Pilchowski
18). "Polskie regaty w Nowym Jorku".
Temat: Regaty o puchar Konsula.
Opublikowano w: Nowy Dziennik, 24 lipiec
2002. Autor: Janusz M. Szlechta.
19). "Regaty dookoła Long Island".
Temat: Regaty dookoła Long Island.
Opublikowano w: Kurier Plus, 10 sierpień
2002; Żagle, październik 2002. Autor: Jerzy
Jacek Pilchowski
20). "Przygoda z Babą Jagą".
Temat: Tradycyj-ny rejs dla Polonii.
Opublikowano w: Nowy Dziennik, 21 sierpnia
2002. Autor: Radosław Swies.
21). "Nad naszymi głowami płynął Titanic".
Temat: PR-2002. Opublikowano w: Super
Express, 15 wrzesień 2002. Nasze Żagle, gru-
dzień 2002. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
22). "Polacy są wszędzie".
Temat: O planowa-nym rejsie s/y Ulka na
Karaiby. Opublikowano w: Kurier Plus, 19
październik 2002. Autor: MP
23). "Ocean był silniejszy".
Temat: O niedokończonym rejsie na zlot w
Port Jefferson. Opublikowano w: Nowy
Dziennik, 19 październik 2002. Autor: Janusz
M. Szlechta.
24). "Twins pod żaglami".
Temat: Rozmowa z braćmi Krzysztofem i Wal-
demarem Zaleskimi. Opublikowano w: Nasze
Żagle, kwiecień 2002; Super Express, 11
listopad 2002. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
25). "Nostalgia pictures".
Temat: O wystawie zdjęć z PR-2002. Opubli-
kowano w: Gentleman, grudzień 2002; Nasze
Żagle, grudzień 2002. Autor: Jerzy Jacek
Pilchowski
                            (c.d. na str. 9)
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(c.d. ze str. 8)
26). "Basia".
Tekst: Tekst żegnający naszą zmarłą koleżankę. Opubliko-
wano w: Nasze Żagle, ... Autor: Elźbieta Sawicka.
27). "Żeglarz - redaktor". Temat: O Krzyśku Sierancie, re-
daktorze biuletynu Żeglarz. Opublikowano w: Nowy Dzie-
nnik, ... Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
28). "Bal piratów". Temat: O Balu Piratów. Opublikowano:
Kurier Plus, 8 lutego 2003. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
29). "18 chłopa pod pokładem". Temat: O przygotowaniach
s/y Julianna do rejsu do Polski. Opublikowano w: Super
Express, 27 maj 2003. Autor: Maciek Majewski.
30). "Żagle pełne wiatru". Temat: O spotkaniu członków
załogi s/y Spirit. Opublikowano w: TAK Ameryka, 5
wrzesień 2003. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
31). "Żaglówki w Zodiaku". Temat: O koncercie Żaglówek
w restauracji Zodiak. Opublikowano w: TAK Ameryka, 25
lipiec 2003. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
32). "Żeglarskie śpiewanie".Temat: O nowojorskim
festiwalu szant. Opublikowano w: Nowy Dziennik, 8
listopad 2003. Autor: Elżbieta Sawicka.
33). "10 w skali Beauforta". Temat: O nowojorskim
festiwalu szant. Opublikowano w: Super Express, 22
listopad 2003. Autor: Jerzy Marszałek.
34). "Śladami Polaków wokół Atlantyku". Temat: O
płynącym do NY jachcie Antica. Opublikowano: Bia-ły
Orzeł, 20 maj 2004. Autor: Jerzy Jacek Pilchowski.
35). Jeden z rozdziałów wydanej w roku 2005 książki
     Mariusza Marciniaka "W pogoni za horyzontem".

Jacek Pilchowski

TRATWĄ PRZEZ BAŁTYK - raz jeszcze
Motto wyprawy: "Gwiazdy gasną, marzenia nie gasną nigdy".

Niestrudzony Andrzej Urbańczyk wyrusza w kolejny rejs. Tym razem na
świerkowej NORD VIII, dla upamiętnienia 50 rocznicy, głośnej eskapady
Tratwą przez Bałtyk (1957). Wyprawa pożegluje pod banderą Polskiego
Związku Żeglarskiego, The Explorers Club of America i National
Geographic Magazine - sponsora rejsu.
 Pół wieku temu, czterech kaskaderów przepłynęło Bałtyk świerko-wą tratwą
NORD. Eskapadę uznano za szaleństwo najczystszej wody. Między innymi,
ze względu na całkowite zamknięcie Bałtyku dla żeglarstwa przez władze
komunistyczne. Wyprawa NORD była pierwszym wyłomem w mu-rze,
zamykającym przed nami świat. Była też pierwszą po-wojenną wyprawą - na
dzie-sięć lat przed rejsem Leonida Teligi i jedną z niewielu, które przyniosły
biało - czerwonej banderze europejski rozgłos. Warto dodać, że nie mniejsze
znaczenie od żeglarskiego wy-czynu, wywołał fakt, iż cała czwórka po
wylądowaniu w Szwecji powróciła do kraju  w komplecie.
Kapitan zebrał zespół na swo-ją miarę – okrętując niemal pół uniwersytetu.
Wraz z Urbańczykiem będą moknąć i "walczyć z falami": Wojciech
Wolcendorf -  inżynier tech-nologii drewna - uczestnik szalonego rejsu
otwartą sza-lupą NORD VII przez Pół-nocny Pacyfik, Jacek Juś-ciński -
doktor kardiochirurg, żeglarz, ratownik, nurek, Jan Szulc - fizyk, żeglarz,
ratow-nik, himalaista, uczestnik zi-mowej wyprawy na K-2.
 Tratwa z siedmiu potężnych świerkowych pni, o ponad półmetrowej
średnicy, została zbudowana w Stoczni Gdańs-kiej przez Choreń Design -
firmę naszego znanego kons-truktora. Mierzy 10 m długoś-ci, 5 m szerokości
i waży 7 ton. Jej pomarańczowe żagle, uszyte w Chinach, mają 40 m kw.
 Start do próbnego rejsu nas-tąpi już na początku lipca bie-żącego roku.
Kontakt z biurem wyprawy, dla mających propozycje komercjalne,
promocyjne lub edukacyjne:  - telefonicznie: USA - 001-650-563-9164,
! satelitarnie: 8816-2143-6099, - radiowo - WRQ 607060527.
                  (ks)

"############################"!"#$%&'()&(*+,####################"!"#$%&'(##################################################################################
(c.d. ze str. 5)

UWAGA  POLONIJNI  ŻEGLARZE,
OKAZJA WZIĘCIA UDZIAŁU

W CIEKAWYM REJSIE !!!
       dzieci wzięła udział w rejsie “Szkoły pod Żaglami” w 2004/2005

roku,  żeglując dookoła świata z Vancouver do Quebec City. Rejs
był dla nich rewelacyjnym przeżyciem, a jego walory
wychowawcze i turystyczne przekroczyły nasze oczekiwania).

•  Niewysoka cena ($995 od osoby za dwa tygodnie żeglowania)
•  Dogodny termin: letnie wakacje (30 lipiec do 13 sierpnia)
•  Dogodny dojazd do Vancouver.

Zainteresowani powinni zgłaszać się bezpośrednio do biura Class
Afloat tel: 1-800-301-7245.

Dla zainteresowanych podaję adres internetowy szkoły:
www.classafloat.com

Pomyślnych wiatrów!

Jacek Reschke
Chicago

http://www.classafloat.com/
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Benetau 235FIRST: 1988, z 2 osiową przyczepą - do sprzedania;
m. in.: roller furling, 10hp silnik, szybka łódź, wing kill, $9000.
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 WAY TOOOOOOOO CUTE !!
For all you Moms!

I was out walking with my 4 year old daughter. She
picked up something off the ground and started to put it
in her mouth. I took the item away from her and I asked
her not to do that. "Why?" my daughter asked.
"Because it's been laying outside, you don't know
where it's been, it's dirty and probably has germs" I
replied.   At this point, my daughter looked at me with
total admiration and asked, "Wow! How do you know
all this stuff?"
"A..a..a..," I was thinking quickly, "All moms know this
stuff.  It's on the Mommy Test.  You have to know it, or
they don't let you be a Mommy."
We walked along in silence for 2 or 3 minutes, but she
was evidently pondering this new information.
"OH...I get it!" she beamed, "So if you don't pass the
test you have to be the daddy."
"Exactly" I replied back with a big smile on my face and
joy in my heart.

When you're finished laughing, send this to a Mom.

                                                                              Nadesłała  Mrs Carll

KONTAKT Z KLUBEM
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	Z radoscia informujemy wszystkich Milosników Republiki,
	ze istnieje mozliwosc nabycia najnowszej€edycji Albumu Karaibskiego za posrednictwem naszej Biblioteki Narodowej. Cena - tylko $5. Wszystkich zainteresowanych prosimy o e-mail: biuro@republikakaraibska.net  Zachecamy do kupna!
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	KAPITAN JACEK RAJCH ZAPRASZA
	W czerwcu s/y “Osprey” wyrusza w rejs z Florydy na Wyspy Kanaryjskie.                                       Wszelkie informacje:  ( USA 970-262-0121, lub  email: OspreyJacekEwa@msn.com
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	KSIAZKA „W pogoni za horyzontem” kapitana Mariusza Marciniaka jest do kupienia u autora (czek lub Money Order na nazwisko autora), cena: $ 28 + S&H $3.50. Mariusz P. Marciniak,
	P.O. Box 355, Keasbey, NJ 08832,  email: sypacyfica@aol.com
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	NA SPRZEDAZ  CATALINA 30 - 1978 rok;
	silnik Yanmar (Diesel) 18 HP-1995 rok - przebudowany w 2004.     Fleming Self Steering, radio, GPS. Dobry stan i mnóstwo swietnych wspomnien !!! Zadzwon po wiecej info do Ewy lub Staszka:
	( 973-291-4429.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	KAPITAN ANDRZEJ PLEWIK ZAPRASZA                                                             1 VI – 15 VII – Nowa Kaledonia. 1.IX – 15.XI - Australia – Wielka Rafa Koralowa. Kontakt przez seamail adres: WDC3718@sailmail.com (tylko tekst!)
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Benetau 235FIRST: 1988, z 2 osiowa przyczepa - do sprzedania;
	m. in.: roller furling, 10hp silnik, szybka lódz, wing kill, $9000.
	Informacje: ( 516-4457091
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ZEGLOWANIE po Lake George!  Dom do wynajecia!                                            Wlasciciel szuka chetnych, grupy, osoby samotne, umiejacych zeglowac  i poczatkujacych.    Jacht ma 26 stóp dlugosci, pelnomorski Conrad. Równiez: do wynajecia Dom -
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Zamiast lekarza zabierz na jacht BIOPTRON
	- urzadzenie szwajcarskie emitujace swiatlo spolaryzowane.
	Rewelacyjna terapia. Super oferta. Mozliwosc sprzedazy do Polski.
	Swietny prezent dla matki, zony, kochanki.
	Krystyna Chmielewska: cell.: (917)538-2026, fax/( (212) 865 – 8038.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	“STERUJAC NA GWIAZDY” - to ciekawa, bogato ilustrowana ksiazka napisana przez mieszkajacego w Kanadzie Michala Boguslawskiego. Ksiazke mozna kupic u autora: ( (416) 828 - 9015.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	“DOOKOLA SWIATA PO PIÓRKO PINGWINA”
	- ksiazka Rudolfa Krautschneidera, niezwykle interesujaco opowiadajaca o morskich wyprawach tego znanego zeglarza. Mozna ja kupic w ksiegarni wysylkowej portalu internetowego onet:   www.onet.pl  	
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


