ROZDZIAŁ PIĄTY
Zbąszyński

Klub

Żeglarski

od dnia 20.01.1980
do dnia 20.01.2005

Grono zbąszyńskich żeglarzy oraz osoby uprawiające sporty wodne, należące do Ligi
Obrony Kraju i sympatycy, ci obywatele, których ożywia idea żeglarstwa, postanowiło
utworzyć niezależny klub żeglarski i nadać mu właściwy kierunek działania.
W tym celu utworzony został zespół członków założycieli Zbąszyńskiego Klubu
Żeglarskiego w osobach:
1.Marian Frasz

- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

2.Piotr Skrzypczak

- Starszy Inspektor Techniczny

3.Ryszard Pitura

- Baza Maszyn i Sprzętu Mechanicznego

4.Leszek Leśny

Kierownik Grupy Robot
- Baza Maszyn i Sprzętu Mechanicznego
Kierownik Bazy

5.Stanisław Deskiewicz

- Z.P.0.”Romeo” Zbąszyń
Kierownik Działu Finansowego

6.Franciszek Fleiszerowicz - Z.P.0.”Romeo” Zbąszyń
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
7.Marian Młodystach

- Z.P.0. „Romeo” Zbąszyń - Główny Mechanik

8.Jan Młynarz

- Z.P.O. „Romeo” Zbąszyń" - Mechanik

9.Walerian Sarbok

- Ognisko T.K.K.F. Zbąszyń - Kierownik Klubu

10.Jan Korbanek

- Baza Maszyn i Sprzętu Mechanicznego
Maszynista

11.Jan Rostek

- Szkoła Podstawowa nr 2 - Nauczyciel

12.Marian Matuszewski

- Zakłady Meblarskie Zbąszyń - Pracownik fizyczny

13.Maria Matuszewska

- Urząd Miasta i Gminy Zbąszyń
St. ref. d/s zatrudnienia

14.Stefan Dąbrowski

- Taksówka Zbąszyń

15.Lucjan Brudło

- Ośrodek Sportów i Rekreacji w Zbąszyniu
Główny Księgowy

16.Władysław Górny

- L.O.K. Zbąszyń - St. Konserwator

Tak brzmi preambuła Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego: „Niniejszym
oświadczamy, że wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom społecznym mieszkańców
Miasta i Gminy Zbąszyń w zakresie uprawiania sportów wodnych postanowiliśmy
powołać do życia z dniem 20.01.1980 Zbąszyński Klub Żeglarski z siedzibą w
Zbąszyniu”.

W dniu 20.01.1980 odbyło się Walne Zebranie kandydatów i założycieli, na
którym został przedstawiony projekt statutu. Po przedyskutowaniu został zatwierdzony.
Zgodnie z tym statutem cel Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego to:
1.uprawianie i rozwój sportu żeglarskiego i turystyki żeglarskiej
2.popieranie i rozwój budownictwa jachtowego
3.krzewienie teoretycznej i praktycznej wiedzy żeglarskiej
4.uprawianie turystyki żeglarskiej
5.prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej
6.szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności sportowych jak: pływanie i
żeglarstwo
7.kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,
poczucie godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz
potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich
8.utrzymanie pomieszczeń i sprzętu niezbędnych dla działalności Klubu
9.czynić

kontynuacje

tradycji

i

działalności

żeglarskiej

-

poprzedniczek

Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego, to jest Ligi Morskiej, Ligi Przyjaciół
Żołnierza, Ligi Obrony Kraju.
Dokonany został wybór zarządu Klubu w składzie:
1.Stanisław Deskiewicz

- Prezes Klubu

2.Jan Rostek

- I Z-ca prezesa

3.Jan Młynarz

- II Z-ca prezesa

4.Maria Matuszewska

- Sekretarz

5.Marian Matuszewski

- Skarbnik

6.Maria Rostek

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

7.Marian Frasz

- Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego

W dalszej kolejności ustalono wysokość składek członkowskich, a mianowicie:
1.wpisowe dla młodzieży uczącej się

- 20 zł.

2.

- 50 zł

"

" pozostałych członków

3.składka miesięczna młodzież

- 5 zł

4.

- 10 zł

"

"

pozostali

5.Przedstawiono Ramowy program obchodów 50-cia lecia istnienia żeglarstwa w
Zbąszyniu.
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LISTA OBECNOŚCI
L.p

Imię Nazwisko

1.Jan Rostek

podpis

wiek

podpis nieczytelny

2.Franciszek Fleiszerowicz

"

"

3.Mieczysław Trocholepszy

"

"

4.Marian Młodystach

"

"

48 lat

5.

"

"

40

6.Marian Matuszewski

"

"

39

7.Pitura Ryszard

"

"

30

8.Korbanek Jan

"

"

25

9.

Młynarz Jan

"

"

23

10. Korbanek Ryszard

"

"

27

11.Wachowski Krzysztof

"

"

18

12.Paweł Szułc

"

"

18

13.Najda Waldemar

"

"

17

14.Przeniczka Marek

"

"

19

15.Jerzy Garstka

"

"

17

16.Tobys Andrzej

"

"

15

17.Marek Nowak

"

"

19

18.Biały Jacek

"

"

16

19.Szymański K.

"

"

17

20. Fabian Andrzej

"

"

17

21.Nolka Józef

"

"

16

22.Jóźwik Jarosław

"

"

17

23.Młodystach Krzysztof

"

"

19

24.Kołodziejczak Zbigniew

"

"

22

25.Koźlicki Ireneusz

"

"

24

26.Dąbrowski Stefan

"

"

24

27.Kwaśny Marian

"

"

19

Władysław Górny
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L.p

Imię Nazwisko

podpis

wiek

28.Bryl Józef

"

"

27

29.Przybyła Józef

"

"

25

30. Kwaśny Józef

"

"

22

31. Ryszard Moska

"

"

27

32. Hoffman Leszek

"

"

16

33.Skotarczyk Krzysztof

"

"

16

34.Kubiak Marek

"

"

20

35. .............. Jacek

"

"

18

36.Kwaśny Ludwik

"

"

25

37.Wachowski Stanisław

"

"

28

38.Koza Janusz

"

"

11

39.Pruchniewski Przemysław

"

"

9

40.Koza Michał

"

"

12

41.Deskiewicz Stanisław

bez podpisu

42.Frasz Marian

bez podpisu

Odpis sporządziłem na podstawie oryginalnej

listy

obecności Walnego Zebrania

Kandydatów i Założycieli "Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego" odbytego w dniu 20.
01. 1980., dostarczonej przez kol. Franciszka Fleiszerowicza w dniu 01.03.04

Powołano Komitet Organizacyjny obchodów 50-lecia żeglarstwa w Zbąszyniu w składzie:
1.Jan Rostek
2.Henryk Sobański
3.Marian Frasz
4.Władysław Górny
5.Walenty Sarbok
6.Tadeusz Grandke
7.Henryk Sobecki
8.Marian Matuszewski
9.Franciszek Fleiszerowicz
10.Jan Olejnik
11.Hieronim Łukaszewski
12.Lucjan Bielaszewski
13.Piotr Skrzypczak
14.Bronisław Bajon
Na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego wybrano kol. Prezesa
Stanisława Deskiewicza.
Ustalono Komitet Honorowy w skład, którego zaproszono:
1.Jerzy Komarnicki

- Naczelnik Miasta i Gminy Zbąszyń – Przewodniczący

2.Weronika Wysocka

- I Sekretarz KMiG PZPR

3.

- Prezes Zakładów Meblarskich Spółdzielni Pracy

Zielewicz

4.Stefan Spławski

- Dyrektor Naczelny ZPO „Romeo” w Zbąszyniu

5.Leszek Leśny

- Kierownik Bazy Maszyn i Sprzętu PKP

6.Kamil Przybyła

- Prezes GS „SCH” w Zbąszyniu

7.Piotr Malec

- Kierownik Zakładu ZPL „Las” w Zbąszyniu

8.

Babski

-

9.

Sobański

-

10.Jan Domagała

- Kierownik Kina w Zbąszyniu

11.

Jankowiak

-

12.

Sarbok

-

13.Anna Rzepa

- Przewodnicząca Rady Zakładowej ZPO „Romeo”

14.Tadeusz Kozioł

- Prezes OZŻ w Zielonej Górze

15.Janusz Konieczny

- Z-ca d-cy Jednostki Wojskowej w Babimoście

16.Ryszard Krawczyk

- Kierownik PGRyb w Zbąszyniu

17.

- Prezes ZW LOK w Zielonej Górze

W dniu 30.03.1980 r. dokonano podziału kompetencji w Zarządzie Klubu
w 9 – ciu tematach działania.
Dokonano ustalenia dotyczącego Rejsu Szkoleniowego szlakiem „Odry na Jez.
Dąbskie”. Rejs odbył się w lipcu 1980 r. Ustalono pierwszy ramowy plan pracy na
1981 r.
W okresie od 20.01.1980 r. do 06.09.1980 r. odbyły się 4 zebrania Zarządu
Klubu.
Podczas przeprowadzonego zebrania Zarządu ZKŻ w dniu 16 maja 1980 r.
zostały zauważone problemy w realizacji ramowego programu obchodów 50 – lecia
żeglarstwa. Z uwagi na naglący termin postanowiono zaprosić do współuczestnictwa
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zbąszyński Dom Kultury, jednocześnie otrzymując
zgodę wymienionych instytucji.
Opracowana została ostateczna wersja obchodów jubileuszu wg następującego
porządku:
1.07.06.1980 r.

godz. 10,oo

- Inauguracja Jubileuszu
- Regaty Mistrzostw Okręgu w kl. Cadet i Optymist

2.07.06.1980 r.

godz. 18,oo

- Otwarcie wystawy „50 lat żeglarstwa w Zbąszyniu”

3.08.06.1980 r.

godz. 10,oo

- drugi dzień regat żeglarskich

4.12.06 i 13.06 godz. 15,oo – 18,oo - „Dni otwartej przystani”
5.12.06 do 21.06
6.14.06.1980 r.

- Wystawa malarstwa o tematyce marynistycznej
godz. 15.3o

- Regaty o „Puchar 50 –lecia”

7.15.06.1980 r. godz. 17,oo i 19,oo - Występy zespołu muzycznego „Roma”
8.15.06.1980 r.

godz. 16,oo

- Festyn wodny dla dzieci i młodzieży oraz wyścig
pływacki

9.21.06.1980 r.

godz. 17,oo

- Akademia Jubileuszowa i występy estradowe

10.21.06.1980 r.

godz. 21,oo

- „Wianki Zbąszyńskie”

Postanowiono na Jubileusz zaprosić wszystkich byłych działaczy żeglarstwa.
Na zebraniu Zarządu w dniu 06.09.1980 r. zatwierdzono ramowy plan pracy na 1981 r.
Opracowano Regulamin Porządkowy obowiązujący na terenie przystani, który
zatwierdzono w dniu 30 czerwca 1981 r.

Wprowadzenie Stanu Wojennego z dniem 13.12.1981 r. ograniczyło
przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków, mogły odbywać się jedynie zebrania
Zarządu i to dopiero po wprowadzeniu złagodzeń stanu wojennego.
W dniu 05.05.1982 r. Klub posiadał przed rozpoczęciem sezonu następujący
sprzęt:
1.Łodzie klasy„Optymist”

- 7 szt.

2.Łodzie klasy„Cadet”

- 4 szt.

3.Łodzie klasy„OK-Dinghy”

- 6 szt.

4.Łodzie klasy„420”

- 1 szt.

5.Łodzie klasy„470”

- 1 szt.

6.Łodzie klasy„FD”

- 1 szt.

7.Łodzie klasy„Zefir”

- 1 szt.

8.Łodzie klasy„Omega”

- 1 szt.

9.Kuter motorowy

- 1 szt.

10.Łódź kabinowa w budowie

- 1 szt.

Podczas zebrania Zarządu Klubu w dniu 05.05.1982 r. została złożona
rezygnacja z pełnionych obowiązków przez Prezesa Klubu kol. St. Deskiewicza, oraz
przez Księgową Klubu.
Na skutek zaistniałych rezygnacji oraz powszechności stanu wojennego, Zarząd
postanowił zwołać Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 23.05.1982 r. o godz.
15,oo po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Urzędu Miasta i Gminy.
Z uwagi na brak działalności Komisji Rewizyjnej postanowiono również
dokonać nowego wyboru.
Wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie:
1.Jan Rostek

- Prezes Klubu

2.Jan Młynarz

- I z-ca Prezesa

3.Marian Młodystach

- II z-ca Prezesa

4.Grzegorz Żołnierkiewicz

- Sekretarz Klubu

5.Stefan Dąbrowski

- Skarbnik

6.Władysław Górny

- Kierownik Klubu

7.Ryszard Pitura

- członek Zarządu

8.Stanisław Wachowski

- członek Zarządu

9.Jan Korbanek

- członek Zarządu

10.Maria Matuszewska

- członek Zarządu

11.Marian Matuszewski

- członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1.Ireneusz Koźlicki
2.Zenon Kołodziejczak
3.Stanisław Deskiewicz
4.Paweł Malec
Ustalona została lista osób upoważnionych do podpisu czeków i dysponowania
środkami finansowymi:
1.Jan Rostek
2.Marian Młodystach
3.Lucyna Tomkiewicz (pierwsza wzmianka o wyborze i zaangażowaniu nowej
Księgowej)
Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 05.05.1983 r. rozpatrywał powstały
konflikt pomiędzy Prezesem Klubu a Kierownikiem Klubu. Brak skutecznej mediacji
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prezes Klubu kol. Rostek złożył rezygnację z
pełnionej funkcji. W dalszej kolejności rezygnację składa I z-ca Prezesa kol. Jan
Młynarz, następnie rezygnuje ze swego stanowiska Kierownik Klubu kol. Górny,
jednocześnie stwierdzono, że dwaj członkowie Zarządu nie wykazują aktywności.
Istniejąca sytuacja uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Zarządu, który
przed zakończeniem 4 – letniej kadencji zwołuje Walne Zebranie Członków w celu
poprawy sytuacji.
Walne Zebranie członków zostało zwołane na dzień 26.01.1984 r.
W obszernym sprawozdaniu Prezesa Zarządu brak informacji o konflikcie zaistniałym
wśród członków Zarządu. Takie stanowisko Prezesa wskazuje, że sprawa konfliktu
przestała istnieć, gdyż mógł być usunięty między zainteresowanymi osobami.
W kończącym się sezonie żeglarskim roku 1984 r. Zarząd zorganizował wzorem
Ligi Morskiej „Herbatkę Familijną”, którą sponsorowała Gminna Spółdzielnia „SCh” w
Zbąszyniu.
Z protokołu Zarządu dowiadujemy się, że w roku 1984 zorganizowano wiele
regat wewnętrznych oraz zajmowano się sprawami gospodarczymi.
Podczas następnego Walnego Zebrania, o którym dowiadujemy się z protokołu
Zarządu (brak sprawozdania Walnego Zebrania), że takowe odbyło się w dniu 27
stycznia 1985 r. dokonano ponownych wyborów Zarządu.
Po miesięcznym okresie, na drugim posiedzeniu Zarządu w dniu 11.02.1985 r.
dokonano następującego podziału funkcji:

1.Prezes

- Wojciech Sarbok

2.Z-ca Prezesa ds. finansowych

- Stanisław Deskiewicz

3.Kierownik Klubu i członek Zarządu OZŻ

- Władysław Górny

4.Skarbnik

- Stefan Dąbrowski

5.Sekretarz

- Ireneusz Dąbrowski

6.Członek Zarządu ds. szkolenia

- Jan Rostek

7.Członek Zarządu ds. turystyki żeglarskiej

- Ryszard Muńko

8.Członek Zarządu ds. regatowo-sportowych

- Józef Bryl

9.Członek Zarządu ds. gospodarczych i bezpiecznych pływań - Piotr Malec
Nowo ukonstytuowany Zarząd zajął się sprawami organizacyjnymi i
gospodarczymi.
Żeglarska Spartakiada Młodzieży, której termin wyznaczono na dzień 14-17
czerwca była następnym rozważaniem Zarządu.
Wyznaczono listę do zaproszenia honorowych gości:
1.Naczelnik Miasta i Gminy
2.Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR
3.Komendant Posterunku MO
4.Przewodniczący PRON
Działalność Klubu w 1985 roku została omówiona w treściwym i zwięzłym
sprawozdaniu Prezesa Wojciecha Sarboka.
W lipcu omawianego roku dwa jachty: „Błędno” i „Gawra” odbyły rejs
szkoleniowo – turystyczny Odrą z Cigacic do Szczecina i dalej po Zalewie
Szczecińskim do Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa.
Organizowane rejsy obarczone były wieloma trudnościami, których przysparzała
trasa rejsu, ponieważ przebiegała wzdłuż granicy Polski z Niemiecką Republiką
Demokratyczną.
Wypłyniecie na Odrę graniczną wymagało pozwolenia Lubuskiej Brygady W.O.P.,
której siedziba mieściła się w Krośnie Odrzańskim. Na drogę powrotną, trzeba było
załatwiać pozwolenie w Szczecinie w Brygadzie Pomorskiej.
Żeglowanie po Zalewie Szczecińskim, jako po wewnętrznych wodach morskich,
wymagało stosownych dokumentów jachtowych, które nasze jachty nie posiadały.
Pomimo takich utrudnień atrakcyjność rejsów była bardzo duża, co tłumaczy, że takich
rejsów Klub zorganizował kilka.
W 1989 roku dwa jachty turystyczne z naszego klubu, kol. Wachocza i Gołka,
ale prywatnie, uczestniczyły w rejsie po jeziorach Charzykowskich.

Protokół nr 23 walnego zebrania odbytego w dniu 16.04.1990 r. wyjaśnia, że
niniejsze sprawozdanie z działalności Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego za rok 1989
zostało sporządzone i odczytane przez Prezesa Klubu kol. Wojciecha Sarboka.

Biegnący czas, nie zauważalnie mijane lata wpływały również, lecz zauważalnie
na zmiany w życiu Klubu.
W latach 80-tych wprowadziły się do Klubu pierwsze zagłówki stoczniowe.
Zadomowiły się turystyczne „Oriony” i regatowe „420” i „470”, „Ok-Dinghy”
i mini”OK.-Dinghy”, „Cadety” oraz plastikowe „Omegi”.
Odeszły w zapomnienie mozolnie budowane chałupniczo „Słonki” oraz
wydumane konstrukcje domorosłych projektantów. Istniejąca sytuacja umacniała
wyczyn przesuwając na plan dalszy żeglarstwo turystyczne.
Na naszym jeziorze tradycyjnie zaczęły odbywać się Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej i Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w klasie „OK-Dinghy” oraz
„420”, w tej Spartakiadzie Andrzej Żyła i Adam Kuczyński zajęli l-sze i 2-gie miejsce.
Po raz pierwszy w Zbąszyniu odbyły się półfinały Mistrzostw Polski Młodzików
w ramach eliminacji strefowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Członkowie naszego Klubu uczestniczyli w regatach na obcych akwenach.
W Brzegu Dolnym w eliminacjach do Spartakiady w klasie „OK-Dinghy” Szczepan
Tomaszewski i Tomasz Domagała zajęli 1-sze i 2-gie miejsce.
W Szczecinie Dąbiu w Mistrzostwach Polski Młodzików Andrzej Żyła i Adam
Kuczyński zajęli 6-te i 9-te miejsce. Startowali wspólnie z obecnym zdobywcą złota z
Atlanty oraz brązu z Aten Mateuszem Kusznierewiczem.
Zawodnicy naszego Klubu startowali w Pucku na Zatoce Gdańskiej w finałach
ogólnopolskich.
Godna zaznaczenia w 1989 roku była przeprowadzona klasyfikacja na
najlepszego regatowca w Klubie. Pierwsze miejsce uzyskał kol. Władysław Górny,
drugie kol. Szczepan Tomaszewski, trzecie kol. Andrzej Żyła.
Systematycznymi tematami posiedzeń Zarządu Klubu były sprawy finansowogospodarcze, z których wymienię:
1.Opłaty za zimowanie i przechowywanie w hangarze prywatnych łodzi
2.Opłaty za budowę jednostek prywatnych na terenie Klubu oraz korzystanie z
maszyn i urządzeń.
3.Omawianie powtarzającego się tematu składek członkowskich i ich ściągalności
oraz opłat portowych.
4.Tematem zawsze istniejącym było planowanie i realizacja regat
5.Przeprowadzano dyskusje nad sposobem obchodów świąt państwowych takich jak
1-szy Maja, 22-go lipca
6.Dużą wagę Zarząd przywiązywał do działalności sportowej.

Wkraczając w ostatnie dziesięciolecie XX wieku Zbąszyński Klub Żeglarski
zaznaczył się dużą aktywnością sportową.
Z uwagi na wcześniej dokonany wybór członków Zarządu Klubu, na
posiedzeniu Zarządu w dniu 05.05.1989 roku dokonano podział funkcji.
1. Prezesem Klubu

- Wojciech Sarbok

2. Wiceprezes d/s finansowych

- Stanisław Deskiewicz

3. Sekretarz

- Bogdan Gołek

4. Skarbnik

- Janusz Dziewiałtowski

5. Kierownik Klubu

- Władysław Górny

6. Członek d/s szkolenia

- Krzysztof Młodystach

7.

"

" sportowych

- Grzegorz Żołnierkiewicz

8.

"

" turystyki

- Ryszard Muńko

9.

"

" organizacyjnych

- Ireneusz Dąbrowski

Do współpracy z członkiem Zarządu d/s sportowych Zarząd wyznaczył kol. kol. Józefa
Nolkę oraz Ryszarda Brauna.
Pierwszym zadaniem nowo wybranego zarządu było przygotowanie Przystani Klubu do
mających się odbyć Eliminacji Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej i
Strefowych Igrzysk.
Powołana została szkółka „Optymisciarzy” i zalecono dokonania zapisów kandydatów.
W/g listy łódek przechowywanych na okres zimowy poznajemy ich nazwy: „Beata”,
„Walet”, „Szalona”, „Sumik”, „Promyk”, „Nuna”, „Odys”, „Błędno”, Cetus II”, „Dama
Pik”; wymienione łódki na okres zimy przechowywane będą w hangarze klubowym
jako nagroda za aktywność ich armatorów.
Omówione w dniu 18.12.1990 r. sprawy finansowe Klubu przedstawiają się
następująco:
Przychody od członków klubu:
1. Składki członkowskie

- 2.760.060 zł

2. Opłata za nie przepracowane godziny na rzecz klubu

-

310.000 zł

3. Darowizny

-

520.000 zł.

4. Opłaty za roczne cumowanie przy pomoście

-

135.000 zł

Razem przychody

- 3.331.060 zł

Natomiast wydatki w 1990 roku wyniosły 4.404.899 zł.
Powstały niedobór zostanie uzupełniony nie wpłaconymi składkami członkowskimi.

Otwarcie sezonu żeglarskiego nastąpiło 03.05.1991 r. Natomiast rozpoczęcie
Spartakiady Wojewódzkiej Młodzieży Szkolnej odbyło się 15 czerwca 1991 r.
30-ego lipca 1991 roku Zarząd został powiadomiony o uzyskania dotacji celowej
w kwocie 12 milionów złotych z przeznaczeniem:
- 9 milionów złotych na działalność szkoleniowa
- 3 milionów złotych na działalność żeglarska typu regatowego.
Wspomniane dotacje miały wpływ na decyzje Zarządu Klubu o zwiększeniu
działalności szkoleniowej, skutkiem czego nastąpiło dodatkowe zatrudnienie w formie
prac zleconych kol. kol. Ryszarda Brauna oraz Władysława Górnego.
Pierwszego zatrudniono na okres wakacyjny, natomiast kol. Władysława Górnego z
wynagrodzeniem miesięcznym 700.000 zł do końca bieżącego roku.
Postanowiono zakupić dwa kadłuby „Optymista”.
Bez konfrontacji z Zarządem Klubu, Urząd Miasta dokonał zakupu w Szczecinie
szalupy ratunkowej wymagającej dużego remontu i stwarzającej wiele problemów
adaptacyjnych. Wymienione trudności spowodowały przewlekłość remontów, które
trwają do chwili kreślenia tych słów.
Pomijając feralną szalupę stan floty klubowej przedstawiał się następująco:
1. 5 jachtów typu

„Optymist”

2. 4

"

"

„Cadet”

3. 5

"

"

„Ok-Dinghy”

4.

l

"

"

„Omega”

5. 1

"

"

„Zefir”

6.

" kabinowy

l

W trakcie dziesięciolecia lat dziewięćdziesiątych aktywność Zarządu Klubu wyrażała
się w/g częstotliwości odbytych posiedzeń oraz punktualnością przeprowadzonych
zebrań ogólnych członków tak sprawozdawczych jak i wyborczych, które przedstawiam
w/g kolejnych lat:
1.w roku 1990 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Klubu
2.03.05.1991 roku odbyło się zebranie ogólne sprawozdawcze
3.w roku 1991 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Klubu
4.02.05.1992 roku odbyło się zebranie ogólne sprawozdawcze
5.w roku 1992 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Klubu
6.16.05.1993 odbyło się zabranie ogólne wyborcze
7.w roku 1993 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Klubu
8.03.05.1994 odbyło się zebranie ogólne członków sprawozdawcze

9.w roku 1994 odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Klubu
10.30.04.1995 odbyło się zebranie ogólne sprawozdawcze
11.w roku 1995 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Klubu
12.01.05.1995 odbyło się ogólne zebranie sprawozdawcze
13.w roku 1995 odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Klubu
14.27.04.1997 odbyło się ogólne zebranie sprawozdawcze
15.w roku 1997 odbyło się 11posiedzeń Zarządu Klubu
16.26.04 1993 odbyło się zebranie ogólne sprawozdawcze
17.w roku 1993 odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Klubu
18.01.05.1999 odbyło się ogólne zebranie sprawozdawcze
19.w roku 1999 odbyło się 5 posiedzeń zarządu Klubu.
W trakcie zebrania sprawozdawczo wyborczego w dniu 16.05.1993 dokonano wyboru
członków zarządu oraz podziału funkcji.
1.Prezes

- Wojciech Sarbok

2.Wiceprezes

- Stanisław Deskiewicz

3.Sekretarz

- Bogdan Gołek

4.Skarbnik

- Ryszard Muńko

5.Kierownik Klubu i sprawy sportowe

- Władysław Górny

6.Sprawy turystyki

- Jacek Klimowicz

7.Sprawy organizacyjne

- Zbigniew Zimny

Komisja rewizyjna:
1.Przewodniczący

- Janusz Błochowiak

2.Członek

- Grzegorz Żołnierkiewicz

3.

- Zbigniew Ścigalski

"

Sąd Koleżeński:
1.Przewodniczący

- Józef Nolka

2. Członek

- Wacław Wachocz

3.Członek

- Zdzisław Korbanek

Następne zmiany w Zarządzie Klubu nastąpiły w dniu 27.04.1997 r. podczas zebrania
sprawozdawczo-wyborczego w/g następującego składu Zarządu:
1.Prezes

- Jan Sołtysik

2.Wiceprezes d/s finansowych

- Stanisław Deskiewicz

3.Sekretarz

- Bogdan Gołek

4.Skarbnik

- Janusz Błochowiak

5.Kierownik Klubu

- Władysław Górny

6.Członek d/s szkolenia

- Mariusz Skrzypczak

7.

- Zbigniew Śliwa

"

" turystyki

Komisja Rewizyjna:
1.Przewodniczący

- Zdzisław Korbanek

2.Członek

- Janusz Piechowski

3.Członek

- Krzysztof Majcherek

Sąd koleżeński:
1.Wacław Wachocz
2.Jacek Klimowicz
3.Robert Szymański
(brak informacji o podziale funkcji)
Od m-ca kwietnia 1991 roku trwa szkolenie w szkółce „Optymisciarzy”, którą
prowadzą kol. kol. Andrzej Żyła oraz Szczepan Tomaszewski.
Aktywność Zarządu Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego owocowała wieloma
pozytywnymi sprawami, które niżej tematycznie wymienię.
W omawianych latach powstawały Samorządy lokalne. Ta sytuacja skłoniła
Zarząd Klubu do zainteresowania tych organów sprawami żeglarstwa.
Sesja Powiatowej Rady Nowego Tomyśla, która odbywała się w Zbąszyniu w
dniu 20 czerwca 1999 roku w części drugiej odbyła się na naszym jeziorze, korzystając
z dyspozycji armatorskich jachtów Klubu Zbąszyńskiego.
Zaproszony na posiedzeniem Zarządu Klubu w dniu 05.04.1993 Burmistrz
Gminy i Miasta pan Romuald Szczepaniak został zapoznany z działalnością oraz
historią Klubu Żeglarskiego. Przedstawiono również istniejące problemy klubu. Pan
Burmistrz natomiast omówił nowe oczekiwania społeczne mieszkańców miasta i gminy
w żeglarskim wychowaniu młodzieży.
Promocyjne działania Zarządu Klubu wobec władz samorządowych zaowocowało
zrozumieniem i pomocą tych organów.
Urząd Miasta i Gminy dokonał zakupu kadłuba jachtu DZ w celu prowadzenia
szkolenia żeglarskiego młodzieży szkolnej.
Znaczne dofinansowanie dokonało Starostwo Powiatowe Nowego Tomyśla przy
budowie pomostu cumowniczego kwotą 17-tu tysięcy złotych, również uzyskano
pomoc finansowa z Urzędu Miasta i Gminy w Zbąszyniu.

Przy następnej kadencji nowo wybranego Burmistrza Zbąszynia pana Rafała
Suchorskiego zapoznano w dniu 05.07.1999 r. z koncepcją budowy pływającego
pomostu cumowniczego, oraz zapoznano z tematem organizowania regat o Puchar
Zbąszynia, które miały odbyć się w dniach 23 do 25 lipca bieżącego roku.
Na skutek nowego podziału terytorialnego kraju z dniem 1-ego maja Klub
Żeglarski zmienił przynależność organizacyjną z OZŻ Zielona Góra wstępując do
poznańskiej organizacji.
W dniu 1 maja 1999 roku członkowie Klubu Żeglarskiego uczestniczyli w
festynie dla Osób Niepełnosprawnych, dokonując kilku rejsów z uczestnikami festynu.
Okazane zainteresowanie żeglarstwem niepełnosprawnej młodzieży przyczyniło się do
corocznych systematycznych rejsów z tą młodzieżą w różne rejony naszego jeziora.
Wolą zebranych członków na walnym zebraniu w dniu 25 kwietnia 1998 roku
dokonana została zmiana tytułu Prezesa Klubu na tytuł Komandora.
Potrzeba komunikowania się z pływającymi jachtami przyczyniła się do
zorganizowania systemu łączności przy pomocy radia CB, niestety po krótkim
użytkowaniu tą łączność wyparł telefon komórkowy.
Zarząd Klubu dokonał przekazania akt rejestrowych do I-ego Wydziału
Cywilnego w Zielonej Górze, oraz zawiadomił Sąd o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego pod nr 45.
Rada Miasta Zbąszynia omawiając tematy ekologiczne, urządziła na wodzie
Sesję Miejskiej Rady, przy pomocy armatorskich jachtów Klubu Żeglarskiego, w dniu
22 czerwca 1993 roku.
Członkowie Klubu przy aktywnym udziale Kierownika Klubu kol. Władysława
Górnego i pracowników D.O.M. w Zbąszyniu wybudowali dźwig do podnoszenia
jachtów ze slipu, który uruchomiono w dniu 05.07.1993 r.
Zakończony został remont i wyposażenie kadłuba jachtu DZ zakupionego
wcześniej przez Urząd Miasta i Gminy w Zbąszyniu.
Dokonano uroczystego wodowania, tradycyjnym żeglarskim zwyczajem.
W dniu 04.06.1994 roku o godz.1300 matka chrzestna, pani Anna Szczepaniak, nadała
jachtowi nazwę BIAŁY KOŃ wypowiadając stosowną w takich okazjach formułę.
Zaproszono na tą okazję szereg gości wśród których byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Zbąszyń pan Romuald Szczepaniak, Naczelnik D.O.M. w Zbąszyniu pan Leszek Leśny,
wieloletni działacz żeglarstwa zbąszyńskiego kol. Marian Młodystach.

Z inicjatywy byłego Prezesa Klubu kol. Wiktora Trocholepszego zorganizowano
„Rejs Weteranów”, który odbywał się wzdłuż szlaku jezior obrzańskich. Rok później
powtórzono ten rodzaj spotkania z byłymi działaczami Klubu.
Dużą atrakcją żeglarską były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie FD
– „Latający Holender”, przeprowadzone na wodach naszego jeziora w dniach od 12-ego
do 15-ego września 1995 r. Otwarcia regat dokonał pan Andrzej Wilkoński Sekretarz
Miasta i Gminy Zbąszyń, a obecnie również Przewodniczący Rady Powiatu Nowy
Tomyśl.
Zadowoleni zawodnicy postanowili za rok ponownie na terenie naszego Klubu
dokonać zmagań żeglarskich, które odbyły się w dniu od 12-ego września 1997 r.
Wieczorami po zmaganiach na wodzie odbywały się dni narodowościowe. Dzień Polski
rozpoczął się występem Dziecięcego Zespołu Tanecznego „REGO”, a po nim było
ognisko z pieczoną kiełbaską i piwem oraz żeglarskie piosenki.
Niemieckie załogi podczas swego dnia zaprezentowały się w strojach bawarskich,
serwując własne sery i częstując niemieckim piwem, oraz demonstrując regionalne
tańce.
Na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 03.10.1994 przedstawiono propozycję
utworzenia proporca klubowego. Propozycję przyjęto. Ogłoszono konkurs na jego
projekt i ustanowiono nagrodę dla najlepszego projektu w wysokości 5oo tys. zł.
Znikomy udział w konkursie wywołał tematyczną dyskusję wśród członków zarządu. W
wyniku tej dyskusji przyjęto zbiorową propozycję kształtu i grafiki proporca.
Zmierzając do promocji regionu Zbąszynia oraz szlaku jezior obrzańskich
Zarząd Klubu poprzez kol. Grzegorza Żołnierkiewicza zaprosił redaktora miesięcznika
„Żagle” pana Wojciecha Kuczkowskiego wraz z małżonką Haliną do odbycia rejsu oraz
poznania Zbąszynia i okolicy. Omawiane spotkanie nastąpiło. Rejs odbył się w dniach
od 20-go kwietnia i trwał do 3-go maja 1995 roku.
Artykuły zawierające promocje Zbąszynia i okolic ukazał się w trzech kolejnych
numerach miesięcznika „Żagle” nr 4, 5, 6 1996 r. (W rozdziale wspomnienia
umieszczam kopie omawianych trzech artykułów.
W porozumieniu z OZŻ Zielona Góra Zbąszyński Klub Żeglarski zaproponował
organizację „I-szych Mistrzostw Okręgu Jachtów Kabinowych”. Wyrażono zgodę i
mistrzowskie regaty zostały zapisane w kalendarzu imprez żeglarskich, a odbyły się w
dniu 15.09.1995 r.

W trakcie uroczystości, Sekretarz Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego w Poznaniu kol. Janina Kwaśniewska odznaczyła
klubowych kolegów: Wojciecha Sarboka i Zbigniewa Zimnego
Honorową Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego

W opisie działania Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego odstąpiłem od chronologii dat,
uczyniłem wyjątek chcąc połączyć tematy o podobnym działaniu.
W opisie rysu historycznego doszedłem do końca lat dziewięćdziesiątych.
Przed nami działania Klubu w nowym okresie XXI-ego wieku.
Działalność Klubu w początkowym okresie 2000-ego roku do końca roku 2004
określona statystycznie w/g odbytych posiedzeń Zarządu oraz zebrań ogólnych
członków przedstawia się następująco:
1.W roku 2000 odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Klubu
2.30.04.2000 przeprowadzono zebranie sprawozdawcze
3.W roku 2001 odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Klubu
4.17.03.2001 przeprowadzono zebranie sprawozdawcze
5.W roku 2002 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Klubu
6.03.03.2002 przeprowadzono zebranie sprawozdawcze
7. W roku 2003 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Klubu
8.15.03.2003 odbyło się zebranie sprawozdawcze
9.W roku 2004 do miesiąca listopada odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Klubu.
10.21.03.2004 odbyło się zebranie sprawozdawcze
Emocjonującym tematem posiedzeń Zarządu Klubu w początkowym okresie 2000 roku
było rozpatrywanie budowy nowego pomostu cumowniczego
Powyższy temat powstał w dwóch etapach rozważań.
Pierwszy to sposób usunięcia starej zniszczonej keji, mocno osadzonej i zamulonej w
dnie jeziora. Problem usunięto przy pomocy ciężkiego sprzętu Spółdzielni Kółek
Rolniczych.
Problem drugi to techniczne rozwiązanie budowy nowego pomostu cumowniczego.
Wszyscy członkowie zarządu byli zgodni, że będzie to pomost pływający. Odmienność
poglądów powstała przy określaniu sposobu jego wykonania.
Brak konsensusu spowodował złożenie rezygnacji z funkcji komandora, a następnie
rezygnacja z członka Zarządu Klubu kol. Jana Sołtysika.
Do czasu ponownych wyborów agendy Komandora przejął sekretarz Klubu kol.
Bogdan Gołek.
Zebranie sprawozdawcze członków Klubu zadecydowało o przejęciu funkcji formalnie
przez kol. Bogdana Gołka, natomiast agendy sekretarza przejął kol. Zbigniew Śliwa.
W dniu l lipca 2000 roku Zarząd Klubu Żeglarskiego celebrował uroczystość
70 - lecia Żeglarstwa Zbąszyńskiego, która zgodnie z programem rozpoczęła się
regatami o godz. 11 - tej.

Na omawianą uroczystość Zarząd Klubu zaprosił następujące osoby:
1.Joel Matuszek
- Starosta Nowotomyski
2.Jerzy Dziamski

- Wicestarosta Nowotomyski

3.Rafał Suchorski

- Burmistrz Zbąszynia

4.Leszek Leśny

- Naczelnik D.O.M. Zbąszyń

5.Tadeusz Ptak

- Prezes SUR w Zbąszyniu

6.Witold Terlikowski

- Prezes OZŻ Poznań

7.Marian Łodyga

- Prezes OZŻ Zielona Góra

8.Sylwin Landzwojczak

- Sekretarz OZŻ Zielona Góra

9.Tadeusz Kozioł

-

10.Krzysztof Modlibowski

- Komandor KŻ „Passat” Świebodzin

11.Zbigniew Jankowiak

- Komandor WKŻ Wolsztyn

12.Jerzy Komarnicki

- Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Zbąszyń

13.Mateusz Kurzawski

-

14.Dariusz Hajduk

- Prezes K.S. „Obra” w Zbąszyniu

15.Wiesław Banaszak

- Prezes MKS „Wicher” Zbąszyń

16.Katarzyna Kutzmann-Solarek - Dyrektor Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Zbąszyniu
17.Piotr Skrzypczak

- Specjalista d/s sportu w Centrum Kultury, Sportu

i Turystyki w Zbąszyniu
18.Stanisław Kluj

- Prezes TKKF w Zbąszyniu

19.Grzegorz Żołnierkiewicz 20.Edmund Przybyła

- Prezes WOPR w Zbąszyniu

21.Mieczysław Tobys

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zbąszyniu

22.Jerzy Stasiński

- OZŻ Zielona Góra

23.Eugeniusz Kurzawa

- Gazeta Lubuska

24.Henryk Sobański

-

25.Jan Sobański

-

26.Lech Bajor

-

27.Ryszard Bajor

-

28.Jerzy Bajor

-

29.Zygmunt Wachowski

-

30.Ryszard Korbanek

-

31.Tadeusz Żyła

-

32.Piotr Przybyła

-

33.Zenon Huchwajda

-

34.Ryszard Stasiński

-

35.Zbigniew Tuzimek

-

Zarząd Klubu podczas wymienionych uroczystości dokonał nadania tytułu
„Członka Honorowego Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego następującym osobom:
1.Tadeusz Ptak
2.Sylwian Landzwojczak
3.Leszek Leśny
4.Tadeusz Kozioł
Dla uczczenia 70 - lecia żeglarstwa Zbąszyńskiego 15-tu członków Klubu w dniu
15 lipca 2000 roku, wzorem kolegów z 1933 roku odbyło spływ łodziami typu Canoe
ze Zbąszynia do Gdańska.
Rejs rozpoczęto 15 lipca z Kąpieliska Miejskiego „Łazienki” w Zbąszyniu, a
zakończono w dniu 5 sierpnia w Jacht Klubie Stoczni Gdańskiej.
Na zwołanym przez Poznański Okresowy Związek Żeglarski

w Poznaniu

Zwyczajnym Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym Klub reprezentowało trzech
naszych kolegów zgodnie z wcześniej otrzymanymi mandatami, byli to:
1.Bogdan Gołek
2.Władysław Górny
3.Mariusz Skrzypczak
Podjęte przez Zarząd Klubu w dniu 05.02.2001 r. dwie decyzje dyscyplinarne
były bardzo trudne szczególnie dlatego że były po raz pierwszy stosowane.
Pierwsza decyzja dotyczyła wykluczenia z członkostwa, natomiast druga odmowy
ponownego przyjęcia w szeregi członków Klubu.
Walne zebranie członków Klubu w dniu 17.03.2001 r. dokonało wyboru
Zarządu klubu, który na pierwszym posiedzeniu w dniu 02.04.2001 r. dokonał podziału
funkcji w następujący sposób:
1.Komandor

- Bogdan Gołek

2.Wicekomandor d/s finansowych

- Stanisław Deskiewicz

3.Sekretarz

- Zbigniew Śliwa

4.Skarbnik

- Władysław Górny

5.Członek Zarządu d/s organizacyjnych

- Wojciech Łukaszyk

6.Członek Zarządu d/s sportu

- Marian Tobys

7.Członek Zarządu d/s szkolenia

- Bartosz Basiński

Wolsztyński Klub Żeglarski obchodził dziesięciolecie istnienia w dniu
23.04.2001 r. i jako sąsiadów na tą uroczystość zaprosił naszego Komandora.
„Dni Zbąszynia” obchodzone w dniach 23 do 24 czerwca 2001 r. Klub uczcił
organizacją regat w klasie Optymist gr. B oraz Katamarany Kl i Katamarany Open przy
udziale załóg z Berlina; Warszawy; Płocka i Zbąszynia.
Zbąszyńskie Centrum Kultury Sportu i Turystyki zorganizowało I-szy
Wielkopolski Festiwal Szantowy – Zbąszyń’2001 w dniu 14 lipca 2001, który odbył się
na plaży miejskiej zwanej „Łazienki”. Między wielością nagród, była też nagroda
ufundowana przez Zbąszyński Klub Żeglarski, który jednocześnie zorganizował regaty
towarzyszące temu festiwalowi.
Po raz pierwszy zauważyłem uczestnictwo Starostwa Powiatowego w
dofinansowaniu działalności sportowej Klubu. Takowa pomoc zaistniała również przy
udziale Urzędu Gminy i Miasta w Zbąszyniu pod nazwą „Prac zleconych”. Wcześniej
trzeba wnioskować, później rozliczać a następnie otrzymywało się około 50 % potrzeb.
Zaistniała dodatkowa możliwość uzyskania środków na klubową działalność
sportową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poprzez Departament Kultury
Fizycznej i Turystyki, niezależnie od „prac zleconych”. O powyższym powiadomiło
Zarząd Klubu Starostwo Powiatowe pismem z dnia 12.07.2001. Z przedstawionych
informacji Klub skorzystał organizując III Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o „Puchar
Zbąszynia” w dniach 21 do 23 czerwca 2002 r.
Podczas XXV - sesji Rada Gminy i Miasta Zbąszynia omawiającej temat sportu
i turystyki zaproszono Komandora Klubu w celu złożenia informacji dotyczącej
działalności.
20 października 2001 Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski obchodził 75
-tą rocznicę uprawiania żeglarstwa na ziemi Wielkopolskiej. Z tej okazji Zbąszyński
Klub Żeglarski przesłał stosowne życzenia.
Zbąszyński Klub Żeglarski, jako spadkobierca tradycji żeglarskich swych
poprzedniczek (Ligi Morskiej, Ligi Przyjaciół Żołnierza oraz Ligi Obrony Kraju),
przejął nie tylko tradycje lecz także majątek oraz teren, na którym istniała działalność
żeglarska. W sposób zasadniczy żeglarstwo pozostawało takie samo, zmieniały się tylko
organizacje, w zależności od polityki państwa, bo nawet członkowie pozostawali ci
sami, niektórzy od 1946 roku.
Gospodarując prawie sześćdziesiąt lat na posiadanym terenie stopniowo
umacniano go likwidując sąsiadujące bagna. W ten sposób powstała ziemia bez
prawnego właściciela.

Zarząd Klubu zmierzając do uregulowania tej sprawy wystąpił do Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa w Zielonej Górze o uregulowanie tej sprawy w
drodze poza przetargowej.
Aktualizując

stronę

internetowa

(www.nowytomysl.com.pl)

Starostwo

Powiatowe w Nowym Tomyślu zwróciło się do Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego o
informacje na temat jego działalności pismem z dnia 19 lutego 2002 roku. Zwięzłą treść
przekazano zgodnie z życzeniem.
Szczególnym wydarzeniem podczas regat o „Pucharu Zbąszynia”, w dniu 29
czerwca 2002 roku, było przekazanie przez Burmistrza Rafała Suchorskiego dwóch
jachtów typu Optymist, zakupionych przez Zarząd Gminy i Miasta Zbąszyń.
Dar przyjęty przez najmłodszych żeglarzy z bardzo dużym entuzjazmem sprawił
wiele radości.
W regatach o „Puchar Zbąszynia” jak zwykle startowały wszystkie, występujące u nas,
klasy jachtów, łącznie z Katamaranami.

Nazwa zadania
X Regaty żeglarskie o „Srebrną Szeklę Zbąszynia"
Informacja o przebiegu imprezy:
Otwarcie regat nastąpiło w dniu 22.09.2001 r. o godz. 10

00

poprzez uroczyste

podniesienie bandery.
Ceremonii otwarcia dokonał Komandor ZKŻ Bogdan Gołek i poinformował, że jest to
kontynuacja regat z dnia 15-16.09.2001 r.
Sędzia Główny Grzegorz Żołnierkiewicz omówił zasady przeprowadzenia regat oraz
podział na klasy: Optymist; Katamaran; Turystyczne Jachty Kabinowe w klasach T-l,
T-2, T-3, T-4. Poinformował, że przechodnia „Srebrna Szekla Zbąszynia” przeznaczona
jest dla najlepszego Turystycznego Jachtu Kabinowego w klasyfikacji generalnej, a III
wyścig będzie w grupie jachtów kabinowych tylko dla samych sterników - najlepszy
otrzyma przechodnią „Lampę Nawigacyjną”. W drugie części udział biorą jachty klasy:
Optymist (dzieci w wieku 9-15 lat).
W otwarciu wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Zbąszyń Rafał Suchorski.
O godz. 11

00

nastąpił start do I wyścigu. Po jego ukończeniu „z wody” odbył się II

wyścig. Po II wyścigu została ogłoszona przerwa obiadowa do godz. 16 00. Wyścig III
zakończył się ok. godz. 17

00

. Wyścigi przeprowadzono przy sile wiatru 2° - 4° B.

Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się przy pieczonej kiełbasie.
W dniu 23.09.2001 r. planowany start na godz. 11 00 . Przeprowadzono dwa wyścigi.
Zakończenie regat odbyło się o godz. 14

00

. Sędzia Główny przedstawił wyniki,

a puchary, dyplomy i upominki wręczyli obecni na zakończeniu Członek Zarządu
Powiatowego w Nowym Tomyślu Mateusz Kurzawski oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Zbąszyń Rafał Suchorski.
Komandor ZKŻ Bogdan Gołek pogratulował zwycięzcą, podziękował za sportową
walkę oraz zaprosił na następne regaty. X regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia”
zakończyły się uroczystym opuszczeniem bandery.

„Żagle dla Wszystkich” to hasło w myśl projektu realizowanego przez
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu przy współpracy Wydziału
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, któremu
patronuje Wicewojewoda Wielkopolski Pan Waldemar Witkowski.
Motto towarzyszące temu projektowi to słowa Teodora Michalunio:
„Dłoń miej zawsze otwartą
by innym ze swego dać
noś w sercu święte hasło
lepiej jest dać niż brać”
„Żagle dla Wszystkich” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

naszego

województwa,

a

także

dla

dzieci

z

rodzin

patologicznych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem czy
narkomanią.
Zbąszyński Klub Żeglarski przyjął to hasło w dniu 27 lipca 2002 r. mając
na uwadze dzieci i młodzież, przede wszystkim z gminy Zbąszyn. Pierwszy rejs
zorganizowano w dniu 8 sierpnia 2002 r., na który zaproszono młodzież ze
„Świetlicy Otwartej” w Zbąszyniu. Rejs został przyjęty entuzjastycznie. W
następnych latach rejsy powtarzano dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Zbąszyniu, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Zbąszyniu oraz z
wiosek, które nie mają kontaktu z jeziorem. W rejsie w 2004 roku udział wzięły
również dzieci z Niemiec, z ośrodka zaprzyjaźnionego z naszym SOSW.
Udział tej młodzieży w omawianych rejsach, dla wielu, jest jedyną formą
obcowania z naturalnym środowiskiem wodnym.
Rozpoczęcie i zakończenie rejsów odbywało się przed masztem klubowym
z

zachowaniem

żeglarskiego

ceremoniału

podnoszenia

bandery

przed

rozpoczęciem i opuszczeniu po ich zakończeniu. Ceremoniału dokonywała
młodzież biorąca udział w rejsach. Komandor Klubu, kol. Bogdan Gołek, przed
rozpoczęciem obdarowywał wszystkie dzieci żółtymi koszulkami z nadrukiem
„Żagle dla Wszystkich”, a po zakończeniu wręczał wszystkim uczestnikom
pamiątkowy, okolicznościowy dyplom uczestnictwa w rejsie.
Organizacja rejsów z młodzieżą niepełnosprawną jest możliwa dzięki
aktywnej, bezinteresownej pomocy wielu członków, w tym właścicieli prywatnych
jachtów. Rejsy z młodzieżą niepełnosprawną weszły na stałe do kalendarza imprez
klubowych.

Przystań Żeglarska usytuowana jest na terenie, który w połowie jest własnością
Gminy Zbąszyń – po odkupieniu od prywatnego właściciela działki nr 301/1 oraz w
połowie Skarbu Państwa – teren zalewowy Jeziora Błędno będący w zarządzie
Gospodarstwa Rybackiego Zbąszyń Sp. z o.o.
W celu uregulowania formalno – prawnego użytkowania terenów i obiektów
Zarząd Klubu podpisał stosowne porozumienia - w dniu 24 października 2003 r. z
Gminą Zbąszyń reprezentowaną przez Burmistrza Rafała Suchorskiego oraz z dniu 02
stycznia 2004 r. z Gospodarstwem Rybackim reprezentowanym przez Dyrektora
Ryszarda Krawczyka i Głównego Księgowego Eugeniusza Smardza. Zbąszyński Klub
Żeglarski w obydwu przypadkach reprezentowali Komandor Bogdan Gołek i Sekretarz
Zbigniew Śliwa. Przed podpisaniem porozumienia były skonsultowane z Radcami
Prawnymi.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego odbytego w dniu 21.03.2004 r.
zdecydowano o wpisie Klubu do Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego i
upoważniono Zarząd do podjęcia stosownych działań.
Sezon nawigacyjny 2004 roku rozpoczęto symbolicznie przed masztem przez
podniesienie bandery PZŻ w dniu 01 maja o godz. 11,oo.
Jedną z ciekawostek tego sezonu był powrót na nasz akwen łodzi klasy
„Słonka”. Regaty w tej klasie zostały rozegrane w dniach 26 – 27 czerwca 2004 r.
Uczestnikami tych regat byli członkowie Stowarzyszenia Klasy „Słonka” z Poznania.
Regatowe jachty tylko kształtem kadłuba i żagla przypominały dawną klasę „Słonka”.
Podczas organizacji „Jarmarku Św. Piotra z Okowy” w terminie 31 lipca –
01 sierpnia 2004 r., będącego nowym terminem obchodów „Dni Zbąszynia”, z
inicjatywy Urszuli i Zbigniewa Światków urządzono paradę jachtów. Późnym
wieczorem, bardzo wolno w szyku torowym, przed zebraną na pomostach w
„Łazienkach” publicznością, oświetlone lampionami jachty opływały palące się „na
wodzie” ognisko.
Każdego roku kalendarze imprez obfitują w wiele ciekawych imprez.
Cykliczną imprezą pływacką, której klub jest współorganizatorem są przeprowadzane
co roku zawody „Wpław przez Jezioro Błędno”.
Żeglarze uczestniczą w wielu inicjatywach na rzecz mieszkańców organizowanych nad
wodą, jak np. w pokazie motolotniarzy, w trakcie Festynu „Zbąszynianina” i
Spółdzielni Telekomunikacyjnej, którzy w końcowej ewolucji zrzucili miedzy żaglówki
20 ponumerowanych piłek plażowych. Zadaniem żeglarzy miało być, w ramach
konkursu, wyłowienie jak największej ilości piłek. Brak precyzyjnej informacji

spowodował, że konkurs unieważniono, a nagrody, którymi były kamizelki ratunkowe,
organizatorzy przekazali dla dzieci z naszego klubu.
Żeglarskim poczynaniom zawsze towarzyszyła praca z dziećmi i młodzieżą.
Poprzez żeglarstwo kształtowały się młode charaktery. Żeglarstwo zaszczepiało w
młodzieży solidność, zaradność, pracowitość oraz prawość postępowania.
Doceniając pracę z dziećmi i młodzieżą Urząd Miasta dokonał zakupu 3 nowych
kompletnych Optymistów (2 w 2002 r. oraz 1 plus 3 nowe żagle w 2003 r.) i przekazał
je młodzieży do użytkowania.
Istniejąca Szkółka Optymisciarzy to przedszkole dorosłego żeglarstwa.
Z dużą nadzieją zbąszyńskie żeglarstwo powitało pierwszych dyplomantów,
magistrów wychowania fizycznego, jednocześnie Instruktorów Żeglarstwa PZŻ, którzy
poprzez klub żeglarski ukierunkowali swoje zainteresowania zawodowe.
Z inicjatywy młodych magistrów WF kolegów: Adama Kuczyńskiego, Łukasza
Woźnego i Łukasza Pawłowskiego zostaje powołany przy Gimnazjum w Zbąszyniu
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”.
W ramach nowo powstałego Klubu w dniu 14 lutego 2002 r. utworzona zostaje
Sekcja Żeglarska i Windsurfingowa, którą prowadzi Adam Kuczyński, Instruktor
Żeglarstwa PZŻ z patentem nr 4620.
Sekcja

rozpoczęła

działalność

od

prac

remontowych

jachtu

Zefir,

udostępnionego do użytkowania przez Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego.
Pierwsze zajęcia na wodzie rozpoczęto latem 2002 r.
Kolejnym krokiem była organizacja, przy współpracy Zbąszyńskiego Klubu
Żeglarskiego, kursów na stopień Żeglarza Jachtowego. W roku 2003 udział wzięło 17, a
w roku 2004 – 9 kursantów.
Rozpoczęto coroczne rozgrywanie Mistrzostw Gimnazjum w żeglarstwie.
Wielu członków Klubu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, i tak poza
kolegami, którzy zdobyli patenty Sternika Jachtowego, w 2004 niżej wymienieni
koledzy uzyskali następujące patenty żeglarskie:
1.Henryk Mackiewicz

– patent Kapitana jachtowego,

2.Mariusz Skrzypczak

– patent Jachtowego Sternika Morskiego oraz patent
Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

3.Bogdan Gołek

– patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

4.Bartosz Gołek

– patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

5.Grzegorz Gołek

– patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

Dalsze kroczenie w podjętym temacie wykracza poza opisy historyczne.
Spinając klamrą 75 – lecie Żeglarstwa Zbąszyńskiego przytaczam listę armatorów
jachtów cumujących na przystani oraz bieżące sprawozdanie Komandora, kol. Bogdana
Gołka, za ostatni okres działalności Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego.

Lista armatorów jachtów cumujących na stałe do końca 2004 roku
L.p.

Armator
Badura Krystian
Białecki Krzysztof
Billewicz Adkadiusz
Błochowiak Janusz
Duber Piotr
Duber Piotr
Dudek Tomasz
Deskiewicz Stanisław
Gołek Bogdan
10.
Górecki Włodzimierz
11.
Górny Władysław
12.
Hoffbauer Krystian
13.
Kucharuk Leszek
14.
Kurek Ignacy
15.
Lejwoda Mieczysław
16.
Litwinowicz Zdzisław
17.
Łukaszyk Wojciech
18.
Madaj Adam
19.
Majcherek Krzysztof
20.
Mechta Ryszard
21.
Mokrzycki Waldemar
22.
Muńko Ryszard
23.
Nowak Stanisław
24.
Ochocki Tomasz
25.
Pajor Andrzej
26.
Paszak Krzysztof
27.
Pawłowski Janusz
28.
Piechowski Janusz

Nazwa
L.p.
jachtu
Wojager
28.
Argo
29.
Szalona
30.
Wędrojan 2 31.
Płetwal
32.
Bryza
33.
Elf 2
34.
Basta
35.
Skipper
36.
Qba
37.
Błędno
38.
Korek
39.
Koala
40.
Facet
41.
Nash
42.
Joanna
43.
Wamicus
44.
HB
45.
46.
47.
Panga
48.
Nuna
49.
Maud
50.
51.
Pajorka
52.
Alba
53.
54.
Gazela
55.

Armator

Nazwa
jachtu

Pękosz Longin
Rapicki Paweł
Paola
Rogulski Stanisław
Padoos
Sarbinowski Marek
Binos
Sarbok Wojciech
Cetus
Skrzypczak Mariusz
Pipson
Sochacki Kazimierz
Pogoń
Sołtysik Jan
Delfin
Słociński Jacek
Sosnowski Lech
Koziorożec
Strzałkowski Zygmunt
Vega
Surmiak Zenon
Sus Sylwester
PJ
Szynal Marta
Alania
Szymański Przemysław
Es 2
Szymański Robert
Jungla
Śliwa Zbigniew
Natalia Baby
Światek Zbigniew
Leosia
Tomczak Ryszard
Promyk
Wachowski Stanisław
Wietrenko Jerzy
J
Wojda Czesław
Woźny Piotr
Zuzia
Wojciechowski Marek Kaczuszka
Zimny Zbigniew
Gawra 2
ZKŻ
Biały Koń
ZKŻ
Dama Pik
ZKŻ
Zefir

Powyższą listę sporządziłem na podstawie wykazu opłat portowych za 2004 r.

Sprawozdanie z działalności
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
w 2004 r.
Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego w 2004 roku pracował w składzie:
Bogdan Gołek, Stanisław Deskiewicz, Zbigniew Śliwa, Władysław Górny, Wojciech
Łukaszyk, Marian Tobys i Mariusz Skrzypczak. Odbył w tym okresie 11 zebrań.
W zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat, w
stosunku do 3 kolegów Zarząd podjął decyzję o wykluczeniu w związku z
zaległościami sięgającymi 2 lata.
I. Realizując zadania wynikające z dyskusji oraz uchwały ubiegłorocznego
Walnego Zebrania Sprawozdawczego wykonano:
1.Uzyskano zgodę na ograniczone używanie silników spalinowych przez jachty
żaglowe;
2.Podpisano porozumienie z Gospodarstwem Rybackim Zbąszyń Sp. z o.o. w
sprawie użytkowania terenu zalewowego jeziora;
3.W określonych terminach przyjęto i podano do wiadomości kryteria
przyznawania miejsc w hangarze oraz rozpatrzono wnioski w tej sprawie.
4.Zakupiono szekle, które po odpowiedniej obróbce stały się nagrodami
przechodnimi dla poszczególnych klas w regatach o „Srebrną szeklę Zbąszynia”
5.Opracowano i rozpowszechniono, poprzez publikację w prasie i internecie,
„Apel Zbąszyńskich Żeglarzy” w sprawie ochrony środowiska oraz
utrzymania porządku na i nad wodą.
6.W ramach przygotowań do obchodów 75-lecia żeglarstwa i 25-lecia
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego opracowany został wzór
okolicznościowego proporca i medalu. Na ukończeniu jest obszerne
opracowanie na temat żeglarstwa w Zbąszyniu.
II. Praca z dziećmi i młodzieżą
1.Kontynuując szkolenia przeprowadziliśmy, jak co roku, nabór do Letniej
Szkółki Żeglarskiej, w której zaczynają swą karierę żeglarską późniejsi
zawodnicy.
- Systematycznym szkoleniem regatowym objętych było 13 zawodników w
wieku 7 – 14 lat. Zajęcia szkoleniowe odbywały się planowo 3 razy w
tygodniu po 2 godziny. Zawodnicy sekcji regatowej (7 – 14 lat) wzięli udział
w 14 regatach, w tym w 4 organizowanych na jeziorze Błędno oraz
10 wyjazdowych

do

Wolsztyna,

Niesulic,

Charzykowych,

Przełaz,

Myśliborza, Sławy i Kiekrza. We wszystkich tych zawodach nasi zawodnicy
zajmowali dobre miejsca, nawiązywali walkę z najlepszymi zawodnikami w
województwie.
Największymi osiągnięciami w 2004 roku było:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kl. Optymist - 3 miejsce
w klasyfikacji generalnej i 4 miejsce w klasyfikacji dziewcząt.
- Puchar Wolsztyna – 3 miejsce wśród dziewcząt w klasyfikacji do Pucharu
Polski oraz 1 miejsce w wyścigu o „Błękitną Wstęgę Jeziora
Berzyńskiego”.
- Puchar Starosty Świebodzińskiego w Przełazach – 1 miejsce
- Puchar Wójta Gminy Skąpe w Niesulicach – 2 miejsce.
- Zakwalifikowanie się Partycji Żołnierkiewicz do kadry młodzików woj.
wielkopolskiego.
- W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zajęliśmy
5 miejsce (11 klubów) w klasie Optymist, a 12 miejsce na 20 kluby przy
uwzględnieniu wszystkich klas.
2.W ramach współpracy z sekcją żeglarską Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu

Sportowego

„Gimnazjon”

przy

Gimnazjum

w

Zbąszyniu

udostępnialiśmy młodzieży gimnazjalnej łódź żaglową typu Zefir oraz jachty
OK.-Dinghy, które młodzież sama wyremontowała a następnie eksploatowała;
3.Również w ramach współpracy z MUKS „Gimnazjon” w ub. roku
przeprowadzony został kolejny kurs, zakończony egzaminem na stopień
żeglarza jachtowego.
4.Wspólnie

z

Wielkopolskim

Okręgowym

Związkiem

Żeglarskim

kontynuowaliśmy realizację programu „Żagle dla Wszystkich” skierowanego
do dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin, którymi opiekuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszyniu (udział wzięło 51 dzieci, w tym 17 z
Niemiec oraz 15 opiekunów)
5. Żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży propagowaliśmy poprzez:
- Udział w organizacji pikników, z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci ze „Szkoły
Życia” oraz Przedszkola w Zbąszyniu zabierając je na żaglówki i
wypływając na jezioro
- Dziecięcy Zespół Taneczny „REGO”, prowadzony przez koleżankę
klubową, przygotował kolejną edycję widowiska muzycznego, opartego na
szantach i tańcach marynarskich, pt. „Rejs”

- Udostępnialiśmy na rejsy po jeziorze łódź typu DZ, z obsługą, dla dzieci
przedszkolnych, młodzieży szkolnej, gimnazjalnej oraz dla nauczycieli
Byliśmy organizatorami 8 imprez na Jeziorze Błędno, w których
uczestniczyły dzieci i młodzież.
III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem,
przeprowadzono następujące imprezy:
- sportowe:
1. regaty - rejs przez jezioro w ramach realizacji programu „Żagle dla
Wszystkich” – czerwiec
2. regaty „Katamaran Cup” zaliczane do „Pucharu Europy” – czerwiec
3. regaty o „Puchar Zbąszynia” z okazji Dni Zbąszynia i Dni Morza dla jachtów
klasy Słonka i Omega – czerwiec
4. regaty dookoła Jeziora Błędno – Memoriał Bronka Billewicza, wieloletniego
zasłużonego członka naszego Klubu (4 edycja) – 15 sierpień
5. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (13 edycja), w tym jeden bieg dla
samych sterników łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
6. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (44 edycja) dla najszybszej łódki
generalnie, w tym o „Beczkę” dla najszybszej kabinówki – wrzesień
- turystyczne:
1. Regaty rodzinne – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrzańskich dla
całych rodzin we wrześniu.
IV Prace związane z modernizacją przystani
1. Przedłużenie o 10 m III pomostu – cumowniczego
2. Umocnienie i zabezpieczenie nabrzeża przy III pomoście
3. Przeprowadzenie konserwacji i wymiany uszkodzonych desek na
pomostach
4. Wykonanie urządzenia do montażu i demontażu pomostów.
5. Przystąpiono do modernizacji plastikowych toalet – zlikwidowane zostaną
wewnętrzne zbiorniki, a zainstalowane miski ustępowe z dolnopłukami,
które będą podłączone do szamba.
Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć była możliwa dzięki dużemu
zaangażowaniu koleżanek i kolegów w ich organizację i wykonanie. Wielu udostępniło
swoje prywatne jachty do realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży.

Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w
Zbąszyniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz sympatyków żeglarstwa.
Zbąszyń, styczeń 2005 r.

Autograf dwukrotnego medalisty olimpijskiego
Mateusza Kusznierewicza,
którego autor miał zaszczyt poznać i porozmawiać o historii zbąszyńskiego żeglarstwa.

