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Koleżanki i Koledzy Żeglarze 

 Z dumą  i refleksją nad przemijającym  czasem przekazuję Wam komunikat 
2015, który zawiera podsumowanie 40 lat działalności Kaliskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego.   

Kaliski OZŻ tworzą ludzie, którzy związali swoje całe życie, albo tylko jego 
fragment z żeglarstwem. Wszyscy, którzy pływają po jeziorach, morzach czy oceanach 
tworzą historię czterdziestolecia naszego okręgu.  W tym miejscu warto przypomnieć 
bezprecedensowe  żeglarskie osiągnięcia  kapitana Zenona Jankowskiego, który 
w listopadzie i grudniu 2012 na pokładzie jachtu Selma Expeditions opłynął dwukrotnie 
przylądek Horn, a na przełomie 2014 i 2015r na pokładzie tego samego jachtu wziął 
udział w Regatach Sydney – Hobart. 

Nie sposób w kilku zdaniach opisać historię czterdziestu lat żeglarstwa 
w naszym okręgu,  odsyłam więc wszystkich zainteresowanych do lektury prezentacji 
poszczególnych klubów, która stanowi część niniejszego komunikatu. 

Wszystkim, z którymi dane mi było współpracować i tymi, których znam tylko                   
z opowiadań, serdecznie dziękuję za pracę na rzecz rozwoju żeglarstwa w Kaliskim 
Okręgowym Związku Żeglarskim, życzę dalszych żeglarskich  sukcesów  oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.  
 

. 
                                                                                         Z  Żeglarskim  Pozdrowieniem 
                                                                                              Prezes Kaliskiego OZŻ 
                                                                                             Krzysztof Nowakowski 
 
 
 
1 - Jakub Gulczyński - członek Kadry Narodowej w olimpijskiej klasie RSX
2 - Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2015
3 - Najmłodsza grupa stawia pierwsze kroki na Mistrzostwach Polski Młodzików
4 -  P. Skórzewska i J. Gulczyński z trenerem M. Niewiadomską po OOM w 2013 roku
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ŻEGLARSTWO NA ZIEMI KALISKIEJ - NASZE POCZĄTKI 
 Sporty wodne w mieście Kaliszu mają długą historię. Wystarczy choćby 
przypomnieć o założonym w roku 1894 Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim. 
 Rzeka Prosna, niegdyś głębokowodny szlak, po którym nawet pływały małe 
stateczki pasażerskie, umożliwiała także uprawianie żeglarstwa. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego pływa tu dużo żaglówek prywatnych, działa Liga 
Morska i inne kluby, prowadzi ożywioną działalność I Drużyna Żeglarska im. Adm. 
Krzysztofa Arciszewskiego. Także w Przygodzicach i Antoninie pływają jednostki 
prywatne i harcerskie Drużyny im. Zawiszy Czarnego z Ostrowa. 
 Wiadomo, że po 1945 roku działa w Kaliszu Liga Morska, wtopiona później    
w Ligę Przyjaciół Żołnierza, działali harcerze, uprawiano żeglarstwo w Jarocinie, 
Ostrowie i Witaszycach. Okres ten nie cechuje się większym dynamizmem z różnych 
przyczyn, a praca klubów zostanie omówiona dalej. W roku 1975 dokonują się zmiany  
podziału administracyjnego kraju, a Kaliszowi przywraca się funkcję miasta 
wojewódzkiego. Polski Związek Żeglarski pismem PZ/7753/75 z dnia 24 października 
1975 roku zawiadamia Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego 
w Kaliszu o potrzebie powołania w Kaliszu Okręgowego związku Żeglarskiego. I już 
14 listopada tegoż roku odbywa się w klubie WSK „IKAR” narada aktywu żeglarskiego 
z udziałem 30 osób.  Powołany zostaje zespół dla organizacji Okręgu w składzie: 

1. Henryk Brodala        - „VEGA” Pleszew, 
2. Józef Czubak            - „NORD” Ostrów Wlkp., 
3. Jan Dolata                 - NORD” Ostrów Wlkp., 
4. Leonard Filipek         - „DELFIN” Kalisz, 
5. Bohdan Kurowski      - Technikum Budowlane Kalisz, 
6. Jerzy Nowak             - LOK Kalisz, 
7. Zbigniew Olejnik      - MDK Kalisz, 
8. Lech Pawlak             - LOK Kalisz, 
9. Jarosław Skory          - „WODNIAK” Jarocin. 

 W wyniku prac zespołu przygotowano projekty dokumentów na zgromadzenie 
okręgowe (szczególnie projekt statutu), oraz przekonsultowano kandydatów do władz 
okręgowych. Spotkania odbywały się w Klubie „IKAR”. Pierwsze założycielskie 
zgromadzenie Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbyło się w dniu 14 
grudnia 1975 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza. Na froncie ratusza wisiał 
transparent informujący o zgromadzeniu, oraz kod flagowy. Pięknie udekorowana 
kodflagiem, oraz emblematami PZŻ była również sala obrad.  
 

1 - widok na zalew w Kobylej Górze z przystani J.K. Orion
2 - sędzia regat Paweł Ulichnowski, obok Marcin Bargenda i Ewald Grossek
3 -  taklowanie Omegi klasycznej przed regatami. Przy pracy Ewald Grossek i Kszysztof Szal
4 -  przygotowanie "Victorii" do regat Barbórkowych w Pątnowie – 2013 r., 

załoga Daria Chwiralska, Lidka Kostrzewska, Marek Kozioł oraz Leszek Siwek.
5 -  załoga z "Oriona" na Adriatyku. Od lewej: Marek Furmanowicz, Maciej Piekarski, 

Bohdan Ogrodowski, Sylwester Kieszkowski, Marian Szenfeld, Marek Kozioł, 
Bartosz Guder, Ryszard Guder - skiper,
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1 - zbiórka I Drużyny Żeglarskiej im. K. Arciszewskiego przed wyjazdem na obóz 31 lipca 1960
2 - rejs pod Dunaju jachty przed budynkiem Parlamentu w Budapeszcie 1977 r.
3 - obóz na Mazurach 2006 rok
4 - regaty zakończenia sezonu żeglarskiego 2015 w Jarocinie
5 - regaty 80-lecia harcerskiego żeglarstwa w Kaliszu
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1 - KŻ Wodniak - 31.05.2015 nad Zalewem Roszkowskim
2 - KŻ Wodniak - Regaty o Puchar Komandora Klubu
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Rejs do Kruszwicy KKW „Fala”

Choinka na Prośnie

II Podwodne Sprzątanie Świata

 Spływ Twardzieli Prosną
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1 – „Kalisia” stan obecny
2 – Prace przy „Kalisii”
3 -  Perła Gdynia pod żaglami
4 – Regaty na Prośnie
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1 -  Rodzinne zespoły 
z modelami jachtów 
sterowanych radiem

2 -  Przystań żeglarska tętni 
życiem.

3 -  Uczestnicy regat IV 
Pucharu Komandorów

4 -  Wręczenie Pucharu 
Komandorów 
na bankiecie w 2014 r.  
Stoją od lewej: 
P. Koniarek, 
K. Nowakowski, R. Guder, 
B. Ogrodowski, R. Roch.
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przylądek Horn, a na przełomie 2014 i 2015r na pokładzie tego samego jachtu wziął 
udział w Regatach Sydney – Hobart. 

Nie sposób w kilku zdaniach opisać historię czterdziestu lat żeglarstwa 
w naszym okręgu,  odsyłam więc wszystkich zainteresowanych do lektury prezentacji 
poszczególnych klubów, która stanowi część niniejszego komunikatu. 

Wszystkim, z którymi dane mi było współpracować i tymi, których znam tylko                   
z opowiadań, serdecznie dziękuję za pracę na rzecz rozwoju żeglarstwa w Kaliskim 
Okręgowym Związku Żeglarskim, życzę dalszych żeglarskich  sukcesów  oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.  
 

. 
                                                                                         Z  Żeglarskim  Pozdrowieniem 
                                                                                              Prezes Kaliskiego OZŻ 
                                                                                             Krzysztof Nowakowski 
 
 
 
1 - P uchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - otwarcie sezonu 2012
2 -  Dni Otwartej Przystani - Słoneczny Piknik Diabetyków 2011
3 -  Pokaz pierwszej pomocy - Dni Otwartej Przystani - Słoneczny Piknik Diabetyków 2011
4 -  Dni Otwartej Przystani - Słoneczny Piknik Diabetyków 2011
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ŻEGLARSTWO NA ZIEMI KALISKIEJ - NASZE POCZĄTKI 
 Sporty wodne w mieście Kaliszu mają długą historię. Wystarczy choćby 
przypomnieć o założonym w roku 1894 Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim. 
 Rzeka Prosna, niegdyś głębokowodny szlak, po którym nawet pływały małe 
stateczki pasażerskie, umożliwiała także uprawianie żeglarstwa. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego pływa tu dużo żaglówek prywatnych, działa Liga 
Morska i inne kluby, prowadzi ożywioną działalność I Drużyna Żeglarska im. Adm. 
Krzysztofa Arciszewskiego. Także w Przygodzicach i Antoninie pływają jednostki 
prywatne i harcerskie Drużyny im. Zawiszy Czarnego z Ostrowa. 
 Wiadomo, że po 1945 roku działa w Kaliszu Liga Morska, wtopiona później    
w Ligę Przyjaciół Żołnierza, działali harcerze, uprawiano żeglarstwo w Jarocinie, 
Ostrowie i Witaszycach. Okres ten nie cechuje się większym dynamizmem z różnych 
przyczyn, a praca klubów zostanie omówiona dalej. W roku 1975 dokonują się zmiany  
podziału administracyjnego kraju, a Kaliszowi przywraca się funkcję miasta 
wojewódzkiego. Polski Związek Żeglarski pismem PZ/7753/75 z dnia 24 października 
1975 roku zawiadamia Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego 
w Kaliszu o potrzebie powołania w Kaliszu Okręgowego związku Żeglarskiego. I już 
14 listopada tegoż roku odbywa się w klubie WSK „IKAR” narada aktywu żeglarskiego 
z udziałem 30 osób.  Powołany zostaje zespół dla organizacji Okręgu w składzie: 

1. Henryk Brodala        - „VEGA” Pleszew, 
2. Józef Czubak            - „NORD” Ostrów Wlkp., 
3. Jan Dolata                 - NORD” Ostrów Wlkp., 
4. Leonard Filipek         - „DELFIN” Kalisz, 
5. Bohdan Kurowski      - Technikum Budowlane Kalisz, 
6. Jerzy Nowak             - LOK Kalisz, 
7. Zbigniew Olejnik      - MDK Kalisz, 
8. Lech Pawlak             - LOK Kalisz, 
9. Jarosław Skory          - „WODNIAK” Jarocin. 

 W wyniku prac zespołu przygotowano projekty dokumentów na zgromadzenie 
okręgowe (szczególnie projekt statutu), oraz przekonsultowano kandydatów do władz 
okręgowych. Spotkania odbywały się w Klubie „IKAR”. Pierwsze założycielskie 
zgromadzenie Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbyło się w dniu 14 
grudnia 1975 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza. Na froncie ratusza wisiał 
transparent informujący o zgromadzeniu, oraz kod flagowy. Pięknie udekorowana 
kodflagiem, oraz emblematami PZŻ była również sala obrad.  
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Koleżanki i Koledzy Żeglarze 
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                                                                                         Z  Żeglarskim  Pozdrowieniem 
                                                                                              Prezes Kaliskiego OZŻ 
                                                                                             Krzysztof Nowakowski 
 
 
 

Kapitan jachtowy i motorowodny prezes Kaliskiego OZŻ w latach 2005 – 2009 
i 2009 – 2013 Zenon Jankowski dwukrotnie opłynął na pokładzie S/Y Selma Expe-
ditions Przylądek Horn: 29 listopada 2012 r. o godzinie 10.26 z W na E oraz 2 grud-
nia 2012 r. godz. 13.58 z E na W.

02.12.2012 r. godz.13.58 S/Y Selma Expeditions w załodze, której płynie kapitan Zenek 
Jankowski przechodzi południk Przylądka Horn

26 grudnia 2014 Zenek Jankowski (na zdjęciu na wewnętrznej stronie tylnej okładki 
siedzi na burcie w żółtym sztormiaku) na pokładzie Selmy Expeditione w trakcie re-
gat Sydney-Hobart, jednych z najtrudniejszych i najbardziej znanych oceanicznych 
regatach żeglarskich. Selma była pierwszym polskim jachtem z pierwszą polską za-
łogą w tych regatach. 
W sierpniu 2014 roku startując z synem Łukaszem na S/Y Oceanna w Regatach Po-
loneza organizowanych nazachodnim wybrzeżu na 240 – to milowej trasie Świnouj-
ście – dookoła Christianso – Świnoujście zajęli IV miejsce w klasie KWR.W sierp-
niu 2015 roku startując po raz drugi w Regatach Poloneza z synem Pawłem na 
S/Y Oceanna zajęli II miejsce w klasie KWR.We wrześniu 2015 roku żeglując solo 
jachtem S/Y Oceanna zajął III miejsce w liczących 500Mm regatach Bitwa o Go-
tland zdobywając tym samym brązowy medal w Morskich Mistrzostwach Polski 
Samotników. Regaty Bitwa o Gotland rozgrywane są na trasie Górki Zachodnie 
– dookoła Gotlandii – Górki Zachodnie są to najtrudniejsze na Bałtyku długody-
stansowe regaty samotników, przez znawców żeglarstwa stawiane na równi z rega-
tami Sydney – Hobart czy Fastnet.
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Od ponad 100 lat współtworzymy nowe rzeczy 

 
Działalność produkcyjna od ponad wieku jest związana  
z produkcją wysokiej jakości sklejki dla odbiorców krajowych 
oraz zagranicznych.  

 
Dostarczamy specjalistyczne wyroby dla przemysłu 
meblowego, samochodowego, kolejowego, branży  

budowlanej i stolarskiej, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. 

  

Eksportujemy 50% naszej produkcji na wymagające rynki 
Skandynawii i Europy Zachodniej.  

 
Fundamentem naszej współpracy jest zaufanie, dlatego 
jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające 
zamówienie!  

 
 
Wykorzystujemy nasze umiejętności i odwagę 
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