Odsłonięcie nagrobka Józefa Klejnot Turskiego w ramach obchodów 95-lecie PZŻ
W sobotę 8 czerwca w Bydgoszczy, na cmentarzu parafii pw. NSPJ na Ludwikowie został
odsłonięty odrestaurowany nagrobek Józefa Klejnot-Turskiego, pierwszego prezesa Polskiego Związku
Żeglarskiego. Nową szatę zyskał dzięki staraniom żeglarzy Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przybyli przedstawiciele Okręgowych Związków Żeglarskich, harcerze i żeglarze. Nowy nagrobek
odsłonił, w asyście bydgoskich harcerzy-żeglarzy, kmdr Yacht Klubu Polski, kpt. Janusz Marek Taber.
Przybliżył też zebranym postać Józefa Klejnot – Turskiego. Zaś ojciec Artur Kołodziejczyk SJ, kapitan
jachtowy, poprowadził modlitwę i poświęcił odnowioną płytę nagrobną.
Wykonany z granitu nagrobek, przedstawiający stylizowaną sylwetkę jachtu żaglowego na morzu,
jest owocem konkursu ogłoszonego przez Kujawsko-Pomorskie Kolegium Kapitanów Jachtowych,
w którym wygrała koncepcja kpt. j. Grażyny Kryspin.
Drugą częścią sobotnich wydarzeń w Bydgoszczy, w ramach zaplanowanych obchodów 95-lecia
Polskiego Związku Żeglarskiego, była konferencja historyczna „Historia żeglarstwa w Polsce – 95 lat
Polskiego Związku Żeglarskiego”, w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Jej uczestników, w imieniu prezydenta Bydgoszczy, powitał zastępca dyrektora ds. sportu
w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy Adam Soroko. Joanna Kosmeja, kierownik
Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki BGUKW, na przykładzie digitalizacji zbiorów archiwalnych
Bydgoszczy, przedstawiła możliwość udziału PZŻ w podobnym projekcie.
Kpt. Janusz Marek Taber, zaprezentował unikatowe, nigdy dotąd niepublikowane materiały
z historii Związku. Katarzyna Domańska opowiedziała historię życia Józefa Klejnot-Turskiego.
Osiągnięcia bydgoskich żeglarzy morskich, będących pionierami wielu wypraw i rejsów żeglarskich
w skali kraju i świata, przedstawił kpt. Antoni Bigaj.
Wielkie poruszenie na sali wywołał, poddany obróbce cyfrowej, film z 1968 roku, autorstwa kpt.
Edmunda Kunickiego. Opowiadał o rejsie dookoła Islandii na jachcie „Euros” pod dowództwem kpt.
Wojciecha Orszuloka. Bez silnika!
Interesujący kolaż o historii żeglarstwa na Pomorzu, złożony ze sfilmowanych wypowiedzi
Bronisława Kuśnierza o żeglarstwie przedwojenny, Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz o czasach
powojennych i Romana Paszke o jachtingu współczesnym, pokazał kpt. Leopold Naskręt
z Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Rys historyczny, dokonania i plany Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
zreferował kpt. j. prof. dr hab. inż. Hubert Latoś.
Konferencję zakończyła prelekcja kpt. Cezarego Bartosiewicza z Bractwa Kaphornowców, w której
zostały zaprezentowane wyniki wieloletniego projektu „Kurs na Horn”, prowadzonego w kilku
województwach.
Z żeglarskiego info.

