
Relacja z obchodów XX-lecia Kujawsko–Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych 

W piątek, 21 stycznia 2022 roku o godzinie 17 kapitanowie jachtowi z naszego województwa spo-

tkali się w SALI BALOWEJ (dawniej Malinowej) hotelu FOCUS HOTEL PREMIUM POD ORŁEM (daw-

niej Orbis) w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 14 w Bydgoszczy na uroczystości jubileuszu XX-lecia 

K-P KKJ. Na uroczystość  przybyli zaproszeni prezesi Okręgowych Związków Żeglarskich: Kujawsko–

Pomorskiego, Toruńskiego i Włocławskiego. 

Gości przywitał i przedstawił program uroczystości sekretarz Kolegium kapitan Bolesław Krystow-

czyk. Następnie kapitan-senior Hubert Latoś przedstawił rys historyczny, cele i dokonania naszego 

Kolegium. Zwrócił uwagę na unikalność naszej organizacji i jej szczególną pozycję w środowisku 

żeglarzy morskich w Polsce. Na zakończeniu wystąpienia wzniósł toast za przeszłe i przyszłe suk-

cesy oraz długie lata działalności Kolegium. 

Z kolei kapitan Jan Zawadziński przedstawił genezę powstania organizacji zrzeszającej kapitanów 

jachtowych i przedstawił sylwetki kapitanów-założycieli. Chwilą ciszy uczczono członków Kole-

gium, którzy odeszli na wieczną wachtę. 

W następnej kolejności kapitan Bolesław Krystowczyk odczytał pismo okolicznościowe od Prezesa 

Polskiego Związku Żeglarskiego, który ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł 

osobiście uczestniczyć w  naszej uroczystości. 

Prezesi Okręgowych Związków Żeglarskich złożyli życzenia i pamiątki. Od Włocławskiego OZŻ 

otrzymaliśmy piękny grawerton z kompasem, od Toruńskiego OZŻ obraz z panoramą Torunia a od 

Kujawsko-Pomorskiego OZŻ wspaniały bukiet kwiatów. 

Z upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, kapitan Je-

rzy Gębara odczytał jego list gratulacyjny i dedykację na grawertonie, a kapitan Bolesław Krystow-

czyk odczytał list okolicznościowy od Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. 

Z wielkim zainteresowaniem kapitanowie wysłuchali wspomnień kapitana Bronisława Radliń-

skiego z rejsu dookoła obu Ameryk i spotkań z amerykańską polonią. Zaprezentował wiele cieka-

wych slajdów i map z trasą rejsu. Egzotyką powiało podczas relacji kapitana Włodzimierza Pal-

mowskiego z rejsów po Morzu Karaibskim, w Zatoce Kalifornijskiej i u wybrzeży Tajlandii. Kapitan 

młodszego pokolenia Paweł Biały przedstawił historię regat samotników wokół Gotlandii, swoją 

dramatyczną walkę z morzem i własnymi słabościami podczas pamiętnych, sztormowych regat 

w 2020 roku. Zwyciężył w nich klasę open. 

W dalszym ciągu naszej uroczystości odbył się akt przyjęcia do Kolegium nowych członków. Kapi-

tan-Senior Hubert Latoś wręczył certyfikaty członkowskie i odznaki organizacyjne kapitanowi Wi-

toldowi Kantakowi, kapitanowi Maciejowi Koszurowi i kapitanowi Andrzejowi Jaskule. 

Sympatycznym akcentem było podziękowanie kapitanowi Janowi Zawadzińskiemu za dwudzie-

stoletnie pełnienie funkcji sekretarza Kolegium i przyczynienie się do rozwoju naszej organizacji. 

Na pamiątkę otrzymał album „Planeta mórz”. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości kapitanowie ustawili się do tradycyjnego zbiorowego 

zdjęcia. Z sentymentem wspominano zbiorowe zdjęcie wykonane podczas obchodów 10-lecia. 



Podczas części konsumpcyjno-artystycznej para młodych, utalentowanych tancerzy wprowadziła 

pogodny nastrój tańcami jakie spotykamy w tawernach dalekich mórz i oceanów, od kubańskiej 

rumby do tanga argentyńskiego. 

Toastom i życzeniom nie było końca, a kapitanowie prowadzili długie przyjacielskie rozmowy. 

Było też śpiewanie szant „a capella” w klimatach od „Hej me bałtyckie morze” do „Z Pacyfiku na 

Atlantyk”. 

Relację z obchodów dwudziestolecia można spuentować słowami jednego z uczestników: „w przy-

szłości do Kolegium będą należeli kapitanowie jachtowi, którzy jeszcze się nie urodzili”, co zapo-

wiada wiele jeszcze Jubileuszy naszego KOLEGIUM. 

 

Opracował: kapitan Jan Zawadziński. 


