
 

 

PISMO  SENIORATU  DO  KOLEŻANEK  I  KOLEGÓW  KAPITANÓW  JACHTOWYCH 

W  ZWIĄZKU  Z  JUBILEUSZEM. 

KUJAWSKO-POMORSKIE  KOLEGIUM  KAPITANÓW JACHTOWYCH liczy sobie już 20 lat. To piękny 

JUBILEUSZ, który skłania do wspomnień i refleksji a także godnego uczczenia tego faktu. 

Jak zawsze, pierwszy okres działalności charakteryzował się dużą aktywnością założycieli i licznymi 

„świeżymi” pomysłami oraz wieloma znaczącymi sukcesami żeglarskimi. Nie bez znaczenia była też 

charyzma takich kapitanów jak: A. Kaszowski, H. Latoś, J. Gębara, J. Zawadziński i wielu innych. 

Następna dekada to radykalna zmiana stylu i sposobu uprawiania żeglarstwa morskiego i zmiana zasad 

nabywania uprawnień kapitańskich. Obecnie każdy może pływać po morzu gdzie chce, z kim chce 

i kiedy chce, na jachtach dowolnego typu, niekiedy z zawodowym kapitanem, w zależności tylko od 

zasobności swojego portfela. Taka decentralizacja daje korzyści, ale i powoduje pewne straty.  

Jubileusz 20-lecia działalności to doskonała okazja do ewentualnych zmian, ale aby zmiany te 

wprowadzić należałoby określić potrzeby, możliwości realizacji, znaleźć ludzi do ich wprowadzenia 

oraz, przede wszystkim, uzyskać szerokie poparcie i akceptację środowiska. To ogrom ważnych 

zagadnień na następną dekadę działalności naszego KOLEGIUM. 

Wracając do spraw organizacyjnych dotyczących JUBILEUSZU, musimy wybrać czy obchody mają być 

okazałe, godne kapitanów, będących żeglarską elitą, tak jak sugerują to niektórzy kapitanowie, czy 

skromną niskobudżetową, jak sugerują inni. 

WARIANT  I - sala w hotelu ORBIS, wielu zaproszonych gości, TV i media, pamiątki, koncert szantowy, 

uroczysta kolacja, obszerny program itp. (cena 200zł). 

WARIANT  II - sala klubowa BYDGOSTIA, catering, wspólne muzykowanie kapitanów itp. (cena 100 zł). 

SENIORAT proponuje, aby JUBILEUSZ odbył się w styczniu 2022 roku (piątek lub sobota) 

z następującym programem: 

CZĘŚĆ OFICJALNA: - okolicznościowe wystąpienie KAPITANA SENIORA Huberta Latosia 

1. wspomnienie tych, którzy odeszli na wieczną wachtę 

2. wręczenie odznaczeń żeglarskich i nie tylko 

3. wystąpienia gości 

4. największe osiągnięcia żeglarskie w relacjach ich uczestników (4-5 osób) 

5. wspólne zdjęcie 

CZĘŚĆ NIEOFICJALNA: - toasty, konsumpcja 

1. przyjęcie nowych kapitanów 

2. prezentacja filmów z rejsów (podczas konsumpcji) 

3. koncert szantowy 

4. rozmowy kapitanów. 

ZAPRASZAMY: Prezesa PZŻ, Wojewodę, Marszałka, Prezesów OZŻ, Prezesów Klubów Żeglarskich. 

Prosimy KAPITANÓW o informacje do Sekretarza Kolegium o udziale w JUBILEUSZU i wyborze 

wariantu obchodów - mail: b.krystowczyk@gmail.com lub tel. 603 386 627 najpóźniej do 15.11.2021 r. 

Uroczystości będą organizowane przy udziale co najmniej 50% potwierdzonej liczby kapitanów. 

W imieniu Senioratu 

Sekretarz Bolesław Krystowczyk. 

Bydgoszcz 10.10.2021 r. 


