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Od Stępki do dziewiczego rejsu

„Puchatki” w Gdyni

Obiecujący początek lata

SIERRA  QUEBEC  LIMA  ZULU 
– „Dar Młodzieży”

„Admirał”
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Kolejne wakacje przed nami. Pożegnanie szkoły zbiegło się w Gdyni  z weekendowymi 

obchodami Święta Morza.  Za nami świętojańskie „Cudawianki”,  kontynuacja  żeglarskich 

wycieczek w ramach akcji „Pomorze na morze”, Aleja Żeglarstwa Polskiego wzbogaciła się 

o kolejną, jedenastą już tablicę – tym razem upamiętniającą najwybitniejszego polskiego 

żeglarza regatowego – Kazimierza „Kubę” Jaworskiego. A przed nami upalne – jak wieszczą 

niektóre prognozy – pierwsze dni lipca.

 

Sztormowy design

Tegoroczny festiwal Gdynia Design Days (30.06-9.07) prezentuje najnowsze tendencje 

i dobre praktyki z zakresu projektowania odbywa się pod jakże inspirującym i przesyco-

nym morskim klimatem hasłem „Sztorm”. Jak definiują jego założenia organizatorzy GDD 

2017: „Przed sztormem odczuwamy zwykle niepokój. Rozdrażnieni kwestionujemy porządek 

świata i sensowność wszelkich działań. Kiedy wreszcie nadchodzi, chowamy się do domów 

i czekamy aż minie. Obawiamy się jego niszczycielskiej siły. Wycia wiatru, grzmotów, huku 

wody. Koniec świata wydaje się wtedy niedaleki. Lecz kiedy sztorm odchodzi, świat jest jak 

nowy”.  Festiwal jak co roku obfituje w inspirujące wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje, 

dyskusje. program skierowany jest zarówno do profesjonalistów, młodych przedsiębiorców, 

jak i entuzjastów szukających inspiracji do twórczego działania i kreatywnego spędzania 

czasu. A morskich skojarzeń znajdujemy wiele w programie festiwalu – jak choćby hasła 

wystaw -  głównej -  „Miasto na fali”, ale są też „Sploty na fali”, „Roundabout Baltic”, „Niech 

wieje”, wreszcie „Sztorm którego nie widać”. W sumie inspirująco, sztormowo i na fali 

w ramach Gdynia Desigin Days będzie do 9 lipca.

Urodziny „Daru” 

Pierwsza historyczna zmiana wachty miała miejsce w Gdyni w roku 1930. Wysłużony bark 

„Lwów” – słynna „kolebka nawigatorów” przekazywał obowiązki następcy – fregacie „Dar 

Pomorza”. Po 52 latach „biała fregata” przechodzi na muzealny wypoczynek. Rozpoczyna się 

era „Daru Młodzieży”. Przy Nabrzeżu Pomorskim, 4 lipca 1982 roku, po raz pierwszy biało-

-czerwona bandera załopotała na flagsztoku nowego żaglowca. Dokładnie w 35 rocznicę 

tamtego wydarzenia świętowaliśmy urodziny „Daru”. Przez kilka dni można było zwiedzać 

najsłynniejszy statek naszej floty. Żaglowiec w urodzinowym prezencie dostał nową bande-

rę, zaś morskiemu Jubilatowi zaśpiewali gdyńscy szantymeni. Uczestnicy obchodów mieli 

możliwość obejrzenia filmowych dokumentów poświęconych fregacie, a także porozmawia-

nia z jej projektantem Zygmuntem Choreniem oraz obecnym komendantem, kapitanem Ire-

neuszem Lewandowskim. Wielka historia, ale i wielkie plany tego jednego z najsłynniejszych 

żaglowców świata. Prawdziwej ikonie morskiej Gdyni.

Wielkie regaty małych żagli 

Rozpoczęła się 18 już edycja regat Volvo Gdynia Sailing Days. W ubiegłym roku ten prawdzi-

wy regatowy festiwal małych łodzi trwał 10 dni. Tegoroczne emocje zaplanowano na trzy 

tygodnie - do 23 lipca. Jest więcej konkurencji, a najwyższą rangę mają mistrzostwa Europy 

juniorów w klasie Laser Radial oraz mistrzostwa Europy EUROSAF żeglarzy niepełnospraw-

nych. W programie VGSD znalazł się także Puchar Europy w klasie 29er, Puchar Trenerów 

YKP w klasie Optimist, Puchar VGSD w klasach A-Class, Hobie 16, Formula Open, Delphia-24 

OD, Scandinavia/Skippi 650 i Micro, mistrzostwa Polski w klasie 505 oraz Puchar Miasta 

Gdyni w klasach Laser 4.7, Laser Radial oraz 420. W sumie organizatorzy szacują liczbę 

uczestników wszystkich regat, którzy przewiną się przez Marinę Gdynia na około tysiąca 

żeglarzy. Regaty Gdynia Sailing Days organizowane są od 2000 roku, a od 5 lat  ich partne-

rem i sponsorem tytularnym jest Volvo. Przedłużenie umowy pomiędzy Volvo Car Poland 

i Gdyńskim Centrum Sportu do 2019 roku,  świadczy o satysfakcjonującej współpracy mię-

dzy partnerami. To także dla kolejnego partnera, Polskiego Związku  Żeglarskiego jedna 

z ważniejszych imprez sezonu.  Ten cykl regat można porównać do słynnego i starszego Kie-

ler Woche. Niemieckie zawody rozgrywane są co prawda na większą skalę, ale gdyńskie mają 

nad nimi co najmniej jedną przewagę - kibice chcący obserwować wyścigi w Kilonii muszą 

wypłynąć statkami na środek Zatoki Kilońskiej, natomiast w Gdyni żeglarze są na wycią-

gnięcie ręki. Ich zmagania świetnie widać z plaży, z falochronu, z Bulwaru Nadmorskiego 

oraz z Kamiennej Góry.

 

Wakacje morskie Gdyni

Życząc sobie jak najwięcej wakacyjnego słońca zachęcamy do aktywnego udziału w kolej-

nym sezonie projektu Legenda Morska Gdyni oraz Gdyński Szlak Modernizmu. Szczególnie 

zachęcamy do spojrzenia na morski wakacyjny czas przez obiektywy aparatów - w czasie 

cyklu bezpłatnych, sobotnich spacerów letnich z certyfikowanymi przewodnikami Legen-

dy Morskiej Gdyni (godz. 10:00) oraz Gdyńskiego Szlaku Modernizmu (godz. 14:00). Start 

spacerów tak jak w latach ubiegłych - Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30. Trasy spacerów 

będą cyklicznie modyfikowane oraz urozmaicane atrakcjami m.in. wejściami do wybranych 

obiektów.Wzorem lat ubiegłych proponujemy udział w naszych konkursach fotograficznych. 

W konkursie Legenda Morska w Obiektywie - oceniać będziemy prace w następujących kate-

goriach: Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem; 

Legendarne miejsca - atrakcje morskie Gdyni związane z historią, w tym ujęte w sposób 

zaskakujący, twórczy; Człowiek i Morze - czyli ludzi związanych z morzem oraz Wydarzenia 

Morskie. 

Tytuł tej wystawy oddaje w pełni jej tematykę. Autor, Krzysztof Kamiński – wybitny po-

morski fotografik i  fotoreporter słynnego miesięcznika „Morze”, towarzyszył powstawaniu 

„Daru Młodzieży” od samego początku – od cięcia pierwszych blach i symbolicznego poło-

żenia stępki na pochylni Stoczni Gdańskiej. Brał także udział w dziewiczej podróży fregaty, 

podczas pierwszych regat nowego żaglowca, w ramach Tall Ships Races na trasie Falmouth 

– Lizbona. Wystawa w siedzibie Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24 to wspomnienie 

wydarzeń pierwszego roku, spośród trzydziestu pięciu, które „Dar Młodzieży” świętuje 

w lipcu. Warto zajrzeć. W Kurierze prezentujemy dwa z wystawowych  fotogramów 

Krzysztofa Kamińskiego, kronikarza budowy jednego z najsłynniejszych żaglowców świata.

Obiecujący początek lata

Od Stępki do dziewiczego rejsu

Latający kliper już na wodzie

Nowy rekordzista wśród żaglowców - jednostka "Flying Clipper", został uroczyście zwodo-

wany 10 czerwca w stoczni Brodosplit w Splicie. Autorem projektu, szczególnie ożaglowania 

i takielunku, jest nie kto inny, jak Zygmunt Choreń, najsłynniejszy projektant tego typu stat-

ków na świecie, nazywany często "ojcem żaglowców". Pięciomasztowa fregata o długości 

162,22 m będzie mogła pomieścić 139 członków załogi oraz 300 pasażerów. Imponująco wy-

gląda ożaglowanie jednostki o powierzchni łącznej aż 6 347 m2! Zygmunt Choreń był także 

projektantem największego polskiego żaglowca "Dar Młodzieży", nie mniej słynnej fregaty 

"Mir" oraz dotychczasowego rekordzisty, także pięciomasztowej jednostki "Royal Clipper". 

Powstanie nowoczesny kompleks Nowa Marina

Tuż przy Nabrzeżu Beniowskiego w gdyńskiej marinie, na terenie o powierzchni 35 tys. 

m2 powstanie nowoczesny kompleks obiektów hotelowych, biurowych, rekreacyjnych oraz 

handlowo-usługowych.  Połowa powierzchni kompleksu pozostanie do dyspozycji klubów 

żeglarskich, działających obecnie na terenie mariny. Koszt inwestycji szacowany jest na 

ok. 160 mln zł. W czerwcu Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się udzielić kredytu spół-

ce Nowa Marina, na realizację całego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji powstaną hotel 

(na 200 pokoi), pawilony handlowo-usługowe (5,7 tys. m2), biura (5 tys. m2), w tym lokal-

nych jacht klubów oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego, centrum fitness (2 tys. m2.), 

podziemny garaż na 240 miejsc oraz sale konferencyjno-szkoleniowe. Budowa kompleksu 

ma potrwać zgodnie z planem do końca 2019 r. 

PolSailing, czyli edukacja pod żaglem

PolSailing to Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej, którego celem jest popularyzacja, 

edukacja oraz wsparcie rozwoju żeglarstwa w Polsce na poziomie szkół podstawowych. 

Projekt już od pięciu lat jest realizowany przez Polski Związek Żeglarski we współpracy 

z okręgowymi związkami żeglarskimi, klubami oraz przy udziale środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki.  Bezpośrednimi adresatami tej części programu są uczniowie szkół pod-

stawowych. Program jest realizowany w ośmiu ośrodkach w klasie Optimist (Szczecin, Gdy-

nia, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Pszczyna, Kraków) oraz pięciu w windsurfingu 

(Sopot, Gdańsk, Poznań, Kalisz, Warszawa). W każdym z ośrodków w zajęciach bierze udział 

100 dzieci w klasie Optimist (dziewczęta i chłopcy w wieku 7-10 lat) i 50 w windsurfingu 

(9-12 lat). W 2017 roku zajęcia żeglarskie trwają od 26 czerwca do 2 września, czyli 

w okresie wakacji. Tylko w ubiegłym roku we wszystkich zajęciach programu udział 

wzięło ponad 16 000 dzieci z całej Polski.

Aktualności spod żagla

fot. Krzysztof Kamińskifot. Krzysztof Kamiński
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„Admirał”

Ostatni i pierwszy

“PUCHATKI” w Gdyni

Pod tym „admiralskim”  przydomkiem znany był w całym pomor-

skim środowisku żeglarskim. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 

Zbigniew Szpetulski przez większość swojego zawodowego życia 

związany był z Państwową, później Wyższą Szkołą Morską w Gdyni.

Bezpośrednio po studiach w warszawskiej Akademii Wychowania 

Fizycznego podjął tutaj pracę w 1952 roku. Jego pierwszy kontakt 

z morską uczelnią był jednak wyjątkowo krótki. Walcząc ze sztor-

mem o uratowanie jachtu spóźnił się na naradę z ważną panią dyrek-

tor z ministerstwa. Morski żywioł nie stanowił jednak dostatecznego 

usprawiedliwienia i Szpetulski musiał ze Szkoły odejść. 

Odnosił znaczące sukcesy jako żeglarz regatowy w imprezach spor-

towych. Był dwukrotnie w kadrze olimpijskiej. Na Olimpiadzie 1960 

roku w Rzymie niestety nie wystartował na skutek groźnego urazu, 

a w 1964 roku na igrzyska do odległego Tokio, Polska ostatecznie 

ekipy żeglarzy nie wysłała. Zwyciężał w oceanicznych regatach 

m.in.  z cyklu The Tall Ships Races. W 1969 roku powrócił do Wyższej 

Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie pracował jako starszy wykładowca 

w Studium Wychowania Fizycznego; założył także Akademicki Klub 

Morski przy WSM w Gdyni. Od października 1984 roku był kierow-

nikiem Ośrodka Sportów Wodnych przy WSM w Gdyni. Organizował 

obozy żeglarskie, prowadził rejsy po Bałtyku, Atlantyku, Morzu 

Północnym, Śródziemnym, Adriatyku. Wniósł wielki wkład w rozwój 

wychowania morskiego, wychował setkę jachtowych kapitanów; po-

przez żeglarstwo przygotował do pracy na morzu wielu przyszłych 

oficerów Marynarki Handlowej. Do ostatnich godzin życia wierny 

żeglarstwu. W 1999 roku, podczas rejsu s/y „Joseph Conrad” po Bał-

tyku, zaniemógł i mimo pomocy medycznej po powrocie do portu, 

zmarł.

4 lipca 2017 r., wypełniając postanowienie Senatu Akademii Morskiej, 

Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej zyskał godnego patrona 

– został nim jeden z jego twórców, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 

Zbigniew Szpetulski – „Admirał”.

Tadeusz Olechnowicz 

– legendarny komendant „białej fregaty” 

Był ostatnim komendantem „białej fregaty” – „Daru Pomorza” 

i pierwszym jego następcy – „Daru Młodzieży”. Tadeusz Olechnowicz 

był jednym z legendarnych kapitanów naszych żaglowców, całego 

polskiego szkolnictwa morskiego. Absolwent Wydziału Nawigacyj-

nego Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni z 1957 roku. Świetny ma-

rynarz, waleczny żeglarz, człowiek o niezwykłym uroku osobistym, 

znakomity ambasador biało-czerwonej bandery.

Urodził się 20 sierpnia 1936 roku w Wilnie. Z „Darem Pomorza” 

zetknął się po raz pierwszy 5 maja 1955 roku, gdy jako uczeń PSM-ki 

zaokrętowany został na tym żaglowcu. Po ukończeniu Szkoły rozpo-

czął typową morską karierę - od młodszego marynarza, asystenta 

pokładowego przez kolejne stopnie oficerskie. W 1967 roku, dosyć 

niespodziewanie otrzymuje swoje pierwsze dowództwo zastępując 

chorego kapitana s/s „Huta Sosnowiec”.  

Kolejne statki, kolejne doświadczenia. W 1976 roku jako dubler 

kapitana Jurkiewicza, płynie „Darem” na wielki zlot z okazji 200-lecia 

Stanów Zjednoczonych, a rok później następuje historyczna zmiana 

- miejsce odchodzącego na emeryturę Kazimierza Jurkiewicza 

obejmuje Tadeusz Olechnowicz. Dowodzi „białą fregatą” w regatach 

Operacji Żagiel i w ostatnim rejsie do portu Kotka (1981), po którym 

„Dar Pomorza” staje się statkiem-muzeum.

Następny rozdział w życiu Komendanta, to już nowy żaglowiec. 

W Stoczni Gdańskiej nadzoruje budowę i 4 lipca 1982 roku w Gdyni 

podnosi banderę na „Darze Młodzieży”. 

W dziewiczej podróży, podczas regat The Cutty Sark Tall Ships Races, 

„Dar Młodzieży” zasłynął akcją ratowania poparzonego członka 

załogi niemieckiego jachtu „Peter von Danzig”. Nasz żaglowiec mimo 

zaangażowania w akcję ratowniczą, zdołał jeszcze wygrać wyścig na 

trasie Falmouth - Lizbona, a postawa komendanta i załogi uhonoro-

wana została przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyróżnie-

niem „Fair Play”. Komendant Olechnowicz poprowadził m.in. także 

pierwsze wielkie oceaniczne  wyprawy „Daru Młodzieży” - w latach 

1983/84 na zlot żaglowców uświetniający 400-lecie zamku w japoń-

skiej Osace (z pierwszym przekroczeniem równika), i do Kanady na 

wielki zlot z okazji 450-lecia odkrycia Drogi Św. Wawrzyńca przez 

Jacquesa Cartiera. 

Kapitan Olechnowicz był niezwykle popularny w środowisku ludzi 

związanych ze szkoleniem pod żaglami. Atrakcyjny towarzysko, 

z równą swobodą obracał się wśród koronowanych głów, wielokrot-

nie odwiedzających pokład „Daru Młodzieży” jak i wśród kolegów 

- kapitanów, ludzi morza. Cieszył się także sympatią i szacunkiem 

studentów odbywających morskie praktyki pod Jego dowództwem. 

Dowodził fregatą w latach 1982 - 1984 i 1991-1992.  

Tadeusz Olechnowicz wiele lat temu osiadł w Bremerhaven. Odwie-

dził po raz ostatni swój żaglowiec w Bremerhaven dwa lata temu. 

Zmarł 28 grudnia ubiegłego roku. W 35. rocznicę podniesienia bande-

ry na „Darze Młodzieży” odsłonięta została w Nabrzeżu Pomorskim 

tablica upamiętniająca komendanta Tadeusza Olechnowicza.

Oficjalne odsłonięcie tablicy planowano na 4 lipca o godzinie 13:45. 

Wiosną spotkali się w Gdyni bohaterowie pionierskich wypraw z lat 

1956 i 1959, starymi szalupami „Puchatek” (z s/s „Czech”) - wokół 

Gotlandii i „Chatka Puchatków” (z m/s „Batory”) przez Atlantyk. 

Fascynacja postacią kultowego misia sprawiła, że nawigatorów z ich 

rocznika PSM-ki powszechnie nazywano „puchatkami”.  

Dwaj, urodzeni w Wilnie absolwenci Państwowej Szkoły Morskiej, 

8 sierpnia 1958 opuścili Gdynię, by zrealizować marzenia o wielkiej, 

morskiej przygodzie. Wspierani przez swych nauczycieli, słynnych 

kapitanów Tadeusza Meissnera i Karola Olgierda Borchardta oraz 

macierzysty JKM „Gryf”, pozyskali wycofaną z eksploatacji sza-

lupę z „Batorego”. Po remoncie i przebudowie przystosowali łódź 

do oceanicznej żeglugi z dwuosobową załogą, zdobyli niezbędne, 

podstawowe wyposażenie nawigacyjne, komplet zapasowych żagli, 

prowiant, wodę. Szalupę nazwali „Chatka Puchatków”. Była to 

solidnie wykonana łódź ratunkowa zbudowana w 1936 r. dla powsta-

jącego we Włoszech transatlantyka „Batory”. Konstrukcja dębowa, 

poszycie z modrzewia, długość 9,14 m, oryginalnie przystosowana 

do pomieszczenia 72 ludzi.Szalupowa żegluga fascynowała żeglarzy 

z  PSM-ki już wcześniej – w 1956 r. zrealizowali bałtycką wyprawę 

mająca testować szanse przeżycia ludzi w szalupie poddanych esk-

tremalnym warunkom. Załogę szalupy „Puchatek” stanowili: Jerzy 

Tarasiewicz, Janusz Misiewicz, Marcin Kosecki - nawigatorzy i Kazi-

mierz Rywelski - mechanik/elektryk. Do skoku przez Atlantyk także 

szykowali się we czterech, zostało jednak dwóch. W momencie startu 

Jerzy Tarasiewicz miał 21 lat, Janusz Misiewicz 22 lata. Trasa wypra-

wy – przez Bałtyk, cieśniny duńskie, porty Europy.  Ciężkie sztormy 

na trasie skłoniły żeglarzy do przejścia rzekami  i kanałami Francji 

na Morze Śródziemne. Z początkiem stycznia 1959 r. wychodzą 

z Marsylii, zahaczając o północną Afrykę, Gibraltar wyszli na ocean. 

Madera, Kanary i transatlantycki skok na Martynikę, dokąd „Chatka 

Puchatków” dociera 2 kwietnia 1959 r. Janusz Misiewicz wraca po 

miesięcznym postoju do kraju, Tarasiewicz żegluje jeszcze samotnie 

po Karaibach i odwiedza w San Juan Władysława Wagnera. Wraca 

ostatecznie do Polski pod koniec 1959 r.  Planowali kolejną wyprawę, 

ale losy potoczyły się inaczej.  Po latach Jerzy Tarasiewicz ruszył 

jednak w świat i znowu szalupą tym razem o nazwie „Rozumek” 

– z tej wyprawy do PRL-u już nie wrócił, osiadł wraz z żoną Ewą 

w USA. Janusz Misiewicz pływał 

w PMH jako oficer, później kapitan żeglugi wielkiej, został w kraju. 

Jerzy Tarasiewicz wraz z żoną Ewą oraz przyjaciółmi - absolwentami 

Państwowej Szkoły Morskiej z 1956 r. -  kpt.ż.w. Marianem Koseckim 

(z załogi „Puchatka”) oraz kpt.ż.w. Ryszardem Kornackim odwiedzili 

wiosną tego roku Akademię Morską - wspominali spędzone tutaj lata 

- kolegów, profesorów. Niestety stan zdrowia uniemożliwił przyjazd 

do Gdyni drugiemu żeglarzowi z „Chatki Puchatków”, kpt.ż.w. Janu-

szowi Misiewiczowi. Umówili się na kolejne spotkanie w roku 2020 

– roku stulecia uczelni i polskiego szkolnictwa morskiego.

SQLZ – ten radiowy znak wywoławczy jest doskonale znany w świa-

towej flocie żaglowców szkolnych. Każdy statek dysponuje takim 

swoistym, obowiązującym w radiokomunikacji morskiej, podpisem 

radiowym. A Sierra Quebec Lima Zulu to radiowy podpis właśnie 

„Daru Młodzieży”. „Dar Młodzieży” - żaglowiec szkolny Akademii 

Morskiej w Gdyni  kontynuuje  tradycję dwóch słynnych  poprzed-

ników – „Lwowa” – żaglowca lat pionierskich, kiedy to jeszcze Tczew 

był siedzibą Szkoły Morskiej  i „Daru Pomorza” – „białej fregaty” 

służącej szkoleniu kadr morskich dla biało-czerwonej bandery 

w latach 1930 – 1982. „Dar Młodzieży” jest równocześnie pierwszym 

żaglowcem  zbudowanym w polskiej stoczni od podstaw, według 

oryginalnego polskiego projektu.  

Projektowania, tego zupełnie nowego typu statku w polskiej prak-

tyce stoczniowej, podjął się inż. Zygmunt Choreń, młody projektant 

gdańskiej stoczni, żeglarz, świeżo po udziale w regatach dookoła 

świata. Wsparcia udzielali mu weterani pierwszego „Daru”: wielo-

letni komendant Kazimierz Jurkiewicz, ostatni komendant Tadeusz 

Olechnowicz  i członkowie załogi „białej fregaty”. Wodowanie na 

bocznej pochylni Wydziału Montażu Kadłubów Stoczni Gdańskiej 

odbyło się 12 listopada 1981 roku, a podniesienie bandery -  4 lipca 

1982 roku przy Nabrzeżu Pomorskim portu gdyńskiego.  Historia 

ponad 35 już lat służby „Daru Młodzieży” na rzecz edukacji morskiej 

polskiej młodzieży, to opowieść łącząca wszystkie oceany i konty-

nenty. Udział w najbardziej prestiżowych światowych regatach 

i zlotach. Pływanie po najtrudniejszych akwenach i pisanie wielkiej 

historii polskiej bandery. Podczas wizyt w odwiedzanych portach, 

na pokładzie żaglowca gościli przedstawiciele rodzin królewskich, 

szefowie rządów, wielcy żeglarze, tysiące miłośników białych żagli. 

Po rejsach na wodach Europy, w 1983 roku „Dar Młodzieży” wyrusza 

na oceany. Na zaproszenie Japończyków bierze udział w Osaka World 

Sail – 1983 – za rufą ponad 28 tysięcy mil morskich. Następna podróż, 

to transatlantycka wyprawa do Kanady na zlot żaglowców „Quebec 

84”, dla uczczenia 450. rocznicy pionierskiej wyprawy Jacquesa 

Cartiera. Wreszcie lata 1987-1988 – podróż numer 18 – rejs na zapro-

szenie organizatorów wielkiego zlotu żaglowców z okazji 200-lecia 

osadnictwa europejskiego na kontynencie australijskim. Z Zdecydo-

wano, że z Australii płynąc na zachód, „Dar Młodzieży” zamknie w tej 

podróży wokółziemską pętlę. Po entuzjastycznym przyjęciu 

w portach australijskich, przez Nową Zelandię, żaglowiec wziął kurs 

na Horn. W dzienniku zapisano, że trawers przylądka nieprzejedna-

nego „Dar Młodzieży” minął 6 marca 1988 roku, o godz. 7.15 czasu 

statkowego. „Komendant każe trąbić. Długo, bardzo długo słychać 

nad Hornem dźwięk syreny polskiego żaglowca…. Horn widoczny jak 

na dłoni. Bandera w dół. „Dar Młodzieży” kłania się Czarnej Skale. 

Jak na żaglowiec przystało pod żaglami, w pełnym sztormie, pośród 

siwych grzywaczy statek mija legendarny przylądek” – tak widział 

tamten moment red. Zbigniew Urbanyi - uczestnik rejsu, dziennikarz, 

żeglarz. 

„Dar Pomorza” opłynął świat w latach 1934-1935 trasą przez Kanał 

Panamski. Pokonał Horn w 1937 roku. „Dar Młodzieży”, ponad pół 

wieku później, zapisał oba te wyczyny w jednej podróży. W sumie 

podczas 274 dni zostawił za rufą 36 352 mil morskich. 

„Dar Młodzieży”, to jeden z najpopularniejszych żaglowców świata. 

Zapraszany m.in. na 500. lecie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa 

Kolumba i wielki zlot „Columbus Regatta 1992”; w 1997 roku niósł 

biało-czerwoną podczas zlotu w  gościnnej japońskiej Osace; repre-

zentował polskie szkolnictwo morskie podczas   zlotów w portach 

Gdańska, Gdyni i Szczecina. Wielokrotnie odnosił zwycięstwa pod-

czas regat wielkich żaglowców, zawsze postrzegany jako ambasador 

polskiej bandery. 

„Dar Młodzieży” nie jest jednak celebrytą morskich szlaków. 

To statek pracowicie edukujący adeptów morskiej służby. Kształ-

cący znakomitych, cenionych oficerów i kapitanów światowej floty. 

Sukcesywnie modernizowany, znakomicie wyposażony w najnowsze 

zdobycze techniki nawigacyjnej. 

Podczas służby pod biało-czerwoną banderą „Dar Młodzieży” odbył 

210 podróży, przepłynął prawie 600 tysięcy mil morskich, na po-

kładzie fregaty przeszkoliło się prawie 19 000 uczniów i studentów 

szkół morskich polskich i zagranicznych. 

SIERRA  QUEBEC  LIMA  ZULU 
– „Dar Młodzieży”

Dwaj legendarni komendanci – Kazimierz Jurkiewicz i Tadeusz Olechnowicz (fot. Marek 
Czasnojć)

Janusz Misiewicz i Jerzy Tarasiewicz – zdjęcia archiwalne

„Dar Młodzieży” – wodowanie i próbny rejs (fot. Krzysztof Kamiński)

„Dar Młodzieży” (fot. Krzysztof Kamiński)

Zbigniew Szpetulski „Admirał”
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Legenda Morska w Obiektywie 2016
– wybrane fotografie laureatów konkursu

7. 8.

Kalendarium wydarzeń
WYDARZENIA MORSKIE – ŻEGLARSKIE
6-23.07 Volvo Gdynia Sailing Days, Marina 

Gdynia

7-9.07 Puchar Rektorów, Puchar Barka „Kru-

zenstern”, Puchar „Daru Młodzieży” 

- Hel – Bałtyk 

7-9.07 Mistrzostwa Polski Młodzików (klasa 

O’pen Bic), Puck

7-9.07 Puchar Polski w Windsurfingu,

Mistrzostwa Polski (klasy TT Racing, Foil, Fs), 

Puck

7-9.07 Puchar Yacht Club Rewa, w cyklu Puchar 

Polski Polskiego Związku Żeglarskiego

8-9.07 Biegun: Morska Bryza - biegi ekstremal-

ne, Kolibki Adventure Park Gdynia

8-9.07 Regaty Samotników Memoriał Leonida 

Teligi, Gdynia

22-23.07 XXXI Puchar Miasta Gdyni (klasy LAS, 

LAR, LAS 4,7, O’pen Bic), eliminacje do Olim-

piady Młodzieży, MKŻ Arka Gdynia

WARSZTATY, SPACERY, WYSTAWY 
10.07 Spacer Gdyńskiego Szlaku Modernizmu 

- Via Architektura Działek Leśnych, start ul. 

Wolności 1, godz. 10:00

13.07 Spacer z mapą - Gdyńskie Strachy i stra-

szydła, godz. 18:00

14.07 Przez dzielnice z kijkami - architekto-

niczny spacer nordic-walking, godz. 11:00

do 14.07 Wystawa fotograficzna konkursu Le-

genda Morska w Obiektywie – „Biała Fregata”, 

Gdyńskie Centrum Filmowe

do 15.07 „Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 

lat historii”, Muzeum Emigracji

21.07 Wakacje w Muzeum: Wzory - telewizory, 

Muzeum Miasta Gdyni 

22.07 Śladami Gdynian - gra miejska dla rodzin, 

Muzeum Miasta Gdyni, godz. 11:00

22-23.07 Warsztaty tapicerstwa i renowacji 

z Mistrzem Rzemiosła, Gdynia TuBaza

do 31.07 Wystawa fotograficzna Krzysztofa 

Kamińskiego – „Dar Młodzieży od stępki 

do dziewiczego rejsu”, Miejska Informacja 

do 3.09 Roundabout Baltic, wystawa wzor-

nictwa/ design, obiekty powstałe w ośmiu 

krajach, Muzeum Miasta Gdyni 

do 12.11 Oskar Zięta – wystawa w cyklu 

Polskie Projekty Polscy Projektanci, Muzeum 

Miasta Gdyni

FESTIWALE, WYDARZENIA PLENEROWE 
do 9.07 Gdynia Design Days, PPNT Gdynia, 

Muzeum Miasta Gdyni, gdyniadesigndays.eu

9-13.07 Festiwal Sportów Plażowych, Plaża 

Śródmieście

16.07 GoToHell ultramaraton Gdynia-Hel 

80 km

19-23.07 Globaltica - Festiwal Kultur Świata, 

Gdynia Kolibki, globaltica.pl

22-23.07 Festiwal See Blogers, Pomorski Park 

Naukowo–Technologiczny Gdynia

do 13.08 Scena Letnia, Plaża w Orłowie

do 27.08 Aktywne Lato, Plaża Śródmieście

KONCERTY
7-9.07 DIY Hardcore Punk Fest vol. 13 – festi-

wal muzyczny, Klub Ucho, godz. 18:00

8.07 Koncert Reprezentacyjny Polski Zespół 

Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” w Gdyni, Teatr 

Miejski, godz. 18:00

9.07 Koncerty Muzyki Promenadowej - Zespół 

Harmonijek Ustnych „Animato”, Kamienna 

Góra, godz. 16:00

10.07 Jazz na Plaży: Tribute to Ladies Jazz, 

Przemek Dyakowski, Scena Letnia w Orłowie, 

godz. 20:00

13.07 Tom Portman, Blues Club, godz. 19:30

13.07 KDMS, cykl Koncerty z widokiem na 

świat, Muzeum Emigracji, godz. 20:00 

20.07 BUSLAV, cykl Koncerty z widokiem 

na świat, Muzeum Emigracji, godz. 20.00

15.07 Ouzo Bazooka, Ignu, Klub Ucho, godz. 20:00

15.07 Instrukcja Obsługi Awangardy: Riverlo-

am Trio, Muzeum Miasta Gdyni, godz. 20:00

15.07 Summer Hardcore, Desdemona, godz. 

20:00

15-24 07 Top Music Festival, Akademia Muzyki 

Rozrywkowej, godz. 20:00

16.07  Koncerty Muzyki Promenadowej - Kwin-

tet Kasia Rogalska Classic, Kamienna Góra, 

godz. 16:00

17.07 Piaf po polsku, Scena Letnia w Orłowie, 

godz. 20:00

21.07 Sesja relaksacyjna Misy i Gongi, Centrum 

Joga  i Pilates, godz. 20:00

23.07 Karolina Klawitter i Amber String 

Quartet – koncerty Muzyki Promenadowej, 

Kamienna Góra, godz. 16:00

23.07 303 Tango Fusion, Blues Club, godz. 

19:30

CYKLICZNE WYSTĘPY MUZYCZNE
• w każdy wtorek Jam Session Bluesowe 

 Blues Club, godz. 19:30

• w każdą środę Jam Session Jazzowe, 

Blues Club, godz. 19:30

• w każdą niedzielę Szanty dla Dzieci 

– Contrast Cafe, godz. 12:00

WYDARZENIA CYKLICZNE, BEZPŁATNE 
(LETNIE SOBOTY): 
1, 8, 15, 22.07 Spacery z przewodnikiem „Wa-

kacje z modernizmem, wakacje z architekturą”, 

Gdynia InfoBox, godz. 14:00

8, 15, 22.07 Spacery z przewodnikiem „Waka-

cje Morskie Gdyni”, Gdynia InfoBox, godz. 10:00

www.modernizmgdyni.pl 

www.legendamorska.pl

SPEKTAKLE
5.07 Kabaret Hrabi, Sala Koncertowa Portu  

Gdynia, godz. 20:00 

5, 12.07 Bóg Mordu, Scena Letnia w Orłowie, 

godz. 20:00

6-9.07 oraz 13-16.07 Jesteśmy na wczasach, 

Scena Letnia w Orłowie, godz. 20:00

11, 17-18.07 Kursk, Dar Pomorza, 

godz. 20:00 oraz 17.08, godz. 22:00 

19.07 Sammy,  Scena Letnia w Orłowie, 

godz. 20:00

20-23.07 Komedia omyłek, Scena Letnia 

w Orłowie, godz. 20:00

KINO DKF, KINO STUDYJNE, PLENEROWE 
7-12.07 Serce z kamienia, Klub Filmowy 

- Muzeum Emigracji, godz. 18:00

13.07 Więcej niż miód, Pokazy i dyskusje 

z filmem dokumentalnym, Laboratorium Inno-

wacji Społecznych

14- 26.07 Mężczyzna imieniem Ove, 

Klub Filmowy - Muzeum Emigracji, godz. 20:00

REPERTUAR GDYŃSKIEGO CENTRUM 
FILMOWEGO:
www.gcf.org.pl/kino_studyjne 

KINO LETNIE W ORŁOWIE
w każdy wtorek godz. 21:30

BIEŻĄCA OFERTA KULTURALNA 
I TURYSTYCZNA GDYNI 
WWW.GDYNIATURYSTYCZNA.PL
WWW.GDYNIAKULTURALNA.PL 

Sezon na wycieczkowce
Nazwa Statku Bandera Długość Przybycie Wyjście

Crystal Symphony Bahama 238 6.07  g. 9:00 6.07  g.18:00
Mein Schiff 6 Malta 295,3 10.7  g.7:00 10.07  g.18:00
Aidadiva Włochy   251,89 12.7  g. 8:00 12.07  g.17:00

Aidacara Włochy  193,34  14.07   g. 8:00 14.07 g.19:30

Marina    Wy. Marshala 239,3 16.07. g.8:00 16.07 g.16:00
Mein Schiff 3 Malta 293,3 17.07. g.7:00 7.17  g.18:00
Crown Princess Bermudy 289 19.07. g.7:00  19.07  g.16:00

Aidadiva     Włochy 251,89 22.07  g.8:00  22.07  g.17:00

1. I Nagroda Elwira Kruszelnicka, kat. Wakacje Morskie Gdyni

2. II Nagroda Ewa Morzuch, kat. Wydarzenia Morskie

3. III Nagroda Michał Witkowski, kat. Wakacje Morskie Gdyni

4. Wyróżnienie – Marek Zambrzycki, kat. Legendarne Miejsce

5. Wyróżnienie – Elwira Kruszelnicka, kat. Legendarne Miejsca

6. Wyróżnienie – Michał Kamiński, kat. Inspiracje Morskie

1.

3.

5.

2.

4.

6.



Wydawca: Miasto Gdynia
Teksty oraz koncepcja wydawnicza: zespół redakcyjny Agencji Rozwoju Gdyni
Komiks: scenariusz – Aleksander Gosk, rysunki – Olga Obst
Fotoedycja: Przemysław Kozłowski
Fotografie: z zasobów Agencji Rozwoju Gdyni, Urzędu Miasta Gdyni, 
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, Gdyńskiego Centrum Sportu, 
archiwum Morza, archiwum Akademii Morskiej, Shutterstock Inc

WYCIECZKI MORSKIE Z ADRENALINĄ!
Zapraszamy na wycieczki morskie szybkimi łodziami – RIB’ami. 
Niezapomniane wrażenia na wodzie, panorama morska Gdyni 
i  Trójmiasta, ponadto atrakcje morskie, w  tym Torpedownia 
w Babich Dołach, Klif Orłowski, wrakowiska. Start – Marina 
Gdynia. Kontakt tel. 606 262 497| www.riby.pl

SPĘDŹ LATO W GDYNI!  
Lato w Gdyni to kulturalno-morski szczyt wydarzeń, w tym 
znakomite festiwale i koncerty w klubach, słynne regaty, 
wizyty olbrzymich wycieczkowców, fantastyczne spektakle te-
atralne przy plaży. Na miłośników architektury czeka Weekend 
Architektury. www.gdyniakulturalna.pl 
www.gdyniaturystyczna.pl 

GDYNIA INFOBOX –
OBSERWATORIUM ZMIAN
Wielka makieta miasta i portu morskiego, wielkoformatowa 
panorama miasta, wieża widokowa z peryskopem – wstęp 
bezpłatny | www.gdyniainfobox.pl

PRZEŻYJ MORSKĄ PRZYGODĘ!
Szkolenia żeglarskie i nurkowe w Gdyni! Zapraszają uznane cen-
tra nurkowe oraz jachtkluby w gdyńskiej marinie, z wieloletnią 
tradycją i osiągnięciami. ZADZWOŃ i dowiedz się więcej 
– tel. 58 622 37 66 (Miejska Informacja)

POZNAJ DWA UNIKALNE GDYŃSKIE MUZEA 
50 m od Plaży Śródmieście | ul. Zawiszy Czarnego 1. Przeżyj 
podróż w czasie do Gdyni lat 20–30. w Muzeum Miasta Gdyni 
Eksponaty na dotyk – poznaj historię polskiej floty wojennej – 
Muzeum Marynarki Wojennej. Specjalna oferta letnia dla dzieci 
i młodzieży!  www.muzeumgdynia.pl | www.muzeummw.pl

MIEJSKA INFORMACJA
UL. 10 LUTEGO 24 
TEL. 58 622 37 66 
WWW.GDYNIA.PL 
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