
Początki zorganizowanej polonijnej działalności żeglarskiej i 
powstanie Polskiego Klubu Żeglarskiego w Vancouver 

 
Do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego już stulecia, polonia w Vancouver była bardzo 
nieliczna. Przede wszystkim była to starsza emigracja z okresu II Wojny Światowej,  weterani, 
którzy po wojnie nie wrócili do PRL i stosunkowo mała grupa Polaków przybyłych w latach 60-
tych i 70-tych. 
Wśród Polonii tych pierwszych okresów osiedlania się, walka o przetrwanie i zagospodarowanie 
się w nowym kraju była ważniejsza niż rekreacja i jak powszechnie uważano elitarne 
żeglarstwo. Żeglowali i posiadali jachty tylko nieliczni polonusi, którzy najczęściej utrzymywali 
bardzo luźne kontakty z Polonią. Dopiero lata 80-te i emigracja posolidarnościowa 
zdecydowanie zmieniła tą sytuacje. 
Jerzy Kuśmider posiadający Polski Patent Kapitana Jachtowego przybył z Toronto do Vancouver 
w 1981 roku. Od razu zaczął budowę swojego jachtu „Varsovia” i szukanie kontaktów z 
osobami, które interesowały się żeglarstwem. 
W 1982 roku Stanisław Pniewski kupił 43 stopowy nowoczesny jacht regatowy s/y „Cracovia”. 
Stanisław był lekarzem i pracował daleko od Vancouver. Jachtem opiekował się jego przyjaciel 
Tadeusz Kasprzak. 
 

  
Jerzy Kuśmider za sterem jachtu “Cracovia”. Z lewej Tadeusz Kasprzak i Jerzy Korczyński 

 
Kompletowaniem polskojęzycznej załogi na rejsy i kapitanowaniem na s/y „Cracovia” zajmował 
się Jerzy Kuśmider. Z tej możliwości żeglowania skorzystała liczna grupa Polaków. Można 
przyjąć, że pierwsze zorganizowane żeglowanie polonijne w Vancouver rozpoczęło się właśnie 
na tym jachcie. 
 
W późniejszym okresie zaczynało przybywać polonijnych żeglarzy, niektórzy z nich kupili swoje 
własne jachty. Można tu wspomnieć o Grzegorzu Nowakowskim, który posiadał duży 
siatkobetonowy jacht, na którym mieszkał cumując w marinie w centrum Vancouver. Kontakty 
żeglarzy polonijnych w tym okresie były bardzo luźne i niezorganizowane. 
 
W 1985 roku do Vancouver przypłynął jacht „Vagabond II” pod francuską banderą. Kapitan 
Janusz Kurbiel z żoną oraz sławny Kpt. Ludomir Mączka „Ludek” i Kpt. Wojciech Jacobson, 
płynęli na wyprawę przez Przejście Północno Zachodnie, „Northwest Passage. 
 



  
s/y „Vagabond II” w North Vancuver 

 
Nieliczni w tym czasie polonijni żeglarze w Vancouver pomagali im i życzyli powodzenia w rejsie 
przez lody Arktyki kanadyjskiej, który trwał przez następne trzy lata. 
 
 
W roku 1989 w rejsie dookoła świata zawinął do Vancouver harcerski żaglowiec s/y „Zawisza 
Czarny”, był on pierwszym w historii jachtem pod polską banderą odwiedzającym to miasto. 
 

  
Tak jak w piosence „Na pokładzie Zawiszy życie płynie jak w bajce” 

 
Załoga „Zawiszy” była życzliwie goszczona przez polonie vancouverską. Polacy z Vancouver 
odwiedzali żaglowiec i zapraszali harcerzy do swoich domów.  
Pobyt „Zawiszy Czarnego” był też okazją do zapoznania się wielu żeglarzy mieszkających w 
rejonie Vancouver, bo wszyscy spotykali się na pokładzie żaglowca. Miało to pewien wpływ na 
późniejszą zorganizowaną działalność żeglarstwa polonijnego w Vancouver. 
Odbyły się też publiczne spotkania, wywiady i promocja rejsu w Polskim Programie Radiowym 
prowadzonym przez Jerzego Kuśmidera. 



  
Prawie 20 osób z polonii 
vancouverskiej miało okazję 
uczestniczyć w rejsie na 
„Zawiszy Czarnym” z 
Vancouver do Seattle w 
Stanie Washington, gdzie 
polonia amerykańska 
urządziła powitanie. 
 
Ogólnie pobyt żaglowca był 
wielkim wydarzeniem w 
historii zorganizowanej 
działalności żeglarzy w 
Vancouver. 
 

 
 
 

Powstanie i pierwsze 10 lat działalności 
Polskiego Klubu Żeglarskiego w Vancouver. 

 

 
 
 
Na początku lat 90-tych do Vancouver zaczęło przybywać dużo nowych polskich imigrantów. 
Wśród zwiększającego się polonijnego środowiska  żeglarzy, krążyła idea założenia polonijnego 
klubu żeglarskiego. 
Jerzy Kuśmider od wielu lat był działaczem polonijnym Vancouver, posiadał polski patent 
kapitana jachtowego i wybudowany przez siebie w Vancouver jacht „Varsovia”, na którym dużo 
pływał po okolicznych wodach. 
 
Pewnego majowego wieczoru w roku 1994 w domu Jerzego Radłowskiego, który był 
właścicielem jachtu "Gdańsk", spotkał się on przypadkowo z Tomaszem Boguszem. Tomek 
niedawno zamieszkał w rejonie Vancouver, posiadał swój jacht "Pilgrim”, na którym pływał po 
oceanach i miał tą samą idee zorganizowania polonijnej działalności żeglarskiej. Słowo po 
słowie i przystąpiono do działania. Jerzy Kuśmider postanowił wykorzystać swoje czerwcowe 
urodziny na zorganizowanie i zaproszenie gości na żeglarskie spotkanie. Przygotował ulotkę 
informacyjną i korzystając z polonijnych znajomości rozpropagował sprawę. 



 
 

W dniach  18-go i 19-tego czerwca 1994 roku na Wyspę Newcastle koło Nanaimo przybyło kilka 
jachtów oraz kilkunastu żeglarzy polonijnych. 
Zobacz film z tych pierwszych spotkań: https://youtu.be/8rpDyqXbIEU  
 
Następne spotkanie, które ponownie zorganizował Jerzy Kuśmider odbyło się we wrześniu w 
Plumper Cove na wyspie Keats i miało już bardziej konkretny charakter. 
 



 
 
Wieczorem przy wspólnym ognisku zebrała się spora grupka żeglarzy, w tym czterech właścicieli 
jachtów: Jerzy Kuśmider, Tomasz Bogusz, Jerzy Radłowski oraz Ryszard Kopplinger. Podczas 
żeglarskich opowieści Tomka o jego samotnej podróży przez trzy oceany na jachcie „Pilgrim”, 
Jurka Kuśmidera o również w większości samotnych pływalniach na jachcie „Varsovia” do 
Oregon i na Alaskę, Jurka  Radłowskiego o planie dalekiej wyprawy jego jachtem „Gdańsk” na 
obchody 1000-lecia miasta Gdańska oraz Ryśka Kopplingera o pływalniach po lokalnych wodach 
z vancouverskimi żeglarzami na jego jachcie "Joriko". 
 
W wyniku tych dyskusji, zebrani doszli do wniosku, że samotne pływanie jest przyjemne i 
ciekawe, ale dobrze byłoby założyć polonijną organizację żeglarską. W ten sposób można by 
zainteresować i zachęcić rozrastającą się polonię w Vancouver, tą ciekawą formą rekreacji na 
wodzie. Brytyjska Kolumbia położona nad Pacyfikiem jest jednym z najpiękniejszych i 
najciekawszych akwenów żeglarskich na świecie, ale niestety często nie jest odpowiednio 
doceniana i wykorzystywana. Zorganizowana działalność polonijna mogłaby dać możliwości 
pływania pod żaglami tym Polonusom, którzy nie mają możliwości uprawiania tego sportu. 
 
Od słów do czynu nie było daleko i przystąpiono do konkretnych działań. Jerzy Kuśmider 
zaproponował spotkanie organizacyjne u siebie w domu, które to odbyło się kilka dni później. 
Obecni byli: gospodarz domu Jerzy Kuśmider oraz Tomasz Bogusz,  Sławomir Kiljański, Ryszard 
Kopplinger i Jerzy Radłowski. 
 
Ta założycielska grupa ustaliła konkretny plan działania. 
Jerzy Kuśmider załatwił możliwość korzystania z sali Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 
Vancouver (SPK) i zorganizował polonijną kampanię informacyjną. Ustalono również telefony 
kontaktowe do udzielania informacji, w kolejności: Sławomir Kiljański, Jerzy Kuśmider, Tomasz 
Bogusz. Wszyscy zajęli się zapraszaniem swoich znajomych i sympatyków żeglarstwa.  



 
 
Pierwsze oficjalne publiczne spotkanie nowopowstającego klubu odbyło się w lokalu SPK, 12-go 
października 1994 roku. 
W tym początkowym okresie na miesięczne spotkania klubowe przychodziło około 60 osób. 
Spotkaniami kierował głównie Tomasz Bogusz, wkładając w to dużo swojej pracy. Przekazywał 
on swoją wiedzę i doświadczenie żeglarskie. Inni żeglarze, głównie właściciele jachtów, co 
miesiąc przygotowywali różne prelekcje, które cieszyły się dużym powodzeniem. Ta forma 
działalności przyciągała wielu amatorów żeglarstwa.  
Koordynacją i organizacją spotkań - zlotów żeglarskich zajmował się Jerzy Kuśmider.  



   

 



 
18.06.1995 Zlot w Newcastle Isl. Marine Park. 

 

 
18.06.1995 Zlot w Newcastle Isl. Na pokładzie s/y "Varsovia". 

Kpt. Tadeusz Jakubowski (Nagroda - Rejs Roku 1994 za opłynięcie świata na s/y „White Eagle”) 
z żoną, oraz Kpt. Jerzy Łubisz , znany pod pseudonimem "Mrówa" (f/v"Pathfinder III").             
Wszyscy mieszkający w rejonie Vancouver. 



 

 
 

 
  
 
 
 
W okresie pierwszych, prawie dwóch lat działalności Polskiego Klubu Żeglarskiego w Vancouver, 
jeszcze oficjalnie nierejestrowanego w Prowincji B.C, odbyło się wyjątkowo dużo spotkań 
żeglarskich i innych imprez, w których uczestniczyło bardzo dużo osób, nie tylko żeglarzy. Była 
bardzo miła żeglarska i koleżeńska atmosfera oraz chęć działania. 



 
17.09.1995. Zlot w Plumper Cove Marine Park. Grupowe zdjęcie uczestników –  

"sprawdzanie stateczności przechyłowej" s/y "Gdańsk". 
 

 
17.09.1995 Zlot w Plumper Cove Marine Park. Cztery jachty założycieli PKŻ: 

(od prawej) "Varsovia" - Jerzy Kuśmider, "Joriko" - Ryszard Kopplinger, 
"Pilgrim" Tomasz Bogusz, "Gdańsk" - Jerzy Radłowski 



Po kilku miesiącach takiej „nieformalnej” działalności postanowiono oficjalnie zarejestrować 
klub w rejestrze organizacji Prowincji Brytyjskiej Kolumbii. 
 
11-go października 1995 roku odbyły się pierwsze wybory do zarządu. Na komandora klubu 
wybrano Tomasza Bogusza. Jerzy Radłowski został vice-komandorem a Jerzy Kuśmider 
członkiem zarządu. 
 

 
  
W tym początkowym okresie działalności zrealizowano dużo spraw organizacyjnych i 
promocyjnych. Między innymi zorganizowano konkurs na logo i proporczyk klubowy. 
 

 



Wiosną 1996 roku wydano w ładnej szacie graficznej biuletyn 
"Na szerokich wodach". Miał on 36 stron i zawierał bardzo dużo 
ciekawych informacji o działalności klubu oraz sprawozdania ze 
zlotów i rejsów członków klubu. 
Biuletyn ten był pierwszym i właściwie ostatnim wydawnictwem 
PKŻ. Dwa następne wydania były praktycznie kilkustronicową 
ulotką z bardzo dyskusyjnymi osobistymi komentarzami 
redaktora, co nie wpływało na atmosferę w klubie. 
Oprócz miesięcznych zebrań w lokalu SPK dużym powodzeniem 
cieszyły się zloty klubowe. Czasami potrafiło przypłynąć nawet 
dziesięć jachtów. 
Zloty te organizowane były w różnych atrakcyjnych miejscach, 
głównie w Plumper Cove na Keats Island, Newcastle Island koło 
Nanaimo. Były tęż spotkania w Montague Harbour, Schooner 
Cove i innych miejscach. 
Jednym z ciekawszych i niecodziennych zlotów było styczniowe 
spotkanie w Silva Bay. Ponad 30-to milową trasę z Vancouver 

jachty pokonywały podczas mroźnej sztormowej pogody. Niektóre nie były w stanie wrócić na 
noc do swoich marin. 

     

 



 W pewnym okresie priorytetową działalnością klubu stały się zabawy taneczne, pikniki, 
wycieczki górskie itp. Zaplanowane terminy klubowych zlotów i spotkań jachtów były przez 
zarząd przesuwane albo odwoływane. W tej sytuacji odbywały się spotkania jachtów, które nie 
były firmowane przez klub. 

 



Członkowie klubu posiadający własne jachty 
wypływali też na dalsze oceaniczne trasy. 
Można tutaj wymienić: 
 
Jerzego Radłowskiego, który na 39-cio 
stopowym stalowym jachcie „Gdańsk” popłynął 
ze zmieniającą się załogą z Vancouver przez 
Kanał Panamski na Karaiby. Pływał tam przez 
kilka sezonów i z powrotem przez Hawaje 
wrócił do Vancouver. 

s/y „Gdańsk” jerzy Radłowski 
 
Tomasz Bogusz na 31-no stopowym jachcie 
„Pilgrim” z załogą popłynął na Hawaje i z 
powrotem. W innym rejsie z klubową załogą 
opłynął też Wyspę Vancouver dookoła. 
Tomek marzył o dużym jachcie dla klubu, który 
byłby eksploatowany, coś w rodzaju maszoperii 
z wykupowanymi udziałami własności jachtu. 
Niestety nie znaleźli się inwestorzy i projekt 
upadł. 

s/y „Pilgrim” Tomasz Bogusz.  
 
Henryk Michna na 20-to stopowej „Tiki”, z 
Vancouver dopłynął samotnie do Hilo na 
Wyspie Hawaii. Niestety ocean okazał się 
mocniejszy i na wschodnim wybrzeżu Big 
Island stracił swój jacht. 
 
Największą ilość rejsów: czterokrotnie na 
Queen Charlotte Island, trzykrotnie na Alaskę 
oraz na Hawaje i z powrotem zaliczył Jerzy 
Kuśmider na swoim własnoręcznie 
zbudowanym i wydłużonym do 31 stóp jachcie 
„Varsovia. Wiekszość tych rejsów odbył 
samotnie. 
 
Kilku innych klubowych żeglarzy również 
odbyło kilka ciekawszych rejsów, ale tylko po 
wodach lokalnych: Ryszard Kopplinger na 
swoim 34 stopowym jachcie „Joriko” i Janusz 
Madura na 26 stopowym jachcie klasy 
Volkboat.                                                                                                         s/y „Tiki” Henryk Michna 



Kolejnym priorytetem działalności klubu przez okres prawie dwóch lata stało się szukanie 
możliwości wydzierżawienia i użytkowania jakiegoś terenu nad wodą z przystanią do 
cumowania jachtów. Członkowie klubu mieli różne opinie na ten temat. 
Okres ten można powiedzieć, że był ciekawy, bo mobilizował do pływania po lokalnych wodach i 
szukania czegoś, co praktycznie było nie osiągalne w sytuacji, jaka istniała. 
Sprawa ta zakończyła się w momencie jak kolega  Henryk Michna zaoferował bezpłatne 
przekazanie klubowi pływającego domu, w którym mieszkał przez kilka lat i 
właśnie przeprowadzał się do lądowego mieszkania. Klub odmówił przyjęcia takiego prezentu, 
bo okazało się, że nie byłoby, komu zając się eksploatacją priorytetowo szukanego "property" 
nad wodą. 
 
Jednym z większych wydarzeń w życiu klubu było w roku 2003, zakupienie jachtu Newport 
28'.  Nowa sytuacja wynikająca z posiadania własnego jachtu, spowodowała istotne zmiany w 
działalności i układach klubowych. 
 

 
 
Wypracowane wcześniej fundusze klubowe, głównie przez organizowanie dochodowych 
żeglarskich zabaw tanecznych dla polonii, wystarczyły tylko w pewnej części na zakup jachtu. 
Na resztę złożyła się grupa członków klubu, tych, co chcieli korzystać z możliwości żeglowania 
na tym jachcie. 
W tej sytuacji priorytetem działalności klubowej było pozyskiwanie funduszy na ten jacht. 
Organizowano, więc następne zabawy, które pochłaniały dużo energii klubowiczów. Właściciele 
jachtów niezainteresowani pływaniem na tym jachcie coraz mniej uczestniczyłi w życiu 
klubowym. 
 



Tygodnik "Takie Życie"  27.04.2002  

 



 
W okresie pierwszych 10-ciu lat istnienia klubu były okresy lepsze i gorsze. Przybywało oraz 
ubywało członków i sympatyków klubu. 
Wymienienie wszystkich rejsów, wypraw i opisanie organizacyjnej działalności klubu wymaga 
obszerniejszego opracowania. Ten tekst jest tylko przedstawieniem pewnych istotnych 
wydarzeń, żeby ocalić je przed zapomnieniem.  

 
Dla podsumowania i zakończenia tematu można tylko dodać, że po 10-ciu latach oficjalnego 
istnienia, Polski Klub Żeglarski w Vancouver liczył około 20-tu członków oraz posiadał jeden 
jacht kabinowy Newport 28 stóp oraz mieczówkę Coronado 15 stóp. 
 
Na spotkanie i piknik klubowy z okazji dziesiątej rocznicy zarejestrowania klubu, przybyły tylko 
te dwie klubowe jednostki. 
 

 
 
 
Tekst: Jerzy Kuśmider 
Zdjęcia: Jerzy Kuśmider i archiwum polonijnych żeglarzy 
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