
Żeglarz z Vancouver członkiem 
Klubu Żeglarzy Samotników w Szczecinie 

 

Jerzy Kuśmider opowiada o żeglarstwie i żeglarzach z Vancouver. 
 

22 września 2012 w Szczecinie odbyło się zebranie Klubu Żeglarzy Samotników. Podczas tego 
zebrania, Jerzy Kuśmider z Vancouver został oficjalnie przyjęty na członka tego elitarnego klubu 
oraz przedstawił on prezentacje na temat żeglarstwa i żeglarzach polonijnych w Vancouver. 

 
Przed zebraniem komandor klubu Janusz Charkiewicz oprowadził gościa po „Wystawie z dziejów 
Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim 1945-2010”, która jest w Muzeum Morskim. 

Zobacz film:  https://youtu.be/kw-YIqQiaKU  
Specjalną uwagę zwróciła ekspozycja poświęcona Przejściu 
Północno Zachodniemu. Wszystkie polskie jachty, które 
przepłynęły tą niezwykle trudną trasę odwiedziły Vancouver, 
gdzie były witane przez Jerzego Kuśmidera. 
 
Klub Żeglarzy Samotników powstał w 1975 roku. Wszystkich 
członków klubu łączy wspólna morska przygoda, przeżyta 
samotnie. Serdeczna nić osobistej sympatii i wzajemnego 
zrozumienia, szalona odwaga, wielkie zamiłowanie do 
żeglarstwa i olbrzymie ryzyko. 
Członkiem Klubu może być żeglarz, który przepłynął 500 Mm 
w samotnym rejsie non stop lub brał udział w morskich 
regatach samotników. KŻS jest jednym z niewielu na święcie 
Klubem Żeglarzy Samotników.  
Klub jest patronem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy, 
oraz wspiera inicjatywy i projekty żeglarskie żeglarzy 
żeglujących solo, jak również wszystkie inne ciekawe i warte 
poparcia projekty żeglarskie. 



Obecnie klub liczy 62 członków. W tym 11, którzy odeszli na „wieczną wachtę”. Wśród nich są 
sławni żeglarze, którzy opłynęli samotnie świat, jak na przykład: Krzysztof Baranowski, 
Zbigniew Puchalski, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Regatowcy Kazimierz Jaworski i Teresa 
Remiszewska. Ludomir Mączka, który przez długie lata żeglował po świecie i mieszkał również w 
rejonie Vancouver. 
 

 
 
Na spotkanie przybyło około 30 osób, głównie członkowie klubu. W Sali konferencyjnej przy 
kawie i ciastkach panowała miła koleżeńska atmosfera. 
W ostatnim okresie działalność klubu a w szczególności organizowane tradycyjne Regaty o 
Puchar Poloneza przyciągają uwagę mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego powodu 
przybyły również lokalne media: Prasa i telewizja. 
 

 
 

Jerzy Kuśmider przed kamerami TV Szczecin opowiadał o żeglarzach z Vancouver. 



 

 
 
Klub prowadzi „KSIĘGĘ WPISÓW", w której znajdują się nazwiska żeglarzy samotników 
przyjętych do klubu. 
 

 
 

W "Księdze" jest fotografia krótki opis rejsów, dane kontaktowe i podpis. 
 



 
Symbolem członkostwa w Klubie jest krawat z logo Klubu Żeglarzy Samotników. Komandor 
klubu Janusz Charkiewicz wręcza krawat nowo przyjętemu członkowi. 
 

 



 
Przy tej okazji oficjalnego przyjęcia do klubu, Jerzy Kuśmider przeczytał list od Konsula 
Generalnego RP w Vancouver, Krzysztofa Czapli skierowany do członków klubu. 

 



 
Po części oficjalnej gość z Vancouver wygłosił prelekcje ilustrowaną zdjęciami i filmami. Było 
kilka tematów: Żeglarstwo i żeglarze Polonijni w Vancouver, Polonijni żeglarze samotnicy z 
Vancouver, Budowa i rozbudowa jego jachtu „Varsovia”. 
Zobacz film z tej prelekcji: https://youtu.be/lcXXn2cnI30  
 

 
Duże zainteresowanie wzbudził temat samotnego rejsu na Hawaje. Jerzy Kuśmider napisał 
książkę z tego rejsu pt.: "Samotnie przez Pacyfik Varsovią na Hawaje". Jeden egzemplarz 
książki, obecnie już "biały kruk" autor przekazał do biblioteczki klubowej.  
Wszystkie te tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych. 



 
 
Następnego dnia w Świnoujściu na pokładzie żaglowca „Pogoria” spotkali się członkowie Klubu 
Żeglarzy Samotników. Najstarszy stażem klubowym Kapitan Krzysztofem Baranowskim - numer 
1 i nowoprzyjęty do klubu kapitan Jerzy Kuśmider - numer 61 na liście członkowskiej. 
 

 
 
W mesie „Pogorii” Kapitan Krzysztof Baranowski gościł całą załogę s/y „Solanus”, która 
szykowała się do rejsu do Kopenhagi. Czterech kapitanów pod dowództwem Jerzego Kuśmidera. 



  

 
 
Przed wypłynięciem w rejs na pokładzie „Solanusa” kapitan Bronisław Radliński i Komandor 
klubu „Bydgostia” armatora jachtu, Antoni Bigaj wręczyli kapitanowi Wojciechowi Jacobsonowi 
specjalne wydanie książki pt. „Morskim Szlakiem Polonii 2010 -2011. 
Kpt. Jacobson osobiście przepłynął arktyczne Przejście Północno Zachodnie (Northwest 
Passage) i od lat jest polskim doradcą oraz specjalistą arktycznych wypraw żeglarskich. 
 
Zobacz film z tego rejsu: https://youtu.be/T2lwFs1nEEQ  
 
 


