
2015.02-03 Nagroda Rejs Roku 2014, prelekcje, medale, 
spotkania w Polsce 

 

 

 

Moja ostatnia wizyta w Polsce była wyjątkowo napięta czasowo. Odwiedziłem dużo miejsc i 
spotkałem wielu żeglarzy. Zaprezentowałem kilka prelekcji z pokazem zdjęć i filmów na 
temat wyprawy przez Northwest Passage 2014. 
  

Skrócony rozkład wydarzeń z tego pobytu w Polsce: 
 

20.02.2015 - Spotkanie i prelekcja w Warszawskim Pałacu Młodzieży. 
 
24.02.2015 - Spotkanie z podróżniczką Moniką Witkowską i jej prelekcja w Tawernie 
„Korsarz” w Warszawie. 
 
26.02-02.03.2015 - Pobyt w Szczecinie w Camping Marina PTTK– spotkania z wieloma 
żeglarzami. 
 
28.02.2015 - Wernisaż artystki malarki i żeglarki Marioli Landowskiej. 
 
01.03.2015 - Prelekcja w Tawernie pod Zardzewiałą Kotwicą w Camping Marina PTTK w 
Szczecinie. 
 
02.03.2015 - Spotkanie z kpt. Andrzejem Armińskim i zwiedzanie jego stoczni jachtowej. 
 
05.03.2015 - Spotkanie w Klubie LOTTO Bydgostia w Bydgoszczy, właściciela jachtu 
„Solanus”, oraz moja prelekcja w tym klubie. 
 
06.03.2015 - Ceremonia rozdania nagród Rejs Roku 2014 w Dworze Artusa w Gdańsku. 
Pierwszą Nagrodę otrzymał kpt. jachtu „Lady Dana 44” za wyprawę przez Przejście 
Północno Zachodnie (Northwest Passage), w której ja uczestniczyłem. 
Po tej ceremonii było spotkanie Bractwa Kapehornowców wraz kolacją w restauracji 
„Gdańska”. 
  
Zapraszam do obejrzenia zdjęć i przeczytania poniżej opisu tych wydarzeń: 



 
20 lutego w „Warszawskim Pałacu Młodzieży” miałem spotkanie z młodymi uczestnikami 
różnych sekcji pałacowych, oraz weteranami z Klubu Złotej Odznaki. Na spotkaniu była też 
grupa żeglarzy z Fundacji „Ocean Marzeń”, która organizuje rejsy dla dzieci z rodzinnych 
domów dziecka. 
W Pałacu zaczynałem moje żeglarstwo oraz inne zainteresowania: plastykę, modelarstwo 
okrętowe i krótkofalarstwo. Wszystko to miało istotny wpływ na moją dalszą drogę życiowa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Złotą Odznakę Pałacu 
Młodzieży otrzymałem 
w roku 1968. 
 
 
 
 
 
 

Zebranej młodzieży starałem się zwrócić uwagę, że każdy powinien posiadać własną pasje 
życiową, która pomaga w życiu i daje zadowolenie osobiste. Moje uczestnictwo w zajęciach 
Pałacu zaowocowało w moim życiu wieloma osiągnięciami, między innymi przepłynięciem 
jednego z najtrudniejszych na świecie szlaków żeglarskich, Northwest Passage, który był 
tematem mojej prelekcji oraz pokazu zdjęć i filmu. 



 
Uczniowie żywo interesowali się tematem prelekcji, było dużo pytań z sali a po spotkaniu z 
zainteresowaniem oglądali moje legitymacje i pamiątki z dawnych lat. 
 

 
24 lutego w Tawernie „Korsarz” w Warszawie było spotkanie z Moniką Witkowską, która 
opowiadała i pokazywała zdjęcia z wyprawy przez Northwest Passage jachtem „Solanus” 
oraz rok później na Czukotkę, szwedzkim jachtem „Anna”, gdzie miała niecodzienne 
przygody z rosyjska biurokracja. Na zdjęciu od lewej: mój brat Grzegorz, ja, Monika i Halina 
Nadolska z załogi jachtu „Solanus” oraz edytorka mojej strony z wyprawy Northwest 
Passage: 



 
 
26 lutego na 4 dni pojechałem do Szczecina gdzie kpt. Wojciech Jacobson umówił mi 
prelekcje dla szczecińskiego środowiska żeglarskiego. 
  
Zobacz film: "Żeglarskie spotkania kpt. Jerzy Kuśmider w Szczecinie" 
https://youtu.be/RvtiGowa4CQ   
  
Zamieszkałem w pięknej Camping-Marina PTTK www.campingmarina.pl  kierowanej przez 
Ole i Andrzeja Kocewicz, którzy przyjęli mnie bardzo gościnnie. 
Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym, marina zdobyła 
liczne nagrody m.in. „Grand Prix – Nagroda Przyjaznego Brzegu 2013”. Nadana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 



 
 
Ich chlubą jest zabytkowy żaglowiec, kecz gaflowy „Olander” (skrót od Ola i Andrzej). 
Odbudowali go z zatopionego wraka. 
 

 
 

Ola (z lewej strony) z pasją opowiadała o historii i pracach rekonstrukcji żaglowca. 



 
„Tawerna pod Zardzewiałą Kotwicą”, dzięki gustowi Oli i Andrzeja ma bardzo ciekawy 
wystrój. Można ją porównać do gdańskiego „Zejmana”, gdzie zebrane są liczne pamiątki 
żeglarskie i morskie, które są bardzo efektownie eksponowane. 
Kącik pamięci nieżyjącego już sławnego żeglarza Ludomira Mączki prezentuje się bardzo 
efektownie. W hangarze oglądałem jego jacht „Maria” pięknie odbudowany, który czeka w 
tym roku na wodowanie i powrotu do jego dawnej świetności. 

 
Humoru gospodarzom tawerny nie brakuje i można skorzystać z niecodziennej usługi…. 
prania pieniędzy w pralce z wyżymaczką. 



 
W tawernie tej miałem spotkanie z kolegami z Klubu Żeglarzy Samotników, którego jestem 
członkiem. Obok mnie stoi komandor klubu kpt. Janusz Charkiewicz. 
 

 
 
28 lutego Zenon Szostak redaktor „Zeszytów żeglarskich”, w których publikuje on moje 
artykuły, zaprosił mnie na wernisaż artystki malarki, żeglarki Marioli Landowskiej, która 
mieszka i tworzy od lat w Lizbonie. 



 
Interesująca rozmowa z artystką Mariolą. 

 
Na tym wernisażu spotkało się bardzo dużo żeglarzy szczecińskich, co była okazją zaprosić 
ich na następny dzień na moją prelekcję w tawernie. 
 

 
 
Tematem prelekcji oraz pokazu zdjęć i filmu była moja wyprawa przez Przejście Północno 
Zachodnie na jachcie „Lady Dana 44” 



 
Sala mieszcząca ponad 100 osób była prawie całkowicie wypełniona słuchaczami. Przybyło 
wielu kapitanów, żeglarzy oraz media szczecińskie. 
 

 
Kpt Wojciech Jacobson, który 30 lat temu przepłynął Northwest Passage z 
zainteresowaniem słuchał mojej prelekcji. Miał okazję porównać warunki żeglugi i jacht, z 
okresu, kiedy on płynął i ja współcześnie. 
 

 



 
Po prelekcji, pytań nie brakowało. Dotyczyły one fachowych spraw żeglarskich, nawigacji, 
łączności radiowej, życia załogi, wyżywienia itp. W wyniku pytań rozwinęła się ciekawa 
dyskusja. 
 

 
 
2 marca kpt. Andrzej Armiński zaprosił mnie do swojej stoczni jachtowej. Z dużym 
zainteresowaniem słuchałem o jego ciekawej działalności, nie tylko budowanie jachtów, ale 
również organizowanie różnych rejsów i niecodziennych inicjatyw żeglarskich. 



 
Na przykład zorganizowanie Kobiecych Regat Dookoła Świata, za co otrzymał Nagrodę 
Honorową PZŻ Rejs Roku 2007. 
 

 
Hala stoczniowa wygląda bardzo okazale. 

 
Ze Szczecina na dwie noce wróciłem do Warszawy, żeby znowu ruszyć dalej, tym razem z 
moją żoną Elą, która wcześniej gościła u swojej rodziny. 



 
4 marca razem z Elą przyjechaliśmy do Bydgoszczy i następnego dnia zwiedzaliśmy miasto. 
Naszą przewodniczką była Łowiczanka Halina Nadolska. 
Zapraszam do obejrzenia jej filmu p.t. „Żeglarz z Vancouver Jerzy Kuśmider w Bydgoszczy i 
Gdańsku”: https://youtu.be/1C5No5sLdac 
 

 
Po zwiedzeniu miasta zjedliśmy obiad w nowej restauracji „Marina”. Było to spotkanie 
prawie całej załogi jachtu „Solanus”, którego powitanie koordynowałem w Vancouver po 
przejściu Northwest Passage w roku 2010. 



 
Na spotkaniu w Klubie LOTTO Bydgostia, prezes klubu Zygfryd Żurawski (w środku) oraz 
Antoni Bigaj, wiceprezes ds. żeglarskich powiedzieli, że powitanie w Vancouver, które ja 
koordynowałem było najlepiej zorganizowane ze wszystkich miejsc odwiedzanych przez 
„Solanusa” płynącego dookoła dwóch Ameryk „Morskim Szlakiem Polonii 2010-2011”. 
 

 
W podziękowaniu za to wręczyli mi i mojej żonie Eli, która pomagała załodze podczas 
pobytu w Vancouver, pamiątkowe medale - monety ze szczerego srebra. 



 
Historia osiągnięć jachtów należących do Klubu LOTTO Bydgostia jest bardzo imponująca. 
 

 
Po części oficjalnej zaprezentowałem prelekcje o mojej wyprawie Northwest Passage. 



 
 
Kpt. Bronisław Radliński z zainteresowaniem słuchał moich wypowiedzi, zadawał pytania i 
komentował. 
Była możliwość porównania tras i warunków żeglugi s/y „Solanus” i s/y „Lady Dana 44”. 
 

 
 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie z zarządem i członkami klubu. 



 
 
Na zakończenie spotkania dokonałem wpisu do klubowej Księgi Pamiątkowej: 
 
„Wspaniałemu klubowi i wspaniałym żeglarzom z Klubu LOTTO Bydgostia. 
Życzę dużo sukcesów na torach wioślarskich i wszystkich morzach oraz oceanach. 
Zawsze wspominam pobyt s/y „Solanus” w Vancouver i wszystkie moje rejsy na tym 
wspaniałym jachcie, który ma duszę żeglarską a załoga jest wyjątkowo wspaniała. 
Wszystkiego Najlepszego, Jerzy Kuśmider s/y „Varsovia”, Vancouver Canada. 
Elżbieta Kuśmider, była wioślarka AZS Gdańsk, 5 marca 2015.” 
 
Tutaj nasunęła mi się refleksja, że atmosferę na jachcie tworzą ludzie i jest to niezależne od 
wielkości, stanu technicznego i wyposażenia jachtu tzw. „wypasienia” jednostki. Z mojego 
wieloletniego doświadczenia żeglarskiego wiem, że często na skromniejszych jachtach 
żegluje się znacznie przyjemniej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnego dnia 6 marca w Gdańsku w Dworze Artusa odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród żeglarskich „Rejs Roku 2014” 



 
 
W zabytkowej sali zebrali się nagrodzeni, liczne grono gości oficjalnych, żeglarze, ludzie 
morza i publiczność. 
 

 
 
Cała załoga jachtu „Lady Dana 44”, siedem osób z kapitanem siedziała w jednym rzędzie i 
czekała na wręczenie nagrody. 



 
 

W następnym rzędzie siedziały żony i rodziny załogi jachtu. 
 

 
 
W przerwach imprezy występował zespół „Słowiańska Dusza” z wokalistkami narodowości 
ukraińskiej, białoruskiej i polskiej, które śpiewały piosenki głównie po ... rosyjsku? 
  
Wyróżnienia oraz Nagrody Rejs Roku 2014 wręczano w kolejności od końca. 



Przed wręczaniem nagrody poszczególnym osobom, pokazywany był na dużym ekranie 
krótki film prezentujący nagrodzone osoby. Po zakończeniu pokazu filmowego nagrodzeni 
wychodzili na scenę w celu odebrania swoich nagród. 
  

 
II - III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2014”, przyznano kapitanowi Łukaszowi Natankowi 
za rejs prawie dookoła świata na jachcie "Nekton", który przez kilka lat pływał w rejonie 
Vancouver z polskimi żeglarzami i brał udział w licznych polonijnych spotkaniach. 
Kpt. Łukasz Natanek rozpoczął swój wielki rejs w Vancouver. 
 

 
Po zaprezentowaniu filmu o rejsie, kpt. Łukasz Natanek wraz z częścią załogi swojego 
wielkiego rejsu wyszedł na scenę odebrać nagrodę. W rejsie tym uczestniczyły trzy 
pokolenia rodziny Natanków. Na zdjęciu (w okularach) dziadek kapitana senior rodu. 



 
 
Kulminacją wieczoru, było wręczenie pierwszej nagrody Srebrnego Sekstantu kapitanowi 
Ryszardowi Wojnowskiemu, który nie czekał do zakończenia pokazu filmu o rejsie i od razu 
wyszedł na scenę a za nim jak na komendę, cała jego załoga w składzie: Lech Romanowski, 
Daniel Michalski, Andrzej Mizgier, Jerzy Beer, Józef Garczarczyk i ja Jerzy Kuśmider.  
Widownia nie mogła obejrzeć tego filmu, bo kapitan z załogą na scenie zasłaniał ekran. 
 
Według decyzji jury, to najwyższe wyróżnienie było przyznane „za pokonanie Przejścia 
Północno - Zachodniego na jachcie „Lady Dana 44” – równoznaczne z zamknięciem pętli 
wokół Bieguna Północnego”. Nagrodę wręczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, która w podsumowującym uroczystość przemówieniu 
powiedziała: „…to jest ogromny dar móc posiadać pasję, ale jest o wiele ważniejszym, 
kiedy tę pasję można urzeczywistnić – a to już jest przywilej… Wszystkim obecnym tu 
dzisiaj żeglarzom gratuluję posiadania tej pasji i umiejętności jej realizacji. (…) Żeglarstwo 
jest przywilejem, a więc bycie żeglarzem jest darem.”" 
 
Więcej czytaj: 
http://oficynamorska.pl/2015/nagrody-i-wyroznienia-za-rejs-roku-2014-i-srebrny-
sekstant-rozdane/  
  



 
Pani Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju gratulowała 
załodze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie było 
pamiątkowe zdjęcia 
całej załogi w 
towarzystwie pani 
podsekretarz stanu.  



 
Następną imprezą w tym dniu było zebranie Bractwa Kapehornowców i obiad w zabytkowej 
restauracji „Gdańska”. Miałem możliwość spotkać i rozmawiać z wieloma polskimi 
żeglarzami, których często od wielu lat nie miałem okazji widzieć osobiście. 

 
Po latach spotkałem kapitana Marka Sobieskiego, który kiedyś pływał, jako pierwszy oficer 
na rejsach, które ja prowadziłem. Obecnie jestem z niego dumny, że zdobywał 
doświadczenie żeglarskie pod moim dowództwem a teraz otrzymał wyróżnienie nagrody 



honorowej Rejs Roku 2014 za sentymentalny rejs przyjaciół na Horn jachtem „Tarka” w 
rocznicę pierwszego wspólnego opłynięcia przylądka w 1988 roku na jachcie „Asterias”. 

 
Kapitana Łukasza Natanka witałem w Vancouver po rejsie „Nektona” przez Northwest 
Pasage. Później spotkałem go na Wyspach Azorskich, kiedy zbliżał się do zakończenia jego 
wielkiego rejsu i obecnie spotkaliśmy się na galowym przyjęciu w Gdańsku. 
  
Mój prawie trzytygodniowy pobyt w Polsce był bardzo ciekawy i interesujący. Oprócz 
opisanych powyżej atrakcji miałem również dużo spotkań rodzinnych i towarzyskich. Można 
powiedzieć, że pobyt był trochę męczący, nietypowe wakacje w ojczyźnie, ale wróciłem do 
domu w Vancouver pełny wrażeń i zadowolony. 
  
  
  

 
 

Tekst: Jerzy Kuśmider  
Fot: Jerzy, Grzegorz i Elżbieta Kuśmider, Halina Nadolska, 

Michał Żurawski, Cezary Spigalski, Tadeusz Lademan 


