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Nagroda przyznawana jest żegla-
rzowi z Pomorza Zachodniego lub 
Przedniego za szczególne osiągnię-
cia związane z żeglarstwem. 
Fundatorem Nagrody jest Zachod-
niopomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski.

Żeglarz Roku



Agnieszka
Skrzypulec
Z żeglarstwem związana od 2000
roku. Zawodniczka regatowa, 
startowała w klasach Optimist, 
Laser 4.7, Laser Radial, 470. 
Najlepsza polska zawodniczka 
w klasie olimpijskiej 470. 
Olimpijka z Londynu 2012,
Rio de Janeiro 2016 i Tokio 
2020. W 2021 roku wywal- 
czyła wicemistrzostwo olim-
pijskie w klasie 470. Pływa 
w załodze z Jolantą Ogar.

LAUREAT



Nagroda przyznawana jest żeglarzowi 
regatowemu lub trenerowi regatowe-
mu z Pomorza Zachodniego i Pomorza 
Przedniego, który osiągnął nieprzecięt-
ne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.

Regatowiec Roku 
– Nagroda im. kapitana 

Kazimierza Kuby Jaworskiego



OSKAR SAWICKI - reprezentant Kadry Polski    
oraz członek Regatowej Reprezentacji Szczecina      
w klasie Laser ILCA 4. W 2021 roku zdobył pierwsze 
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w klasie Laser ILCA4, oraz drugie miejsce        
w Pucharze Pucka i trzecie miejsce w Pucharze 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser.

JAKUB GUŹLECKI - zawodnik regatowy klasy 
windsurfing i Foil, członek Kadry Narodowej i woje-
wódzkiej oraz Regatowej Reprezentacji Szczecina. 
Jego największymi sukcesami w 2021 r. były IV miej-
sce w Mistrzostwach Świata, VII miejsce w Mistrzo-
stwach Europy, IV miejsce w Mistrzostwach Polski.

JEREMI DĄBROWSKI - zawodnik regatowy kla-
sy 420, członek Kadry Narodowej. W 2021 roku za-
kończył z II miejscem w Pucharze PZŻ, 21 miejscem 
w kategorii U17M na Mistrzostwach Świata w San 
Remo we Włoszech oraz I miejscem w Mistrzo-
stwach Europy Wschodniej.

NOMINOWANI



Jakub Guźlecki 
- zawodnik regatowy klasy wind-
surfing i Foil - desek z hydroskrzy-
dłami, członek Kadry Narodowej 
i wojewódzkiej oraz Regatowej 
Reprezentacji Szczecina. W 2020 
roku zdobył brązowy medal i ty-
tuł wicemistrza Polski na Mi-
strzostwach Polski Młodzików 
BIC Techno 293. W 2021 r. zajął 

IV miejsce w Mistrzostwach Świa-
ta, VII miejsce w Mistrzostwach Eu-

ropy, IV miejsce w Mistrzostwach 
Polski oraz osiągnął sukcesy w re-

gatach krajowych. Trenuje w Centrum 
Żeglarskim w Szczecinie.

LAUREAT



Nagroda jest przyznawana za 
szeroko pojętą popularyzację 
żeglarstwa, między innymi poprzez 
działania w sferze kultury, sportu 
i turystyki,  mającą szczególne 
znaczenie dla Szczecina, Pomorza 
Zachodniego i Pomorza Przedniego. 
Nagroda przyznawana jest osobom 
fizycznym, organizacjom i instytucjom.

Popularyzator 
Żeglarstwa - Nagroda 
im. Kazimierza Haski



MAREK CZAJA - kapitan jachtowy, działacz żeglarski.          
Od 1994 roku pełni funkcję Komandora  SEJK „Pogoń” 
w Szczecinie. Dzięki jego działalności przystań klubowa 
przetrwała najtrudniejsze lata transformacji ustrojowej 
Polski, pod jego kierownictwem została rozbudowa-
na i może pomieścić 300 jachtów, stanowi ona chlubę               
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

JANE BOTHE - kapitan jachtowy i właścicielka dwóch 
zabytkowych żaglowców: „Weise Düne” - dwumasztowe-
go szkunera towarowego z 1909 roku i „Twee Gebroeders” 
-  żaglowca towarowego z 1900 roku. Organizuje rejsy 
turystyczne na Pomorzu Przednim  i wodach przybrzeż-
nych, w tym wzdłuż wyspy Uznam. Uczy dawnej żeglugi 
i popularyzuje region.

MACIEJ CYLUPA - żeglarz, sędzia regatowy, manager 
sportowy, przedsiębiorca. Organizator cyklu regat: Polska 
Liga Żeglarska, Polish Match Tour, Szczecińska Liga Re-
gatowa. Od 2007 roku zorganizował i współorganizował         
w Szczecinie szereg imprez żeglarskich. Inicjator i organi-
zator regat Polska Liga Żeglarska,  cyklicznych rozgrywek 
o Klubowe Mistrzostwa Polski PZŻ rozgrywanych corocz-
nie na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim.

NOMINOWANI



Maciej Cylupa
LAUREAT

Żeglarz, sędzia regatowy, manager sportowy, przedsiębiorca.
Organizator cyklu regat: Polska Liga Żeglarska, Polish Match
Tour, Szczecińska Liga Regatowa. Od 2007 roku zorganizował 
i współorganizował w Szczecinie szereg imprez żeglarskich, 
w tym: Szczecin Match Race - w ramach cyklu Polish Match Tour, 

rangi Pucharu Świata World Sailing, Mistrzostwa Polski w match
racingu, regaty Pucharu Świata Double WarmUp; w regionie 

zachodniopomorskim: Mistrzostwa Europy w match racingu 
2014, Mistrzostwa Świata Juniorów w match racingu 2015, 

Mistrzostwa Europy Juniorów w match racingu 2017, Mi-
strzostw Świata Optimist 2015 w Dziwnowie i inne. 

Współorganizator Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski w klasie Micro w 2017 i 2018 roku. Organiza-
tor Mistrzostw Świata w Klasie Micro w 2018. Ini-
cjator i organizator regat Polska Liga Żeglarska, 
cyklicznych rozgrywek o Klubowe Mistrzostwa 
Polski PZŻ rozgrywanych corocznie na Pomorzu 
Zachodnim i Gdańskim.  Inicjator i organizator 

Szczecińskiej Ligi Regatowej - dla amatorów. 
Założyciel Fundacji Towarzystwo Żeglarstwa 

Regatowego w Szczecinie, wspomagającej 
starty Agnieszki Skrzypulec.



To nagrodą, którą wyróżnia się imprezę 
o tematyce żeglarskiej lub inne 
nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, 
które zostały zorganizowane na terenie 
Szczecina, Pomorza Zachodniego lub 
Pomorza Przedniego. Wydarzeniem 
mogą być: regaty, uroczystości 
żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy 
i  inne.

Wydarzenie
Żeglarskie Roku



REGATY IM. LEONIDA TELIGI W MYŚLIBORZU -                
w minionym roku zorganizowano 50. edycję tych mię-
dzynarodowych regat. Ich początki sięgają 1972 roku.   
W ubiegłorocznej edycji regat brali udział także zawod-
nicy z Czech oraz Niemiec. Do rywalizacji stanęło 57 
jachtów i 69 młodych żeglarzy w klasie Optimist (grupa 
A i B) oraz Cadet.

ŻAGLE 2021. ŻEGLARSKI SZCZECIN - to wydarzenie 
wieńczyło dwuetapowe Regaty Bałtyckie zorganizowa-
ne przez miasto Szczecin wspólnie z Kłajpedą 
i Tallinnem w dniach 16 lipca do 1 sierpnia 2021 roku. 
Finał imprezy odbył się w Szczecinie, gdzie zorganizowa-
no żeglarski festyn w dniach 30 lipca – 1 sierpnia.

BAŁTYCKIE REGATY SAMOTNYCH ŻEGLARZY           
O PUCHAR „POLONEZA” 2021 - początek tych samot-
nych regat sięga 1973 roku. Ich inicjatorami byli kapita- 
nowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski. W 2021 roku 
zostały one reaktywowane w swej pierwotnej formule 
i pod historyczną nazwą. Zawodnicy rywalizowali na 
wodach Morza Bałtyckiego na tradycyjnej trasie 
Świnoujście - Christiansø - Świnoujście, Organizatorem 
regat był szczeciński Klub Żeglarzy Samotników.

NOMINOWANI



W minionym roku zorganizowano 50. edycję tych 
międzynarodowych regat. Ich początki sięga-
ją 1972 roku, a Puchar Wieczysty za zwycięstwo 
drużynowe ufundowany został w 1978 roku 
przez brata Leonida Telgi – Stanisława. Odbyły 
się w dniach 19-20 czerwca 2021 roku 
w Myśliborzu na Jeziorze Myśliborskim. 
W tej edycji regat brali udział także 
zawodnicy z Czech oraz Niemiec. 
Do rywalizacji stanęło 57 jachtów 
i 69 młodych żeglarzy w klasie 
Optimist (grupa A i B) oraz 
Cadet.

Regaty im. Leonida 
Teligi w Myśliborzu

LAUREAT



Nagroda przyznawana jest wyróżniają-
cym się trenerom, szkoleniowcom, 
instruktorom żeglarstwa i innym osobom 
wspierającym proces szkolenia żeglarzy, 
zarówno tych regatowych, jak i turystycz-
nych, będących mieszkańcami Pomorza 
Zachodniego lub Pomorza Przedniego.
 W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach wyróżnienie może być przyznane 
także za całokształt działalności w dziedzi-
nie szkolenia żeglarzy.

Trener Roku
- Nagroda im. Teodora 

Czarneckiego



ARKADIUSZ LENKOWSKI - trener, prezes Klubu 
Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie, wiceprezydent 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Od lat jego 
wychowankowie w klasie Optimist osiągają wysokie 
wyniki. Między innymi w 2021 roku zajęli czołowe pozy-
cje w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, czy 
w Mistrzostwach Świata na jeziorze Garda we Włoszech.

WOJCIECH PALUSZKIEWICZ - trener i żeglarz re-
gatowy związany z żeglarstwem sportowym od lat 
90. XX wieku. Nominowany za zasługi w stworzeniu 
pierwszej w naszym województwie sekcji żeglarskiej 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zawodnicy 
ścigają się na jachtach klasy Hansa 303 w Centrum Że-
glarskim.

ROBERT WOLNIEWICZ - instruktor żeglarstwa 
i trener klas regatowych: Optimist, Zoom8, Laser, 470. 
Od 1966 roku zajmuje się żeglarstwem wyczynowym. 
Obecnie trener w Yacht Klubie Polskim Szczecin. 
Organizator regatowych szkoleń, a także obozów 
żeglarskich dla dzieci i młodzieży w klasie Optimist.

NOMINOWANI



Arkadiusz Lenkowski
LAUREAT

Trener, prezes Klubu Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie, 
wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. 

Od lat jego wychowankowie w klasie Optimist osiągają 
wysokie wyniki. Między innymi w 2021 roku zdobyli 

w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych: I miejsce 
Filip Harasimowicz-Krysztofiak, IV miejsce Aleksan-

dra Bobrowska. Duże sukcesy osiągnęła także 
zawodniczka Maja Harasimowicz-Krysztofiak, 

zajmując I miejsce w: Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, regatach o Me-
moriał Ottona Weilanda, regatach o Puchar 
Dnia Dziecka i Nadzieja Sportu, zdobywa-
jąc 11 miejsce w rankingu tej klasy i 5 w kla-
syfikacji dziewcząt. Jego zawodnik Michał 
Jaroszek uczestniczył w Mistrzostwach 
Świata na jeziorze Garda we Włoszech.



Żeglarska Nagroda
Specjalna

im. Aleksandra Doby 

Nagroda przyznawana 
osobie, organizacji lub 
instytucji, za działalność 
związaną z żeglarstwem, 
wodą lub marynistyką, 
nie kwalifikującej się 
do przyznania wyżej 
opisanych nagród.



MAREK STRZELICHOWSKI - hydrobiolog, oceano-
graf, żeglarz, płetwonurek i podróżnik. Odwiedził około 
50 krajów na kilku kontynentach. W tym przepłynął pod 
żaglami trasę od Szczecina do Meksyku, pokonując 
w 5 osobowej załodze Atlantyk. Posiada wyjątkową 
pasję podróżowania i poznawania świata, zarówno na 
wodzie, jak i na lądzie.

ALEKSANDER OSTASZ - historyk, archeolog podwod-
ny, muzealnik, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Ko-
łobrzegu, dziennikarz. Wielokrotnie brał udział i organi-
zował wyprawy nurkowe na bałtyckie wraki statków. 
W 2021 roku organizator ekspozycji „Zabytki toru wod-
nego Świnoujście - Szczecin”, na której pokazano część 
z zabytków wydobytych w czasie trwania inwestycji 
pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – 
Szczecin do głębokości 12,5 metra”.

WILFRIED ERDMANN - wybitny niemiecki żeglarz, 
urodzony na Pomorzu Zachodnim. Autor wielu książek 
o tematyce morskiej. W czasie swojej wieloletniej, żeglar-
skiej włóczęgi po świecie dotarł do większości mórz 
i przeciął wszystkie oceany. Jako piąty żeglarz na świecie 
okrążył ziemię płynąc samotnie ze wschodu na zachód, 
i jako pierwszy, który dokonał tego w obu kierunkach.

NOMINOWANI



Aleksander Ostasz
LAUREAT

Historyk, archeolog podwodny, muzealnik, dyrektor Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, dziennikarz. Wielokrotnie 

brał udział i organizował wyprawy nurkowe na bał-
tyckie wraki statków: „Goya”, „General von Steuben”, 
„Memel”, „Schleswig-Holstein” Autor licznych wy-
staw i wydarzeń związanych z nurkowaniem, ma-
rynistyką i historią Pomorza Zachodniego. W 2021 
roku organizator ekspozycji „Zabytki toru wodnego 
Świnoujście - Szczecin”, na której pokazano część 

z zabytków wydobytych w czasie trwania in-
westycji pod nazwą: „Modernizacja toru 

wodnego Świnoujście – Szczecin do 
głębokości 12,5 m”.  Wystawa miała 
swoją premierę w Warszawie, na-
stępnie trafiła do Szczecina, Koło-
brzegu i Elbląga.



Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może 
otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza 
Przedniego, członek i wychowanek Stettiner Yacht 
Clubu i polonijny. 

Nagroda może zostać przyznana za:

• nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało 
miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzają-
cych przyznanie Nagrody;

• dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje 
się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie 
książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie 
działalności publicystycznej lub propagowanie kultu-
ry marynistycznej,  w czasie nie krótszym niż 15 lat);

• za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa 
  osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią,              

wybitną aktywność w tej dziedzinie.

Nagroda im. kapitana 
Ludomira Mączki



AGNIESZKA SKRZYPULEC - najlepsza polska 
zawodniczka w dwuosobowej, żeńskiej klasie 
olimpijskiej 470. Olimpijka z Londynu 2012, Rio de 
Janeiro 2016 i Tokio 2020. W 2021 roku wywalczyła 
wicemistrzostwo olimpijskie w klasie 470.

JERZY SZWOCH - wybitny kapitan jachtowy,          
od lat związany z Centrum Żeglarskim w Szczeci-
nie, wieloletni kapitan jachtów „Magnolia” i „Dar 
Szczecina”. Żegluje od 1970 roku, przepłynął po-
nad 70 tys. mm. Uczestnik wielu ważnych, między-
narodowych regat.

ZYGMUNT KOWALSKI - wybitny kapitan jachto-
wy, członek Yacht Klubu Polski Szczecin, Klubu      
Kapitanów Jachtowych w Szczecinie, Klubu Żegla-
rzy Samotników, dziennikarz. Jeden z najwybitniej-
szych szczecińskich działaczy żeglarskich. Uczestnik 
regat. Poprowadził około 100 rejsów pełnomorskich.

NOMINOWANI



Wybitny kapitan jachtowy, od lat związany 
z Centrum Żeglarskim w Szczecinie, wielolet-

ni kapitan jachtów „Magnolia” i „Dar Szcze-
cina”. Żegluje od 1970 roku, pływał po Mo-

rzu Bałtyckim, Północnym i Atlantyku. Jako 
kapitan odbył wiele rejsów. Na jachcie  
„Dar Szczecina” od 2006 roku uczestniczył 
w kolejnych edycjach regat The Tall Ships 
Races, pływając z młodzieżowymi za-
łogami i osiągając wielokrotnie sukce- 
sy regatowe. Prowadził rejsy szkole-

niowe dla dorosłych i młodzieży, pływał 
z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnik 
regat: Cutty Sark Tall Ships Race 1984 i 1998, 
Baltic Sail Rostok 2000, Sail Amsterdam 

2010, Sail Bremerhaven 2010, Nord Sea 
Regatta 2010, Kultur Regatta 2015 
i innych; przepłynął ponad 70 tys. Mm. 
Wraz z jachtem „Dar Szczecina” Honorowy 

Ambasador Miasta Szczecina (2013).

LAUREAT
Jerzy Szwoch


