
 
 
 
 

 

 

Pełnomorskie regaty o historycznym tle powracają! 

 

Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego były od końca lat 50. XX wieku największymi regatami w 

Polsce i jednymi z największych regat południowego Bałtyku. Po latach przerwy, dzięki inicjatywie 

Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, powracają, by przypomnieć wszystkim o wyjątkowej 

historii regat i znów połączyć ze sobą miłośników żeglarstwa.  

 

 

Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego zorganizowano w 1958 roku jako pierwsze po wojnie polskie regaty morskie. 

Były wielkim festiwalem żeglarstwa w różnych klasach, a zmagania toczyły się nie tylko na Bałtyku (wyścig 

główny), ale i na Zatoce Pomorskiej, czy wodach Zalewu Szczecińskiego. Ich uczestnikami byli żeglarze z 

Czechosłowacji, Danii, NRD, RFN, Polski, Szwecji, Węgier, ZSRR - w tym nadbałtyckich republik radzieckich: 

Litwy, Łotwy, Estonii. W najlepszym okresie startowało w nich około 300 jachtów. 

 

Pomysłodawcą Międzynarodowych Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego był Kazimierz Haska (1912-1976) - 

jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, pierwszy prezes Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Z zawodu 

artysta rzeźbiarz, plastyk, konserwator zabytków. W kreowaniu Regat połączył swoje pasje, tworząc nie tylko 

wyjątkową imprezę żeglarską, ale również projektując puchar, będący główną nagrodą dla zwycięskiej załogi, a 

przez lata tworząc także plakaty reklamujące Regaty czy pamiątkowe medale. 

 

W 2014 roku odbyła się ostatnia XXXII edycja regat (w ramach II Regat Zachodniopomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego Bakista Cup), zorganizowano wówczas jeden wyścig na trasie Darłowo - Świnoujście z okrążeniem 

duńskiej wyspy Christiansø. Nagrodę Główną otrzymał Tomasz Piasecki, na s/y „Bryza 33”, MKS „Bryza” 

Goleniów; zakończenie regat odbyło się w Porcie Jachtowym w Świnoujściu. Od tego czasu, ze względu na 

kłopoty finansowe, organizacja Regat została wstrzymana.  

 

Te wyjątkowe Regaty wskrzesza teraz ZOZŻ, chcąc nadać im należytej rangi i oprawy. XXXIII edycja odbędzie 

się w dniach 8-12 czerwca. Załogi będą rywalizować o prestiżowy Puchar Gryfa Pomorskiego na trasie: 

Świnoujście – Arkona – Falsterbo – Christianso – Świnoujście. 

 

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

 

 

 

https://regatygryfa.pl 

 

Więcej informacji na temat Regat udzielają: 

 

Komandor Regat - Grzegorz Dobies, gdobies@zozz.org, tel. +48 695 355 225 

 

Prezes ZOZŻ - Marcin Raubo, mraubo@zozz.org, tel. +48 605 200 400 

https://regatygryfa.pl/

