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bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody 95-1ecia Yacht Klubu Polski Gdynia. Niestety,
wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwalaią mi wziąć udziału w uroczystości. Zdaję sobie sprawę
jak ważna jest to chwila, nie Ęlko dla środowiska żeglarskiego w Gdyni, ale i w całym województwie
pomolskim. 95 lat działalności, często w bardzo trudnej, by nie powiedzieć niesprzlającej
rzeczywistości, to wspaniałe dziedzictwo, ale też tradycja, która zobowiązuje. Zobowiązuje do tego,

by pamiętać o chlubnej przeszłości, stawiać czoła wymaganiom teraźniejszości i wychodzić
naprzeciw temu, co przyniesie przyszłość.

Gdy w grudniu r9z4 roku kilku żeglaIzy na czele Z Antonim Aleksandrowiczem, pierwsz}rm

prezesem Polskiego Zvnązku' Zeglarskiego, zaldadało Yacht Klub Polski, przyświecał im cel
rozwinięcia polskiego jachtingu morskiego. Szybko powołano więc do życia Oddział Morski Yacht
I(ubu Polski w Gd1.rri, a jego pierwszym komandorem został ówczesny komandor Marynarki
Wojennej Józef Unrug. Zołnierska konsekwencja przyniosła zakładany efekt - polskie żeglarstwo

morskie szybko rozkwitło, na bałtyckich wodach widzieliśmy coraz więcej żagli, pojawiV się

pierwsze sukcesy organizaryjne i spoltowe, jak choćby organizacja pierwszych regat pełnomorskich
na trasie Gdynia-Bornholm, w których zwyciężyŁ ldubowy jacht ,,Witeź" dowodzony przez kapitana
Michała Laudańskiego. Warto też sięgnąć pamięcią do roku 1939, kiedy to tuż przed wybuchem
II Woiny Światowej jacht YKP Gdynia ''Admirał'' prowadzony ptzez porucznika Jerzego Juraha-
Giedroycia zwyciężyl w regatach Round Gotland. Było to pierwsze w historii międzynarodowe

zwycięstwo polskiego jachtu.

Ęnamiczny rozwój przerwała wojenna pożoga, która nie oszczędziła członków klubu.

Dzisiaj, w 95. rocznicę powstania Yacht Klubu Polski Gdynia warto zdobyc się.na chwilę refleksji nad

drogą, którą przeszliśmy, nad zmieniającą się rzecąrwistością, w której od tylu lat funkcjonujemy.

I choć dzisiaj musimy mierzyć się z zupełnie innymi problemami niż kilkadziesiąt lat temu,

to pamięć o wspaniałej historii zawsze dodaje moĘwacji do działania' oby nigdy tej moĘwacji
Wam, członkom tego wspaniałego Klubu nie zabrakło'



Iestem niezwykle dumny, że w ramach klubowej działalności kontr7nuujecie te chlubne
tradycje i wymiernie przyczyniacie się do rozwoju polskiego żeglarstwa. Życzę Wam dalszych lat
rozwoju, sukcesów i tego, co przez te 95 lat działalności zawsze Wam towarzyszyło i czego wiele
klubów żeglarskich w Polsce Wam zazdrości - radości ze wspólnego działania, saĘsfakcji
z możliwości realizowania swojej pasji i dumy z tego, że potlafiliście stworzyć prawdziwą, żeglarską
wspólnotę.
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