
Jubileusz KŻ „Żagiel” w Piłe 

W ostatnią sobotę sierpnia 2021r. Klub Żeglarski „Żagiel” w Pile obchodził Jubileusz 60 lecia 

działania. Jubileuszowa impreza odbyła się w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń Wlk. Rozpoczęła 

się od towarzyskiego pływania pod żaglami.  
 

Na zdjęciu po prawej stronie otwarcie uroczystości, odprawa 

uczestników „jubileuszowego” pływania na terenie obok Baru 

„Smak” 

 
 

Na fot. po lewej „Kapitanat” 

obchodów 60 lecia KŻ 

„Żagiel” 

 

Niestety wiatr na Bytyniu  

(podobnie jak na wielu 

akwenach w Polsce) w 

sobotę 28.08.2021 r. nie dopisał co widać na foto obok. 

Nie wszyscy zdecydowali się na otaklowanie jachtów i 

wypłynięcie na wody Bytynia. Kilka „odważnych” załóg 

jednak znalazło się.  

 
I tak na marginesie! Warto dodać, że była to pierwsza w tym roku zorganizowana forma żeglowania 

na Zat. Drzewoszewskiej i chyba w tym sezonie ostatnia. Jak wiadomo Zarząd pilskich zakładów 

Signify Poland Sp.z o.o. udostępnił w sezonie 2021 swój ośrodek w Drzewoszewie tylko dla 

pracowników i rodzin pracowniczych tego zakładu. Przykre. Dla przypomnienia – ośrodek ten powstał 

jako żeglarski! Tym samym organizatorzy wszystkich wrześniowych regat w Drzewoszewie, ze względu 

na brak bazy zakwaterowania, zostali zmuszeniu do odwołania swoich tradycyjnych wrześniowych 

imprez po żaglami. 

 

Było też sympatyczne doskonale zorganizowane, okazjonalne jubileuszowe spotkanie 

żeglarskie w znanym wszystkim żeglarzom drzewoszewskim Barze „Smak”. Uroczystości 

jubileuszowe zakończyła żeglarska zabawa przy muzyce, nie brakowało szant, było też 

ognisko. Podczas jubileuszowego spotkania prowadzonego przez Kol. Krzysztofa 

Bartkowiaka Prezesa Klubu od lipca 2021 r. nie zabrakło też oficjalnych wystąpień 

zaproszonych gości. Rys historyczny KŻ „Żagiel” Piła - od powstania w 1961 r. nad Jez. 

Płotki w Pile do lat współczesnych już nad Jez. Bytyń Wlk. przedstawił „w pigułce”, bardzo 

interesująco Kol. Andrzej Radomski jeden z założycieli Pilskiego OZŻ, wieloletni Prezes 

Pilskiego OZŻ i obecnie członek Zarządu oraz szef Komisji Historii Pilskiego OZŻ. Było 

sporo o ciekawej, okresami trudnej historii pilskiego „Żagla”. Zaprezentowane zostały 

sylwetki czołowych żeglarzy związanych z działalnością KŻ „Żagiel” jak również żeglarskie 

charakterystyki wszystkich dotychczasowych Prezesów. Kol. Andrzej 

Radomski reprezentował podczas Jubileuszu obecnego Prezesa 

Pilskiego OZŻ Kol. Andrzeja Kotwickiego, który ze względu na 

konieczną obecność na równolegle odbywających się Żeglarskich 

Mistrzostwach Pilskiego OZŻ w klasach sportowych w Chodzieży, nie 

mógł dojechać do Drzewoszewa. 
  

Na fot. po lewej Kol. A. Radomski wręcza Kol. K. Bartkowiakowi Prezesowi 

KŻ Żagiel” Piła pamiątkowy barometr żeglarski ze specjalną tabliczką od 

Zarządu Pilskiego OZŻ i Komisji Historii Pilskiego OZŻ.  



Okolicznościowe wystąpienie miał też Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu Wałeckiego 

reprezentujący na uroczystości Bogdana Wankiewicza, Starostę Wałeckiego. KŻ „Żagiel” 

Piła z okazji Jubileuszu otrzymał też okolicznościowy grawerton Starosty Wałeckiego. 

Usprawiedliwił swoją nieobecność na Jubileuszu „Żagla” Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, 

sojusznik działalności Klubu. Niestety ze względu na stan zdrowia w uroczystościach nie 

mógł wziąć udziału Kol. Aleksander Majerowicz, jeden z założycieli klubu, niewątpliwie 

przez wiele lat „spiritus movens” i jego wieloletni Prezes. Obecnie Kol. Olek jest najstarszym 

żeglarzem na terenie działania Pilskiego OZŻ, ma dopiero… 86 lat! Były też liczne 

wyróżnienia dla szczególnie aktywnych członków klubu jak również przyznano 

okolicznościowe tytuły „Przyjaciel Klubu” 

 
Na zdjęciach obok grawerton „Przyjaciel Klubu” 

odbiera Kol. Andrzej Radomski dla Pilskiego OZŻ 

oraz Elżbieta i Kazimierz Chabowscy od lat 

„szefujący” Barowi „Smak” w Drzewoszewie.  

 
Wszystkie fotki w nin. artykule wybrane zostały z 

galerii autorstwa Grzegorza Fryca (wielkie dzięki!) 

  

 

 

Należy niewątpliwie docenić i pochwalić inicjatywę KŻ „Żagiel” w Pile organizacji swojego 

pięknego Jubileuszu, którego 60 letnie – szczególnie te dobre - tradycje niewątpliwie 

zobowiązują. Życzmy wszystkim członkom klubu z Zarządem udanej działalności żeglarskiej 

w następnych 60 leciach! Pomyślnych wiatrów i stopy….! 

 

 


