marek dusza (3)

n Pochwaliliśmy się też jubileuszem! Redaktor naczelny Waldemar Heflich prezentuje 600. numer „Żagli”

n Mistrz Piotr Myszka wyraźnie wzbudzał
zainteresowanie miłych pań...

Przypominamy
nasze nominacje
W kategorii publikacja o tematyce
żeglarskiej
– Małgorzata Czarnomska za książkę
„Angielski dla żeglarzy”
– Ewa Skut za książkę „Pod żaglami
wśród polarnych lodów”
– Jacek Czajewski za książkę „Morze
i żagle w poezji polskiej”
– Wiesława Śleszyńska za książkę „Oczy
pełne morza”

n Laureat tej edycji – prof. Jacek Czajewski i zeszłorocznej – Wojciech Kuźnicki w przyjacielskiej pogawędce

n Krystyna Szloser (w środku) i Ewa Guttmejer
(po prawej) od wielu lat związane z „Żaglami”

Pozytywistyczna praca non-profit dla
małej żeglarskiej ojczyzny, aktywny i bogaty wkład w ogólnopolski dorobek polskiego jachtingu i konsekwentna praca nad
poszerzaniem naszego środowiska zasługują
na najwyższy szacunek i uznanie. Nagroda
trafiła w godne ręce!

goście reprezentujący pełen przekrój pokoleniowy polskiego żeglarstwa wspominali,
dyskutowali, opowiadali do późnych godzin
wieczornych.
Gdzieś w tle tej imprezy jacht Zbyszka
Gutkowskiego przecinał metę wokółziemskich regat Velux 5 Oceans, Mateusz Kusznierewicz z Dominikiem Życkim w klasie
Star walczyli o podium regat w holenderskim Medemblik, a w warszawskim Centrum Olimpijskim fetowaliśmy zdobywców
najważniejszej żeglarskiej nagrody w przekonaniu, że laureatów do kolejnych jej edycji
na pewno nam nie zabraknie!

W żeglarskich kuluarach

Po oficjalnej części goście ochoczo ruszyli
w kuluary, gdzie restauracja „Moonsfera”,
z którą współpracujemy podczas naszej
gali od lat, zastawiła bogato stoły. Przy kieliszku wina i przekąskach lub słodyczach

W kategorii żeglarski wyczyn sportowy
– Piotr Myszka za tytuł mistrza świata
w olimpijskiej klasie RS:X
– Krzysztof Małecki i Mikołaj Mickiewicz
za zdobycie mistrzostwa świata w klasie
Cadet
– Michał Burczyński za mistrzostwo
świata w bojerowej klasie DN
– Kamila Smektała za zdobycie
młodzieżowego mistrzostwa świata
w klasie RS:X
W kategorii popularyzacja żeglarstwa
– „Żeglarz” za wieloletnie wydawanie
cennego polonijnego biuletynu
żeglarskiego
– Puchar Polski Jachtów Kabinowych za
15 lat organizowania regat żeglarskich
dla amatorów
– „Szkwał” (magazyn Wr. OZŻ) za wkład
w popularyzację i rozwój polskiego
żeglarstwa



