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Koleżanki i Koledzy Żeglarze, 
w zaprezentowanym przed kilkunastoma dniami 
manifeście przedstawiłem zarys strategii rozwoju 
polskiego żeglarstwa oraz ogólną wizję 
wzmocnienia PZŻ. Dziś chciałbym zaprezentować 
pierwszą porcję szczegółów dotyczących 
pomysłów zawartych w moim manifeście.  

Tylko działając razem, w jednej załodze, możemy ustawić Związek na 
właściwym kursie - kursie na rozwój polskiego żeglarstwa.  

Poniżej przedstawiam kilka wybranych, konkretnych projektów, do 
których realizacji niezbędne będzie nasze wspólne działanie - całego 
żeglarskiego środowiska.   

PROMOCJA i UPOWSZECHNIANIE ŻEGLARSTWA 

Program „Szkoła PZŻ” 

W ramach działań na rzecz promocji żeglarstwa 
oraz integracji środowiska żeglarskiego 
uruchomimy program „Szkoła PZŻ”. 
Zaszczepimy naszą pasję  
w młodym pokoleniu. Korzystając z pomocy 
zawodników, byłych i obecnych mistrzów, 
rozpoczniemy od organizacji serii spotkań  

 DOTARCIE DO min. 100 000 DZIECI i MŁODZIEŻY Z CAŁEJ POLSKI 

 INSPIRACJA ŻEGLARSKA DZIECI i MŁODZIEŻY 

 EDUKACJA RODZICÓW PRZYSZŁYCH ADEPTÓW ŻEGLARSTWA 
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w szkołach i zainteresowania młodzieży tematyką wodną. Będziemy 
spotykać się także z rodzicami, pokazując korzyści edukacyjne i 
wychowawcze, jakie daje młodzieży żeglarstwo. Program będzie 
realizowany przy szerokim udziale i wsparciu dla Klubów i Okręgowych 
Związków Żeglarskich.	 

Projekt “Rozwój Klubów Żeglarskich”  
 wsparcie dla Klubów zrzeszonych w Związku 

 

 

We współpracy ze sponsorami wdrożymy projekt z zakresu 
upowszechniania żeglarstwa, aktywizujący kluby i sekcje żeglarskie na 
niespotykaną do tej pory skalę na terenie całego kraju.  

Program “Rozwój Klubów Żeglarskich” będzie wspomagał działania 
związane  
z pozyskaniem dotacji,  sponsorów, zakupów sprzętu, a także doszkalania 
kadry instruktorskiej i promocji.  

Sprawimy, że udział w projekcie stanie się synonimem jakości i magnesem 
przyciągającym do klubów dzieci, młodzież oraz lokalnych i 
ogólnopolskich sponsorów.  

 

 

 ZAJĘCIA SPORTOWE 

 IMPREZY SPORTOWE 

 OBOZY SPORTOWE 

 PROMOCJA  

 SZKOLENIE KADRY 

  ZAKUPY SPRZĘTU          	
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POPRAWA WIZERUNKU PZŻ 

Zadaniem projektu będzie poprawa wizerunku 
Związku wśród żeglarzy,  
w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz 
nieustanne wzmacnianie naszej pozycji wśród 
organów administracji państwowej. 
Długofalowym efektem będzie również 
włączenie do struktur krajowych  
i międzynarodowych organizacji sportowych, 

jeszcze liczniejszej grupy przedstawicieli środowisk żeglarskich.  

Jako Wiceprezydent EUROSAF zapewnię szeroką współpracę w zakresie 
organizacji imprez żeglarskich i wspólnych szkoleń z naszymi europejskimi 
partnerami.  

Wzmocnię współpracę z mediami powołując zespół do spraw komunikacji  
i public relations, który wspomagać będzie działania Klubów i 
Okręgowych Związków. 

Wzmocnienie wizerunku PZŻ będzie ważnym krokiem na drodze do 
popularyzacji żeglarskich idei i wartości na szczeblach lokalnych.                 
W dłuższej perspektywie pozwoli także zachęcać sponsorów i skuteczniej 
starać się o krajowe i zagraniczne dotacje - na czym skorzysta całe polskie 
żeglarstwo. 

Wspólnie obierzmy kurs na rozwój polskiego żeglarstwa. 

W kolejnym liście przekażę Państwu więcej szczegółów o naszych planach.       

Z żeglarskim pozdrowieniem 

 

 

Zapraszam do obejrzenia: https://tomaszchamera.org 


