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Spośród młodszej kadry, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-

dziesiątych, wyłoniony został następny Zarząd Sekcji  na czele 

którego stanął Ryszard Mischke, kierujący jej pracami (do 1963 

roku) przy pomocy Stanisława Daszkiewicza i Włodzimierza 

Szlachcica, a po nim - na lata 1964/1966 - pałeczkę przejął Jan 

Żukowski. Główne zadania - tak jak w latach pionierów - to 

utrzymanie i poszerzenie zaplecza i bazy sprzętowej, szkolenie 

młodych i licznie zgłaszających się do Sekcji adeptów żeglarstwa, 

ciągłe zabieganie o finanse i poparcie decydentów zakładowych. 

 

 

Starania o poszerzenie bazy przyniosły określony skutek: z baraku 

ustawionego wzdłuż brzegu jeziora przenieśli się żeglarze do 

wspomnianej wyżej,  leżącej ok. 30 m na północ od wyżej opisa-

nego baraku, bazy po Bydgoskiej Budowlance. 

 

Był to solidny barak drewniany, o wymiarach 15 m x 6 m x 4 m, 

szczytem zwrócony do wody i pomostu dla sprzętu pływającego. 

Wewnątrz mieścił dwa pomieszczenia dla załogi: sekretariat i 

szatnię, oraz hangar  dla sprzętu pływającego, mini-magazynek i 

żaglownię. „Podłogę” w hangarze stanowił piasek plażowy, który 

w czasie malowania polewano wodą, aby ograniczyć kurz. Całość 

była często zalewana w okresie wiosennego przyboru jeziora, tak 

że z konieczności prace remontowe rozpoczynano dość późno, po 

ustąpieniu wysokiej wody. Pojemność tegoż „hangaru” była tak 

skromna, że w miarę przybywania sprzętu trzeba było mocować 

go na linkach do konstrukcji dachu, aby móc pomieścić w środku 

jak najwięcej.  

 

 

 iędzy barakiem w którym było pierwsze pomieszczenie 

żeglarzy, a „starą przystanią” usytuowano tzw. „grzy-

bek taneczny” tzn. kawałek wybetonowanego placu i 

podwyższenie dla orkiestry, który w święta ludowe czy państwowe 

wypełniał się tłumami spragnionych rozrywki janikowian. 
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bok baraków i grzybka znajdowała się rozległa plaża, co 

w powiązaniu z czystą jeszcze na początku wodą powo-

dowało, iż na plażę tą ściągali nie tylko mieszkańcy Jani-

kowa, ale i okolicznych miejscowości z Inowrocławiem na czele.  

 

 

udka ratownika, boisko do siatkówki i wypożyczalnia ka-

jaków dopełniały reszty i stanowiły doskonałe uzupełnie-

nie obiektów żeglarskich, tworząc razem ośrodek aktyw-

nego wypoczynku dla mieszkańców Janikowa i tych wszystkich, 

którzy zechcieli tu przyjść.  

 

 

„Stara przystań”, funkcjonująca  do momentu spiętrzenia jeziora 

w roku 1975, pozostała w pamięci wielu janikowian, a także że-

glarzy janikowskich rozproszonych dziś po Polsce i świecie, jako 

jedno z piękniejszych miejsc. To właśnie tu zdobywali swe pierw-

sze szlify żeglarskie, tu po raz pierwszy smakowali zapach wody i 

szum wiatru, tu zdobywali pierwsze życiowe doświadczenia, i to 

nie tylko te żeglarskie. Tu nabywali sił i umiejętności, które póź-

niej przydawały się w życiu. Rozwijane na przystani zamiłowanie 

do wiatru i wody bywało często bodźcem do podjęcia decyzji o 

zostaniu marynarzem - zarówno tym morskim (patrz Zenek Woź-

niak), jak i też śródlądowym (Irek Bultrowicz czy Jacek Stróżyń-

ski). 

 

a ławkach ustawionych na pomoście przed hangarem i 

na wyjętych z motorówek fotelikach siadywało bractwo 

w ciepłe, letnie wieczory po zakończonym pływaniu, czę-

sto przy szklaneczce cienkiego winka i wiodło długie, ciągnące się 

do późnych godzin nocnych dysputy o żeglarskich przygodach, 

odbytych i nie odbytych jeszcze rejsach i spływach, zgodnie ze 

starą zasadą, która mówi, iż każdy rejs przeżywamy po trzykroć: 

raz go planując, raz realizując, i raz wspominając, przy czym nikt 

jeszcze nie udowodnił, że ten „środkowy” raz jest najważniejszy! 

O 
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  ównież w jesienne i zimowe niedziele malutki „sekreta-

riat” nie mógł pomieścić chętnych do spotkania przy her-

bacie, czy wchodzącej dopiero w modę, kawie. Przy sto-

liczku pod oknem tłoczyli się karciarze (królowała wieczna nauka 

gry w brydża) a przy zielonym, roboczym stole skupiała się nie 

grająca i nie kibicująca reszta, rozwiązując krzyżówki lub studiu-

jąc zaległe komunikaty okręgowe. Bywały też i mini zawody spor-

towe w podnoszeniu sporządzonej systemem gospodarczym sztan-

gi. Nagrodą bywała często szklanica grzańca, uznanie kolegów 

lub (tak, tak) zdjęcie atrakcyjnej dziewczyny. 

 

 ednak prawdziwe spotkania towarzyskie odbywały się z 

okazji otwarcia i zakończenia sezonu żeglarskiego, imienin, 

czy popularnych świąt państwowych - hucznie wówczas ob-

chodzonych - np. 1 Maja. W święto takie, po pochodzie czy innych 

oficjalnych ceremoniach, wszyscy spotykali się na przystani.  Za-

łogi ruszały do łodzi, a starszyzna i członkowie wspierający oraz 

goście po krótkiej „przejażdżce” na wodzie siadali do malutkie-

go, ale suto zastawionego stoliczka w „sekretariacie” lub (z po-

wodu braku miejsca) na dworze, i dyskutowali o roli żeglarstwa w 

środowisku lub też o innych, nie mniej ważkich tematach. 

 

 

Również w sprzęcie pływającym nastąpiła poprawa. Posiadaną 

flotyllę składającą się z kilera, omeg i piratów zasiliły  zakupione 

w roku 1962, w liczbie 3 sztuk  kadety - łódki regatowe dla młod-

szych żeglarzy. 

 

Nową formą szkolenia praktycznego na stopnie żeglarza i sternika 

jachtowego stały się obozy żeglarskie, organizowane poza macie-

rzystą przystanią, na których prowadzono intensywne szkolenie, w 

oparciu o własny sprzęt i własną kadrę, a przy finansowej pomo-

cy Klubu, bądź Zakładów Sodowych. 
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W latach sześćdziesiątych obozy te odbywały się nad Jeziorem 

Ostrówce, w pobliżu miejscowości Wiktorowo, na terenie Leśnic-

twa Niedźwiedzi Kierz.  

 

Była to nie tylko intensywna szkoła żeglarskiego rzemiosła, ale 

także prawdziwa „szkoła przeżycia”. Zakwaterowani w namio-

tach,  kadra i uczestnicy, nie posiadali żadnych z dzisiejszych wy-

gód i usprawnień. Pływali, uczyli się żeglarskich piosenek, pełnili 

warty, gotowali jedzenie na ognisku, a w żywność zaopatrywali 

się sami, robiąc wypady do pobliskich Jadownik lub Barcina.  

 

Aprowizacja - co to znaczyło w owych czasach, to wiedzą tylko 

Ci, którzy w tych obozach uczestniczyli i zbudzeni „w środku no-

cy” musieli płynąć łódką na drugą stronę jeziora do Jadownik, 

aby tam załapać się na poranny autobus do Barcina i stanąć w 

porę w kolejce po chleb czy inne produkty. Odstawszy swoje i ku-

piwszy co było akurat do „dostania” wracali po południu tą samą 

drogą do obozu, a jutro czy pojutrze  ich koledzy zaczynali rzecz 

od nowa. 

 

 

 
 


