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Z wykształcenia ichtiolog. Z żeglarstwem związany od przeszło 50 lat. Przygodę 

z regularnymi startami w regatach i budowaniem jachtów rozpoczął w czasie 

studiów. Od tamtej pory był wielokrotnym zwycięzcą Grand Prix Warszawy w 

klasach 730, Open, T3 i Tango. 

 

W latach 1979-1986 oraz 1995-2005 wiceprezes WOZŻ ds. Turystyki i 

śródlądzia. W 1992 roku założył Warszawskie Towarzystwo Regatowe (WTR)  - 

Fundacja, którego nieustannie był prezesem lub wiceprezesem. Po 

rozwiązaniu Fundacji, w 1997 roku założył Stowarzyszenie WTR, któremu 

prezesuje. Współzałożyciel i członek Zarządu klasy Tango. 

 

W ramach rozwoju swych umiejętności regatowych, w 1981 roku uzyskał licencję sędziego żeglarstwa PZŻ kl. II, w 

1996 - licencję klasy I. Corocznie sędziuje kilka regat - przede wszystkim jako sędzia główny, choć woli startować. 

Aktywnie bierze udział w kursach i egzaminach przyszłych sędziów żeglarstwa. Pozostałe uprawnienia: żeglarz 

jachtowy - 1970 r, sternik jachtowy - 1974,  sternik motorowodny - 1995, starszy sternik motorowodny - 1999, 

młodszy instruktor żeglarstwa - 2000. 

 

Jako szkutnik zbudował ponad 50 jachtów różnych typów: Mach 600, Mak 606, 707, GT, Spark, Aster, Mors, Sasanka 

600, 650, 660, Sportina 600, Tango 730, 780, Family, Aeroskrzat, a także innowacyjne konstrukcje takie jak 6,5-

metrowy Skalar z obłogów oraz 7,3-metrowy Aeroskrzat "one off" z pianki (bez formy). Na wielu budowanych i ciągle 

udoskonalanych przez siebie jachtach startuje osobiście, wciąż odnosząc sukcesy. 

 

Obecnie prowadzi również własną firmę czarterowo-szkoleniowo-szkutniczą Blue Yacht >>, w ramach której m.in. 

organizuje  dla młodzieży, rejsy regatowo-turystyczne na Mazurach, z pasją przekazując swoją wiedzę.  Imprezy te 

odbywają się na jachtach Tango i Aeroskrzat, należących do wąskiej elity najszybszych mieszkalnych jachtów, 

zajmujących najwyższe miejsca w regatach. 

 

Statystyka regatowa do końca 2016: 

starty w regatach -  414 

wyścigów – 1474 

puchary – 240 

Mistrzostwa Warszawy – 15 

Grand Prix Warszawy – 21 

Mistrzostwo Polski – 5 

imprezy przesędziowane – 143 

 

Od 2011 roku współpracuje z Pro-Skippers Group Sp. z o.o. przy organizacji regat oraz regatowych kursów 

szkoleniowych na Zalewie Zegrzyńskim k. Warszawy. 

 

W 2017 roku mija jego 52 wiosen uprawiania żeglarstwa, w tym 42 wiosen regatowych. 


