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70 LAT MODELARNI „BLIZA” RJK PZPOW W WEJHEROWIE 

 

Założona przez Kazimierza Dzięcielskiego jesienią 1951 roku pracownia modelarska 

należy do najstarszych kół zainteresowań działających w ramach Powiatowego Zespołu 

Placówek Oświatowo-Wychowawczych, które zostały nazwane Jego imieniem w 2005 roku. 

Od września 2004 roku do chwili obecnej zajęcia w modelarni prowadzi Marek Gorlikowski, 

nauczyciel techniki, modelarz i wychowanek pana Kazimierza. 

Przez blisko 55 lat pracownia miała swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 5, ale 

w 2015 roku w związku z przepełnieniem i brakiem sal lekcyjnych należało poszukać nowego 

lokum. Dzięki staraniom władz starostwa powiatu wejherowskiego modelarnia przeniosła się 

do adaptowanych, odnowionych pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.  

Od 1999 roku, cała sfera działalności sportowej RJK „Bliza” zyskała sponsora w 

osobie pana Lecha Baranowskiego, prezesa sp. z o.o. BalexMetal, która w 2019 roku 

przechodzi w ręce nowego właściciela, a ten rezygnuje z dalszego finansowania klubu. 

Nadchodzi rok 2020, trudny ze względu na utratę środków finansowych sponsora oraz 

pandemię koronawirusa, które dezorganizują pracę modelarni i udział w regatach. W tym 

trudnym dla wszystkich okresie nie opuszczają nas jednak sympatycy i przyjaciele, dzięki 

którym udało się pozyskać datki i darowizny, przez co zespół „Blizy” aktywnie mógł 

uczestniczyć w regatach sezonu 2020/2021, utrzymując swoją wysoką pozycję w dyscyplinie 

sportu, jaką jest radiojachting.  

Obecnie modelarnia RJK „Bliza” PZPOW to 70 lat tradycji, popularyzacji 

modelarstwa okrętowego i jachtowego, wychowywania młodzieży, kształtowania zamiłowań 

oraz umiejętności technicznych. Początkowo uczestnicy zajęć zajmowali się budową modeli 

redukcyjnych statków i okrętów o napędzie mechanicznym oraz żaglowych swobodnie 

pływających, by z biegiem lat wraz z postępem technologicznym wyspecjalizować się w 

konstruowaniu jachtów żaglowych sterowanych radiem. Zajęcia realizowane są w dwóch 

grupach, dwa razy w tygodniu. I grupa – znajdują się w niej początkujący modelarze, 

budujący proste modele blokowe o charakterze wystawowym, preferowany wiek kandydatów 

– od IV klasy szkoły podstawowej. II grupa – modelarze z co najmniej rocznym stażem, 

budujący jachty żaglowe sterowane radiem. Spośród modelarzy grupy starszej oraz 
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uczestników o wieloletnim stażu formowana jest grupa klubowa o składzie 10-12 osób, 

zajmująca się sportowo radiojachtingiem. Każdego roku w sezonie żeglarskim trwającym od 

kwietnia do października, zawodnicy wejherowskiego radiojachtklubu startują w licznych 

regatach krajowych i zagranicznych (eliminacje do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski, 

Puchar Europy, Mistrzostwa Świata), osiągając znakomite wyniki. 

Imponujący jest dorobek sportowy wychowanków modelarni, którzy w okresie od 

1964 roku do końca 2021 roku zdobyli łącznie 451 medali (158 złotych) w Mistrzostwach 

Polski oraz 44 medale (9 złotych) w Mistrzostwach Świata Jachtów Żaglowych Sterowanych 

Radiem NAVIGA. Od 1997 roku, przez 25 lat z rzędu, radiojachtklub „Bliza” PZPOW  

Wejherowo w klasyfikacji rankingowej zajmuje I miejsce w Polsce. Do najbardziej 

utytułowanych zawodników należą Julian Damaszk, który od 1982 roku wywalczył 88 

tytułów mistrza i wicemistrza Polski (50 złotych), 10 medali w Mistrzostwach Świata (3 

złote) i jego syn Damian, zdobywca 35 medali Mistrzostw Polski (4 złote) i 10 medali 

Mistrzostw Świata (3 złote). Wielokrotnymi medalistami w tej dyscyplinie byli również: 

Mieczysław Muller (35 medali MP) i jego syn Mateusz (10 medali MP, 4 medale MŚ), Janusz 

Laskowski (18 medali MP), Piotr Pawłowicz (7 medali MP), Tomasz Kukowski (8 medali 

MP, 2 medale MŚ), Adam Oksiński (9 medali MP, 3 medale MŚ), Paweł Gosz (16 medali 

MP, 5 medali MŚ), Szymon Cyra (5 medali MP, 3 medale MŚ), Jędrzej Rutz (10 medali MP, 

2 medale MŚ), Karol Klawikowski (6 medali MP, 1 medal MŚ), a z najmłodszego pokolenia 

juniorzy: Kacper Konkol (13 medali MP, 1 medal MŚ), Błażej Dąbrowski (8 medali MP), 

Artur Mroske (7 medali MP), Igor Pawłowicz (8 medali MP) i jego brat bliźniak Błażej 

Pawłowicz (6 medali MP). W kategorii jachtów żaglowych pływających swobodnie 12-

krotnym medalistą Mistrzostw Polski był Marek Gorlikowski. Natomiast w kategorii modeli 

redukcyjnych statków i okrętów o napędzie mechanicznym – Andrzej Mucha (12 medali) i 

Zbigniew Bulczak (9 medali). Wśród zawodników odnoszących sukcesy na arenie krajowej, 

którzy jako pierwsi dostosowali jednostki o napędzie mechanicznym do sterowania radiem, 

znajdował się Lech Baranowski, prezes spółki BalexMetal, finansującej przez 20 lat 

działalność sportową radiojachtklubu. Swój azyl w „Blizie” na długie lata znalazł weteran i 

jeden z najbardziej zasłużonych dla polskiego radiojachtingu modelarzy – Grzesław Suwalski, 

multimedalista Mistrzostw Polski i Świata, wychowawca młodzieży i trener kadry narodowej. 

Od listopada 1971 roku najmłodszych modelarzy oraz uprawiających radiojachting 

wspiera organizacyjnie Klub Seniorów złożony z sympatyków i byłych długoletnich 

uczestników. Nadana modelarni nazwa „Bliza” oznacza w języku kaszubskim latarnię 

morską, która miała symbolizować jej rolę w regionie oraz akcentować związek z Ziemią 
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Kaszubską. Od 1990 roku klub jest organizatorem najstarszej w Polsce imprezy cyklicznej – 

rozgrywanych co roku w ostatni weekend września, zawodów pod nazwą Regaty 

Zakończenia Sezonu. W tych zawodach Wójt Gminy Wejherowo jest fundatorem Pucharu 

Przechodniego, a Starosta Powiatu – Pucharu Polski dla najlepszego juniora, seniora oraz 

klubu w klasyfikacji rankingowej za dany rok. Od 1994 roku, na przełomie maja i czerwca 

odbywają się ogólnopolskie regaty, w ramach których rozgrywany był Memoriał Wacława 

Mroske, a od 2005 roku Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego – autora książek i 

niezliczonych publikacji o modelarstwie i radiojachtingu, sędziego, aktywnego działacza oraz 

kreatora zmian organizacyjnych Krajowej Sekcji Żagli RC, ale przede wszystkim 

wspaniałego instruktora i wychowawcy wielu pokoleń modelarzy, twórcy sukcesów RJK 

„Bliza” na arenie krajowej i międzynarodowej.  

Zawodnicy radiojachtklubu biorą również udział w imprezach promujących miasto, 

region, PZPOW i sponsorów poprzez udział w programach telewizyjnych, np. Lato z TV 

GDAŃSK oraz w pokazach z okazji Dni Gdańska, Światowego Zlotu Żaglowców Baltic Sail 

Gdańsk, Gdynia Sailing Days, Światowych Dni Morza i odbywających się w Gdyni targach 

„Wiatr i Woda”. Dużym wyróżnieniem było przyznanie modelarni RJK „Bliza” PZPOW w 

maju 2007 roku przez Młodzieżową Radę Miasta Wejherowa honorowego tytułu „Małej 

Andzi” za dotychczasową działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Laureatami plebiscytu 

„Złotej 10” najlepszych sportowców powiatu wejherowskiego zostawali: Julian Damaszk, 

Damian Damaszk, Mieczysław Muller, Andrzej Becker, a w kategorii „Młodych Talentów” – 

Mateusz Muller, Paweł Gosz, Jędrzej Rutz, Szymon Cyra, Karol Klawikowski, Kacper 

Konkol. Wyróżniający się wychowankowie „Blizy” nagradzani byli przez władze powiatu i 

miasta Wejherowa oraz przez ministra sportu – w tym zdobywca 10 medali Mistrzostw 

Świata, Julian Damaszk, uhonorowany został dwukrotnie odznaką „Zasłużony dla sportu”. 

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych szeroko opisaną przez Kazimierza 

Dzięcielskiego historią modelarni RJK „Bliza” odsyłam do monografii pt. „Droga do medali” 

oraz kronik modelarni 1951-2021 dostępnych w izbie poświęconej Jego pamięci w budynku 

PZPOW przy ul. 3 maja 49A. 

Mijające 70 lat działalności modelarni „Bliza” na terenie Wejherowa, związanej 

trwale z placówką oświatową było możliwe dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wielu osób i 

instytucji, którym chcę serdecznie podziękować w imieniu wszystkich jej uczestników. 

 

Marek Gorlikowski 

Wejherowo, grudzień 2021 


