
Życiorys żeglarski Zygfryda  Perlickiego 
 
 

Zygfryd Perlicki urodził się 26.01.1932 roku w Gdyni.  
 
     Fot. Jacht „Czuj Duch” w 1947 r 
 
 
Jego przygoda z żeglarstwem 
rozpoczęła się kiedy miał 13 lat  
i w kwietniu 1945 r. wstąpił do 
drugiej morskiej drużyny 
harcerskiej. W Harcerskim 
Ośrodku Morskim (HOM) już po 
miesiącu wypłynął na Zatokę 

Gdańską na wyremontowanej własnymi siłami niemieckiej jolce (15 m2 żagla).W HOM-ie 
zdobył też pierwsze stopnie żeglarskie (w 1945 -żeglarza, w 1946 - sternika jachtowego). Po 
likwidacji HOM-u w 1947 r. wstąpił do Jacht Klubu ZRYW, gdzie pływał na jachtach Masy 
Konik i gdzie w 1948 zdobył sternika morskiego. Po likwidacji ZRYW-u był członkiem 
L.P.Ż., obecny Jacht Klub GRYF. W tym samym roku rozpoczyna pracę w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie zapisał się do Jacht Klubu Stal, w którym to klubie, jest 
członkiem do chwili obecnej. Stopień Jachtowego Kapitana uzyskał w 1954r. 

1952 Zyga Perlicki zaczyna uprawiać żeglarstwo regatowe. Wygrywa Mistrzostwa 
Okręgu Gdańskiego oraz zajmuje 4 miejsce na pierwszych Żeglarskich Mistrzostwach Polski 
Jachtów Morskich, 1953 powtórnie wygrywa Mistrzostwa Okręgu i zajmuje 2 miejsce  
w Mistrzostwach Polski Jachtów Morskich.,1954 - 56 wygrywa trzykrotnie Mistrzostwa 
Polski Jachtów Morskich. 

 
 
Fot. Z.Prelicki z J.Sieradzkim na Starze w 
1954 roku 
 
 
1956 po raz pierwszy startuje  

w regatach zagranicznych, gdzie razem  
z Juliuszem Sieradzkim zajmują  
2 miejsce w klasie Star. 
1957- otrzymuje tytuł Mistrza Sportu. 

 
 

 
 
 
Fot.Kpt. Perlicki  powraca z regat w Kieler Woche 
 
 
 
Rok 1957 to pierwszy występ polskiego jachtu 

po II wojnie światowej w Kieler Woche. Startując na 
jachcie "Kapitan" wygrywa wszystkie wyścigi /trzy 
wyścigi zatokowe, wyścig -100 Mm Rund  



um Fehmarn oraz regaty Kiel - Visby/ zdobywając 5 pucharów w tym Puchar Bałtyku i 
Puchar Berty Krupp. Było to pierwsze zwycięstwo jachtu nie niemieckiego w 75-letniej 
historii rozgrywania tych regat 

 
 
 
Fot. Jacht „star „Sirocco” w 1960 roku 
 
 
1958 na międzynarodowych regatach 

przesiadkowych w klasie Star na Balatonie zajmuje 
pierwsze miejsce. Ten rok to także starty na Starze  
i wygranie eliminacji o nowego Stara amerykańskiego, 
który otrzymuje na gwiazdkę 1959 roku. Rozpoczyna 
intensywne treningi już zimą na Zatoce Gdańskiej. 

W 1960 Startuje na ''Kapitanie", między innymi 
wygrywa bezwzględnie i po przeliczeniu 
Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej z 12 
godzinną przewagą na mecie na trasie Oland Sodra 
Grund - Ustka - Gdynia. Jednocześnie zaczyna startować 
w klasie olimpijskiej Star. 

W 1960  roku odbywa się olimpiada  
w Neapolu. Wszystkie minima olimpijskie załoga Perlickiego wypełnia powyżej norm a w 
przedolimpijskich regatach w Marsztrand /Szwecja/ zajmują drugie miejsce, wygrywając 
między innymi z Tymirem Pinieginem, późniejszym mistrzem olimpijskim, który w Szwecji 
był 8-my. Niestety polskie władze skreślają żeglarstwo z udziału w olimpiadzie /brak 
funduszy/. 

 
 
Fot. Z. Perlicki na „Starze” 1960 rok 
 
 
W 1960-66 wygrywa rokrocznie Mistrzostwa Polski  

w klasie Star oraz wszystkie regaty w kraju. W regatach 
zagranicznych (Szwecja, ZSRR, NRD i NRF) w pierwszych 
dwóch latach zajmuje miejsca w pierwszej piątce,  
w następnych latach w pierwszej dziesiątce, a w ostatnim 
starcie na Mistrzostwach Świata w kl. Star /Kiel-66r./ zajął 27 
miejsce na 108 startujących. Zaznaczyć jednak trzeba, że cały 
czas pływał na jedynym żaglu z 1959 roku. 

1967-69 pływa na Dragonie. , a w 1969 roku PZŻ 
przydziela Perlickiemu Solinga. 
1970 trenuje codziennie przez okres 5-ciu miesięcy  

w Cetniewie, jednak bez startu w regałach. 
W 1971 wiosną na treningu przy silnym wietrze i dużej fali na redzie Władysławowa 

Soling zostaje rozbity przez falę i tonie. Dzięki przychylności Prezesa PZŻ ministra Szopy 
otrzymuje w krótkim czasie pieniądze na kupno nowego Solinga, po który udaje się  
do Norwegii i nadzoruje jego budowę. Jesienią rozpoczyna na nim treningi. 

W 1972 /rok olimpijski/ trenuje i startuje w silnej konkurencji międzynarodowej. 
Startuje we Francji, Dani i RFN, a w Regatch Przedolimpijskich w Travemunde na trzy 



tygodnie przed Olimpiadą w Kilonii wygrywa wszystkie wyścigi /silny wiatr/, zapewniając 
sobie tym udział w Olimpiadzie. 

 
 
Fot. Polska ekipa  na Olimpiadzie w Kilonii 
 
 
Na Olimpiadzie w Kielu zajmuje 

8 miejsce na 27 startujących państw, co 
było najlepszym wynikiem 
dotychczasowych startach polskich załóg 
na Olimpiadach do roku 1996, kiedy 
Mateusz Kusznierewicz zdobył złoty 
medal olimpijski w klasie Finn. 

 
Po powrocie z Olimpiady otrzymuje propozycję, aby wystartować w pierwszych 

załogowych regatach dookoła świata. Rozważając różne możliwości na jakim jachcie 
wystartować, decyduje się na wybudowanie nowego "'Opala"II dostosowanego do przepisów 
ogłoszonych w Zawiadomieniu o Regatach /najmniejszy jacht mogący startować w regatach 
musiał mieć 14 metrów długości całkowitej a "Opal"II posiadał tylko -13,407.  

W 1973 zimą jacht został przekonstruowany zgodnie 
z zaleceniami Zygi przez Stocznię Jachtową im. Conrada w 
Gdańsku i wiosną następuje jego budowa.. Przejście jachtu  
z Gdyni do Portsmouth załoga "Copemicusa" potraktowała 
jako próby w morzu /ustawienie masztu, próba żagli, 
ształowanie sprzętu i żywności/. 8.09  nastąpił start do 
pierwszego etapu na trasie Portsmouth - Cape Town, który 
kończą na 8-mej pozycji. Całość regat "Copernicus"' kończy 
na 11-tej pozycji na 17 jachtów startujących. Na zakończeniu 
regat i rozdaniu nagród w Londynie, załoga "Copernicusa" 
otrzymuje z rąk Księcia Filipa puchary "za dobrą pracę 
żeglarską", a po powrocie do kraju, srebrne medale za 
wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrodę Rejs Roku - 
"Srebrny Sekstant". 

Fot. Jacht „Copernicus” po powrocie z regat dookoła świata 
 
 
Fot. Z. Perlicki za sterem 
 
 
W 1976 odbywa  rejs próbny - reklamowy nowego 

jachtu typu "Drako" s/y "Trygław" poprzez Wyspy 
Kanaryjskie, Bermudy do Kanady. W Halifaxie startują w 
dwóch regatach zajmując raz 3 i raz 4 miejsce. 
W 1977-79 roku startował  w AdmiraFs Cup: w 1977 na 
"Hajduku", a w 1979 - na Hadarze. 

 W 1979 po powrocie z drugiego Admirals' Cup 
otrzymał nowego Solinga, z którym w grudniu statkiem 
udał się do Rio de Janeiro na czteromiesięczny trening. 
Niestety władze brazylijskie nie wydały załodze Solinga 
/napad ZSRR na Afganistan/. Do kraju powrócił w 



kwietniu. Startuje w kilku regatach, jednak Soling okazuje się bardzo wolną jednostką, 
szczególnie przy silniejszym wietrze /mało sztywny, deformował się na fali/. 
  W 1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego został zwolniony ze Stoczni im Komuny 
Paryskiej po 30 latach pracy. Będąc bez środków do życia /żona także została zwolniona/ 
przyjął ofertę półrocznej pracy na włoskim jachcie "'Barbara". 

1982 dostał paszport ostatnich dniach lutego i udał się na Ibizę. Tutaj remontował 
wraz trzema Polakami jacht i w kwietniu wypłynął na nim poprzez Gibraltar na wyspę Grand 
Canaria. Tutaj nastąpił start żeglarza włoskiego na desce wind surfingowej, którego mieli 
eskortować do Bridge Town na Barbadosie. Cała wyprawa udaje się, za wyjątkiem tego, że 
włoski żeglarz zamiast na desce płynął jachtem. Na Barbadosie Zyga Perlicki nie wydał 
surferowi oświadczenia o przepłynięciu Atlantyku na desce. Żeglarz włoski, a zarazem 
armator jachtu "Barbara" wraca samolotem do Włoch, a załoga poprzez Azory wraca jachtem 
na Ibizę. Do kraju wrócił we wrześniu tego roku. 

W latach 1983-86 nie pływa na jachtach, a zajmuje się szkoleniem żeglarskim 
uczniów Technikum Zawodowego przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 

1987 przyjmuje ofertę pracy jako kierownik - trener Morskiego Ośrodka Szkolenia 
Regatowego PZŻ przy YKP Gdynia. Prowadzi szkolenia z przepisów i taktyki regatowej, 
organizuje treningi na wodzie oraz wiele regat dla jachtów morskich, szczególnie dla klasy 
QT. 

1993 Zyga Perlicki odszedł na emeryturę. Obecnie organizuje i sędziuje regaty 
żeglarskie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Perlicki Zygfryd 
 


