Działalność Klubu w latach 1957 –2001

Jesienią 1957 roku powstaje w Janikowie Sekcja Żeglarska przy Klubie Sportowym,,UNIA”.
Klub ten działa w oparciu o pracowników Janikowskich Zakładów Sodowych i Cukrowni.
Powstaje przystań żeglarska złożona z drewnianych baraków i pomostów. W tej postaci
przystań przetrwała do roku 1975, kiedy to rozpoczęto budowanie OSiR. Żeglarze pozyskują
sprzęt pływający w oparciu o środki finansowe Janikowskich Zakładów Sodowych i
Cukrowni. Sekcja posiada na swoim wyposażeniu dwa jachty typu,,Pirat”, trzy,,Cadet”, dwie
Omegi i jacht balastowy,,Worywoj”. Członkowie sekcji podwyższają swoje kwalifikacje
uczestnicząc w obozach żeglarskich na Mazurach, gdzie zdobywają stopnie instruktorskie
przygotowując się tym samym do tworzenia bazy szkoleniowej. Są to osoby: Żukowski Jan,
Lewandowski Florian, Piotrowski Władysław, Moroziuk Jerzy. Jednocześnie prowadzone są
pływania po akwenach macierzystych jezior – Gopło i Wolice. Sekcja uczestniczy corocznie
w organizowanych przez Okręg regatach Toruń – Bydgoszcz.

W roku 1975 rusza budowa 9 jachtów kabinowych konstrukcji W.Tobisa,,Giga 2”,
materiały kupują Janikowskie Zakłady Sodowe, robocizna społeczna członków sekcji.
Jednostki te do dnia dzisiejszego w dobrej kondycji pływają w naszym klubie. Jednocześnie
w 1975 roku Janikowskie Zakłady Sodowe przystępują do budowy OSiR, w którym to jest
miejsce na przystań żeglarską. Żeglarze poprzez udział w modnych w owym czasie czynach
społecznych budują swoją bazę. Zakończenie budowy i przeprowadzka do nowego lokum
nastąpiła w roku 1979.
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Rejs na Jezioro Ślesińskie 1976 rok

Janikowscy żeglarze wzięli udział w organizacji w roku 1980 w Janikowie Olimpiady
Sportowców Wiejskich,,Moskwa 80”. Kolejna budowa jachtów rusza w Janikowie w roku
1986. Powstają wtedy trzy jednostki mieczowe o pow. 15 m2 w wersji turystycznoszkoleniowej. Jednostki te wraz z jachtem,,DZ” umożliwiają prace z młodzieżą podczas
kursów na stopnie żeglarskie.
W roku 1991 sekcja występuje z MLKS,,UNIA” i członkowie jej przy wybitnym poparciu
ówczesnego prezesa BOZŻ p. Jana Gorzelewskiego zakładają Klub Żeglarski,,Kormoran”
przy JZS. Klub jest organizacją zarejestrowaną, posiada osobowość prawną, a działa w
oparciu o bazę i sprzęt JZS. W roku 1994 na mocy porozumienia JZS OSiR wraz ze sprzętem
żeglarskim przekazują do Gminy Janikowo. Klub działa dalej w oparciu o bazę OSiR,
zmienia jednak swoja nazwę na Klub Żeglarski,,Kormoran” przy Gminie i Mieście Janikowo.
W roku 1999 zachodzi kolejna pozytywna zmiana – podpisana zostaje umowa pomiędzy
KŻ,,Kormoran” a UMiG Janikowo w oparciu, o którą miasto przekazało klubowi w
nieodpłatne użytkowanie sprzęt, hangary, szatnię, warsztat szkutniczy, sekretariat. Od tego
momentu Klub rozszerza swoją działalność turystyczną i szkoleniową. Pozyskuje licznych
sponsorów (największy MiG Janikowo). Wymienione zostają na nowe silniki przyczepne do
jachtów, sprzęt ratunkowy, żagle. W tym czasie zdobywamy Licencję Szkoleniową PZŻ. W
klubie prowadzone są corocznie kursy na podstawowe stopnie żeglarskie. Bardzo dobrze
układa się współpraca z gminą, zabezpieczamy na wodzie imprezy dla mieszkańców
Janikowa. W roku 2000 i 2001 byliśmy współorganizatorami Motorowodnych Mistrzostw
Świata. Stan osobowy klubu w minionych latach jest zmienny i waha się od 80 –180 osób.
Wynika to z rotacji zwłaszcza młodzieży. Obecnie młodzież stanowi gro członków,
posiadamy Gimnazjalna Drużynę Wodną. W szeregach naszych skupiamy ludzi różnych
zawodów: ślusarzy, elektryków, lekarzy, pilotów, weteranów żeglarstwa, z których wielu
posiada Złote Odznaki Zasłużony dla PZŻ, Zasłużony dla BOZŻ i KPOZŻ. Jednocześnie
bardzo chwalimy współpracę z BOZŻ, a obecnie z KPOZŻ. Ma to wyraz we wspólnych
spotkaniach, organizowanych regatach itd.
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