
Polonia Randezvous 

XIX POLONIA RENDEZVOUS 
Pierwszy zlot polonijnych zeglarzy odbyl sie w roku 1994 w Mystic, CT. skansenie 

amerykanskiego zeglarstwa podczas miedzynarodowego festiwalu szant. Atmosfera 

jaka powstala podczas tego zlotu przyczynila sie zapewne do kontynuacji tych 

zeglarskich spotkan na wodzie nieprzerwalnie. Nastepnego roku nasze polonijne jachty 

odwiedzily Boston, gdzie obok historycznego zaglowca "Constitution" w jego 200 lecie 

wciagalismy na maszt bialo - czerwona bandere przy dzwiekach mazurka 

Dabrowskiego. Towarzyszyl nam wowczas konsul generalny Jerzy Surdykowski. 

Kolejny zlot to Block Island, urocza wyspa na Atlantyku w stanie Massachusetse. 

Nastepne zloty Polonia Rendezvous, odbyly sie w Gdansku podczas obchodów 1000 

lecia Gdańska w 1997 roku, polonijni Ŝeglarze wyczarterowali dwa Ŝaglowce ze 

Szczecina, odwiedząjac wszystkie polskie porty w rejsie do Gdanska oraz w New 

Rochelle, NY azeby tradycyjnie zlot odbyl sie na wschodnim wybrzezu USA, Rok 1998 

to zlot w Cape May na poludniowym cyplu New Jersey a w 1999 roku w Newport w 

Road Island gdzie goscilismy kapitana Krystyne Chojnowska Liskiewicz wraz z mezem. 

Rok 2000 upamietnil sie zlotem w Baltimore, 2001 w Clinton, CT. Bridgeport, CT to 

rendezvous zeglarskie 2002, natomiast w roku 2003 jubileuszowy X zlot na Manhattanie 

na lotniskowcu "INTREPID". 

Kolejne zloty to 2004 znow Block Island, rok 2005 Greenport w Long Island. 2006 rok to 

Brooklyn, Gateway Marina, rok pozniej spotkalismy sie w Milford, CT. a w roku 2008 

ponownie w Gateway Marina. 2009 to wspolny wyjazd do Kanady na zlot 

zorganizowany przez Polsko Kanadyjski Klub Zeglarski w Toronto. W 2010 roku P.R . 

odbyla sie w Port Jefferson na Long Island a w roku ubieglym w Brooklynie. 

 

 

 

XIX Polonia Rendezvous, Mattituck 2012 już we wrześniu! 

Po raz dziewiętnasty polonijni Ŝeglarze i sympatycy Ŝeglarstwa spotkają się na 

corocznym zlocie Polonia Rendezvous. 



Informacje odnośnie Polonia Rendezvous 2012 są na stronie 

www.PoloniaRendezvous.com 

Dodatkowo organizatorzy są dostępni poprzez e-mail: 

M2012@PoloniaRendezvous.com 

Prosimy o przesyłanie dalej. Pozdrawiamy i zapraszamy. Zorganizujemy wyjazd z 

naszego klubu ! 

 


