
Wojciech Kaczor - kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarstwa. 
Z wykształcenia nauczyciel, przez wiele lat pracował jako zawodowy kapitan jachtowy. 
Od 2004 roku kapitan jachtu „Zryw” (nagrody Zachodniopomorski Rejs Roku w 2005 
i 2006). Od 2009 do 2011 kapitan jachtu „Endorfina” (wygrana w The Tall Ships Race
2010). Od 2011 kapitan na żaglowcu „Olander” a w 2014 „Kapitan Głowacki”. 
Od 2013 armator i kapitan jachtu „Bies”, a od 2019 roku kapitan "Daru Szczecina".
Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 
Ławnik Izby Morskiej.

Jerzy Kaczor– kapitan jachtowy, trener żeglarski drugiej klasy, instruktor żeglarstwa,
sędzia żeglarski. Zasłużony i wybitny szkoleniowiec oraz instruktor żeglarski z
wieloletnim doświadczeniem, popularyzator sportów wodnych, który wychował wiele
pokoleń młodych żeglarzy. Uczestnik i kapitan wielu rejsów, w tym na jednostkach
kilowych i na żaglowcach. Nadzorował i organizował oraz współorganizował wiele
szczecińskich regat, w tym: Wiosenne, o Puchar Dnia Dziecka, o Puchar Magnolii,
Nadzieja Sportu, Oderman Cup i inne. 

Sebastian Kalitowski-  kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarstwa. 
Z wykształcenia oficer marynarki wojennej, służył w jednostce specjalnej marynarki
wojennej i siłach specjalnych.  Od 2007 roku po zakończeniu zawodowej służby
wojskowej i założeniu firmy Maritime Safety & Security i Maritime Safety & Security
Training Center zajmuje się bezpieczeństwem morskim i szkoleniami w tym zakresie. 
 Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
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Leszek Gocół- z wyksztalcenia oficer Państwowej Straży Pożarnej, uprawnienia
specjalistyczne – ratownictwo chemiczne, wysokościowe i wodno-nurkowe. Dowódca
Zachodniopomorskiego Modułu Gaśniczego GFFFV POLAND (Ground Forest Fire
Fighting using Vehicles - SZWECJA 2018). Organizator wielu specjalistycznych ćwiczeń
z udziałem Centrum Zarządzania Kryzysowego woj. Zachodniopomorskiego. Od 2007
roku szkoli marynarzy z zakresyu ppoż. Służył w Marynarce Wojennej jako
płetwonurek na okrętach ratowniczych. Patent sternika jachtowego i motorowodnego.
Z zamiłowania płetwonurek.  

Przemysław Kaczmarek-  z wyksztalcenia ratownik medyczny z 25 letnim
doświadczeniem. Od 2000 roku w firmie "Na ratunek" prowadzi m.in. szkolenia
zaawansowane dla personelu medycznego, z pierwszej pomocy dla dzieci, a od 2007
roku szkoli marynarzy z I pomocy i zaawansowanej opieki medycznej. Wielokrotnie
przygotowywał żołnierzy na wyjazd do Iraku i Afganistanu, a takze szkolił wojsko i
służby. Ukończył Technikum Rybołóstwa Morskiego, a z zamiłowaniem żegluje jeśli mu
tylko starcza czasu. Jachtowy sternik morski i motorowodny.   


