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Aleksander Gosk, pracownik UMG, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
wybitny producent i dziennikarz telewizyjny, 11 stycznia 2022 roku został Honorowym
Członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Uroczystość odbyła się na pokładzie statku-muzeum Dar Pomorza, laudację wygłosił dyrektor
Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń, a kapitańską czapkę jako symbol przyjęcia do
grona kapitanów żeglugi wielkiej wręczył prezes Stowarzyszenia kpt. ż.w. dr inż. Andrzej
Królikowski.

Aleksander Gosk został wyróżniony za zasługi dla rozwoju pomorskiego żeglarstwa, edukacji
morskiej, szkolenia żeglarzy i propagowania idei Polski Morskiej.

Jako absolwent Wydziału Geogra�i i Oceanogra�i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi – Zawodowego Studium
Producenckiego Realizacji Programów Dziennikarskich, był twórcą ukazujących się na
antenie TVP zarówno reportaży, �lmów dokumentalnych, a także programów cyklicznych,
takich jak m.in. „Archiwum Neptuna”, „Archiwum Morza”, „Na morze”, „Latający Holender”
czy „Bractwo Żelaznej Szekli”.

Aleksander Gosk jest ekspertem w wielu dziedzinach morskiej aktywności, głównie historii,
tradycji, ceremoniału morskiego, morskiej kultury.

W czasie pracy zawodowej reportera i prezentera telewizyjnego kierował zespołami
dziennikarskimi na stanowiskach kierownika redakcji, zastępcy dyrektora i redaktora
naczelnego zarówno w TVP, jak i w redakcji miesięcznika „Morze”. Obecnie jest
wicedyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szczególne zainteresowanie historią i popularyzacją szeroko pojętej problematyki morskiej
odzwierciedlają organizowane przez Goska akcje społeczne, głównie z zakresu wychowania
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morskiego, kultury marynistycznej, żeglarstwa, w tym pionierskie w naszym kraju morskie
rejsy żeglarskie dla niepełnosprawnych.

Od ponad 15 lat Aleksander Gosk jest koordynatorem i organizatorem corocznych
honorowych nagród żeglarskich „Rejs Roku - Srebrny Sekstant”.

Rada Stowarzyszenia nadała również tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Kapitanów
Żeglugi Wielkiej Lechosławowi Barowi, absolwentowi Wyższej Szkoły Morskiej, Prezesowi
Fundacji Lechosława Bara Wsparcia Edukacji Morskiej.
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