
UCHWAŁA NR VI/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) w związku z § 69 ust. 1 lit. a) statutu Gminy Swarzędz.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz”:

Panu Aleksandrowi Dobie

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 3. 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Aleksander Doba jest znanym na całym świecie podróżnikiem, kajakarzem i człowiekiem
wielu pasji. W swoim dorobku posiada także drugą klasę wyszkolenia szybowcowego
oraz trzecią klasę skoczka spadochronowego. Uzyskał patent sternika jachtowego z
rozszerzonymi uprawnieniami na rejsy morskie. Zdobył złotą odznakę turystyki kolarskiej,
wszelkie możliwe odznaki kajakowe wszystkich stopni organizacji krajowych oraz
najwyższe międzynarodowe organizacji ICF. Jest przodownikiem Turystyki Kajakowej
PTTK I stopnia, Instruktorem Turystyki Kajakowej PZK Stopnia Związkowego,
Instruktorem Rekreacji Ruchowej o specjalności Kajakarstwo. Zdobył tytuł Akademickiego
Mistrza Polski w kajakarstwie górskim, a wraz z synami tytuł Drużynowego
Akademickiego Mistrza Polski w kajakarstwie górskim. Jest laureatem nagrody KOLOS
2000 – Wyczyn Roku za przepłynięcie kajakiem z Polic do Narwiku, wyróżnienia w
konkursie „Podróżnik Roku”, nagrody „Złote Stopy 2010” za wyprawę kajakową po
Jeziorze Bajkał, nagrody Super Kolos za całokształt osiągnięć kajakarskich. Otrzymał
Dyplom Kapitana Żeglugi Honoris Causa, zaszczytny tytuł „Podróżnik im. Tonego Halika” i
wielu innych.

Lista osiągnięć Aleksandra Doby jest bardzo długa:
· Rok 1989 - w ciągu 13 dni przepłynął Polskę po przekątnej z Przemyśla do

Świnoujścia, pokonując dystans 1189 km.
· Rok 1989 - pobił rekord Polski - przepłynął kajakiem 5125 km w jednym roku. Ten

nieoficjalny rekord Polski jest aktualny do dziś.
· Rok 1991 - jako pierwszy kajakarz po II Wojnie Światowej przepłynął od trójstyku

granic Polski, Czechosłowacji i Niemiec Nysą Łużycką i Odrą trasę wzdłuż zachodniej
granicy Polski. W tym samym roku jako pierwszy kajakarz przepłynął wzdłuż polskiej
morskiej granicy oraz jako trzecia polska jednostka pływająca po II Wojnie Światowej
przepłynął przez Cieśninę Pilawską koło Bałtijska i dopłynął do Elbląga (a potem do
Gdyni). Jako pierwszy kajakarz, który przepłynął całą Wisłę.

· Rok 1998 – rzekami i kanałami przepłynął w ciągu 57 dni dystans 2719 km podczas
wyprawy „Kajakiem przez Niemcy i dookoła Danii z Polic do Polic”.

· Rok 1999 – samotnie opłynął Bałtyk podczas wyprawy „Kajakiem dookoła Bałtyku
z Polic do Polic”. Zajęło mu to 80 dni, w czasie których pokonał 4227 kilometrów.

· Rok 2000 - w ciągu 101 dni przebył samotnie trasę 5369 km z Polic do Narwiku
podczas wyprawy „Kajakiem za Koło Podbiegunowe Północne z Polic do Narwiku.

· Rok 2009 – w ciągu 41 dni samotnie opłynął jezioro Bajkał podczas „Wyprawy
DOOKOŁA BAJKAŁU”, pokonując prawie 2000 km (1954 km linii brzegowej).

· Rok 2010 – po raz drugi, tym razem samotnie, postanowił zmierzyć się z Oceanem
Atlantyckim, podczas wyprawy „Transatlantic kayak expedition”. Do mety -
miejscowości Acarau w Brazylii dopłynął 2 lutego 2011, po 99 dniach rejsu i
przepłynięciu 5394 km (2913 mil morskich). Jako pierwszy człowiek na świecie
przepłynął kajakiem przez Atlantyk z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki
Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni.

· Rok 2013/2014 – W dniach 5 października 2013 r. – 17 kwietnia 2014 r. przepłynął
ponownie Atlantyk, tym razem od portu w Lizbonie, z krótkim postojem na Bermudach,
do portu Canaveral na Florydzie. Trasa miała długość 4500 mil morskich.
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Pan Aleksander Doba to człowiek wyjątkowy, o czym świadczą jego dokonania. Urodził
się 9 września 1946 roku. Od urodzenia, przez wiele lat, mieszkał w Swarzędzu. Mimo
przeprowadzki do Polic podkreśla swoje przywiązanie do rodzinnego Miasta, które często
odwiedza i gdzie do dzisiejszego dnia mieszkają członkowie Jego rodziny.

Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Swarzędz Panu
Aleksandrowi Dobie jest w pełni uzasadnione.
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