
MAZURY – wędrowne OBOZY ŻEGLARSKIE 2023 
 

Turnus dla dorosłych: 
22-29.07.2023 

Węgorzewo-Mikołajki-Giżycko
 

Turnus dorośli i młodzież: 
29.07-5.08.2023 

Giżycko-Ruciane Nida-Giżycko 
 

Turnus dla młodzieży: 

5-12.08.2023 
Giżycko-Mikołajki-Węgorzewo 

 

Trasa: 
WĘGORZEWO port ZHP: 

J. Mamry, J. Dobskie 
SZTYNORT: J. Dargin, J. 
Kisajno GIŻYCKO-Wilkasy,  
J. Niegocin, J. Jagodne,  
J. Szymon, J. Tałty, 
MIKOŁAJKI: J. Mikołajskie,  
GIŻYCKO: Eko Marina,  
 

Adres portu:  
Port ZHP,  

ul. Reymonta 17/11, 

11-600 Węgorzewo 

Tel: (87) 427 39 48,  

 

Czarter: 

CZAR-MAZUR  

Jan Kuszczak 

kom: +48 600 272 021 
 

W czasie rejsu:  
podstawy żeglarstwa 

podstawy gotowania 

podstawy nawigacji 

podstawy współpracy 

podstawy meteorologii 

wspólne Msze 

nauka szantów 

nauka węzłów 

poznawanie piękna 

natury mazurskiej 

 



* co trzeba zabrać na łódkę 
Decydując się na tygodniowy wyjazd na jacht trzeba być przygotowanym na 

różne okoliczności, które z pewnością mogą nam się przytrafić. Hipotetycznie w 
dzień może być ciepło, a w nocy zimno, może padać, albo przez cały tydzień 
świecić niemiłosiernie słońce (oby!), może wiać (byłoby bardzo fajnie) albo być 

całkowicie bezwietrznie - słowem trzeba przygotować się na wszystko 
jednocześnie pakując się najlepiej w 30-40 litrową miękką torbę lub worek 
żeglarski! (każdy jacht ma ograniczone możliwości w pomieszczeniu Twoich 
rzeczy). 

Poniżej zamieszczamy listę potrzebnych rzeczy, które powinniśmy 
zabrać ze sobą: 

1. Śpiworek i „jasia” - to bardzo ważne!  
2. krem do opalania, coś na głowę (chustka, czapka z daszkiem) okulary 

przeciwsłoneczne   
3. 150 zł w gotówce na wpłatę kaucji za jacht (do zwrotu, jeśli będziemy dbać 

o nasze łódki; kaucja zostaje pomniejszona o około 100 zł za sprzątanie)  

4. buty pokładowe (miękkie i nieślizgające się oraz niebrudzące, czyli z jasną 
podeszwą; czarna pozostawia ślady na laminacie łodzi co ciężko zmyć) – 
wodery (20zł)  

5. rękawiczki rowerowe (liny bardzo ocierają ręce)-40 zł rękawiczki żeglarskie 
6. klapki pod prysznic, buty sportowe  
7. latarka sprawna i z zapasowymi bateriami 

8. ciepły sweter lub polar – bluza, spodnie dresowe  

9. sztormiak (góra + dół) lub coś co uchroni Cię przed deszczem i chłodem   
10. czapka z daszkiem, mały plecaczek na wycieczki portowe  
11. strój do spania (najlepiej ciepły i lekki na noce gorące)  
12. pozostałe stroje (koszulki, podkoszulki, spodnie i takie tam); bielizna (wg 

gustu) 
13. przybory toaletowe (szczoteczka do zębów + pasta, żel pod prysznic 

zamiast mydła (mydło tonie, a żel w butelce nie), szampon, kosmetyki,...)  
14. ręczniki najlepiej dwa (mokry się suszy a suchy do dyspozycji) 
15. strój kąpielowy i oczywiście ubrania na upał (krótkie spodenki, bikini, 

kąpielówki)   
16. komplet ciuchów portowych, czyli nieco bardziej eleganckich  

17. dokumenty (dowód tożsamości, legitymację szkolną, kartę chipową z NFZ 
lub książeczkę zdrowia)  

18. kieszonkowe (wg możliwości); gotówka na różne drobiazgi, dożywianie 
portowe, pamiątki, toaletę i prysznic w porcie (WC: 2zł, prysznic 5-10zł), 
itd. 

19. Mp3, i iPody i wszelkie inne taki bajery- kiepsko z ładowaniem tego, a jak 
sie zaleje będzie szkoda;(więc lepiej sobie odpuścić) 

20. Warto zabrać ze sobą: coś dobrego do czytania, jakieś niewielkie gry: 

karty (nawet dwie talie), szachy magnetyczne, zeszyt i coś do pisania, 
krzyżówki, metrowy kawałek liny, aby nauczyć się węzłów żeglarskich, kto 
nie umie, śpiewnik żeglarski jeśli ktoś ma. 

21. Obowiązkowo dobry Humor, pozytywne nastawienie do wszystkich, i 

cieszmy się tym, że będziemy razem żeglować 



Pakując się pamiętaj, że wybierasz się na obóz żeglarski. Oznacza to, że 

zdecydowaną większość czasu przebywać będziesz na jachcie. Wszystkie 

rzeczy, które zabierzesz ze sobą muszą się na nim zmieścić... jacht ma 

ograniczoną powierzchnię bagażową a w dodatku nie będziesz na nim sam;-) 

Dobrze by było abyś spakował się do plecaka bez stelaża lub miękkiej torby, a 

najlepiej do worka żeglarskiego (... aż się prosi dopisać... "drogie panie" ... ;) 

 



Phila 900 Żaglówki o nazwach: „Mysia”, „Jaś” 

Opis jachtu:  Delphia Phila 900 jest owocem 

wielomiesięcznej współpracy stoczni oraz 
forumowiczów, z którymi wypracowaliśmy koncepcję 
idealnego jachtu na Mazury. Głównym założeniem 
projektowym było stworzenie kompaktowego 
cruisera, bezproblemowego w eksploatacji, 
zimowaniu i transporcie, zapewniającego komfort 

większej załodze. 

Phila 900 powstała z myślą o tych, którzy żeglując po 
wodach śródlądowych szczególnie cenią sobie 
bezpieczeństwo, przestrzenny kokpit i wnętrze jachtu, 

a jednocześnie mają wysokie wymagania wobec 

właściwości nautycznych. Jacht występuje w wersji 
balastowo-mieczowej z 3 kabinami.  

Dane techniczne:  Rok budowy: 2015, Silnik zaburtowy: Tohatsu - 10KM/4 
suw, manetka, Powierzchnia żagli: 39,5m2, Długość: 9,52m, Szerokość: 

2,95m, Zanurzenie min/max: 40/146cm, Wysokość stania przy kambuzie: 
195cm, Ilość koi: 8. 

Wyposażenie:   ogrzewanie, ster strumieniowy, lodówka, TV/DVD/Cyfrowa 

Telewizja Naziemna, WC chemiczne w osobnej kabinie, miecz uchylny, LAZY 

JACK, rolfok / sztywny sztag, patent do kładzenia masztu reling, drabinka 

zaburtowa, tent radio Sony CD/mp3/aux in/usb kuchenka gazowa z butlą, 

zlewozmywak (z pompką elektr.) naczynia nietłukące się skrzynka narzędziowa 

stolik w kokpicie (na zewnątrz) 

apteczka ubezpieczenie 

OC/JachtCASCO/NW, ubezpieczenie 

silnika od kradzieży ubezpieczenie 

rzeczy osobistych załogi  

1. Orientacyjny koszt: 1400 zł/za 8 dni: (700zł-czarter+opieka, ok.300zł-transport,  

300zł-jedzenie, 100zł-dodatki i opłaty portowe) 

2. Wpłaty: wpisowe 400 zł (do 28.02.2023), reszta 1000 zł (do 1.06.2023) 

3. Konto wpłat: VELO Bank: 90 1560 0013 2096 1352 8000 0004 

  Jarosław Nowak ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice  

  (Tytułem: Imię i Nazwisko, Rejs dorośli/młodzież PP Mazury 2023)  
 

Bliższe informacje u kierownika rejsu:  

Ks. Prob. Jarosława Nowaka, 

kom. 502 95 44 73; ks.jnowak@gmail.com 

W cenie turnusu: 
1. Koszt czarteru łodzi z dodatkami portowymi 

2. Nocleg (na łodzi w załogach: 7-8 osób + sternik)  

3. Koszt wyżywienia (samodzielne przygotowanie) 

4. Koszt transportu tam i z powrotem 

   

mailto:ks.jnowak@gmail.com

