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RAMOWY PROGRAM REJSU TURYSTYCZNEGO 

Rejs Mazurski                                                                   
Wielkie  Jeziora  Mazurskie  2017 
 
Trasa: Giżycko - Mikołajki - Ruciane Nida - Giżycko 
 
Niniejszy program jest wyłącznie przykładem rozplanowania rejsu i nie należy 
go traktować jako obowiązującego „rozkładu”. Trasa ustalana jest na bieżąco i 
realizowana w zależności od pogody i profilu rejsu. 
 
1. Wilkasy Bełbot - przyjazd busem, zaokrętowanie, zaprowiantowanie, 

podział na załogi, zwiedzanie miasta, wesołe miasteczko, wieczorem 
koncert, zapoznanie z jachtami, klarowanie jachtów, zapoznanie z 
regulaminami obozu, zasady bezpieczeństwa: na jachcie na postoju i w 
trakcie żeglugi, podczas obsługi silnika zaburtowego, podczas kładzenia i 
stawiania masztu.  
 
Nauka podstawowych czynności na jachcie, praca załogi na jachcie w porcie 
- stawianie i zrzucanie żagli, praca na cumach i szpringach, prawidłowe 
zacumowanie jachtu, węzeł cumowniczy żeglarski, wyblinka, rożkowy, 
marlinka 
 

2. Wilkasy Bełbot - Kanał Kula nad jez. Jagodnym - Kąpiel na kąpielisku 
strzeżonym - sprawdzian pływacki - elementy ratownictwa, badanie 
wyporności kamizelek ratunkowych. Zwiedzanie miasta, Twierdza Boyen. 
Przepłynięcie kanału Niegocińskiego, żegluga po jez. Niegocin, Bocznym, 
przepłynięcie kanału Kula. Wieczorem szanty przy ognisku, uczymy się 
piosenek żeglarskich. Możliwość pójścia do Kościoła. 
 

Manewrowanie jachtem żaglowym - praca na sterze, na żaglach, pływanie 
na pagajach i na silniku, odpadanie i ostrzenie.  
 

3. Kanał Kula nad jez. Jagodnym - Zatoka Mrówki nad jez. Tałty - 
przepłynięcie jez. Jagodne, jez. Szymoneckiego, kanałów, żegluga po jez. 
Tałty. Wieczorem mecz piłki siatkowej, ognisko z szantami. 
 
Manewrowanie jachtem - praca na sterze i na żaglach, odpadanie i ostrzenie 
od kursów ostrych do pełnych luzowanie i wybieranie żagli - zmiana kursu 
w granicach jednego halsu, prawidłowe wydawanie komend, trzymanie 
kursu na punkt, określanie kursu względem wiatru, prawidłowe 
balastowanie. Węzły: cumowniczy, rybacki, kotwiczny. 
 

4. Zatoka Mrówki nad jez. Tałty - Mikołajki - żegluga po jez. Tałty, regaty 
żeglarskie załóg, żegluga po jez. Mikołajskim, zwiedzanie miasta, koncert 
lub dyskoteka. 
 
Manewrowanie  jachtem - nauka zwrotu przez sztag, praca żaglami, ósemki 
sztagowe.  
 

5. Mikołajki - Wyspa Pajęcza na jez. Śniardwy - żegluga po jez. Mikołajskim, 
Śniardwy. Mecz ringo, ognisko z szantami. Możliwość pójścia do Kościoła w 
Mikołajkach. 
 
Manewrowanie jachtem - nauka zwrotu przez rufę, doskonalenie zwrotu 
przez sztag, ósemki rufowe, bieg wsteczny. 
 

6. Wyspa Pajęcza na jez. Śniardwy - Ruciane Nida - Żegluga po jez. Śniardwy, 
Bełdany.  Po południu fakultatywna, lądowa wycieczka do Galindii, 
przepłynięcie śluzy Guzianka. Zwiedzanie miasta, wieczorem koncert 
 
Manewrowanie  jachtem - doskonalenie zwrotu przez sztag i przez rufę, 
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ósemki sztagowe i rufowe, pływanie na silniku, cyrkulacja, podejście do 
pomostu i odejście od pomostu, podejście do człowieka na silniku, bieg 
wsteczny. 
 

7. Ruciane Nida - Karwica nad jez. Nidzkim - Żegluga po jez. Nidzkim, gra w 
piłkę nożną. Możliwość pójścia do Kościoła 
 
Manewrowanie jachtem - nauka manewru „podejście do człowieka” z 
kursów ostrych (bejdewind, półwiatr), doskonalenie zwrotów przez sztag i 
przez rufę.  
 

8. Karwica nad jez. Nidzkim - Kamień nad jez. Bełdany - Kąpiel na kąpielisku 
strzeżonym- elementy ratownictwa, badanie wyporności kamizelek 
ratunkowych – sztafeta. Żegluga po jez. Nidzkim, przepłynięcie śluzy 
Guzianka, Bełdany. Gra w siatkówkę - turniej. Wieczorem ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. 
 
Manewrowanie jachtem - nauka manewru „podejście do człowieka” z 
kursów pełnych (baksztag, fordewind). 
 

9. Kamień nad jez. Bełdany - Marina Nawigator nad jez. Tałty - Żegluga po jez. 
Bełdany, Mikołajskim, Tałty. Wieczorem szanty w tawernie. Możliwość 
pójścia do Kościoła 
 
Manewrowanie jachtem - nauka podejścia do bojki ze wszystkich kursów i 
odejścia od bojki na pożądany hals, doskonalenie manewrów 
podstawowych, nauka stawania na kotwicy  
 

10. Marina Nawigator nad jez. Tałty - Bogaczewo nad jez. Bocznym - Żegluga  
po  jez. Tałty, przepłynięcie kanałów, Szymoneckim, Jagodnym, 
przepłynięcie  kanału  Kula,  jez. Boczne. Wieczorem mecz piłki nożnej 
 

Manewrowanie jachtem - nauka podejścia do pomostu przy wietrze 
odpychającym na żaglach (pomostem największy jacht), doskonalenie 
podejścia do bojki 
 

11. Bogaczewo - Wilkasy Bełbot - żegluga  po  jez. Bocznym, Niegocin, 
przepłynięcie kanału Niegocińskiego. Klar jachtów. Wieczorem ognisko, 
śpiewanie szant. Możliwość pójścia do Kościoła 
 
Manewrowanie jachtem - nauka podejścia do pomostu przy wietrze 
dopychającym ze zrzuceniem żagli i użyciem bojki, kotwicy, doskonalenie 
manewru podejścia do pomostu przy wietrze odpychającym na żaglach 
 

12. Wilkasy Bełbot. Zakończenie imprezy, klar jachtów, zdanie osprzętu, 
wyjazd po południu. 


