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Rejs w dniach 28.04.2012r. – 03.05.2012r. 

 W dniu 28.04. po przybyciu do ” Almaturu” z panem Robertem Wołek czekali 

na nas Tomek Sito z kolegami Pawłem i Darkiem. Po zaopatrzeniu zrobionym w 

sklepie, udaliśmy się w rejs po jez. Niegocin. Na wys. Dębowej Górki wziąłem 

kurs na j. Zimny Kąt, tam zatrzymaliśmy się na kilka chwil przy jednym z 

drewnianych pomostów. Następnie Łabędzim Szlakiem wróciliśmy do przystani 

w „Almaturze”. W dn. 29.04.2012r. po zjedzeniu śniadania popłynęliśmy do 

Sztynortu gdzie zjedliśmy obiad a potem udaliśmy się na południe i po 

opłynięciu wysp Poganeckie Kępy popłynęliśmy do przystani Zdorkowo, gdzie 

zacumowaliśmy na nocleg. Następnego dnia po śniadaniu przy bezwietrznej 

pogodzie i pięknym słońcu na silniku dopłynęliśmy do Płw. Królewski Róg i tam 

postawiliśmy żagle i tak wróciliśmy na przystań w „Alamturze”. W dniu 

01.05.2012r o godz 12 w Giżycku odbyło się uroczyste otwarcie „Mostu 

Obrotowego”. Na tą uroczystość popłynęliśmy po złożeniu masztu dzięki 

Tomkowi i Darkowi. Po przepłynięciu kanału przy dźwiękach muzyki 

wypłynęliśmy na Jez. Niegocin, gdzie po postawieniu masztu i żagli udaliśmy się 

aby obejrzeć Wilkasy od strony jeziora a następnie popłynęliśmy naprzeciwko 

Rydzewa, gdzie na przytulnej przystani przy drewnianym pomoście 

zacumowaliśmy na nocleg. Trzeba zauważyć że, takie przystanie posiadają 

zadaszone stoły drewniane i wyznaczone miejsca na ogniska, gdzie można 

przyjemnie spędzić wieczór przed noclegiem i dalszym żeglowaniem. Rano po 

śniadaniu opłynęliśmy też jez. Boczne i z powrotem na jez. Niegocin gdzie przed 

wejściem na kanał koledzy położyli maszt i już na silniku wróciliśmy do 

„Almaturu”. W dn.0305. odwiozłem kolegów na stacje kolejową gdzie 

pociągiem udali się do domu. Podczas rejsu koledzy też zasmakowali 



sterowania żaglówką, oraz poznali Jeziora po których dotychczas nie pływali. 

Mam nadzieję że byli zadowoleni z tak zorganizowanego rejsu, a o opaleniźnie 

nie wspominając, gdyż na rejsie słońce dopisało. Myślę , że przyjadą do Giżycka 

aby dalej cieszyć się z żeglowania po Wielkich Jeziorach Mazurskich.  

Z żeglarskim pozdrowieniem Henryk. AHOJ.!!! 


