Ekspedycja Goldapiwo
Żeglarska wyprawa szlakiem rzeki Sapiny na jezioro Gołd apiwo
Termin: 29 sierpnia – 4 września 2021 – 7 dni
Czy na Mazurach jest jeszcze jakiś zakątek,
w który nie dotarliśmy? Jachty pod niebieską
banderą Szkoły Żeglarstwa PuntoVita pływały
już po wszystkich akwenach na Szlaku
Wielkich Jezior. Za nami już cztery mazurskie
ekspedycje: „Ekspedycja Śniardwy” (2017),
„Wrota Mazur” (2018), „Ekspedycja Mamry”
(2019) i "Ekspedycja Nidzkie" (2020).
Jako miłośnicy Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich mimo, iż poznaliśmy już niemal każdy
jego zakątek, nie spoczywamy na laurach. Przed nami ostatnie żeglarskie wyzwanie na
tych wodach: Szlak Sapiny i jezioro Gołdapiwo.
Szlak Sapiny
Na Szlak Sapiny składają się trzy jeziora i trzy
odcinki rzeki zakończone śluzą. Można
przyjąć, że wyprawa ma początek na jeziorze
Święcajty (północno-wschodnia część WJM)
od mostu w Ogonkach – już tutaj pojawia się
boja "Koniec dróg żeglownych". Właściwy
Szlak Sapiny zaczyna się na jeziorze Stręgiel
– z trudem odnajdziemy tutaj ukryte
w trzcinach ujście płytkiej rzeki. Długość
całego szlaku wynosi 13,5 kilometra. Rzeka
przepływa przez dwa niewielkie jeziora:
Pozezdrze i Wilkus. Pod koniec szlaku trzeba
przeprawić się przez mało znaną śluzę
Przerwanki, aby dotrzeć na jezioro Gołdapiwo
– ostatnie jezioro na Szlaku.
Szlak Sapiny jest trudny – przepłyną tędy wyłącznie małe jachty o zanurzeniu do 0,4 metra
i wysokości do 1,5 metra (ze złożonym masztem). Nie znajdziemy tutaj przystani ani
żadnych udogodnień dla żeglarzy, którzy są rzadko widywani na Sapinie – przez śluzę
Przerwanki przepływa podobno tylko kilka jachtów w ciągu całego sezonu...
Ten rejs jest jedyną zorganizowaną wyprawą na jezioro Gołdapiwo, przeznaczoną wyłącznie
dla miłośników Wielkich Jezior Mazurskich, gotowych zmierzyć się z trudami wyprawy małą
łodzią przez dzikie rozlewiska. Ekspedycję rozpoczniemy i zakończymy w Wilkasach koło
Giżycka. Potrwa 7 dni. Popłyniemy na tradycyjnych jachtach typu Tango 780 i Tango 730.
Tym, których zainteresował pomysł rejsu na Gołdapiwo, pewnie nie trzeba przedstawiać
dawnego króla Mazur, jeśli jednak chcecie dowiedzieć się więcej o tym jachcie zerknicie do
artykułu: Jacht Tango 780. Mazurski klasyk, którym pływaliśmy w poprzedniej dekadzie.
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Na Szlaku Sapiny nie zaznacie typowych żeglarskich przygód. Choć rzeka jest wąska i zarośnięta,
ma rzadko spotykany urok. Wymaga wysiłku – z trudem zdobywa się każdy kolejny metr. Na pewno jest
to szlak dla marzycieli, kochających piękne widoki oraz czystą wodę, dla romantyków, którzy powracają
tu wielokrotnie.
Nie ważne, że "zaliczyłeś" już wszystkie z Wielkich Jezior Mazurskich. Bez Szlaku Sapiny nie masz
się czym chwalić. Nie znasz jego urody, więc płyń na Gołdapiwo do Kruklanek, a będziesz miał co
opowiadać i wspominać.
Jan Szajkowski
"Wielkie Jeziora Mazurskie: Przewodnik żeglarski i nie tylko...";
2008, s. 108
Rzeka Sapina
Na przeważającej długości głębokość wynosi od 1 do 1,5
metra, tylko na niektórych odcinkach zmniejsza się do ok.
0,8 metra. Pod mostami bywa płycej, około 0,5 metra przy
niskim stanie wody. Prąd jest niewielki. Główną przeszkodą
dla jachtów jest tutaj roślinność wodna, sięgająca samej
powierzchni wody oraz grząskie dno i powalone drzewa...
Śluza Przerwanki
Leży na Sapinie, w pobliżu jeziora Gołdapiwo. Jest to
niewielka, zbudowana z cegły śluza o długości 25 metrów
i szerokości 4 metrów. Różnica poziomów wód wynosi
ok. 1 metr. Zbudowano ją w 1910 roku w trakcie prac nad
Kanałem Mazurskim – miała za zadanie regulować poziom
wody w północnej części Mazur (czytaj więcej...)
Jezioro Gołdapiwo
Gołdapiwo lub Gołdopiwo (niem. Goldapger See) – nazwa
jeziora, podobnie jak pobliskiej rzeki Gołdapa, czy miasta
Gołdap ma pochodzenie prusko-jaćwieskie. W języku
staropruskim galdo oznacza dolinę, podłużną nieckę, a ape
rzekę. Liczy tylko 4 km długości i 2,5 km szerokości, jest
dość głębokie: 26 m. Jest objęte zakazem ruchu na silniku.
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Jak wyglądają nasze jachty?
Ze względu na specyfikę wyprawy Szlakiem
Sapiny na ten rejs wyruszymy wyłącznie małymi
jachtami Tango 780 i 730. Modele te królowały
na Mazurach jakieś 10 lat temu, obecnie są już
nieco archaiczne i nie zapewniają tak
komfortowych warunków jak współczesne jachty.
Jednak mają pewne zalety, dzięki którym
będziemy mogli przebyć dziką rzekę, sprawnie
przeprawić się przez śluzę Przerwanki i dotrzeć
na jezioro Gołdapiwo.





Deja Vu – pierwszy jacht PuntoVita
Tango 730 (fot. 2009 r.)

Są lekkie i płytko zanurzone, co ma ogromne znaczenie przy przedzieraniu się
przez Sapinę pełną wodorostów, kamieni i przewróconych drzew.
Mają stosunkowo dużą powierzchnię żagli – wykorzystamy każdy podmuch wiatru,
co jest bardzo cenne na akwenie z zakazem ruchu na silniku.
Dopłyniemy do każdego brzegu – stradowanie tymi jachtami jest bardzo łatwe, a na
Szlaku Sapiny i Gołdapiwie nie ma przystani.
Jachty te są bardzo łatwe w obsłudze i prowadzeniu – bez trudu dwie osoby załogi
złożą masz i przejdą przez śluzę.

Słowem: na Tangu można dotrzeć tam, gdzie wiele nowocześniejszych jachtów nie jest
w stanie dopłynąć. A my planujemy dotrzeć na sam koniec ostatniego szlaku na Mazurach!
Tango 780
 długość kadłuba: 780 cm
 szerokość maksymalna: 270 cm
 zanurzenie minimalne: 30 cm
 zanurzenie maksymalne: 145 cm
 waga całkowita: 1,8 tony (w tym balast 0,3)
 liczba koi: 4-6
 maksymalna liczba załogi: 6
 powierzchnia żagli: 28 m2 (grot 18 + fok 10 m2)

Klasyczne Tango 780 Sport.

Idealny jacht dla 4-osobowej załogi, łatwy w prowadzeniu i obsłudze. Płytkie zanurzenie jest
dużą zaletą przy cumowaniu do dzikiego brzegu.

Co do zabudowy wnętrza – nigdy nie widzieliśmy dwóch takich samych…
Każde jest ciasne, ale przytulne 
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Program ramowy:
Niedziela 29.08
Zbiórka uczestników w PTTK Wilkasy o godzinie 17:00.
Zakwaterowanie na jachtach i przygotowanie do wypłynięcia.
Zakupy i zaopatrzenie na rejs.
Wypłynięcie w kierunku północnym – Kanał Niegociński.
Nocny postój w przystani Hotelu Tajty.
Poniedziałek
30.08

Dalsza żegluga na północ – jeziora Kisajno, Dargin, Mamry, Święcajty
Nocny postój w porcie Piękny Brzeg na jeziorze Święcajty.

Wtorek 31.08

Przeprawa na jezioro Stręgiel.
Wejście na Szlak Sapiny – jeziora Pozezdrze i Wilkus.
Przeprawa przez śluzę Przerwanki.
Miejsce cumowania – nieznane.

Środa 01.09

Żegluga przez Jezioro Gołdapiwo.
Miejsce cumowania – nieznane.
Ognisko w plenerze.

Czwartek 02.09

Powrót Szlakiem Sapiny.
Nocny postój w porcie Piękny Brzeg na jeziorze Święcajty.

Piątek 03.09

Powrót na południe – Jezioro Tajty.
Nocny postój w przystani Hotelu Tajty.
Możliwość skorzystania z sauny i mazurskiej bali (zobacz).

Sobota 04.09

Powrót do PTTK Wilkasy.
Wykwaterowanie z jachtów do godziny 10:00.

Uwaga!
 Program ramowy jest orientacyjny – może ulec zmianom ze względów pogodowych,
niemniej będziemy starali się zrealizować go w pełni i dotrzeć we wszystkie
zaplanowane miejsca.
 Nie dajemy gwarancji, że uda się pokonać Szlak Sapiny – zależy to od sumy wielu
czynników, na które nie mamy wpływu, m. in. stanu wody, ilości kamieni, mułu,
wodorostów, przewróconych drzew, naporu bobrów...
 Pierwszego dnia pokonamy niewielki dystans – przepłynięcie z Wilkas na jezioro
Tajty, będzie odcinkiem "na rozgrzewkę". W razie stwierdzenia usterek lub problemów
z jachtem będziemy wciąż blisko portu początkowego i w zasięgu serwisu.
 Planujemy przynajmniej dwa razy spędzić noc zacumowani przy dzikim brzegu.
Warunki w trakcie rejsu mogą nie być komfortowe.
 Większe zakupy i zaoptarzenie na rejs można zrobić tylko na początku rejsu
w Wilkasach, ewentualnie w Porcie Piękny Brzeg (market 3,5 km od portu). W rejonie
jeziora Gołdopiwo znajdują się wyłącznie małe wiejskie sklepy.
 Wyżywienie nie jest uwzględnione w cenie. Załoga składa się na kasę pokładową,
z której kupowane jest zaopatrzenie dla całej załogi i sternika. Sternicy podpowiedzą
jakie produkty najlepiej wybrać.
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Cena zawiera:
 Zakwaterowanie na jachtach Tango 780 S lub
Tango 730 maksymalnie 4 osoby załogi + sternik
 Wszystkie opłaty portowe i paliwowe
 Opiekę Organizatora Turystyki
 Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej
 Organizację ogniska w plenerze
 Ubezpieczenie NNW
Co jeszcze może pojawić się w programie?
Nie chcemy wyprzedzać faktów, ani obiecywać za dużo, ale z doświadczenia wiemy, że na
żeglarskich wyprawach można przeżyć więcej przygód niż przewidziano w planie… Dlatego
uprzedzamy, że na trasie Ekspedycji Gołdapiwo mogą pojawić się atrakcje takie jak:
 Zupełnie nieznane nam dotąd przystanie i dzikie miejsca do cumowania.
 Ponadprogramowe ogniska z szantami, których dotąd nie słyszeliście.
 Niezwykłe spotkania i nowe, ciekawe znajomości…
 Wyprawy rowerowe lub kajakowe aby dotrzeć tam gdzie jacht nie wpłynie...
 Burze, wichury, awarie, pływanie w kamizelkach i inne żeglarskie wyzwania lub…
brak wiatru i nuda na pokładzie (to też jest żeglarstwo:)
 Nauka umiejętności żeglarskich, których nie obejmują standardowe kursy na patent,
dużo czasu za sterem pod okiem naszych instruktorów.
 Zmiana trasy i odkrycie czegoś zupełnie innego niż to, czego szukamy!
Na naszych rejsach:
 Dbamy o dobrą kuchnię jachtową w wielu wariantach! Wszystko jest do
zorganizowania :) Dowiedz się więcej o dobrej jachtowej kuchni.
 Dbamy o najwyższy standard bezpieczeństwa – jesteśmy wyposażeni we wszystkie
niezbędne środki ratunkowe i trzymamy się dobrej praktyki żeglarskiej.
 Dbamy o środowisko – nie zostawiamy śmieci i nie robimy zbędnego hałasu.
Jachting może być naprawdę EKO!
 Dbamy o etykietę i kulturę jachtową – czyli przestrzegamy żeglarskich zwyczajów.
 Lubimy odwiedzać mazurskie sauny – tym razem chcemy zawitać do sauny fińskiej
i bali mazurskiej w przystani przy Hotelu Tajty.

Co wyróżnia Ekspedycję Gołdapiwo ?
 Płyniemy w rejon, który nie jest odwiedzany w trakcie jakichkolwiek turystycznych
rejsów – prawdopodobnie jest to jedyna taka oferta na rynku.
 Aby pokonać Szlak Sapiny, trzeba się liczyć z koniecznością wejścia do wody.
 Warunki w trakcie rejsu mogą być trudne – jachty typu Tango są już starszymi
jednostkami, ale tylko małym jachtem można się tam przedostać.
 W rejsie weźmie udział maksymalnie 7 załóg. Będzie to kameralna wyprawa
przeznaczona dla zapaleńców żeglarstwa śródlądowego i miłośników Mazur.
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Pływanie we flotylli – stwórz swoją załogę i popłyń jako sternik!
Dla tych z Was, którzy posiadają minimum patent Żeglarza Jachtowego i czują się już
pewnie za sterem, przygotowaliśmy szczególną ofertę czarteru jachtu na preferencyjnych
warunkach z możliwością udziału w Ekspedycji Gołdapiwo.
Jak to działa?


Koszt czarteru jachtu w ramach Ekspedycji: 1890 zł*. Nie wpłacasz kaucji.



Zabierasz na pokład tyle osób, ile chcesz: może to być czwórka znajomych lub tylko
jedna osoba – decyzja należy do Ciebie a cena pozostaje ta sama. Sugerujemy,
aby raczej nie przekraczać liczby łącznie 5 osób na pokładzie – choć same Tanga
dopuszczone są do żeglugi nawet w 6 osób, mieszkanie byłoby już uciążliwe.
W każdy razie sam zbierasz swoją załogę.



Podajesz nam dane wszystkich osób do ubezpieczenia – wszyscy jesteście
pełnoprawnymi członkami naszej wyprawy i otrzymujecie ubezpieczenie, opiekę
i pomoc naszej kadry, Kierownika Rejsu oraz możliwość udziału we wszystkich
organizowanych przez nas atrakcjach.



Nasza kadra jest cały czas do Twojej dyspozycji – służymy pomocą i radą we
wszystkich sprawach dotyczących jachtu i żeglugi.

Dołączysz do naszej ekspedycyjnej flotylli?



Ze względu na specyfikę akwenu i dostępność jachtów liczba jednostek jest
ograniczona: na tą wyprawę możemy zabrać maksymalnie 3 jachty flotylli.



W Ekspedycji wezmą udział cztery jachty z zawodowymi sternikami, którzy będą
czuwać nad całością wyprawy. Miejsce na pokładzie tych jachtów: 890 zł/ osoba*.
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Kto zaprasza?
Krzysztof Osóbka – Instruktor Żeglarstwa PZŻ
związany ze Szkołą Żeglarstwa PuntoVita od 10 lat.
Na początku jako Młodszy Instruktor, a od 2013 r.
jako KWŻ dzieli się swoją pasją do żeglarstwa.
36 turnusów szkoleniowych w tym 28 jako
kierownik. Łącznie z innymi rejsami spędził na
mazurskich wodach ponad 630 dni. Choć zna
Mazury jak mało kto, Kraina Wielkich Jezior nie
przestaje go fascynować. Ciągle poszukuje nowych
pomysłów na żeglarskie wyprawy. Pomysłodawca
mazurskich Ekspedycji.
Jachtowy Sternik Morski PZŻ, Motorowodny Sternik Morski PZMiNW, Instruktor Żeglarstwa
PZŻ oraz Instruktor Motorowodny PZMiNW.
Barbara Zaczek – studentka romanistyki,
pasjonatka literatury i języków obcych. Instruktorka
żeglarstwa od 2016 r. W ciągu pierwszych dwóch
lat pracy na obozach szkoleniowych została KWŻ,
a kilku jej kursantów zawodowymi instruktorami.
Potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji i zna sto
sposobów na ściągnięcie jachtu z mielizny. Ceniona
za miłą atmosferę na jachcie, nigdy nie rezygnuje
z wysokich wymagań wobec załogi. Marzy, by mieć
na pokładzie własnego psa do podawania cum.
Jachtowy Sternik Morski PZŻ oraz Motorowodny Sternik Morski PZMiNW, Instruktor
Żeglarstwa PZŻ, radiooperator dalekiego zasięgu LRC oraz Instruktor Motorowodny
PZMiNW.
Dlaczego zapraszamy?
Jachty pod niebieską banderą Szkoły Żeglarstwa PuntoVita
pływały już po wszystkich akwenach na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Ideą naszych Ekspedycji jest poznawanie nowych
zakątków na żeglarskiej mapie. Szlak Sapiny jest ostatnim, który
jest ciągle przed nami. A tylko żeglarze, którzy go przebyli mogą
powiedzieć, że byli już wszędzie. Dlatego na ten rejs
zapraszamy tych, którzy już sporo widzieli na Mazurach,
ale wciąż są ciekawi tego, co skrywają trudno dostępne rejony.
Po raz kolejny tworzymy możliwość pływania we flotylli – mamy
nadzieję, że dla wielu z Was będzie to kolejny żeglarski krok,
a ze wspólnej przygody wyniesiecie wiele cennych doświadczeń.
Rezerwuj miejsce
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Co koniecznie zabrać?
Pogoda w drugiej połowie sierpnia bywa kapryśna, dlatego poniżej znajduje się lista rzeczy
niezbędnych do zabrania na wyprawę:
 Ciepły śpiwór
 Nieprzemakalna kurtka, spodnie oraz kalosze
 Sportowe obuwie
 Czapka i szalik
 Ciepłe ubrania – sweter/bluza/odzież termiczna
 Kilka par grubych skarpet
 Termos
 Latarkę np. czołówkę
 Przydatna może okazać się również pianka i buty do wody (żeglarskie lub
windsurfingowe)
Cena:


890 zł*/ osoba



1890 zł*/ czarter jachtu ekspedycyjnego (flotylla)

Rabaty:
* Dla uczestników poprzednich Ekspedycji 10% rabatu! Dotyczy obu wariantów
udziału. Przy zgłoszeniu podaj nazwę i rok Ekspedycji, w której brałeś udział.
* Przy rezrwacji do końca listopada 2020 FIRST MINUTE -15%! Dotyczy obu wariantów
udziału.
* Maksymalna suma zniżek to -15%.

Zgłoszenia i wpłaty:
Michał Stępka
Telefon: 501 177 487
E-mail: michal@puntovita.pl

Szczególy rejsu:
Krzysztof Osóbka
Telefon: 782 667 073
E-mail: krzysztof@puntovita.pl

Odszukaj nas na Facebook
Więcej informacji na: https://puntovita.pl/
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