
 

 

 

 

Na wodzie 

 

Dni Morza Sail Szczecin to wielkie, żeglarskie święto, które każdego roku przyciąga tysiące 

turystów i żeglarzy z całego świata. W tym roku przy szczecińskich nabrzeżach zacumuje 

ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Rosji, Finlandii i Szwecji - żaglowce, jachty, a także 

okręty Marynarki Wojennej. Wśród tegorocznych gości zobaczymy między innymi 

największy żaglowiec szkolny świata, czteromasztowy bark, jeden z ostatnich 

windjammerów, czyli rosyjski Sedov, wraz z nim do Szczecina przypłynie również 

Shtandard. Na zwiedzających czekać będą również okręty Marynarki Wojennej w tym okręt 

podwodny typu Kobben ORP Sęp. 

 

Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyć będzie Zlot Oldtimerów. Oldtimery to jednostki zbudowane 

przed 1950 rokiem, o tradycyjnym ożaglowaniu oraz motorowe - oryginalne lub zbudowane na 

elementach dawnej jednostki, w przeszłości używane do pracy. Miały one różne przeznaczenie – 

były barkami, kutrami, rybackimi łodziami, holownikami, stateczkami handlowymi, ratowniczymi czy 

lodołamaczami. Obecnie służą jedynie rekreacji i cieszą oko. Większość z nich to drewniane 

jednostki z duszą, w których kryją się niezwykłe historie. Jakie? Tego dowiedzą się mieszkańcy 

naszego miasta i turyści podczas Dni Morza. Sam pomysł zlotu oldtimerów, powstał przy okazji 

tradycyjnych szczecińskich Dni Morza. Głównym celem organizatorów, było wzbogacenie 

wydarzenia o piękne, stare i interesujące jednostki. Początkowo, w zlocie brały udział jedynie 

polskie żaglowce, jednak z biegiem czasu sytuacja uległa zmianie. Od kilku lat, specjalnie z tej 

okazji, do Szczecina przypływają oldtimery z całej Europy, których właściciele doceniają wyjątkowy 

klimat, który panuje podczas zlotów w stolicy Pomorza Zachodniego.  

Pośród gwiazd jakimi są pływające perły warto zwrócić uwagę między innymi na replikę fregaty z 

1703 roku. Do budowy żaglowca Shtandard użyto tych samych materiałów i wykorzystano takie 

same techniki jak w przypadku pierwowzoru. Gwoździe (8 tys. sztuk) i okucia zostały ręcznie 

wyprodukowane, natomiast drzewa (250 szt.) zostały ręcznie ścięte na terenie parków w pobliżu 

Sankt Petersburga.  

 



Przy nabrzeżach będzie można podziwiać także jednostki miejskie – Dar Szczecina, Zryw, 

Magnolię i Urticę. 

 

Powitanie jednostek 

Wszystkie jednostki będą witane na stacji pilotów zgodnie z morskim ceremoniałem i etykietą 

jachtową. Każda z załóg będzie miała także swojego opiekuna, oficera łącznikowego. Do godziny 

12.00 w piątek wszystkie jednostki powinny być już przy nabrzeżach. 

 

Zwiedzanie i rejsy na jednostkach 

Niewątpliwe jedną z największych atrakcji podczas Dni Morza jest możliwość wejścia na pokład 

jednostek oraz rejs po Odrze. Dokonać tego będzie można w piątek w godzinach 13.00-20.00. W 

sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-19.00. Wstęp na jednostki będzie bezpłatny, rejsy natomiast 

będą biletowane. W tym roku okazję na krótką wprawę będzie miało prawie 1600 osób.  

 

Rejsy dla odwiedzających będą się odbywały w sobotę i w niedzielę - jednostki będą zacumowane 

przy Nabrzeżu Pasażerskim i na północy Nabrzeża Starówka.  

Tam też, od piątku 8.06, od godziny 16.00 będą otwarte punkty, w których będzie można nabyć 

bilety. Więcej informacji znajdzie się niebawem na stronie wydarzenia.  

 

 

 

Spis Jednostek 

 

LISTA JEDNOSTEK DNI MORZA- SAIL SZCZECIN 2018, XII ZLOT OLDTIMERÓW. 

Lp. Nazwa Długość lub typ jednostki Bandera 

1 SHTANDART 34,00 /replika Rosja 

2 BALTIC BEAUTY 40,00/oldtimer Szwecja 

3 HIORTEN 19,00/oldtimer Szwecja 

4 SANTA BARBARA ANNA 46,00/oldtimer Niemcy 

5 JOANNA SATURNA 35,00/oldtimer Finlandia 

6 ARK 19,80/oldtimer Polska 

7 ANTICA 16,20/oldtimer Polska 

8 BRYZA H 23,88/oldtimer Polska 



9 BALTIC STAR 20,00/oldtimer Polska 

10 ERNESTINE 23,30/oldtimer Niemcy 

11 VICTORIA 24,00/oldtimer Niemcy 

12 GREIF 14,00/oldtimer Niemcy 

13 ROMANTIK 13,00/oldtimer Niemcy 

14 PAULA 13,20/oldtimer Niemcy 

15 NORDSTERN 13,50/oldtimer Niemcy 

16 AMANDA 8,75/oldtimer Niemcy 

17 KUNA (DM + DO) 30,60/oldtimer - lodołamacz Polska 

18 SEDOV 117,50/oldtimer Rosja 

19 KATTENTURM 16,00/oldtimer Niemcy 

20 ORP SĘP podwodny Polska 

21 ORP typu ŚNIARDWY okręt Polska 

22 
ORP XSAWERY 
CZERNICKI 

okręt Polska 

23 ANDRZEJ jednostka portowa Polska 

23 GALAKTYKA jednostka portowa Polska 

24 PLANETA jednostka portowa Polska 

25 STRAŻAK 26 jednostka portowa Polska 

26 STANISŁAW jednostka portowa Polska 

27 SYRIUSZ jednostka portowa Polska 

28 NAWIGATOR XXI jednostka szkolna Polska 

29 FRANEK ZUBRZYCKI jednostka szkolna Polska 

30 WASSYL jacht Polska 

 
 

 

 

 

 


