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Kilka słów o jachtach J-140 i J-80
Jurand, Ina, Dziwna, Piana i Rega przez wiele lat służyły w Centralnym Ośrodku Żeglarstwa
Polskiego Związku Żeglarskiego w Trzebieży, jako jachty szkoleniowe.
JURAND, to J-140 - dwumasztowy jacht pełnomorski ze stalowym poszyciem
i
ożaglowaniem typu kecz. Nazwa pochodzi od powierzchni żagli, wynoszącej ok. 140 m².
Jednostka zaprojektowana przez inż. Henryka Kujawę z zespołem inżynierów (Włodzimierz
Kuchta, Zdzisław Pieńkawa, Wojciech Samoliński). Konstruktorzy wzorowali się na
parametrach technicznych znanego, stalowego kecza Peter Von Danzig, zaprojektowanego i
zbudowanego, w 1936 roku, w Gdańsku.
W latach 1957–1960, w stoczni gdańskiej, zbudowano 6 takich jednostek ( Joseph Conrad,
Dar Opola, Jan z Kolna, Otago, Śmiały, Jurand). Założenia konstrukcyjne stuczterdziestki
opierały się na stalowym kadłubie, integralnym balaście, masztach drewnianych lub
metalowych. Jachty te, są cenione za ich wysoką dzielność w trudnych warunkach, oraz
świetne warunki do wypraw w dalekie i trudne rejony. Pierwszą jednostką z serii był
s/y
Joseph Conrad.
INA, DZIWNA, PIANA I REGA, to J-80 – typ dwumasztowych jachtów pełnomorskich
z
poszyciem stalowym, z ożaglowaniem typu jol, zaprojektowanym ok. 1964 r. przez inż.
Henryka Kujawę i Józefa Szymańda.
Założenia konstrukcyjne typu J-80 opierały się na stalowym kadłubie, integralnym balaście,
masztach drewnianych lub metalowych. W 1967 r. zwodowano pierwszą jednostkę z tej serii
– s/y Euros. Po doświadczeniach pierwszych dwóch sezonów dokonano kilku poprawek w
następnych konstrukcjach, które poprawiły jej dzielność morską. Między innymi powiększono
wyporność części rufowej, co poprawiło jej żeglowanie na kursach baksztagowych.
Jachty J-80 są cenione za ich wysoką dzielność w trudnych warunkach, oraz świetne warunki
do wypraw w trudne rejony. Dariusz Bogucki zbudował Mestwina na wyprawę na archipelag
Svalbard (1970 r.), zaś Freyę (zbudowaną na potrzeby Yacht Klubu Stoczni Gdańskiej)
przystosował do wyprawy na Grenlandię.
Zbudowano kilkadziesiąt (22 kadłuby) jachtów tej konstrukcji. Budowała je m.in. stocznia
Płocku (w nieco zmienionej wersji jako typ J-80 Płock).

w

Jachty typu J-140 i J-80 sprawdziły się do uprawiania żeglarstwa w każdych warunkach
i na każdym akwenie, uczestnicząc w ekstremalnych rejsach dookoła świata, wokół Przylądka
Horn, po wodach polarnych. Mają wśród żeglarzy opinię jachtów bezpiecznych,
o
doskonałych właściwościach manewrowych.
Funkcjonalnie zaprojektowane wnętrza, zapewniają komfort załodze. Wygodne koje, kambuz
i kabina nawigacyjna umożliwiają wypoczynek i pracę pod pokładem, podczas odbywania
rejsów (np. stażowych). Rozbudowane omasztowanie (dwa maszty), ożaglowanie (możliwość
postawienia 5 żagli) i takielunek, przestrzenny pokład, tworzą dobre warunki do nauki
manewrowania jachtem i obsługi stanowisk manewrowych.
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Nazwa jachtu
Rodzaj jednostki
Nr rejestr.
Port macierzysty
Właściciel /armator
Typ
Typ ożaglowania
Lc
Bc
H boczna
H zanurzenia
Materiał
Rok budowy
Ilość załogi
Kadłub
Pokład
Maszty olinowanie stałe
Żagle
Maszynownia
Instalacja elektryczna
Instalacje pozostałe
Kambuz
Nawigacyjna
Kubryk
Messa
Armatorskie kab.
Wyposażenie
nawigacyjne
Aparatura
radiokomunikacyjna
Wyposażenie hotelowe
Wyposażenie
ratunkowe
Szacunkowy całkowity
koszt remontu
„szot do ręki”
Akwen pływań b.o.

JURAND

s/y
jacht żaglowy
PZ - 24
Trzebież
Polski Związek Żeglarski
J-140
kecz
17,75m
4,07 m
3,55 m
2,53 m
stal
1959
12 osób / 3 os. min./15 os.max.
pełna wymiana poszycia, pawęż do wymiany. Zład zdrowy,
konieczna ocena rzeczoznawcy.
pokład stan dobry, metalowy, konieczna oględziny,
uzupełnienie uzbrojenia: knagi, kabestany, windy, luki
maszty drewniane, olinowanie do uzupełnienia i wymiany
kompletne, do wymiany
brak przekładni, sinik SW 266 Andrychów marynizowany do
przeglądu / wymiany (stan na 2011)
do wymiany
przegląd, wymiana, uzupełnienie
do odbudowy i wymiany wyposażenia
przebudowa
przebudowa
przebudowa
przebudowa
do wymiany, uzupełnienia
sprawna, do wymiany
do wymiany
do uzupełnienia

1 700 000 zł

Roczne utrzymanie
jachtu

bosman/kapitan – 5000 zł x 12 m-cy = 60 000 zł
postój w porcie = 100zł/dobę x 365 = 36 500 zł
koszty bieżące eksploatacyjne =
20 000

Informacje dodatkowe

jacht podlega nadzorowi PRS
jacht nie podlega ochronie konserwatora zabytków

Załączniki

1. Fot. nr 1 – s/y JURAND. Przy nabrzeżu w Trzebieży
2. Fot. nr 3 – s/y JURAND. Podczas zagranicznego rejsu
3. s/y JURAND. Karta bezpieczeństwa

s/y JURAND. Opis techniczny
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Załącznik nr 1. Fot. nr 1. s/y JURAND. Przy nabrzeżu w Trzebieży
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Załącznik nr 2. Fot. nr 2. s/y JURAND. Podczas zagranicznego rejsu
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Załącznik nr 3. s/y JURAND. Karta bezpieczeństwa
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Nazwa jachtu
Rodzaj jednostki
Nr rejestr.
Port macierzysty
Właściciel /armator
Typ
Typ ożaglowania
Lc
Bc
H boczna
H zanurzenia
Materiał
Rok budowy
Ilość załogi
Kadłub
Pokład
Maszty olinowanie stałe
Żagle
Maszynownia
Instalacja elektryczna
Instalacje pozostałe
Kambuz
Nawigacyjna
Kubryk
Messa
Armatorskie kab.
Wyposażenie
nawigacyjne
Aparatura
radiokomunikacyjna
Wyposażenie hotelowe
Wyposażenie
ratunkowe
Szacunkowy całkowity
koszt remontu
„szot do ręki”
Akwen pływań bo

DZIWNA

s/y
jacht żaglowy
POL – 635
Trzebież
Polski Związek Żeglarski
J-80
jol
13,74 m
3,61 m
3,16 m
1,95 m
stal
1987
7 osób / 3 os. min./9 os. max.
pełna wymiana poszycia. Zład zdrowy, konieczna ocena
rzeczoznawcy.
pokład stan dobry, metalowy, konieczna oględziny,
uzupełnienie uzbrojenia: knagi, kabestany, windy, luki
metalowe/al, olinowanie do wymiany
zdekompletowane, do wymiany
silnik URSUS marynizowany, do wymiany
do wymiany
przegląd, wymiana, uzupełnienie
do odbudowy i wymiany wyposażenia
przebudowa
przebudowa
przebudowa
do, uzupełnienia
brak
do wymiany
do uzupełnienia

800 000 zł

Roczne utrzymanie
jachtu

bosman/kapitan – 5000 zł x 12 m-cy = 60 000 zł
postój w porcie = 100zł/dobę x 365 = 28 100 zł
koszty bieżące eksploatacyjne =
20 000 z

Informacje dodatkowe

jacht podlega nadzorowi PRS

Załączniki

1. Fot. nr 1 - s/y DZIWNA. Kadłub na saniach
2. Fot. nr 2 - s/y DZIWNA. Widok fragmentu poszycia kadłuba
z lewej burty
3. Fot. nr 3 - s/y DZIWNA. Widok fragmentu poszycia kadłuba
z prawej burty
4. Karta bezpieczeństwa

s/y DZIWNA. Opis techniczny
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Załącznik nr 1. Fot. nr 1. s/y DZIWNA. Kadłub na saniach

Załącznik nr 2. Fot. nr 2. s/y DZIWNA. Widok fragmentu poszycia kadłuba z lewej burty
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Załącznik nr 3. Fot. nr 3. s/y DZIWNA. Widok fragmentu poszycia kadłuba z prawej burty
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Załącznik nr 4. s/y DZIWNA. Karta bezpieczeństwa
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Nazwa jachtu
Rodzaj jednostki
Nr rej.
Port macierzysty
Właściciel /armator
Typ
Typ ożaglowania
Lc
Bc
H boczna
H zanurzenia
Materiał
Rok budowy
Ilość załogi
Kadłub
Pokład
Maszty olinowanie stałe
Żagle
Maszynownia
Instalacja elektryczna
Instalacje pozostałe
Kambuz
Nawigacyjna
Kubryk
Messa
Armatorskie kab.
Wyposażenie
nawigacyjne
Aparatura
radiokomunikacyjna
Wyposażenie hotelowe
Wyposażenie
ratunkowe
Szacunkowy całkowity
koszt remontu
„szot do ręki”
Akwen pływań b.o.

INA

s/y
jacht żaglowy
POL – 636
Trzebież
Polski Związek Żeglarski
J-80
jol
13,75 m
3,60 m
3,16 m
1,95 m
stal
1987
9 osób / 2 os. min./9 os. max.
pełna wymiana poszycia. Zład zdrowy, konieczna ocena
rzeczoznawcy.
pokład stan dobry, metalowy, konieczna oględziny,
uzupełnienie uzbrojenia: knagi, kabestany, windy, luki
metalowe/al, olinowanie do wymiany
zdekompletowane, do wymiany
silnik URSUS marynizowany, do wymiany
do wymiany
przegląd, wymiana, uzupełnienie
do odbudowy i wymiany wyposażenia
przebudowa
przebudowa
przebudowa
do, uzupełnienia
brak
do wymiany
do uzupełnienia

800 000 zł

Roczne utrzymanie
jachtu

bosman/kapitan – 5000 zł x 12 m-cy = 60 000 zł
postój w porcie = 100zł/dobę x 365 = 28 100 zł
koszty bieżące eksploatacyjne =
20 000 zł

Informacje dodatkowe

jacht podlega nadzorowi PRS

Załączniki

1. Fot. nr 1 - s/y INA. Widok kadłuba na saniach, z prawej burty
2. Fot. nr 2 - s/y INA. Widok kadłuba na saniach od dziobu

s/y INA . Opis techniczny
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Załącznik nr 1. Fot. nr 1. s/y INA. Widok kadłuba na saniach z prawej burty

Załącznik nr 2. Fot. nr 1. s/y INA. Widok kadłuba na saniach od dziobu
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Nazwa jachtu
Rodzaj jednostki
Nr rejestracyjny
Port macierzysty
Właściciel /armator
Typ
Typ ożaglowania
Lc
Bc
H boczna
H zanurzenia
Materiał
Rok budowy
Ilość załogi
Kadłub
Pokład
Maszty olinowanie stałe
Żagle
Maszynownia
Instalacja elektryczna
Instalacje pozostałe
Kambuz
Nawigacyjna
Kubryk
Messa
Armatorskie kab.
Wyposażenie
nawigacyjne
Aparatura
radiokomunikacyjna
Wyposażenie hotelowe
Wyposażenie
ratunkowe
Szacunkowy całkowity
koszt remontu
„szot do ręki”
Akwen pływań b.o.

PIANA

s/y
jacht żaglowy
POL – 634
Trzebież
Polski Związek Żeglarski
J-80
jol
13,76 m
3,62 m
3,16 m
1,95 m
stal
1987
9 osób / 3 os. min./9 os. max.
pełna wymiana poszycia. Zład zdrowy, konieczna ocena
rzeczoznawcy.
pokład stan dobry, metalowy, konieczna oględziny,
uzupełnienie uzbrojenia: knagi, kabestany, windy, luki
metalowe/al, olinowanie do wymiany
zdekompletowane, do wymiany
silnik URSUS marynizowany, do wymiany
do wymiany
przegląd, wymiana, uzupełnienie
do odbudowy i wymiany wyposażenia
przebudowa
przebudowa
przebudowa
do, uzupełnienia
brak
do wymiany
do uzupełnienia

800 000 zł

Roczne utrzymanie
jachtu

bosman/kapitan – 5000 zł x 12 m-cy = 60 000 zł
postój w porcie = 100zł/dobę x 365 = 28 100 zł
koszty bieżące eksploatacyjne =
20 000 zł

Informacje dodatkowe

jacht podlega nadzorowi PRS

Załączniki

1. Fot. nr 1 – s/y PIANA. Widok kadłuba na saniach od rufy
2. Fot. nr 2 – s/y PIANA. Widok kadłuba na saniach od dziobu
3. s/y PIANA. Karta bezpieczeństwa

s/y PIANA. Opis techniczny
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Załącznik nr 1. Fot. nr 1. s/y PIANA. Widok kadłuba na saniach od rufy

Załącznik nr 2. Fot. nr 2 – s/y PIANA. Widok kadłuba na saniach od dziobu

14/18

Załącznik nr 3. s/y PIANA. Karta bezpieczeństwa.

15/18

Nazwa jachtu
Rodzaj jednostki
Nr rejestr.
Port macierzysty
Właściciel /armator
Typ
Typ ożaglowania
Lc
Bc
H boczna
H zanurzenia
Materiał
Rok budowy
Ilość załogi
Kadłub
Pokład
Maszty olinowanie stałe
Żagle
Maszynownia
Instalacja elektryczna
Instalacje pozostałe
Kambuz
Nawigacyjna
Kubryk
Messa
Armatorskie kab.
Wyposażenie
nawigacyjne
Aparatura
radiokomunikacyjna
Wyposażenie hotelowe
Wyposażenie
ratunkowe
Szacunkowy całkowity
koszt remontu
„szot do ręki”
Akwen pływań bo

REGA

s/y
jacht żaglowy
POL – 637
Trzebież
Polski Związek Żeglarski
J-80
jol
13,74 m
3,59 m
3,16 m
1,95 m
stal
1988
9 osób / 2 os. min./9 os. max.
pełna wymiana poszycia. Zład zdrowy, konieczna ocena
rzeczoznawcy.
pokład stan dobry, metalowy, konieczna oględziny,
uzupełnienie uzbrojenia: knagi, kabestany, windy, luki
metalowe/al, olinowanie do wymiany
zdekompletowane, do wymiany
silnik URSUS marynizowany, do wymiany
do wymiany
przegląd, wymiana, uzupełnienie
do odbudowy i wymiany wyposażenia
przebudowa
przebudowa
przebudowa
do, uzupełnienia
brak
do wymiany
do uzupełnienia

800 000 zł

Roczne utrzymanie
jachtu

bosman/kapitan – 5000 zł x 12 m-cy = 60 000 zł
postój w porcie = 100zł/dobę x 365 = 28 100 zł
koszty bieżące eksploatacyjne =
20 000 zł

Informacje dodatkowe

jacht podlega nadzorowi PRS

Załączniki

1. Fot. nr 1 – s/y REGA. Widok kadłuba na saniach od dziobu.
Lewa burta
2. Fot. nr 2 – s/y REGA. Widok kadłuba na saniach. Lewa burta
3. s/y REGA . Karta bezpieczeństwa

s/y REGA. Opis techniczny
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Załącznik nr 1. Fot. nr 1. s/y REGA. Widok kadłuba na saniach od dziobu. Lewa burta

Załącznik nr 2. Fot. nr 2. s/y REGA. Widok kadłuba na saniach. Lewa burta
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Załącznik nr 3. s/y REGA. Karta bezpieczeństwa
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