
Opłynął świat, przypłynie do Szczecina 

W dniach 19-21 sierpnia Szczecin stanie się kolejny raz polską stolicą żeglarstwa. Do Szczecina, w 

ramach wydarzenia „Żagle 2022” przypłynie wiele pięknych jednostek. Informowaliśmy już o 

zjawiskowym Gorch Focku. Czas przedstawić kolejną gwiazdę.  

 

Do Żagli 2022 zostało dokładnie 30 dni. Przygotowania idą pełną parą. Bez wątpienia efekt 

wydarzenia odbije się dużym echem nie tylko w żeglarskim i rozrywkowym świecie, ale i poza 

granicami naszego kraju. Szczecin bowiem będzie przez 3 dni dumną stolicą żeglarstwa. 

Kolejnym przepięknym gościem, który wpłynie do Szczecina będzie ORP Iskra. Szkolna barkentyna 

Marynarki Wojennej to pierwszy okręt pod polską banderą, który okrążył świat. Wybudowany został 

w 1982 w Gdyni. Ma niecałe 50 metrów długości.  

W Święto Niepodległości, 11 listopada 1981 roku uroczyście położono stępkę, a po bez mała czterech 

miesiącach – 6 marca 1982 roku – odbyło się wodowanie. Tempo iście ekspresowe, a trzeba 

pamiętać, że równolegle gdańscy stoczniowcy budowali także fregatę Dar Młodzieży. Pierwsze 

podniesienie bandery na nowym szkolnym żaglowcu Marynarki Wojennej miało miejsce 11 sierpnia 

1982 roku. Okręt przejął nazwę Iskra od poprzednika – sędziwego szkunera ORP Iskra, który został 

wycofany ze służby w 1977 roku.  

 

W latach 1995-96 jednostka, jako pierwszy okręt Marynarki Wojennej RP, okrążyła świat. Pretekstem 

do okołoziemskiej podróży był zlot Sail Indonesia, organizowany z okazji 50. rocznicy indonezyjskiej 

niepodległości. Rejs rozpoczął się 18 kwietnia 1995 roku w Gdyni. Opuszczający Polskę na 10 miesięcy 

okręt żegnały tłumy – rodziny, znajomi, ludzie morza oraz kompania reprezentacyjna z orkiestrą. 

Przybył nawet prezydent RP Lech Wałęsa, który osobiście oddał ostatnią cumę – szpring rufowy. 

W Wigilię 1995 roku Iskra – na Atlantyku, na wysokości Brazylii – zamknęła wielki krąg. Okrążenie 

świata zajęło jej 158 dni. Do portu macierzystego żaglowiec wrócił 10 lutego 1996 roku, w 70. 

rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Powitanie w zaśnieżonym basenie Prezydenta odbyło się przy 

siarczystym mrozie. Na maszcie jednostki powiewał długi, ponad 37-metrowy wimpel, symbolizujący 

pokonane 37 739,9 mil morskich, a pod bukszprytem zwisały obfite białe wąsy lodowych sopli. 

W wyprawie, która wpisała się do annałów polskiego żeglarstwa, wzięło udział 59 osób, w tym 34 

praktykantów – podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Okręt po drodze zawijał do: Santa Cruz 

de Tenerife (Hiszpania), Porto Grande (Wyspy Zielonego Przylądka), Rio de Janeiro (Brazylia), 

Kapsztadu (RPA), Port Louis (Mauritius), Dżakarty (Indonezja), Ujung Pandang (Indonezja), Port 

Darwin (Australia), Fremantle (Australia), Melbourne (Australia), Hobart (Australia), Sydney 

(Australia), Wellington (Nowa Zelandia), Ushuaia (Argentyna), Stanley (Falklandy / Wielka Brytania), 

Buenos Aires (Argentyna), Recife (Brazylia), Ponta Delgada (Portugalia) oraz Portsmouth (Wielka 

Brytania). 

Już dzisiaj można zwiedzić ORP Iskra. Wystarczy wejść na stronę prowadzoną przez Centrum 

Żeglarskie i udać się na spacer 360 stopni. Serdecznie zapraszamy na 

www.zaglowceonline.pl/zaglowce/iskra/ 

Można też powspominać ubiegłoroczną edycję Żagli 2021. Wystarczy wejść na stronę 

https://www.szczecin360.com/zagle2021/ i zobaczyć, jak niesamowicie prezentowało się nasze 

miasto. 
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