
Przystań Próchnówko nad Bytyniem ma 30 lat! (1988 – 2018) 
 
Baza szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Próchnówku oficjalnie 
oddana została do użytku 15 lipcu 1988 r. W tym właśnie dniu rozpoczęła się 
największa, jak dotąd na Bytyniu impreza, czyli XV Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Żeglarstwie z udziałem aż 196 najlepszych zawodników z całej 
Polski wyłonionych z eliminacji strefowych w klasach OK-dinghy, Laser, 470, 420 

(chł.) 420 (dz.) i w 
desce z żaglem.                                      
Próchnówko było bazą 
tej imprezy.   
 
Obok fotka z oficjalnego 
otwarcia XV OSM w 
żeglarstwie i 
jednocześnie nowej 
przystani w Próchnówku. 
Zdjęcie to jest dokładniej 
opisane w zakładce KH 
Pilskiego OZŻ na stronie 
Pilskiego OZŻ. 

 
W styczniu 1989 r. 

Pilski OZŻ opracował dokument, zaaprobowany przez władze ówczesnego 
Województwa Pilskiego, pod nazwą: „Założenia organizacyjne funkcjonowania 
bazy szkolenia wodnego dzieci i młodzieży w Próchnówku nad jez. Bytyńskim”.  
W dokumencie tym zredagowanym w stylu tamtych lat stwierdzono między 
innymi (cyt.): 

- Baza w Próchnówku 
jako obiekt powstały w 
związku z organizacją 
XV OSM winna spełniać 
funkcję centrum 
szkolenia w sportach 
wodnych dla młodzieży 
szkół podstawowych i 
ponadpodst. z terenu 
woj. pilskiego. Powinna 
być także ośrodkiem 
organizacji obozów dla 

„młodzieży 
niepełnosprawnej, ze 
środowisk wiejskich 
oraz grup młodzieży 
zagrożonej”. 

- Zaplecze socjalno-bytowe dla uczestników obozów i szkoleń w Próchnówku   
  stanowić będzie stanica ZHP Hufiec Piła w Próchnówku. 
- Gestorem bazy przystaniowej w Próchnówku będzie Pilski Okręgowy 

Związek Żeglarski, 
- Nadzór nad realizacją programu szkolenia żeglarskiego w tej bazie 

sprawować będzie w porozumieniu z klubami żeglarskimi Pilski Okręgowy 
Związek Żeglarski. 



Dokument „Założenia organizacyjne funkcjonowania bazy szkolenia wodnego 
dzieci i młodzieży w Próchnówku nad jez. Bytyńskim” stanowił podstawę 
podpisanej w dniu 13 maja 1989 r. w Drzewoszewie, podczas uroczystego 
otwarcia sezonu na Bytyniu, umowy o współpracy i współdziałaniu w użytkowaniu 
tej bazy z ówczesną Komendą Chorągwi ZHP w Pile.  

 
 
 
Już w latach 1989 – 1992 w 
bazie Pilskiego OZŻ w 
Próchnówku odbyły się obozy 
żeglarskie z udziałem 593 
osób.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim akcjom szkoleniowych towarzyszyły interesujące programy 
uzupełniające. 

 
Dla przykładu jedną z ciekawszych form i inicjatyw Pilskiego OZŻ dla promowania 
żeglarstwa i wychowania morskiego wśród najmłodszych adeptów żeglarstwa był wyjazd 
w sierpniu 1992 r. ok. 50 uczestników obozu w Próchnówku na „Operation – Sail” do 
Gdyni. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili s/y Śniadecki stacjonujący w basenie jachtowym w 
Gdyni i spotkali się z j. kpt. ż. b. Czesławem Juszczakiem z Wałcza prowadzącym rejs 
stażowo - szkoleniowy na jachcie, eksploatowanym przez Pilski OZŻ w ramach umowy z 
AWFiS w Gdańsku. 

   
Przystań w Próchnówku w latach 1989 - 1992 stanowiła ponadto bazę dla 8 

okręgowych regat 
żeglarskich, w tym 2 
imprezy TKKF „Sokół – 
Romet” Wałcz , oraz regat 
WKŻ „Mewa” Piła (1 
impreza) . Organizatorem 
pozostałych regat w tych 
latach był Pilski OZŻ.  
 
 
 
Do innych ciekawszych 
działań o charakterze 
technicznym w tym 
okresie zaliczyć należy: 

- przeprowadzenie remontu łodzi ,,DZ” przez zespół działający pod 
kierunkiem kpt. j. ż.w. Klemensa Grzegorskiego ( KŻ Kliwer Piła)  



- remont kontenerów w 1990 r. i przegląd konserwacyjny pomostów w bazie 
Pilskiego OZŻ w Próchnówku. 

Warto podkreślić bardzo dobra współpraca Pilskiego OZŻ z ówczesnym 
Oddzialem Wojewódzkim WOPR z siedzibą w Chodzieży, który wyposażył 
w 1990 r. bazę Pilskiego OZŻ w Próchnówku w radiostację UKF dla 
zapewnienia tzw. ,,szybkiej łączności ratowniczej ”. 
W 1993 r. Pilski OZŻ dokonał w Chojnickiej Wytwórni Sprzętu Sportowego 
„Polsport” zakupu 3 szalup wiosłowo - żaglowych typu „Polaris” dla 
potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży w bazie Próchnówko. Zakup 
zrealizowany został ze środków własnych Pilskiego OZŻ pochodzących z 
dochodów z działalności statutowej. Cena szalupy typu „Polaris” wynosiła 

           69 tys. zł. wg. cen z 1993 r. Jachty „Polaris” zakupione w 1993 r. (mają 25 lat !) 
są nadal eksploatowane. Jeden nadal w Próchnówku. Dwa od kilku lat przez UKS 
”Wodniak” Piła na Zalewie Koszyckim i ChKŻ LOK Chodzież na Jez. Miejskim 
 

 
Warto przypomnieć, że właśnie w klasie 
,,Polaris” po raz pierwszy w hostorii Pilskiego 
OZŻ na jez. Bytyń rozegrano Mistrzostwa 
Pilskiego OZŻ systemem Match – Racing. 
Regaty odbyły się w 1994 r. i zwycięzcą 
historycznego „Match – Racingu” w kl. Polaris 
została załoga Dariusza Juszczaka ( KŻ Romet 
Wałcz). 

 
W latach 1997 - 2000 baza w Próchnówku funkcjonowała nadal jako przystań 
nad Jez. Bytyń Wlk. i centrum obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży. 
Włamania do pomieszczeń przystaniowych, które miały miejsce w okresie 
zimowym w latach 1999 i 2000 spowodowały straty, które zostały 
skompensowane wypłatą odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej 
Pilskiego OZŻ. 
W bazie Próchnówko corocznie prowadzano też prace konserwacyjno - 
remontowe 3 kontenerów, 4 pomostów, nabrzeża, sprzętu pływającego itp. Ww. 
prace wykonywane były społecznie. W latach 1998 i 1999 roku znacznie 
zdekapitalizowały się pomosty przystaniowe. Dzięki pomocy Firmy „Interwood” z 
Wałcza oraz AKŻ’ 90 Wałcz pomosty zostały prowizorycznie naprawione. 
Nastąpiło kolejne doposażenie bazy w Próchnówko przez Pilski OZŻ w tym: 

1997r.- zakup 15 szt. kamizelek asekuracyjnych, 
          -zakup jachtu kabinowego ORION wraz z przyczepą podłodziową   
            dla celów szkolenia dzieci i młodzieży w Próchnówku i    
            zabezpieczenia sędziowskiego regat okręgowych jak również  
            startów w wybranych regatach turystycznych. 

   1998 r. - zakup silnika przyczepnego Mercury 5 KM z wydłużoną  
                kolumną dla potrzeb nauki manewrowania na silniku, do łodzi   
                zabezpieczenia technicznego regat okręgowych, oraz jako  
                silnika manewrowego na śródlądowo – zatokowe i morskie  
                rejsy szkoleniowe organizowane przez Pilski OZŻ. 
    2000 r.- zakup klamrowych pasów napinających dla zabezpieczenia  
                transportu  jachtu ,,ORION,, na przyczepie podłodziowej. Jacht ten, 
można powiedzieć już niemal „kultowy”, po wielu latach eksploatacji trafił 
odpłatnie w dobre żeglarskie ręce i nadal, mimo już swych 21 lat, żegluje po 



Bytyniu, i jak trzeba wspomaga „flotę” bazy szkolenia żeglarskiego w 
Próchnówku podczas obozów 
 W 1999 r. ze względu na poważny stopień uszkodzeń poszycia, 
omasztowania oraz ożaglowania i nieopłacalność ewentualnego kapitalnego 
remontu zakończona została, po ponad 33 letnim użytkowaniu, eksploatacja 
drewnianej szalupy wiosłowo – żaglowej typu DZ -  pływającej po Jez. Bytyń Wlk. 
pod nazwą ,,Reglamentacja”. 
W latach 1997 – 2000 Pilski OZŻ zorganizował w Próchnówku aż 11 obozów 
żeglarskich. Z Prochnówka korzystali także wodniacy – w porozumieniu z Pilskim 
OZŻ -  z HOW MDK Trzcianka oraz 5 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. F. 
Marciniaka z Wronek. Szkolenie przeprowadzane przez te kluby obejmowało 
obozy na patent żeglarza jachtowego, doskonalenie manewrówki i regatowe oraz 
konsultacje szkoleniowe dla najmłodszych zeglarzy i także naukę pływania. 
 W latach 2001 – 2004 w bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku przeprowadzono 
ogółem 7 obozów żeglarskich. W porównaniu z poprzednimi czterema latami 
odbyło się w tej bazie zdecydowanie mniej akcji szkoleniowych z powodu braku 
możliwości dofinansowania ich organizacji ze środków własnych Pilskiego OZZ lub 
dotacji budżetowych. 
 W 2004 r. Pilski OZŻ przeprowadził analizę wykorzystania bazy w 
Próchnówku. Od jej uruchomienia w 1989 r. przeszkolono ogółem na 43 obozach 
żeglarskich i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez POZŻ ogółem aż 
1150 dzieci i młodzieży. 
  Niestety w marcu i kwietniu 2003 r. odnotowano kolejne włamania do 
pomieszczeń przystaniowych w Próchnówku, które spowodowały znaczne straty 
w tym uszkodzenia kontenerów i kradzież wyposażenia. Włamania – tak jak w 
1999 r. i 2000 r. – miały związek z brakiem możliwości zapewnienia dozoru tej 
bazy w okresach zimowych i wiosennych oraz lokalizacją na terenie oddalonym 
od obszarów zasiedlonych. 
Warto przypomnieć, że wszelkie prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze w 
bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku wykonywane były społecznie, na zasadzie 
wolontariatu. Szczególną pomoc w przygotowywaniu bazy Próchnówko i sprzętu 
do poszczególnych sezonów dla przykładu w latach 2001-2004 Pilski OZŻ uzyskał 
ze strony: 

- KŻ ,,Opty” Chodzież - w formie wykonywania prac porządkowych i 
konserwacyjnych, robót spawalniczych przy pomostach oraz remontów 
sprzętu, 

- Klubu Płetwonurków LOK „Rafa” Piła – pomoc przy poziomowaniu 
pomostów i naprawa instalacji elektrycznej 

- Jerzego Okienko ( AKŻ’90 Wałcz) – laminowanie i bieżące naprawy 
jachtów „Polaris” 

- Jerzego Radkiewicza (AKŻ’90 Wałcz)– wykonanie wymaganych oznakowań 
bazy i sprzętu 

Ponadto – zgodnie z przyjętą zasadą powierzania w formie wolontariatu funkcji 
bosmana przystani Pilskiego OZŻ w Próchnówku – bieżące prace porządkowe i 
konserwacyjne na przystani oraz przy sprzęcie przeprowadzane były 
bezpośrednio lub pod nadzorem wyznaczonych bosmanów. Średnio w każdym 
sezonie społeczny dyżur bosmański pełniony był przez 10 osób. Średni czas 
trwania dyżuru bosmańskiego wynosił 8 dni. 
 Przed sezonem 2002 r. Pilski OZŻ otrzymał znaczącą pomoc ze strony 
Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie, który wsparł finansowo przeprowadzenie 
remontu kapitalnego 4 pomostów wraz z wymianą desek. Wartość wykonanych 
tych robót wraz z materiałem wyniosła 5.177,00 zł. ( ceny 2002 r.) 



W latach 2004–2008 żeglarskie wykorzystanie bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku 
w formie organizacji stacjonarnych obozów przedstawiało się następująco : 

2005 r. – 3 obozy -  75 uczestników 
2006 r. – 4 obozy – 89 uczestników 
2007 r. -  4 obozy – 97 uczestników 
2008 r. – 4 obozy – 84 uczestników 

razem : - 345 uczestników 

 
Pod koniec lat 90 tych na nie aktywnej już stronie internetowej www.bytyn.trz.pl 
ukazał się interesujący artykuł na temat bazy w Próchnówku zatytułowany: 
Próchnówko - najmłodsza bytyńska przystań (N 53o19' / E 16o 12' )  
Poniżej ze skrótami przytaczamy jego tekst: 

  
...Nazwa "Próchnówko" mimo że używana w dokumentach urzędowych, stanowi 
swego rodzaju określenie lokalne kojarzone głównie ze stanicą harcerską 
,zlokalizowaną na wysokim zachodnim brzegu jez. Bytyń Wielki. Wprawdzie na 
niektórych mapach można znaleźć nazwę Próchnówko lub Próchnowo Nowe, 
która odnosi się do małej wsi położonej w odległości ok. 2 km. w kierunku 
zachodnim od stanicy, przy polnej, wyboistej drodze z Jamienka (wieś sołecka w 
gm. Tuczno)...Stanica ZHP w Próchnówku powstała pod koniec lat 70-tych , 
krótko po utworzeniu województwa pilskiego jako jeden z wielu tego typu 
obiektów dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP i wybudowanych w rejonie 
byłego Wału Pomorskiego ... Stanica jest przygotowana na zakwaterowanie pod 
namiotami - w kilku „podobozach”, rozmieszczonych w pięknym sosnowym lesie 
- oraz na pełne żywienie w jednym turnusie ok. 230 uczestników różnego rodzaju 
akcji wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Na stanicy znajduje się murowana 
kuchnia z pełnym zapleczem, stołówka, sanitariaty z ciepłą wodą, wiata 
sklepikowa itp. W okresie wakacyjnym obiekt ten tętni życiem, jest także 
wykorzystywany na biwaki w roku szkolnym. Stanica została rozbudowana i 
doposażona w 1988 roku. W tym samym roku powstała też przystań nad jez. 
Bytyń Wielki w Prochnówku. Dlaczego w 1988 roku? Wyjaśniamy, że właśnie w 
tym roku odbyła się na Bytyniu - jak dotąd najpoważniejsza rangą impreza 
żeglarska - a mianowicie XV Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży. Próchnówko 
było bazą dla uczestników tych regat. Sporo pracy włożono w jej przygotowanie. 
Konieczne było odwodnienie terenu, elektryfikacja, umocnienie nabrzeża na 
odcinku niemal 250 m. Postawiono 5 nowych pomostów. Bazę przystaniową 
tworzą też 3 kontenery w tym pokaźna i dobrze wyposażona sala szkoleniowa 
(oczywiście w sezonie, bo w okresie martwym w odludnym Próchnówku krąży 
sporo włamywaczy profesjonalnych i „amatorów”). Jest też bosmanka 
oraz magazyn i ze skromnym wyposażeniem szkutniczym i oczywiście plac 
apelowy z masztem flagowym. W bosmance jest radiostacja UKF pracującą w 
sezonie w sieci ratowniczej WOPR na Bytyniu. Sieć UKF obejmuje bazę WOPR w 
Drzewoszewie, Nakielno, łodzie patrolowo-ratownicze WOPR oraz 
Próchnówko... Baza ta jest także oczywiście dostępna dla wszystkich klubów 
członkowskich Pilskiego OZŻ. Regularnie w Próchnówku obozy i biwaki żeglarskie 
organizuje np. HOW MDK z Trzcianki i V WDH z Wronek. Na przystani w 
Prochnówku wachty bosmańskie pełnione są od 15 czerwca do 15 września 
każdego roku. Dla przypomnienia - właśnie przystań w Próchnówku, to jeden z 
trzech, legalny wg. przepisów rezerwatowych „port” na Bytyniu, w którym 
dopuszczalny jest postój nocny jachtów. Te dwa pozostałe to Drzewoszewo i 
Nakielno. Prochnówko z racji położenia nad największą pod względem 
powierzchni częścią Bytynia, nad tzw. Szarzawą jest często odwiedzane przez 



żeglarzy. Podejście jachtem do pomostów w Próchnówku jest trudne przy 
mocniejszych wiatrach południowych i dość denerwujące przy wiatrach 
zachodnich. W pierwszym przypadku ze względu na dociskający wiatr i kształt 
pomostów lepiej dojść do przystani po zrzuceniu żagli. W drugim, wysoka skarpa 
leśna nad przystanią skutecznie tłumi zachodnie wiatry i powoduje jego 
,,nerwicujące” odkrętki w odległości już 100 m. od pomostów nie mówiąc o 
okresowych sflauceniach. Trzeba też pamiętać, że na odcinku ok. 25 m. od 
brzegu występuje wypłycenie i że dochodzimy zawsze do pomostów nr 2 i 3 
cumując jacht zawsze prostopadle do nich. Niech inni też się zmieszczą. Nie 
radzimy dochodzić do pomostu nr 4, mimo że przy jego główce jest najgłębiej. 
Jest niestety poważnie obrośnięty „rezerwatowymi” trzcinami i często okupowany 
przez miejscowych, znakomicie posługujących się soczystym językiem. Z kolei 
pomost nr 5 to kąpielisko, do którego jak wiadomo nie dochodzimy. Pomost nr 1 
jest rezerwowany dla sprzętu bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku i dla celów 
obserwacyjno-ratowniczych. Ale wszelkie trudy dojścia do pomostów wynagrodzi 
miły uśmiech bosmana przystani Próchnówko, który po serdecznym powitaniu 
zaprosi sternika do wpisania się do książki portowej, a jak będzie miał humor 
przekaże kilka żeglarskich newsów z Bytynia (w tym serwis pogodowy) a nawet 
być może zaproponuje szklankę...wody z oligoceńskiego przystaniowego 
źródełka. Oczywiście tak jak w innych miejscach postoju nad Bytyniem, należy w 
przypadku opuszczania jachtu nawet na krótki czas, cenniejsze rzeczy, w tym 
dokumenty zabrać z sobą lub pozostawić na pokładzie „wachtowego” albo 
poprosić bosmana o przechowanie. Postój w Próchnówku jest darmowy. Można 
skorzystać z żywienia na stanicy, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z 
kwatermistrzem. I jeszcze jedno. W Próchnówku nie są lubiane samochody, bo 
wiadomo: przepisy rezerwatowe, straż leśna ładuje mandaty a ponadto dojazd 
niezbyt przyjemny szczególnie po nawet krótkich opadach i nie jedna miska 
olejowa już poleciała. Zapraszamy do Próchnówka wodą a nie lądem!! Nie warto 
ryzykować. A jeżeli już zaplanujemy odwiedzenie Próchnówka „per pedes" to 
proponujemy żółty szlak z Próchnowa na Półwysep Zamkowy, który prowadzi 
przez Przystań w Prochnówku ...” 
 
Tak było. Dzisiaj niestety już nie ma „pomostu nr 4”. Zanikło też źródełko 
oligoceńskiej wody. 
Akcje obozowe w Próchnówku – poza Pilskim OZŻ – przeprowadzały także kluby: 
HOW MDK Trzcianka (4), KŻ ,,Opty” Chodzież (3), KŻ „Kotwica Rogożno (2) oraz 
Klub Płetwonurków ,,Rafa” z Piły (obóz specjalistyczny z elementami szkolenia 
ogólno-żeglarskiego). W Próchnówku w latach 2005 – 2008 odbywały się – pod 
nadzorem społecznych bosmanów powoływanych przez Pilski OZŻ – wstępne 
szkolenia żeglarskie uczestników obozów „przysposobienia wojskowego” z 3-
letniego LO z Wałcza o profilu wojskowym, jak również dla uczestników obozów 
organizowanych na Stanicy KH ZHP Piła w ramach tzw. „obozowych dni 
żeglarskich”. Tym szkoleniem obejmowane były grupy dzieci i młodzieży m. in. z 
Łodzi, Warszawy, Poznania w ramach autorskiego projektu Pilskiego OZŻ – 
„Żeglarskie ABC”. 
Baza Pilskiego OZŻ w Próchnówku stanowiła w każdym sezonie zaplecze lądowe 
dla regat okręgowych w przypadku wyścigów przeprowadzanych na akwenie nr 
III Jez. Bytyń Wlk. czyli tzw. ,,Szarzawie”. 
  Warto podkreślić, że na turnusy szkoleniowe – między innymi dzięki 
pomocy wielu stowarzyszonych klubów żeglarskich – Pilski OZŻ czarterował lub 
otrzymywał w nieodpłatne użytkowanie dodatkowy sprzęt pływający, niezbędny 



dla prawidłowej realizacji szkolenia żeglarskiego w ilości proporcjonalnej do 
liczebności grup szkolenia w tej bazie. 
 W latach 2005–2008 Pilski OZŻ dokonał zakupu uzupełniającego 
wyposażenia ww. bazy tj. nowe komplety ożaglowania do jachtów żaglowo – 
wiosłowych typu Polaris oraz dokupiono też wiosła do „Polarisów”. 
   Baza Pilskiego OZŻ w Próchnówku należy do obiektów trudnych do 
utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej szczególnie ze względu na 
ograniczoną dostępność komunikacyjną, znaczący stopień jej wyeksploatowania i 
przepisy rezerwatowe, które praktycznie uniemożliwiają jej modernizację.  
 Poważnym problemem dla bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku były 
zniszczenia po zimie 2006 r. spowodowane działaniem lodu, który połamał i 
dosłownie wypchnął na ląd wszystkie 4 pomosty cumownicze na Przystani w 
Próchnówku.  
 Tylko dzięki kilku klubom, które odpowiedziały na apel Pilskiego OZŻ w 
sprawie ratowania Próchnówka przed zawieszeniem działalności, udało się 
częściowo pomosty wyremontować i ponownie ustawić. W ratowaniu bazy 
Pilskiego OZŻ w Próchnówku w 2006 r. szczególną pomoc okazały kluby: AKZ 90 
Wałcz, KŻ ,,Opty” Chodzież, HOW MDK Trzcianka, TKŻ ,,Bryza” Trzcianka oraz 
Klub Płetwonurków ,,Rafa” z Piły. Akcja ratowania bazy Pilskiego OZŻ w 
Próchnówku została opisana na jednym z portali następująco (skrót): 

 
I udało się to, w co wielu nie wierzyło. Po zimowym katakliźmie, pomosty żeglarskie w 
Próchnówku zostały naprawione. Określenie „naprawione” to złe określenie. Zostały 
rozebrane, wyciągnięte segment po segmencie, przemieszczone, wyprostowane, 
przespawane, wydłużone...itd. Wszystko w ciągu 2 dni ! (10-11.06.2006 r..- przyp. red.) 
I to dzięki ludziom otwartego serca z AKŻ-tu Wałcz, HOW MDK Trzcianka, KŻ ,,OPTY” z 
Chodzieży, TKŻ ,,Bryza” z siedzibą w Trzciance, Pilskiego Klubu Pletwonurków ,,RAFA” 
LOK i kilku zaprzyjaźnionych osób z pobliskiej miejscowości Jamienko. W pracach brali 
też oczywiście udział wszyscy potencjalni bosmani przystani POZŻ w Prochnówku na 
sezon 2006. Nie będziemy wymieniać nazwisk osób, które pomogły uruchomić 
Prochnówko, ale z pewnością trafią do „Złotej Księgi” zasłużonych dla tej przystani na 
Bytyniu. A harówka była okrutna ... jednak na „poszantowanie”, gdy zaszło słońce i 
znalazła się gitara , trochę czasu udało się wygospodarować. W porywach w Prochnówku 
działało jednocześnie aż 20 osób! Niektórzy nocowali na słynnym po rejsie Wielką Pętlą 
Wlkp. (w tym dodatkowo i pod prąd Gwdą do Piły) „Piotrusiu Panu” i równie zasłużonym 
dla Bytynia jachcie typu Spark „Pędziwiatr” - a reszta jak się dało- na lądzie. Wszyscy 
pracowali bezinteresownie, społecznie, na zasadzie wolontariatu. Prace były tak,, 
logistycznie” przygotowane, że w niczym nie naruszono piękna tej części Bytynia nad 
Szarzawą. Wielkie podziękowania dla brygad: „śrubiarzy” (odkręcali 18-to letnie śruby!) 
„wyciągaczy” „aptekarzy” (ustawiali na nowo pomosty), spawaczy i prostowaczy, oraz 
„pomościarzy” (dopasowywali dechy na pomostach) Szczególne podziękowania otrzymał  
„Główney Brygadzista Jurek” (Radkiewicz – przyp. red.) i Asia (Radomska – przyp. red.), 
dzięki której zawsze była herbata, kawa, chłodne napoje (a nawet woda utleniona i... 
jodyna dla tych, którym śruby 30 - tki , tudzież inne zardzewiałe i pogięte żelastwo 
stawiało złośliwy opór) oraz przekąski dla wszystkich w efekcie zwycięsko ,,walczących z 
pomostami” w Próchnówku. 

 
Ze względu na lokalizację przystani Próchnówko nad Szarzawa, na jej północno – 
zachodnim brzegu praktycznie nie było roku bez uszkodzeń pomostów czy 
nabrzeża przez lód. Jednak zawsze znaleźli się ludzie otwartego serca, żeglarze, 
dzięki którym udawało się przywracać bazę Próchnówko „do życia”.  
W 2008 r. wielką pomoc okazał Łukasz Horowski z Poznania, honorowy konsul 
Ukrainy w Polsce, rolnik/hodowca i ponadto autentyczny miłośnik Jez. Bytyń Wlk. 
i także w kilku sezonach bosman w bazie Próchnówku. Zasponsorował w 



poważnej kwocie zakup desek i łat do wymiany na wszsytkich pomostach w 
Próchnówku. Kolegi Łukasza nie ma już wśród nas. Wybrał najdłuższy rejs! 
 
 Warto zauważyć – co wynikało z analizy zapisów w ,,Książce Bosmana” – 
że w latach 2005 – 2015 z przystani w Próchnówku podjęto 51 akcji ratowniczych 
w związku wywrotkami lub awariami jachtów na akwenie nr III  Jez. Bytyń Wlk. , 
czyli na tzw. ,,Szarzawie”. 
Przystań w Próchnówku funkcjonowała zawsze jako obiekt otwarty dla wszystkich 
żeglarzy i była chyba jedną z nielicznych na Jez. Bytyń marin, gdzie nie 
pobierano żadnych opłat za postoje dzienne i całodobowe jachtów. 
 

 
Na zdjęciu obok jachty i załogi 
podczas jednej z przerw między 
biegami w regatach na 
Szarzawie.  
Widać „zwichrowane” po zimie 
pomosty. 
 
 
 
 
Praktycznie w całym okresie 
już 3o lat funkcjonowania 
Próchnówka, żeglarskie akcje 
szkoleniowe odbywały się 

zawsze pod hasłem, które także dzisiaj jest rozpoznawalną „marką” obozów 
żeglarskich dla dzieci i młodzieży, czyli „Słońce, wiatr, woda i przygoda – wakacje 
pod żaglami w Próchnówku nad Bytyniem”. Obozy te były i nadal są ważnym 
nośnikiem upowszechniania i popularyzacji żeglarstwa na Bytyniu oraz szkolenia 
żeglarskiego. 

 
 
Od 11 lat obozy żeglarskie w Próchnówku 
organizowane są corocznie przy współpracy 
z BT „Ferajna” z Poznania członka Pilskiego 
OZŻ. Od kilu lat – w ramach porozumienia z 
Pilskim OZZ – gospodarzem przystani w 
Próchnówku jest AKŻ 90 Wałcz. 

 
 
 

Od kilu lat – w ramach porozumienia z Pilskim OZZ – gospodarzem przystani w 
Próchnówku jest AKŻ 90 Wałcz. 

 
Trochę o kadrze bazy Próchnówko w pierwszych, pionierskich latach 
funkcjonowania. 

 
W 1989 r. – w pierwszym oficjalnym roku działania bazy - funkcje kierownicze na 
obozach pełnili: 
Kierownicy Wyszkolenia Żeglarskiego: Ryszard Jastrzębski (HOW MDK Trzcianka) 
i Ryszard Mokrzycki ( KŻ Kliwer Piła), 



Komendanci Podobozów Żeglarskich: Teresa Jastrzębska (HOW MDK Trzcianka), 
Mariusz Juszczak ( KS „Romet” Wałcz) Zbigniew Pawlak (HOW MDK Trzcianka ), 
Andrzej Radomski (Pilski OZŻ) 
Instruktor organizacyjny: Grażyna Radomska ( Pilski OZŻ) 
Bosmani: Czesław Orłowski ( TKKF,, Sokół - Romet” Wałcz), Piotr Żybort  
( KS,, Romet” Wałcz) 
Na szczególne wyeksponowanie zasługuje przedsięwzięcie szkoleniowe 
zrealizowane w Próchnówku w dniach 02-16.07.1990 r. przez Pilski OZŻ Był to 
okręgowy obóz żeglarski z udziałem ogółem rekordowej ilości bo aż 203 
uczestników. W obozie uczestniczyli członkowie niemal wszystkich klubów 
stowarzyszonych w Pilskim OZŻ. Szkolenie odbywało się w czterech grupach: 
nauki pływania, ogólno - żeglarskiej, szkolenia na uprawnienia żeglarza 
jachtowego oraz sportowej. Grupa szkolenia sportowego posiadała charakter 
międzyklubowy. W jej skład wchodzili zawodnicy – członkowie kadry Pilskiego 
OZŻ w klasach jachtów sportowych. Uczestnicy obozu mieli do dyspozycji ogółem 
aż 44 jednostki pływające. Szczególną pomoc w doposażeniu obozu w 
specjalistyczny sprzęt szkoleniowy okazały kluby: HOW MDK Trzcianka i TKŻ 
„Bryza” Ujście. Kadra szkoleniowa, organizatorska i kwatermistrzowska ww. 
obozu liczyła ogółem 35 osób. Kierownictwo obozu Pilskiego OZŻ tworzyły osoby: 
Komendant obozu – Andrzej Radomski (Prezes Pilskiego OZŻ, KŻ „Opty” 
Chodzież) 
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego – Ryszard Jastrzębski (Wiceprezes ds. 
Szkolenia Pilskiego OZŻ, HOW MDK Trzcianka) 
Kierownik Szkolenia Regatowego – Czesław Juszczak (Wiceprezes ds. Sportu 
Pilskiego OZŻ, KS „Romet” Wałcz) 
Instruktor Organizacyjny – Grażyna Radomska (Sekretarz Zarządu Pilskiego 
OZŻ, KŻ „Opty” Chodzież) 
Kwatermistrz – Romulad Rekucki ( KCh ZHP Piła) 
Komendant Podobozu Chorągwianego Ośrodka Wodnego w Pile - Władysław 
Andrzejewski 
Komendant Podobozu  KŻ „Kliwer Piła” – Ryszard Kwidzyński 
Komendant Podobozu HOW MDK Trzcianka – Teresa Jastrzębska 
Komendant Podobozu ChKŻ LOK Chodzież – Bogdan Radtke 
Lekarz obozowy / kierownik ambulatorium – dr Róża Stachowiak 
Bosman – Czesław Orłowski ( TKKF Sokół/KS „Romet” Wałcz) 

 

Atrakcją tego międzyklubowego obozu było 
m.in. „Żeglarskie Obozowe Studio Telewizyjne”, 
z którego codziennie po apelu wieczornym 
emitowano „Kronikę Obozową” będącą swego 
rodzaju podsumowaniem każdego dnia obozu. 
Obóz żeglarski 1990 w Próchnówku 
organizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji 
„1000 szkół pod żaglami” promowanej przez 
ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

Polski Związek Żeglarski. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz osób, które w latach 1991 i 1992 pełniły 
określone funkcje na obozach żeglarskich w bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku: 

Rok Komendanci 
podobozów 
żeglarskich 

Kier. Wyszkolenia 
Żeglarskiego 

(KWŻ) 

Instruktor 
organizacyjny 

Bosman 



1991 Grażyna Radomska 
Pilski OZŻ 
Dorota Matz (ZHP) 
Brygida Sawicka 
KS,, Romet” Wałcz 
Ireneusz Wiliński 
Andrzej Radomski 
Pilski OZŻ 

Ryszard Jastrzębski 
HOW MDK 
 
Czesław Juszczak 
KS,, Romet” Wałcz 

Janina Zbroniec 
HOW MDK 

Czesław 
Orłowski 
TKKF,, Sokół 
Romet” Wałcz 

1992 Marian Graczyk 
 
Maria Kruszyna 
KŻ,,Opty” Chodzież 
 
Brygida Sawicka 
KS,, Romet” Wałcz 

Ryszard Jastrzębski 
HOW MDK 
Andrzej Radomski 
Pilski OZŻ 
 
Czesław Juszczak 
KS,, Romet” Wałcz) 

Janina Zbroniec 
HOW MDK 
Grażyna     
Radomska 
Pilski OZŻ 

Marian 
Wiatrzyk 
 

W latach 1993 – 1996 kontynuowano, z wyjątkiem sezonu 1995, organizację 
obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży w Próchnówku.  

Ze względu na poważne szkody spowodowane włamaniem do bazy w 
Próchnówku przed sezonem 1995, obozy zaplanowane na ten rok nie odbyły się. 
Baza Próchnówko w tym sezonie funkcjonowała jedynie jako ogólnodostępna 
przystań na Jez. Bytyń Wlk. W latach 1993, 1994 i 1996 przeprowadzono 14 
obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży, w tym: praktyczne na uprawnienia 
sternika jachtowego – 4, na patent żeglarza jachtowego – 4, ogólnożeglarskie dla 
początkujących – 4 i także 2 obozy sportowe dla zawodników w żeglarskich 
klasach przygotowawczych. Ogółem w różnych formach szkolenia żeglarskiego w 
tym okresie w bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku, łącznie z kadrą organizacyjno 
– szkoleniową uczestniczyło 468 os. w tym: w 1993 r. – 176 os., w 1994 r. – 158 
os., w 1996 r. - 136 os. Poniżej – dla przypomnienia - tabela ze składami 
osobowymi kadry obozów w Próchnówku w ww. latach: 

Rok Komendanci Z-cy Komendanta  KWŻ Bosman 

1993 Maria Kruszyna KŻ” 
Opty” Chodzież 

Brygida Sawicka KŻ 
„Romet” Wałcz 

 

Roman Rafiński 

 

 

Jolanta Skrzydlewska 

HOW MDK Trzcianka 

Teresa Jastrzębska 
HOW MDK Trzcianka 

Bożena Kruczyńska KŻ 
„ Romet” Wałcz 

 

Ewa Lasota KŻ „Opty” 
Chodzież 

 

Marek Skrzydlewski 

HOW MDK Trzcianka 

Ryszard 
Jastrzębski HOW 
MDK Trzcianka 

Czesław Juszczak 
KŻ „Romet” 
Wałcz 

Eugeniusz Lasota 
KŻ „Opty” 
Chodzież 

Leszek Kopyciak 
HOW MDK 
Trzcianka 

Krzysztof 
Ostrowski 5 WDH 
Wronki 

 

 

 

 

 

Andrzej 
Radomski KŻ 
„Opty” Chodzież 

1994 Maria Kruszyna KŻ 
„Opty” Chodzież 

 

Andrzej Michalski 

 

Roman Rafiński 

Katarzyna Biskup 

 

 

Grażyna Radomska KŻ 
„Opty” Chodzież 

 

Ryszard 
Jastrzębski HOW 
MDK Trzcianka 

Andrzej 
Radomski KŻ 
Opty Chodzież 

Marek Zalewski 
Łódzki OZŻ 

Ryszard 
Kruszyna KŻ 
Opty Chodzież 

 

Jurgen 
Leśniewicz TKŻ 

,, Bryza” Ujście 



 

1996 Maria Kruszyna KŻ„ 
Opty” Chodzież 

 

Jolanta Wilk 

 

Brygida Sawicka 

KŻ,, Romet” Wałcz) 

Radomska Grażyna 
KŻ,, Opty” Chodzież 

 

Władysław Wilk 

TKŻ,, Bryza” Ujście 

Ryszard 
Jastrzębski HOW 
MDK Trzcianka 

Eugeniusz Lasota 
KŻ,, Opty” 
Chodzież 

Czesław Juszczak 
KS „Romet” 
Wałcz 

Andrzej 
Radomski KŻ 
,,Opty” Chodzież 

Obowiązki bosmana w bazie Próchnówko poza terminami obozów stacjonarnych 
pełnili: Jerzy Radkiewicz ( AKŻ 90 Wałcz, Wiceprezes ds. Turystyki w Zarządzie 
Pilskiego OZŻ), Adam Wyszkowski (AKŻ 90 Wałcz, Wiceprezes ds. Technicznych 
w Zarządzie Pilskiego OZŻ), Łukasz Horowski (Poznań – Chomęcice ) i Wojciech 
Wiatrzyk (Jabłonkowo). 
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę osób powołanych przez Pilski OZŻ w 
latach 1993 – 1996 do kadry kierowniczej, szkoleniowej i technicznej na obozy 
żeglarskie w bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku: 

HOW MDK Trzcianka  15 os.   KŻ „Kliwer” Piła 2 os. 

KŻ „Opty” Chodzież  8 os.   5 WDH Wronki 2 os. 

KŻ „Romet” Wałcz   6 os.    AKŻ 90 Wałcz 2 os. 

TKŻ „Bryza” Ujście   3 os.    ChKŻ LOK  1 os. 

WKŻ „Mewa” Piła   1 os. 

W latach 1993 – 1996 niektóre funkcje kierownicze i organizacyjne oraz 
techniczne w bazie Próchnówko pełnione były także przez 12 osób 
niezrzeszonych w klubach stowarzyszonych w Pilskim OZŻ. Powyższe zestawienie 
jest swoistą,, mapę aktywności” w amtym czasie klubów żeglarskich i 
odzwierciedla zaangażowanie w działalność bazy w Próchnówku. Wszystkie obozy 
organizowane przez Pilski OZŻ w Próchnówku przeprowadzane były wg. formuły 
„non profit”.  

     W latach 1997-2000 kontynuowano organizację szkoleniowych 
obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży w bazie Próchnówko nad Jez. Bytyń 
Wlk. W tym okresie odbyło się w 6 obozów żeglarskich organizowanych przez 
Pilski OZŻ w następujących podgrupach szkoleniowych:    
manewrowa na st. sternika jacht.  - 2  
na st. żeglarza jachtowego  - 5  
szkolenie ogólnożeglarskie (ABC)  - 4 
          
    W stacjonarnym szkoleniu żeglarskim, w turnusach 
przeważnie 14 dniowych uczestniczyło ogółem w poszczególnych latach: 

  
Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 

Uczestnicy 38 54 35 31 

Kadra 9 15 6  12* 

Ogółem 47 69 41 43 

                                                                 * w tym 4 stażystów   



W Bazie Pilskiego OZŻ Próchnówko organizowane były także - na zasadzie 
porozumienia z Pilskim OZŻ - samodzielne obozy HOW MDK Trzcianka oraz od 
1998 r. obozy dla członków Uczniowskich Klubów Żeglarskich. 

 W 2009 r. w tej bazie odbyły się też obozy żeglarskie HOW MDK Trzcianka 
(12.07 – 25.07), KŻ,, Kotwica” Rogoźno) w okresie 26.07- 02.08., oraz KŻ  
„Opty” z Chodzieży w dniach 08.08 – 22.08. Próchnówko było też bazą 
organizacji przez Pilski OZŻ obozu praktycznego na uprawnienie Instruktora 
Żeglarstwa PZŻ, oraz też kilku szkoleń na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ. 
W 2010 r. zainteresowanie organizacją obozów w Prochnówku przez Kluby 
członkowskie Pilskiego OZŻ było mniejsze. Odbył się tylko jeden klubowy obóz 
żeglarski przeprowadzony w dniach 01-15.08 przez KŻ,, Opty” Chodzież. Ogółem 
w 3 obozach przeprowadzonych w 2010 r. uczestniczyło 72 uczestników. Z kolei 
w 2011 r. tylko KŻ „Opty” Chodzież zorganizował w dniach 06.08-20.08. obóz 
żeglarski dla swoich członków. W czasie tego obozu członkowie KŻ „Opty” z 
Chodzieży  m.in. odnowili kontenery przystaniowe 
 
Zamiast podsumowania 
Pod żaglami w minionych 30 latach przewinęło się, bagatela .... niemal 2.000 
adeptów żeglarstwa z całej Polski, nawet z zagranicy. A dzisiaj niektórzy z nich to 
nawet kpt. ż.w. po uczelniach morskich, nie mówiąc o wielu absolwentach 
Próchnówka z najwyższymi dzisiaj uprawnieniami w jachtingu rekreacyjno-
turystycznym. Z okazji 30 lecia Próchnówka należą się wszystkim żeglarzom 
serdeczne żeglarskie podziękowania, za pomoc w tworzeniu tej bazy, jak również 
wyrazy uznania za aktywny udział w różnych, czasami niewdzięcznych pracach i 
przedsięwzięciach mających na celu zapewnienia corocznego funkcjonowania 
najmłodszej, ale już z czwartym krzyżykiem na karku „mariny” na Bytyniu.  
 
Nadal wspólnie dbajmy o Próchnówko !! 
 
Przedstawiony z niniejszym „eseju” rys historyczny funkcjonowania Próchnówka 

oczywiście nie wyczerpuje tematu. Jest próbą w 
wielkim skrócie, w pigułce, przypomnienia 
początków działania jedynej na Szarzawie 
przystani, na największym o najpiękniejszym 
jeziorze Pojezierza Wałeckiego.  
Baza Próchnówko skończyła dokładnie w dniu 
15.07.2018 r. już 30 lat swojej służby w 
żeglarstwie. 
 
 

Opr. KH Pilskiego OZŻ/AR 
 


