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 Przed wejściem do kajaka rozgrzej się . Chodzi oczywi-
ście o krótką rozgrzewkę ciała: zwróć szczególną uwagę na 
ramiona, barki, plecy . Zdecydowanie odradzamy rozgrzewa-
nie się alkoholem . Przypominamy, że zgodnie z art .7 ustawy 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wod-
nych zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub 
innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mecha-
nicznym, osobie znajdującej się w stanie po spożyciu alkoho-
lu lub podobnie działającego środka .

 Pomagamy sobie! Kajakarz nigdy nie zapomina o swo-
ich towarzyszach na wodzie . Wie, że kiedyś sam może po-
trzebować pomocy . . .

 Jeśli płyniecie w grupie:
 wybierzcie osobę, która prowadzi spływ, płynie 

pierwsza . Najlepiej niech będzie to doświadczony 
kajakarz, który będzie informował o przeszkodach, 
sposobie ich pokonania, tamach, przenoskach i in-
nych . Takiej osoby nie wolno wyprzedzać!

 wyznaczcie zamkowego, czyli osobę, która płynie 
ostatnia i nie pozwala nikomu zostać w tyle .

Między osobą otwierającą i zamykającą powinien być 
kontakt (telefoniczny lub inny). Grupy nie powinny być 

zbytnio rozciągnięte na trasie!

 Osoby pływające słabo lub niedoświadczone powinny 
siedzieć w kajaku razem z osobą pływającą doskonale lub 
bardziej doświadczoną .

 Osoba cięższa i sprawniejsza fizycznie powinna siedzieć 
z tyłu kajaka .

 Nie należy wstawać w kajaku, ponieważ prawie zawsze 
wiąże się to z ryzykiem wywrotki .

czyli jak pływać 
bezpiecznie i co zabrać 

ze sobą na spływ?
Co zabrać?
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co zabrać
na spływ?

...czyli noc pod
gołym niebem

NAMIOT
 funkcjonalny

 lekki

 z narzucanym 
 tropikiem

 kuchenka turystyczna
 zapas wody
 konserwy
 owoce  

   i warzywa
 menażka
 kubek

PROWIANT:

Ty wybierasz: 
lekki kajak czy lekki sen?

MATA

ŚPIWÓR
Im ciaśniej, 
tym lepiej 
ale mniej  
komfortowo..

PO
MA

RAŃ
CZOWE ŻARCIE

NIEZBĘDNIK KAJAKARZA:
 taśma naprawcza  

   (ducktape)

 termos stalowy

 saperka +       
   (zestaw toaletowy)

 latarka  
   (najlepiej czołowa)

 siekierka

 telefon

 mapa

 ręcznik

 rękawiczki

1. STANDARDOWE:
Kajakarz nie 
pozostawia śmieci

1. BAGAŻOWE:
Dobrze zawiązany 
worek zabezpieczy 
rzeczy, ochroni  
je przed wodą!

1. PRZECIWDESZCZOWE:
Bez względu na  
płeć - worek  
zawsze  
warto  
mieć!

WORKI NA ŚMIECI
ZASTOSOWANIE
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Gotowi? Startujemy!
Na polskiej stronie wspomagałem się doskonałymi mapami 
z WZKart (Sztab Generalny Wojska Polskiego Zarząd Topogra-
ficzny ) . Po niemieckiej stronie Wassersport Berlin – Branden-
burg 2005 . Przewodnik po wodnych szlakach Brandenburgii .

Trasę spływu zaplanowałem następująco:
1 . Ze Złotowa Głomią do Gwdy .
2 . Gwdą do Ujścia na Noteć .
3 . Notecią do Santoka na Wartę .
4 . Wartą do Kostrzyna nad Odrą .
5 . Dalej już na niemiecką stronę czyli Alte Oder .
6 . Z Alte Oder wpływamy na Oder – Havel Kanał do Oranienburgu .
7 . Tam wpływam na Havele i w zasadzie mogę się okrzyknąć 

zdobywcą Berlina (takie jest moje marzenie) .

Wsparcie podczas pierwszej wyprawy

Myślę, że każdego obieżyświata ciekawi, co tam jest za rogiem 
domu, za wzgórzem czy zakrętem rzeki . Naprawdę było to sie-
demnaście dni ciężkiej pracy i najwspanialszej, jedynej w swo-
im rodzaju, cudownej PRZYGODY!

Przewodnik powstał na podstawie moich wspomnień 
z dwóch ekspedycji . Obie wyprawy odbyłem swym wiernym 
i wypróbowanym canoe o nazwie „Włóczykij” . Pierwszą przy-
godę na tej trasie przeżyłem w sierpniu 2008 roku . Na trwa-
jącą siedem dni wyprawę wyruszyłem wraz z dwunastoletnim 
synem Pawłem . Niestety trudy podróży okazały się zbyt ciężkie 
i następnego dnia cierpliwość dwunastolatka się wyczerpała . 
Wybrał piłkę z kolegami . 

Ja dobrnąłem do Ujścia, traktując tę drogę jak pierwszy 
etap, preludium trasy, którą zawsze chciałem przepłynąć . Na 
„drugi” etap musiałem poczekać do 1 maja 2014 roku . W mię-
dzyczasie szukałem różnych map, zbierałem informacje . Tym 
razem ruszyłem już sam, ale z większym doświadczeniem . Do-
płynięcie rzekami do Berlina stało się moim głównym celem, 
marzeniem . Wyprawa ta została potraktowana jako prezent 
urodzinowy na szalone 40-ste urodziny . Jest to w życiu każ-
dego faceta liczba magiczna . Ja również uległem jej urokowi . 
Jak uczy życie: po 40-stce facet ma trochę z osła, trochę z lwa . 
Postanowiłem sprawdzić czego u mnie więcej . 

Na pewno nie osiągnął bym tego bez pomocy i życzliwości 
innych . Przede wszystkim mojej żony, która zgodziła się na całą 
eskapadę, pomagała zamawiać przez internet brakujący sprzęt 
i (w miarę) cierpliwie wysłuchiwała moich opowiadań i wy-
obrażeń o tym, jak to będzie . Chciałbym również podziękować 
mojemu ówczesnemu szefostwu: Ani i Mariuszowi Fidurkom, 
za to, że kibicowali moim pomysłom i wsparli projekt (wy-
słali po mnie busa do Berlina, żebym z powrotem nie musiał 
płynąć) . Podziękowania należą się również koledze Tomkowi, 
że po powrocie z międzynarodowej trasy, zawinął rogala (za-
wrócił) i przyjechał po mnie do Berlina (to prawda, że prawdzi-
wych przyjaciół poznajemy w biedzie) oraz całej załodze Fiedy 
– Trans za trzymanie kciuków i doping .

Przemysław Gondzik 

Przewodnik dla odważnych  
po wodnym szlaku  
Złotów – Berlin  
czyli...                 W pogoni  

          za Wiatrem  
We Włosach
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Rzeka w tym miejscu wiedzie wąską rynną po prawej stro-
nie . Przy wysokim stanie wody można to przepłynąć, ale jest 
niebezpiecznie . Nie polecam prób forsowania . W tym miejscu 
trzeba przenieść łódkę . Najlepiej uczynić to lewą stroną . Na 
dole czeka na nas niewielkie rozlewisko z wygodnym pomo-
stem . W tym miejscu można zrobić przerwę . Na górze jest 
nawet miejsce na ognisko . Dalej rzeka się rozszerza i już bez 
niespodzianek płynę w kierunku Krajenki . Po minięciu Kocuni 
(lewy dopływ, która wpada niewielką deltą) dopłynąłem do 
przystani u Króla . Na brzegu jest szyld i niewielki pomostek . 
Następnie ścieżką w górę należy podejść do gospodarstwa . 
Mają dużą wiatę z miejscem na ognisko i chętnie przyjmą 
i ugoszczą każdego turystę . Nie robię postoju, płynę do Kra-
jenki . Po przepłynięciu pod mostem kolejowym zbliżam się 
do kładki pieszej . W tym miejscu w zależności od stanu wody 
można spodziewać się przenoski, lub przecisnąć pod . Dalej 
już jest młyn . Tu niestety przenoska murowana .

Decyduję się na nocleg na terenie młyna, oczywiście po 
uprzednim uzgodnieniu tego z właścicielami . Nie jest to ty-
powe miejsce biwakowe więc o jakichkolwiek wygodach nie 
ma mowy . Bieżąca woda – w rzece, a reszta? Hmm, jest tam 
duży i zapuszczony ogród . Ewentualnie, jeśli ktoś pragnie 
odrobiny luksusu, to po drugiej stronie jest ośrodek NFZ, 
a tam toaleta . Starajcie nie rozbijać się zbyt blisko rzeki, 
strasznie szumi na progu wodnym!

Dzień 2 .
Za młynem rzeka lekko meandruje, co trochę hamuje jej pęd, 
którego nabrała na progu młyńskim . Brzegi są trochę bagni-
ste, porośnięte olchą i wierzbami . Raj dla bobrów . Prawie 
wszędzie widać ich ślady oraz słychać ostrzegawcze uderze-
nia ogonem . Kto nie słyszał, może się zdziwić . Plusk jest taki, 
jakby ktoś wrzucił wielki kamień do wody . 

Po pewnym czasie zbliżam się do Żeleźnicy . W tym miej-
scu należy szczególnie uważać . Pod mostem drogowym (trasa 

z i D e ń     2

             Próg wodny w Żeleźnicy         to          nie lada wyzwanie .

Dzień 1 . 
Startuję ze złotowskiego Jeziora Miejskiego, przy pomostach, od 
strony hospicjum . Jest tam dość łagodne zejście do wody, no 
i można dojechać samochodem . Jest rodzina, przyjaciele, kibice 
i gapie . Ogólnie przyjemnie . Przepływam na drugą stronę jeziora, 
pod mostkiem i już jestem na Głomii . Od razu krajobraz zmie-
nia się na bardziej rzeczny . Po prawej stronie rośnie las buko-
wy, a na obu brzegach szpalery wysokich wiecznie szepczących 
trzcin . Późną wiosną rzeka pokrywa się nenufarami kwitnącymi 
na żółto i biało . Pięknie . Po niedługim czasie oraz pokonaniu 
kilku zakrętów, dopływam do starej zastawki w Blękwicie . Po 
drodze czeka mnie miła niespodzianka, na spotkanie wyszli mi 
przyjaciele – Ania z Tomkiem, pomachać ostatni raz . Tu zaczy-
nają się pierwsze atrakcje, ponieważ można trafić na kamienie 
i wypłycenia, trochę poszorować po dnie . Następnie przepływa-
my pod mostem drogowym i tu napotykamy większe trudności, 
bo za mostem jest niewielki uskok i czeka nas skok . Ale spokoj-
nie można go pokonać bez trudu . Płynąc tym odcinkiem razem 
z Pawłem 6 lat wcześniej, musieliśmy w tym miejscu przenosić 
łodzie, gdyż pod mostem leżały sterty starego zaschniętego be-
tonu . W tej chwili jest czysto . W tym miejscu rzeka zwęża się 
i trochę przyspiesza . Lecz za Blękwitem należy się spodziewać 
dość niemiłej przeszkody . Mianowicie nasza Głomia lubi zara-
stać i trzeba się przebijać przez gąszcz trzcin . Oczywiście zależy 
to od pory roku . Płynąc w maju, uniknąłem tej przyjemności . 
Dalej rzeka wije się wśród pól i nadbrzeżnych oczeretów . 

Można na tym odcinku spotkać różne ciekawe zwierzaki . 
Mnie udało się trafić na parę baraszkujących wydr i wszędo-
bylskie kaczki . Dopływamy do starego jazu na rzece w Wą-
soszkach . Jaz jest dwukomorowy . 

z i D e ń     1

Początek wyprawy zapowiada się obiecująco…
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przegapić . Łagodnie opadająca ku rzece duża łąka, z dobrze 
widocznymi wiatami i miejscem na ognisko . Jest tu również 
dostęp do prądu, więc można naładować telefon i inne sprzę-
ty . Są sanitariaty, tylko na razie brak ciepłej wody i natrysku . 
Właścicielem jest przemiły pan leśniczy o imieniu Jarek . Tu 
też należy się spodziewać opłat, ponieważ teren jest prywat-
ny, ale gdy Jarek słyszy dokąd płynę, nie bierze ode mnie ani 
grosza . Tu też odwiedzają mnie Krzysiek i Seba . Seba jest 
naszym lokalnym podróżnikiem, który przede mną przepły-
nął ten odcinek, ale w podwójnej obsadzie . Za to Krzyś jest 
właścicielem złotowskiej firmy Bajo Kajaki . Doskonały orga-
nizator, wiecznie uśmiechnięty, bardzo życzliwy i skory do 
pomocy . Przy ognisku Krzysiek pyta co zrobię, jeśli przyjdzie 
kryzys? Hmm, staram się o tym nie myśleć, jeśli spadek for-
my musi przyjść, to oby złapał mnie jak najpóźniej (żeby nie 
było już odwrotu, bo bardzo chcę ukończyć trasę) .

Z Krajenki do Skórki bardzo spokojnym tempem płynie 
się od 5 do 7 godzin . Dlatego polecam przystań „U Jarka” 
ponieważ dalej na końcu Skórki jest następny młyn i kolej-
na przenoska, a za Skórką tereny stają się naprawdę dzikie . 
Wśród braci kajakarskiej mówimy na nie Bangladesz, więc 
należy dobrze rozplanować czas .

W Skórce tuż za kładką dla pieszych można się zatrzy-
mać na prawym brzegu i po przebyciu 200m w pobliskim 
sklepiku uzupełnić zapasy .

Dzień 3 .  
Na końcu Skórki jest kolejny młyn i kolejna przenoska . Po le-
wej stronie jest wygodne podejście, gdzie mogę się rozłado-
wać i przenieść rzeczy na drugą stronę tamy (znów jak kotka 
z młodymi) . Cały obiekt był niedawno remontowany . 

Bezpośrednio za mostem natykam się na wypłycenia 
i miejscami szoruję dnem . Oj, zaczyna się naprawdę dzika 
rzeka! Płynę przez lasy, gdzie bardzo mocno zaznacza się 
bytność bobrów i można natrafić na tamy i ścięte drzewa . 

z i D e ń     3

       Skórka - dawna nazwa       miejscowości           to Piękne Pole . . .

Krajenka – Piła) jest spory próg wodny . Dlatego lepiej zatrzy-
mać się w pewnej odległości od mostu, zbadać miejsce i pod-
jąć właściwą decyzję . Doświadczeni kajakarze mogą pokusić 
się o skok, ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach, niech nie ryzy-
kuje . Mnie co prawda udało się skoczyć, ale wybór zostawiam 
indywidualnej ocenie . Jest naprawdę głęboko!

W tym miejscu przed laty miałem 
bardzo śmieszną przygodę. Po dokonaniu 

koniecznych zakupów, siedziałem 
na schodkach popijając piwo (w końcu 

dawno skończyłem 18 lat więc 
mi wolno). Ubrany byłem jak na 
wyprawę (czyli wspomniane już 

moro, buty wojskowe, a że lekko 
popadywało narzuciłem na ramiona 
pałatkę). W pewnym momencie na 
poboczu zatrzymał się samochód. 
Wyraźnie było widać, że w kole 

brakuje powietrza. Z auta wysiadło 
starsze małżeństwo. Pani od razu 

zaczęła załamywać ręce, a pan z dość 
zafrasowaną miną otworzył bagażnik. 
Widząc całą sytuację stwierdziłem, że 

pomogę państwu (w końcu zmiana koła 
w osobówce to dla mnie nie problem). 
Lecz od razu gdy ludzie ci zauważyli, 

że zmierzam w ich kierunku, szybciutko 
zamknęli bagażnik, wsiedli do auta 

i odjechali tak szybko, jak tylko było to 
możliwe. Uśmiałem się setnie, widocznie 

moja brodata aparycja była mało 
przekonująca. 

Dalej Głomia nabiera ciekawszego charakteru . Prąd 
znacznie przyspiesza, wpływam w lasy, krajobraz jest bar-
dziej urozmaicony, ciekawszy . Można spotkać nawet bielika . 
Pojawiają się przeszkody, jest trudniej technicznie i czasem 
trzeba się dobrze napracować . Są momenty, gdzie na de-
cyzję wyboru trasy mam tylko kilka sekund, więc na nudę 
nie narzekam . Generalnie wszystkie przeszkody omijam 
bez szwanku . Jest ich dużo, ale nie sposób wszystkich opi-
sać i przewidzieć . Rzeka jest organizmem żywym . Podmywa 
brzegi, wiatry łamią drzewa, a i bobry nie próżnują . Ale chyba 
właśnie na tym polega urok kajakarstwa spływowego .

Kolejnym ważnym punktem na trasie jest przystań 
„U Jarka” . Zlokalizowana jest przed Skórką i nie sposób jej 
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Dzień 4 .  
Dzień zaczynam wcześnie rano . Po pożywnym śniadaniu ru-
szam w dalszą drogę .

Odcinek do Dobrzycy pokonuję w niecałą godzinę . Ow-
szem po drodze leżą utrudniające podróż zawalidrogi, ale to 
już nie to, co poprzedniego dnia . W Dobrzycy jest stary młyn, 
przerobiony na restaurację . Rozlewisko przed tamą młyńską 
jest dość płytkie i zamulone . Przenoszenie lewą stroną, nie-
stety nikt nie zadbał o kajakarzy . Podejście jest dość stro-
me . Skoro już jestem przy restauracji, nie omieszkam do niej 
zajrzeć . W końcu raczej niecodziennie będę jadał w dobrych 
lokalach . Po wejściu okazało się, że lokal przygotowywany 
jest na przyjęcie gości z okazji komunii (w końcu maj) . Ale 
nie odmawiają wędrowcowi . 

Ruszam na poszukiwanie sklepu . Co prawda jest niedzie-
la . Jedyny sklep jaki znalazłem w Dobrzycy jest ok 300m od 
skrzyżowania z drogą główną, kierunek na Łubiankę (należy 
kierować się w stronę kościoła i przed kościołem po prawej) . 
W Dobrzycy jest również bar przy głównej drodze nr 11, 
gdzie można dobrze zjeść i to za przyzwoite pieniądze . 

Od restauracji w starym młynie pozostał mi tylko żabi 
skok na Gwdę . I tu, u samego ujścia, Głomia pożegnała mnie 
zwalonym pniem . A niech to!

Na przepłynięcie Głomii potrzebowałem czterech dni, ale 
było warto . Rzeka jest piękna, miejscami naprawdę dzika i tro-
chę jak kobieta, czasem łagodna, czasem kaprysi, zaskakuje 
temperamentem, potrafi pokazać pazurki, w nocy szumem 
ukołysze do snu, zaś w dzień porwie za sobą . Wspaniała!

Gwda w porównaniu z Głomią to droga szybkiego ruchu . 
Szeroka, wygodna, o wyraźnym nurcie . Po przepłynięciu pod mo-
stem drogowym trasa nr 10 Szczecin-Bydgoszcz, dopływam do 
Piły i na powitanie: elektrownia Koszyce . W tym miejscu obowiąz-
kowe przenoszenie . Niestety zadbano tylko o ryby (przepławka) . 
Kajakarzom i innym rzecznym wędrowcom życia nie umilają . 
Przenoszenie odbywa się lewą stroną, po uprzednim pokonaniu 
kamieni, którymi wzmocniony jest brzeg . Potem jest trochę le-
piej, bo po trawie w dół i jeszcze raz kamienie . Wydaje mi się, że 
najlepiej przy przepławce . Nie wiem, na ile to jest dozwolone, ale 
przy zastawkach są gniazdka więc podładowałem sobie komórkę .  

z i D e ń     4

Najtrudniej jednak jest w połowie drogi pomiędzy Skórką 
a małą elektrownią przed Dobrzycą . Na odcinku około 
2 kilometrów wiatr położył spory fragment lasu . Zagra-
dzające drzewa leżą dość gęsto . Z lewej strony jest skar-
pa też pokryta zwalonymi drzewami . Natomiast prawa 
strona jest lekko podmokła i zarośnięta młodymi drzew-
kami i różnymi krzakami . Którędy płynąć? Wybieram śro-
dek! Trochę jak igła z nitką przeciskam się centralnie pod 
konarami, czasem przeciągam „Włóczykija” przez zwalo-
ne pnie, a czasem buduję z gałęzi coś na kształt rampy 
i dopiero po takim rusztowaniu jestem w stanie pokonać 
leżący kloc .

W końcu po 4 godzinach mordęgi dobrnąłem do małej 
elektrowni przed Dobrzycą . Niestety tu czeka mnie niemi-
ła niespodzianka . Remont . Z uroczej zatoczki przy szkółce 
leśnej została tylko błotnista dziura, rzeka została prze-
kierowana wielkimi rurami w inne, sztuczne koryto, gdzie 
woda z głośnym szumem rozbijała się o wielkie kamulce 
przygniatające folie na dnie . W ogóle cały krajobraz wy-
gląda jak po bombie atomowej . Znowu ok 300 metrów 
przenoszenia i przeciągania . Kiedyś przed remontem był 
tu piękny zakątek, gdzie można było się rozbić, skorzystać 
z uprzejmości pana leśniczego, który zawiadywał szkół-
ką i zażyć rozkoszy cywilizacji (toaleta, prysznic, prąd) . 
Prawdopodobnie po remoncie też będzie ładnie . Ja mam 
pecha więc umordowany rozbijam się byle gdzie, zjadam 
byle co i kładę się spać . Jutro będzie lepiej .

Za młynem w Skórce zaczyna się  
naprawdę dzika rzeka!
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Ruszam dalej . Rzeka nadal dziko meandruje, ale wynagradza 
wysiłek włożony w wiosłowanie pięknymi sielskimi widokami . 
Krowy pasące się na łące, które po brzuch brodzą w wodzie, za-
pach kwitnących kwiatów i ziół, szczebiot ptaków .

Dalej mijam miejscowość Motylewo . Po prawej stronie jest 
niewielki pomostek, a nieopodal, zaraz za skarpą, sklep wielo-
branżowy i okazja do zrobienia zakupów . 

Po drodze do Ujścia jest jeszcze jedna mała elektrownia, któ-
rą należy pokonać lewą stroną i znów nikt nie zadbał o kajakarzy . 
W końcu wyłania się komin huty szkła w Ujściu . Tak trochę jak 
w pijanym widzie, raz jest bliżej to znów dalej i tak się płynie, pły-
nie i dopłynąć nie można . Rzeka na tym odcinku bardzo mean-
druje . W końcu jednak osiągam cel . Jestem na cyplu przy ujściu 
Gwdy do Noteci . W tym samym miejscu co 6 lat wcześniej…

Wtedy tu przerwałem wyprawę . Byłem gorzej przygotowa-
ny i „Włóczykij” przeciekał . Wtedy przepłynięcie tego odcinka 
zajęło mi 8 dni, ale Głomia była mniej uczęszczana i bardziej 
dzika . I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – płynąłem na po-
czątku sierpnia . Dlatego tak istotny jest odpowiednio dobrany 
czas . Warto zorientować się jak to z tą wodą jest, bo czasem 
jej stan może być bardzo niski, co utrudnia wędrówkę . Dziś 
jednak płynę dalej!

Przepływam wzdłuż huty szkła . Ciekawie wygląda od za-
plecza . W ogóle samo nabrzeże robi dość kosmiczne wrażenie, 
aż żal że przy nabrzeżu nie ma żurawia, który by ładował pod-
pływające barki . 

Noteć to już prawdziwa rzeka żeglowna . Jest szeroka za-
kręty są łagodne, uregulowane, na brzegu znaki z numeracją 
kilometrów, tylko… chętnych do pływania brak . Jestem jedyną 
jednostką na szlaku .

Pożywne śniadanie pomaga uporać się z meandrującą rzeką,  
która wabi widokiem komina huty szkła w Ujściu .

Nikt z obsługi nie wyszedł… Nie wiem, czy widok samotnego wę-
drowca tak ich zelektryzował, czy żyją w ciągłym napięciu i nie 
zwrócili uwagi . Z resztą za pierwszym razem było tak samo . Uwa-
ga! Podobno w wodach przy elektrowni żyją piranie!

 Za elektrownią rzeka płynie sobie nadal szeroko, wartko 
wpadając w objęcia Piły . Niestety nie ma tu żadnego portu, 
czy przystani, ale nieopodal hotelu Gromada, przed mostem 
jest bar na barce . Można dobić bezpośrednio do burty, zacu-
mować, coś zjeść, wypić i spotkać się z bliskimi . Ze Złotowa 
do Piły to raptem 34 km . Normalnie autem robi się to w pół 
godziny, a mi to zajęło 4 dni . Ale podróżując samochodem 
nie uświadczymy ani zwalonych drzew do pokonania, ani tak 
pięknych widoków i tylu przygód . 

Tu czekają na mnie moi bliscy . Opowiadam o moich wraże-
niach z podróży i żegnam się, by wrócić do mojej włóczęgi . Za Piłą 
rzeka zaczyna ostro meandrować, aż w głowie się może zakręcić . 
Starałem się uciec jak najdalej od miasta . Na szczęście Gwda pły-
nie wśród łąk i dużo jest dogodnych miejsc do lądowania .

Tej nocy jednak przydarzyła mi się przygoda, która mogła 
skończyć się kiepsko . Budzę się w środku nocy z bólem głowy . 
Jest mi strasznie duszno, a serce wali jak oszalałe . Jestem przera-
żony! Co się dziej? Może jestem już za stary na takie wędrówki? 
Może coś mi wysiadło? W głowie szumi, czuję się fatalnie… Chcę 
wyjrzeć na zewnątrz, więc zapalam lampę i z trudem otwieram 
namiot . Wszystko jasne! W momencie gdy otwieram zamek, czu-
ję jak prawie ze świstem do namiotu wpada fala świeżego, mroź-
nego powietrza . Był przymrozek . Kładąc się spać nie otworzyłem 
wywietrzników w dachu . Temperatura spadła poniżej zera, a para 
osiadała na ścianach namiotu i zamarzała . W pewnym momencie 
znalazłem się w szczelnej bańce, w której zaczęło brakować tlenu . 
Uff, dobrze że się obudziłem… Jeszcze nie jest ze mną tak źle!

Dzień 5 .  
O 6 .30 już jestem na nogach! Budzę się sam, bez ryku komórki . 
Cóż za rozkosz! Śniadanko – dziś jajecznica . Korzystam z pogo-
dy i suszę rzeczy . Zawsze po nocy wszystko jest lekko wilgot-
ne . Ranek jest wyjątkowo ładny, słoneczny… wiosenny! Dobrze 
jest się na chwilę zatrzymać, nacieszyć nowym dniem .
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     W porównaniu z  Głomią,       Gwda       przypomina trasę szybkiego        ruchu!
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się całą noc ! Nie mogłem oka zmrużyć! Miałem w planach 
wstać wcześnie rano na ryby a obudziłem się koło ósmej… 
Teraz jest po dziewiątej, a ja jeszcze w proszku!

Pogoda jest jednak ładna i w sumie tego dnia dopływam 
do Czarnkowa .

Tu jest świetna marina, wybudowana dzięki funduszom 
europejskim . Bosmanem jest pan Zdzichu Grosman (fajnie 
się rymuje bosman – Grosman) . Dzięki uprzejmości sąsia-
da, który zadzwonił do Zdzicha , mam do dyspozycji klucz 
do furtki i do umywalni z gorącą wodą i natryskiem . I to 
wszystko za darmo! Czuję się trochę nieswojo, bo o tej porze 
marina jest jeszcze zamknięta .

Niedaleko mariny jest sklep firmowy Browaru Czarn-
ków (byłem, zobaczyłem, polecam) . Nieco dalej w mieście 
jest sympatyczny rynek z kilkoma knajpkami, gdzie można 
coś przekąsić oraz sklepy, więc uzupełnienie zapasów też 
nie stanowi problemu (koło dworca PKS znajduje się duży 
sklep spożywczy) .

Po miejskich wojażach wziąłem gorący prysznic i ogoli-
łem się . O tej porze woda w rzekach jest dość… rześka i ką-
piel na całego raczej nie wchodzi w rachubę . Poza tym pogo-
da jest powiedzmy niezbyt sprzyjająca, jest dość pochmurnie 
i wietrznie (przez całą drogę płynąłem pod wiatr) . Zmęczony 
kładę się spać . Plan na jutro – Wieleń .

W nocy padał deszcz, ale nie wyrządził mi wielkiej szkody . Po 
serdecznym pożegnaniu z bosmanem Grosmanem i wpisa-
niu się do księgi pamiątkowej, zostawiam za rufą gościnny 
Czarnków . Pogoda nadal wietrzna i chmury też jakoś mało 
optymistyczne, ale tak to bywa, raz słońce, raz wiatr . Plan 
podróży na ten dzień prawie wykonany . Przed dalszą podró-
żą powstrzymuje mnie gwałtowna burza . Udaje mi się do-
trzeć do miejscowości Wrzeszczyna, położonej ok . 3 km od 
Wielenia . Jest tu taka mała przystań z dogodnym miejscem 
do biwakowania, obszerna łąka, miejsce do gry w siatkówkę 
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                               Całkiem sympatyczna        Wrzeszczyna…

Po godzinie 17 .00 docieram do pierwszej śluzy na mojej 
trasie . Śluza nr 12 – bardzo ciekawe i ładne miejsce . Najbar-
dziej spodobał mi się bunkier w ogródku (!) .

Śluzy na Noteci czynne są od 7 .00 do 16 .00, wtedy płaci-
my ulgowy czyli 4 .04 zł . Od 16 .00 -7 .00 bilet normalny, czyli 
8 .08 zł . Pan śluzowy coś nie w humorze, nie bardzo chce 
mnie ześluzować, coś mruczy, że może mi pomóc w prze-
noszeniu? Co?! Mam dość przenosek! Gdy wyraziłem chęć 
pozostania na jego terenie, to jednak ulega . Czyżby znowu 
zadziałał mój urok osobisty? W każdym razie pan pokręcił 
korbą i zjeżdżam śluzą 1 .80 m w dół . Ale fajnie! Potem pan 
kręci inną korbą i wrota się otwierają, z delikatnym pluskiem 
wypychając mnie w dalszą drogę . Śluzy na Noteci są jeszcze 
przedwojenne i obsługuje się je ręcznie .

Noc spędzam na 113 km po prawej stronie . Miejsce cał-
kowicie wybrane szybko i przypadkowo . Podłoże torfiaste, 
miejscami bagniste, porośnięte olszyną i czarnym bzem . 
Ze zgrozą rozpoznaję ślady bytowania dzików . Dzień się już 
powoli kończy, została mi mniej więcej godzina do zacho-
du słońca . Szybko lustruję okolicę, sprawdzam czy nie ma 
jakiegoś bezpieczniejszego miejsca na nocleg . Nic z tego… 
Żeby rozbić namiot muszę udeptać trawę, taka jest wysoka 
i bujna, poza tym zbiera się na burzę, więc trzeba się jeszcze 
dodatkowo okopać . Ze zbieraniem opału też jest śmiesznie, 
bo brodzę w trawie i stopami próbuję wymacać patyki . Ge-
neralnie uzbierałem tyle chrustu, że starczyło na porządne 
ognisko . Skoro już mam ogień, to biorę się za zupkę . Do go-
rącej wody dodaję 2 łyżki smalcu z mięsem, kroję 2 ziem-
niaki w drobną kostkę i cebulę w piórka, dodaję 1 gorący 
kubek, 1 zupkę z makaronem . Palce lizać! Na deser ziemniaki 
z ogniska . Gorąca strawa poprawia mi humor!

Co za dużo, to niezdrowo! Wieczorem rozmawiałem przez tele-
fon z żoną Kasią . Zachwycałem się, pięknem śpiewu słowika . . . 
Gdy położyłem się spać, ten drań podleciał jeszcze bliżej i darł 

                Czarnków to przyjazna           przystań,           oby więcej takich!
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na chwilę relaksu: przestaję wiosłować, „ Włóczykij” staje 
w dryf, a ja macham spinningiem . Efekt jest zadowalający!

 No i cel osiągnięty! Dopłynąłem do miejscowości Drawsko 
i zatrzymałem się w marinie o bardzo dziwnej nazwie „Yndzel” . 
Nazwa wzięła się od mniejszości polskiej, która tu mieszkała 
przed II wojną i spolszczała niemieckie słowa . Marina „Yndzel” 
jest kolejnym obiektem wybudowanym ze środków unijnych . 
Można tu skorzystać z pokoi gościnnych (25 zł/dobę) .

Marina leży na niskim brzegu, w zacisznej zatoczce . 
Dogodne keje z miejscami cumowniczymi czynią ją bardzo 
atrakcyjną dla żeglarzy . Oczywiście korzystam tu z dobro-
dziejstw mariny (toaleta, prysznic, prąd) .

Bosmanem jest bardzo sympatyczny i uprzejmy pan Ry-
szard, który w kapitańskiej czapce wyszedł mi na spotkanie . 
Po krótkich formalnościach i dłuższej, przyjacielskiej rozmo-
wie (z rodzaju: „nocne Polaków rozmowy”) najpierw Rysiek 
proponuje mi nocleg na swojej motorówce, żebym nie zmókł 
i przypadkiem się nie przeziębił . W toku dalszej rozmowy 
i po GŁĘBSZYM poznaniu stwierdza, że lepiej będzie jeśli 
przenocuję w pokojach gościnnych, gdyż wchodząc na jego 
motorówkę mógłbym wpaść do wody, utonąć i znów bym 
nie dopłynął do tego Berlina . Dobrze, że tak się potoczyła 
podróż, brakowało mi już kontaktu z ludźmi!

Rano przyrządzam jajecznicę . Po śniadaniu syn Ryśka prze-
prowadza ze mną WYWIAD do biuletynu gminnego . To był 
mój pierwszy wywiad, poczułem się prawie sławny! Napraw-
dę bardzo miło wspominam Ryśka i jego gościnność . 

Około godziny 10 .00 ruszam w dalszą drogę . Przeskakuję 
ostatnią śluzę w Krzyżu, tu rzeka trochę przyspiesza . Niestety 
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W Gościmcu pogoda nie rozpieszcza .

plażową, stół z ławkami, no i – najważniejsze – domek z toa-
letami i niewielką werandą na której stoi stół .

Czuję się nieco zawiedziony – toalety o tej porze jeszcze 
zamknięte . Zostaje mi trójskładnikowa toaleta turystyczna 
czyli: saperka, papier i krzaki . . . Jednak najważniejsze w tym 
wszystkim jest prąd w gniazdkach . Mogę bezpiecznie prze-
czekać burzę i doładować komórkę . Rozmyślam: dzisiejszego 
dnia pokonałem 7 śluz . Jutro dopłynę do Wielenia, kupię ja-
kieś owoce, mam na nie straszną ochotę! 

Jest 18 .30, miałem nadzieję, że się wypogodzi, nawet 
zacząłem łowić ryby . Niestety znów lunęło . Koło mojej sta-
nicy przepłynął szkolny statek „Łokietek” . Czekam aż trawa 
się osuszy, żeby rozbić namiot… chyba trochę poczekam . 
Zapadła noc . Jest wyjątkowo cicho na rzece . Nic nie chlapie 
i nie hałasuje, nawet słowiki siedzą cicho, tylko w oddali 
na drugim brzegu szczeka pies . Na kolację jem smażoną 
kiełbaskę z cebulką . Popijam gorącą herbatkę i wpatruję 
się w noc . 

Dobrze że wybrałem się na tą wyprawę! Jestem szczęśliwy . 

W nocy niebo się rozgwieździło, a nad ranem znów padał 
deszcz . Teraz jest ładne słonko, delikatny wietrzyk, czy nie 
może być tak ciągle? Zrobiłem małe pranie, pomyłem gary 
i w drogę . Zatrzymałem się na śluzie w Wieleniu . Kupiłem 
sobie wymarzone owoce, pożegnałem starszych państwa 
śluzowych . Przede mną nowy cel: Krzyż Wielkopolski . Rzeka 
w tym miejscu jest uregulowana i trochę nudna, ale pozwala 
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Marina „Yndzel” i niezastąpiony bosman  – pan Ryszard .
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kolejowego mostu do rzeki na główkę, po rzece pływały barki, 
a porty tętniły życiem . Teraz wszystko jest puste, a przez rzekę 
można przejść nie zamaczając głowy . Rzeczywiście przez całą po-
dróż widziałem tylko dwie jednostki pływające . 

Pierwsza, jak pewnie pamiętacie, to był „Władysław Ło-
kietek” szkolny statek z Nakła, spotkałem go przed Wieleniem 
(płynął do Berlina), a potem koło Kostrzyna – już w drodze po-
wrotnej do Nakła . Drugą jednostką była łódka wędkarska . 

Dowiedziałem się też, że na prawym brzegu za stacją PKP jest 
nowo otwarta marina . Pędzę tam zatem co sił, w nadziei na faj-
ny nocleg i poznanie nowych, ciekawych ludzi . Znajduję wygod-
ne, szerokie wejście do dobrze osłoniętej mariny, wygodne keje 
z przycumowanymi łodziami, w przewadze motorowymi . Przy-
jemne miejsce! Marina została otwarta w tym miesiącu . Jeszcze 
nie wszystko jest tu gotowe . Pewnie jak trawa się lepiej ukorzeni 
to powstanie jakieś pole namiotowe dla takich włóczykijów jak 
ja . Niestety, w tym momencie nie udało mi się dogadać z nikim 
odpowiedzialnym za organizację noclegu w tym miejscu .

Pozostaje mi poszukać miejsca na postój . Po lewej stronie za 
ostatnim wiaduktem jest wejście na niewielkie rozlewisko (pod 
wiaduktami za Gorzowem, jest kapitalne graffiti) .

Znajduję trawkę i tam wreszcie się rozbijam . Cisza i spokój… 
Nie zdaję sobie sprawy z pułapki, w jaką wpadłem…

Wszyscy lubią rechot żab, to takie romantyczne, prawda? Ja 
akurat znalazłem się w samym centrum tego koncertu . Roman-
tyzm skończył się po pół godzinie, gdy ja chciałem zasnąć, a one 
wciąż rechotały, rechotały i rechotały!

Dzisiaj zmieniłem pierwszy żółty kartusz przy butli . Jeden kar-
tusz na 10 dni? Nieźle .

W nocy padał mocny deszcz, ale obyło się bez strat (iglo znów 
zdało egzamin) . Sprzęt jest suchy, ja jestem suchy, jest do-
brze! Wyruszam o 9 .30 . Troszkę się grzebię, ale mam gdzieś 

Gorzów Wielkopolski – miasto z potencjałem . 
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wiatr mi uprzykrza życie, bo wieje pod prąd i robi spore fale . 
W ogóle pogoda daje mi się we znaki! Widzę wielką chmurę, 
wieje wilgotny wiatr, więc ubieram sztormiak i czekam na ule-
wę . Popadało tak jakby ksiądz pomachał kropidłem . Wyszło 
słonko, zrobiło się ciepło . W sztormiaku za ciepło i znów ścią-
ganie, gimnastyka na chwiejnej skorupie . Następnie na ho-
ryzoncie pojawia się niewielka chmurka . Myślę sobie, że nic 
z tego nie będzie . Jak lunęło, to byłem cały mokry! 

Dzisiaj pokonałem ok . 40 km i dopłynąłem do miejsco-
wości Gościmiec . Rozbiłem się na lewym brzegu za mostem . 
Siedzę w namiocie i czekam aż, przestanie lać . Dawno nie 
widziałem takiej nawałnicy i w dodatku siedzę na otwartej 
przestrzeni . Powoli nadchodzi wieczór, a z nim wypogodze-
nie . Rzeka chlupie cichutko, trzciniaki drą się w wniebogłosy, 
a samolot kreśli złotą wstęgę na wieczornym niebie . Spokój . 
Gdzieś w oddali znów widać chmury . Pewnie znów lunie…

Wczorajsze, ciemne chmury to była burza . Na szczęście przeszła 
bokiem . Niemniej bardzo przyjemnie było patrzeć na spektakl 
piorunów i grzmotów na wieczornym niebie . 

Rano obudził mnie trzepot szmatki na namiocie . Znowu wie-
je . Zimny, przenikliwy wiatr . Okropność! Niesprzyjająca pogoda 
utrzymała się praktycznie do Gorzowa Wielkopolskiego .

Po drodze odwiedzam Santok . W tym miejscu Noteć wpada 
do Warty .

Marina w Santoku? Dalby, czyli słupy cumownicze, przerzu-
cone trzy trapy . Spory placyk, jakieś dwie wiatki, sporo butelek po 
piwie, widać „nasi” tu byli .

Po Gorzowie spodziewałem się czegoś więcej, w końcu 
to było miasto wojewódzkie, z tradycjami, działającym klu-
bem kajakowym!

Po dotarciu do klubu kajakowego okazało się , że wszystko 
jest ogrodzone i dokładnie pozamykane . Stary port rzeczny świeci 
pustkami . Za to na brzegu spotkałem grupkę serdecznych ludzi, 
którzy mnie - obcego - uraczyli napitkiem i wesołą rozmową .

Dowiedziałem się między innymi, że kiedyś Warta była tak 
głęboka, że była grupa ludzi, którzy skakali z górnych przęseł 

                         Santok – tu Noteć           wpada              do Warty . 
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pozdrawiamy, płyniemy w swoją stronę . Trochę szkoda, faj-
nie byłoby pogawędzić chwilkę…

Docieram do Kostrzyna . Po drodze mijam jeszcze różne 
odejścia – po drugiej stronie wału, jakby trochę niżej, też 
widać rozlewiska . Jednak pogoda ma duży wpływ na samo-
poczucie, a i samotność nie nastraja najlepiej, więc nigdzie 
tym razem nie zaglądam . 

W Kostrzyniu po lewej stronie jest wygodna przystań 
klubowa . Bosmanem jest pan Staszek, sympatyczny gość . 
Udostępnił mi hangar, więc na przyczepie wciągnąłem „Włó-
czykija” i zostawiłem w bezpiecznym miejscu . Poszedłem 
zrobić jakieś zakupy, pobyć trochę wśród ludzi . Odwiedziłem 
zaprzyjaźnioną knajpę „Duet”, w której mam zwyczaj jeść 
obiady, kiedy jeżdżę busami . Jutro chcę zwiedzić rozlewiska 
koło Kostrzyna . Dzień był słoneczny, niestety wieczór zrobił 
się chłodny, zanosi się na deszcz .

  
W nocy urwanie chmury . Tym razem nie obyło się bez strat . 
Źle ustawiłem namiot i mnie zalało . Nici z pływania, suszenie 
ważniejsze . Gdy bambetle się suszą, ja ruszam zwiedzać ru-
iny twierdzy i starego Kostrzyna . Naprawdę polecam!
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                     W drodze           do Kostrzyna .

Nad Odrą można pozwiedzać i odpocząć .

zegarek! W końcu jestem na urlopie . Jestem sam, o nikogo 
nie muszę się troszczyć, nikim przejmować i z nikim nie mu-
szę się liczyć… Tak serio, to już tęsknie za bliskimi i zaczynam 
mieć po dziurki w nosie tej samotności . 

Dzisiaj przepłynąłem tylko 26 km (wiem, bo trasa jest 
świetnie oznaczona jeśli chodzi o pokonywany dystans) .

 Wieje tak silny wiatr i jest taka fala, że wkładam kapok . Po-
konywanie prostych odcinków pod wiatr to prawdziwa mordęga!

Warta jest jak autostrada . Uregulowane brzegi biegną 
w dal, jest szeroko, wygodnie i dosyć monotonnie . Odkrywam 
„dziwny” odpływ, widzę, że woda wypływa z rzeki, a nie (jak 
to zwykle bywa) wpływa . Gnany ciekawością zaglądam tam 
i… przenoszę do innego świata! Poprzez wąski kanał, biegnący 
przez las trzcin i krzaków, wypływam na rozlewiska . Coś wspa-
niałego! Plątanina kanalików, wysepek i przeróżnych zakamar-
ków . Potężne lęgowisko wszelkiego rodzaju ptactwa . Porusza-
jąc się po tym terenie czuję się jak świętokradca, który zakłóca 
spokój w najbardziej intymnym królestwie ptaków . Widzę tak 
przeróżne rodzaje ptaków, że połowy z nich nawet nie potra-
fię nazwać . Nie wiedziałem, że czaple gniazdują na drzewach! 
Mam okazję podziwiać żeremia bobrowe . Po obejrzeniu tych 
wspaniałości, najciszej jak się da, opuszczam to miejsce innym 
kanalikiem i wracam na swoją autostradę .

Nie dopływam do Kostrzyna, jestem zbyt zmęczony . Zatrzy-
muję się na lewym brzegu . Mała plaża, kilka drzew i potężne 
łąki, pastwisko . Poczułem się jak na preriach dzikiego zacho-
du . Wielkie stado koni galopuje na moich oczach, na przodzie 
piękny ogier . Klacze karmią swoje źrebaki, połowa z koni cho-
dzi bez kantarów . Na całym pastwisku pasą się krowy, niektóre 
z cielakami . Rozbijam namiot trochę na uboczu, żeby nie za-
gradzać zwierzętom drogi do wodopoju . Wieczorem cała gro-
mada najpierw koni, potem krów przychodzi się napić . Dobrze, 
obozowisko mam z boku . Stoję gdzieś na wysokości Witnicy . 
Przeszła mała burza, ale wieczór jest piękny i bezwietrzny . 

W nocy koncert żab i buczenie bąków . Znów pada, płynę pod 
wiatr . Na jedenastym kilometrze namierzam szkolnego „Ło-
kietka”, powracającego z Berlina . Mijamy się w deszczu, 
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Wyspałem się, wiatr przycichł i humorek powrócił . Teraz 
muszę się zorientować dokładnie, ile zostało do celu . Siedzę 
sobie na mojej wyspie, mapę rozłożyłem na stoliku, piję kaw-
kę, palę papieroska i rozmyślam . Więc tak: stoję na 650 km 
przed mostem celnym w Siekierkach . Mam 15 km do ślu-
zy, 5 km do pierwszego parkingu, 7 do śluzy na Oder-Havel, 
3 do pierwszego mostu, 10 drugi most, 10 Oranienburg, 10 
przez Oranienburg i ok 10-15 km do Spandau . . Czyli zostało 
mi ok 95 – 100 km do końca . No dobra, jak to podzielić teraz 
na rozsądne etapy? Może:
1 . Oderberg ok 20 km . 
2 . 20 km do pierwszego mostu lub 30 km za Bukow . 
3 . 30 km do Oranienburga . 
4 . Za Oranienburg .
5 . Berlin i finisz . 

Mniej więcej w poniedziałek powinienem być w Berlinie! 
Nie ma na co czekać! Czas przepłynąć do sąsiadów zza za-
chodniej granicy!

No i jestem po niemieckiej stronie . Zatrzymałem się na 
marinie Oderberg . Chce doładować telefon, nabrać wody 
i wykąpać się . Tu na Alte Oder prawie nie ma prądu . Pierwszą 
śluzą po niemieckiej stronie jest Hohensaaten . Zatrzymałem 
się przy śluzie, spytałem się o zezwolenie na przepłynięcie . 
Śluzę otworzono tylko dla mnie . Potężne drzwi podniosły się 
do góry, a gdy wpłynąłem zacząłem opadać w dół . Niesamo-
wite wrażenie!

Nasze śluzy na Noteci to nic w porównaniem z tą . Zje-
chałem kilka metrów w dół i znów rozdzwoniły się dzwonki, 
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A tymczasem u sąsiadów…

Ruszam po 13 .00 . Odra jest szeroka i dość szybko płynie . 
Na Odrze dobra mapa to skarb . Jutro mam nadzieję dotrzeć na 
Alt-Oder . Stanąłem na 626 kilometrze, ze względu na pogodę . 

Dochodzi 19 .00, czas na biwak . Podoba mi się takie ży-
cie, brakuje mi tylko mojej rodzinki . Rozpalam ognisko, robię 
pranie . Rozwieszam to sprytnie na patykach i się suszy . Już 
wiem, dlaczego wierzba jest płacząca? Wiosną cały czas ka-
pie z niej sok! Dochodzi 22 .30 . Pora iść spać . Dobranoc!

  
Nie wyspałem się, wierzba płakała całą noc, uderzając nie-
zbyt rytmicznie, ale donośnie o mój namiot . 

Pływanie dzisiaj to walka o każdy metr . Pod wiatr, pod 
fale . Płynąc samemu w kanoe, działamy na łódź tak, że dziób 
wystaje znacznie ponad wodę . Jak tylko schodzę z linii wia-
tru to zaraz dryfuję na brzeg . Płynę, jak pijany zając: od brze-
gu do brzegu . Dobijam do Gozdowic . Tu nie ma nawet skle-
pu, ale jest przeprawa promowa obsługiwana przez maleńki 
prom bocznokołowy . Taki jak na Missisipi . Prom nazywa się 
„Bez Granic” . Odpoczywam i ruszam dalej . 

 Z Gozdowic pociągnąłem jeszcze ok 5-6 km i padłem . 
Po  aszej stronie nie ma za bardzo dogodnego miejsca do biwa-
kowania, a na niemiecką stronę jakoś mi się nie pali . Znajduję 
przy brzegu sporą łachę piasku i na niej rozbijam namiot . Mam 
nadzieję, że w nocy nie zmyje mnie do rzeki . Mam braki w zapa-
sach pożywienia . Nie poddaję się jednak . W końcu mam swoją 
wyspę, a w robieniu dziwnych zupek jestem mistrzem!

Do Alt-Oder zostało mi ok 10 km . Kiedy siedziałem z chło-
pakami u Jarka w Skórce, rozmawiałem z Krzysiem o możli-
wym kryzysie . Pamiętacie? Nie była to czcza gadanina…

Właśnie dzisiaj przyszło wielkie zmęczenie i zwątpie-
nie . Mam dość tego przeklętego wiatru, ciągłej z nim walki, 
tego że jestem ciągle sam, nie mam do kogo gęby otworzyć 
i wszystko zaczyna mnie wkurzać . Dobrze, że cel jest blisko, 
za blisko żeby się teraz wycofać . Jutro będzie lepiej . Zmie-
niam kartusz .
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więc co mi tam, bardzo chętnie! Przywiązujemy „Włóczy-
kija” do burty i ruszamy dalej we trójkę . Dobrze się składa, 
bo kanał jest strasznie nudny . Ciągle prosto i wcale tej 
drogi nie ubywa . Planowaliśmy postój na 40-tym kilome-
trze, ale ponieważ godzina jest młoda, kapitan decyduje 
się płynąć dalej . 

Ostatecznie dopływamy do śluzy Leniz, czyli w zasa-
dzie do Oranienburga . Pokrzyżowało mi to trochę plany, 
ponieważ liczyłem kanał na dwa dni, a w trzeciej dobie 
chciałem dopłynąć do Berlina, ale taka okazja może już 
się prędko nie trafić .

Po drodze uśmiałem się setnie . Mijaliśmy jakąś małą 
przystań . Naraz z przystani wypłynęła mała nieoznakowa-
na motorówka, z której wychylił się pan policjant i przez 
megafon opierniczył nas, że nie zredukowaliśmy prędko-
ści . Często widywałem tajniaków na niemieckich autostra-
dach, ale żeby na wodzie?!

Poza tym podróż mija nam bardzo miło i spokojnie . 
Paweł jest bardzo sumiennym marynarzem, dba o maszy-
nę, nawet pokazał mi jak wygląda motor . Paweł dba także 
o czystość na pokładzie i… nasze żołądki . Na obiad serwuje 
pierogi z mięsem dobrze okraszone cebulką i skwarkami . 
Delicje! Kiedy stajemy na postoju przy dalbach, chłopaki 
przygotowują kolację: jajka w majonezie, wędliny, ogó-
reczki kiszone i wiele innych smakołyków, których brako-
wało mi w czasie dość spartańskiej wyprawy . W dodatku 
kolacja podana była w kapitańskiej kajucie, więc czuję się 
naprawdę wyjątkowo!

  
Około 5 .00 rano, budzi mnie ryk silnika pomocniczego na 
bukstralu, czyli koło dziobowej kajuty, w której spałem . 
„Ella” drgnęła i płyniemy dalej . Mocna kawa postawiła mnie 
na nogi . Po godzinie odbijam od burty, żegnam chłopaków 
i ruszam na Berlin!
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                . . .wspaniałego spotkania           z              załogą barki „Ella” .zakręciły koguty, zapaliło zielone światło, brama się podniosła 
i już byłem w Niemczech . To wszystko robi dość kosmiczne 
wrażenie, ale daje dużą frajdę!

Jest dość zimno i wieje przenikliwy wiatr . Jutro przy wio-
śle się rozgrzeję! Biorę się za rozbijanie namiotu, coś jem 
i idę się wykąpać . Rozmawiam z bosmanem . Do Berlina zo-
stało mi ok . 80 km, w zasadzie pokrywa się to z moimi wy-
liczeniami . Pobyt na marinie kosztuje mnie 8 euro, śluzy są 
darmowe dla wszystkich jednostek turystycznych . Miło .

  
Nocka zimna, ale spokojna . Wieje zimny wiatr . Nie wiem, 
z której strony, ale to nie ważne, nie przeszkadza . Na ma-
rinie uważnie mi się przypatrują, w końcu nie zawsze kręci 
się tu gość w polskim mundurze . Uzupełniam zapas wody 
i w drogę .

Docieram do śluzy Niderfinow . W zasadzie to jest pod-
nośnia . Potężna konstrukcja ze stali . Wpływa się jak na 
śluzę, potem drzwi się zamykają i wanna jedzie na linach 
jak winda do góry na wysokość 30 metrów . 

Na śluzie poznaję załogę barki „Ella”: kapitana Piotrka 
i bosmana Pawła . Spytali o cel mojej wyprawy – odpowiedź 
nie zrobiła na nich wrażenia . Dopiero gdy zdradziłem skąd 
płynę i jak długo jestem na wodzie, zaproponowali żebym 
się do nich przyłączył . Jeszcze nigdy nie płynąłem barką, 
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Podnośnia statków Niderfinow okazała się miejscem . . . 
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Dokąd teraz? 

                    Sąsiedzki przykład -      pięknie        zagospodarowane brzegi .

Mijam most na Heerstrasse i marinę (nic się nie zmieni-
ła) . Dopływam do mety – posesji państwa Schele, dobrych 
znajomych, którzy pozwolili mi zatrzymać się na ich plaży . 

Siedzę przed namiotem . „Włóczykij” wyciągnięty na 
piach . Zapach kawy dolatuje z czajnika . Co przeżyłem to 
moje . Widziałem wiele pięknych miejsc, poznałem cieka-
wych ludzi . Czasem było ciężko, często w deszczu i pod 
wiatr . Ale dałem radę . Pokonałem około 520 km . To była 
najpiękniejsza wyprawa mojego życia!

Już planuję kolejne…

KONIEC

Kieruję się na Tegeler See i dalej na Spandau . Po dro-
dze mijam zatopione stare barki z ziemią, które wytyczają 
skraj szlaku wodnego . Porośnięte są już drzewkami i krza-
kami, gniazdują tu gęsi, kaczki i czaple . Wszystko robi 
bardzo tajemnicze wrażenie! Płynę, a tu nagle spomiędzy 
krzaków wyłania się dziób łodzi, a gdzie indziej burta .

Płynę po znajomych wodach, kiedyś mieszkałem 
w Berlinie . Mam ochotę na śniadanie w jednej z tutej-
szych marin, ale niestety jest zbyt wcześnie i wszystkie są 
zamknięte . Po lewej stronie zostawiam cytadelę Spandau 
i dopływam na śluzę . Tu jest taki fajny wózek, na który 
można wpłynąć i na linie przeciągnąć się przez góreczkę . 
W związku z tym nie trzeba czekać na śluzę . Za śluzą 
czekają na mnie znajomi, państwo Meske, którzy żegnali 
mnie w Złotowie i kibicowali mojej podróży .

Ponieważ dopływam w sobotę, czyli przed czasem, 
komitet powitalny jest skromny . Pomimo wszystko czuję 
ogromną satysfakcję! Berlin to dla mnie Wenecja Bran-
denburgii . Posiada wodną obwodnicę i jest tam napraw-
dę dużo kanałów, którymi można podróżować prawie po 
całym mieście .

Płynę główną Hawelą, mijam ratusz, mosty, zawijam do 
odnogi, gdzie cumowałem, gdy tu mieszkałem, za portem 
towarowym skręcam w lewo na kanały . Całkowicie inny 
świat . Domy nad kanałem mają swoje niewielkie keje, z na-
brzeży zwisają girlandy kwiatów, prawie każdy dom ma we-
randę wychodzącą nad wodę . A przy każdym domu stoi coś 
przycumowane . W maju jest tam naprawdę uroczo!

                                                 Już        widać      Berlin!

                       Samotna przeprawa                       pomiędzy zatopionymi barkami . J!
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Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny powstało w 2010 roku, jako pomysł 
trzech kolegów . Od początku interesowała nas turystyka, ta dalsza, i ta bliższa . Na po-
czątku spotykaliśmy się w przemiłej knajpce i wspólnie oglądaliśmy zdjęcia z naszych 
podróży, zapraszaliśmy gości i słuchaliśmy ich opowieści by marzyć o kolejnych wypra-
wach . Pewnego dnia nadszedł czas działania – zdecydowaliśmy się wspólnie wyruszyć 
w teren i zorganizować naszą pierwszą ekspedycję . Zaczęliśmy od Głomii – lokalnej 
rzeczki, która była uznana za nieciekawą . Dwunastu mężczyzn ruszyło w marcu od-
krywać nieznaną rzekę, by sprawdzić czy jest spławna . Mowa oczywiście o niezwykłej 
Głomii, która kryła przed nami wiele tajemnic . Gotowi na wszystko, zabraliśmy piłę 
motorową, liny i… przetarliśmy ten szlak . Oddaliśmy tę rzekę mieszkańcom we włada-
nie – dziś jest to typowe miejsce rekreacji i popularna trasa spływowa . 

Potem przyszły kolejne pomysły, które realizowaliśmy sami, bądź we współpracy z in-
nymi ludźmi i stowarzyszeniami . W 2011 roku zorganizowaliśmy pierwszy festiwal 
relacji z podróży KOCIOŁ . Z założenia jest to coroczna impreza lokalna, która ma poka-
zywać, że Złotów jest wspaniałym miejscem, w którym można rozpocząć fantastyczne 
podróże . Każdy może zgłosić film w jednej z dwóch kategorii: „Wokół komina” – wy-
cieczki po Polsce oraz „Tam gdzie sadza nie doleci” – podróże zagraniczne . Nagrodą 
w festiwalu jest żeliwny kocioł do warzenia strawy nad ogniskiem, symbol różnorodno-
ści, bo przecież każdy z nas jest częścią tej potrawy, która ma smak świata . 

Przewodnik, który trzymacie w ręku, to efekt naszych wspólnych działań, doświadczeń 
i radości . Złotowski Korpus Ekspedycyjny daje nam możliwość wspólnego spędzania 
czasu i realizowania pasji . Specjalizujemy się w nietypowych atrakcjach: przygoto-
wujemy nocne spływy  kajakowe z fabułą . Wraz ze stowarzyszeniem motocyklistów 
Explorers organizujemy Rajd w Ciemno – rajd, którego uczestnicy nie wiedzą, gdzie 
dokładnie będzie meta i w atmosferze zagadkowości rozwiązują zadania, by dotrzeć 
do celu . Nie boimy się wyzwań, dlatego wspólnie z Fundacją Strefa Przygód organizu-
jemy Krajna Adventure Race – przygodowy rajd po Krajnie dla twardzieli . Organizujemy 
także wypady rowerowe i gry miejskie . Współpracujemy ze szkołami . Dla członków 
stowarzyszenia co roku organizowana jest wyprawa w wybrane miejsce . To czas na in-
tegrację i wspólne odkrywanie tego, co nieznane .

A ponadto chętnie spotykamy się przy ognisku by poopowiadać i powspominać przy-
gody, które przeżyliśmy . Nasz cel to organizacja turystyki w okolicach Złotowa . 

Chcielibyśmy być Waszymi przewodnikami po naszej Krajnie…

w w w  . k o r p u s  . c o m  . p l  Piotr Witecki

jak piasek 
jesteśmy wszędzie..

?



Zapraszamy na imprezy cykliczne  
organizowane przez Złotowski Korpus Ekspedycyjny:

Rajd w ciemno  
zawsze trzecia sobota września

Krajna Adventure Race  
marzec

Kocioł - festiwal relacji z podróży  
pierwsza sobota października

Dzień Turysty Euro Eco Festival, ostatni tydzień czerwca

KrajNA Weekend

Złotów
Berlin


