Wis³a jest szlakiem ¿eglownym od zamierzch³ej staro¿ytnoci, co najmniej od V wieku przed nasz¹ er¹ s³u¿y³a
handlowi. Ju¿ w redniowieczu sp³awiano ni¹ zbo¿e, wêgierskie wina, drewno, za w g ó r ê rzeki p³ynê³o flandryjskie
sukno. A¿ do XVIII wieku handel wilany by³ osi¹, wokó³
której krêci³a siê ca³a gospodarka Rzeczpospolitej. Rozbiory Polski ograniczy³y znaczenie gospodarcze rzeki, nadal jednak ¿eglowano po niej, w po³owie XIX w. pojawi³y siê
parowce. Wspó³czenie Wis³a nie ma istotnego znaczenia
w transporcie, co stanowi dla mi³oników przygód dodatkow¹ zachêtê do zmierzenia siê z tym blisko tysi¹ckilometrowym szlakiem wodnym, przewa¿nie nieuregulowanym,
zaskakuj¹co urozmaiconym i dostarczaj¹cym wielu wra¿eñ.
Na pocz¹tku lat 80-tych ubieg³ego wieku ukaza³a siê popularna do dnia dzisiejszego Moja prywatna Vistuliada Wojciecha Gie³¿yñskiego, reporta¿ opisuj¹cy sp³yw do Ba³tyku
na ma³ej ³odzi wios³owej, w przeddzieñ planowanej wówczas, lecz dot¹d niezrealizowanej budowy szeregu zapór
maj¹cych uj¹æ w karby ostatni¹ chyba w rodkowej Europie
wielk¹ dzik¹ rzekê. Obecnie coraz popularniejsze staj¹
siê wród wytrawnych wodniaków samotne sp³ywy kajakowe ca³¹ d³ugoci¹ ¿eglown¹ rzeki.

W sierpniu bie¿¹cego roku szlak wodny na odcinku od
Ispiny ko³o Nowego Brzeska do ba³tyckiego ujcia Wis³y
mia³ej pokona³a w trzy tygodnie Trinidad - niewielka
³ód ¿aglowo-wios³owa. Wiêksz¹ czêæ ponad 800-kilometrowej trasy uczestnicy pokonali na ¿aglach, nocuj¹c zwykle
na piaszczystych wyspach lub ³¹kach nadbrze¿nych. Limanowianin Filip Su³kowski by³ jedynym sta³ym cz³onkiem za³ogi,
który odby³ wilan¹ podró¿ od pocz¹tku do koñca.

Wielki rejs ma³ej Trinidad
Vistuliada z limanowskim akcentem

Na wstêpie proszê o zaprezentowanie czytelnikom Echa ³odzi
i uczestników wyprawy.

Pomys³ zrodzi³ siê w czasie zesz³orocznych
wakacji na Mazurach. Po powrocie do Krakowa wespó³ z Piotrkiem Salw¹ i Mi³oszem Sanetr¹ zawi¹zalimy nieformaln¹ spó³kê maj¹c¹
na celu zbudowanie ³ódki i sp³yniêcie ni¹ do
morza. Zdecydowalimy siê na model Salmo s15 lugger - niewielk¹ czternastostopow¹ ³ód z
¿aglem lugrowym, stylizowan¹ na dziewiêtnastowieczne ³odzie rybackie z okolic Bretanii. Tu
ciekawostka: prototyp tej ³odzi, zaprojektowa-
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ny w Legionowie, powsta³ z myl¹ o p³ywaniu
po fiordach Norwegii. Przez Internet zamówilimy plany i zestaw podstawowy (wyciête komputerowo elementy ze sklejki wodoodpornej).
Problemem by³ jednak brak odpowiedniego
miejsca na nasz¹ maszoperiê. Tu z pomoc¹ przyszli nam Paulin z Ank¹, którzy udostêpnili nam
na czas budowy swój dopiero co wykoñczony
gara¿ w Wieliczce. Anka zosta³a póniej matk¹
chrzestn¹ naszej ³odzi.
Budowa trwa³a 10 miesiêcy, w tym mielimy oko³o 4-5 miesiêcy przerwy. Prace uleg³y
znacznemu przyspieszeniu w lipcu i siódmego
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sierpnia wieczorem Trinidad by³a ju¿ gotowa
do wyprawy.

Wystartowalicie 8 sierpnia przed
mostem w Ispinie, sk¹d wybór takiego
miejsca, dlaczego nie Kraków?

Pierwotny plan zak³ada³ rozpoczêcie wyprawy w Tyñcu i, jeli by czas i pogoda pozwoli³a, dotarcie do legendarnych brzegów Zatoki
Puckiej. Z materia³ów zebranych w Internecie
wynika³o, ¿e s¹ trzy miejsca, które trzeba wzi¹æ
pod uwagê: stopieñ wodny Przewóz w Nowej
Hucie, który przy niskich stanach wody jest nieczynny (p³ytko i wystaj¹ce z dna g³azy), katarak-
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ta na rzece przed Nowym Brzeskiem (poradniki
zalecaj¹ rekonesans i stanowczo odradzaj¹ p³yniêcie w nocy lub we mgle) oraz pneumatyczny jaz
przy elektrowni w Po³añcu (wiêksze jednostki musz¹
meldowaæ w elektrowni chêæ przep³yniêcia kilka
dni wczeniej). Niestety okaza³o siê, ¿e trzy luzy
na terenie Krakowa s¹ zasypane piachem po majowych powodziach, musielimy wiêc znaleæ miejsce poni¿ej miasta. Znalelimy odpowiednie miejsce, poni¿ej katarakty, z drog¹ dojazdow¹ w okolicach mostu w Ispinie. Rekonesans automobilowy
potwierdzi³ s³usznoæ za³o¿eñ - droga dochodzi³a
do samej rzeki. Dodatkowym atutem miejsca by³a
doæ spora pla¿a, na której moglimy odprawiæ
rytua³ wodowania. Dwa dni póniej okaza³o siê, ¿e
stan wody podniós³ siê i pla¿ê diabli wziêli, a droga
tak rozmiêk³a, ¿e nie by³o mowy o zwodowaniu
³ódki na wózku slipowym. Szczêciem Piotr pomyla³ o zorganizowaniu ma³ego grillowego
eventu, na który przyjecha³o ponad 20 osób.
Dziêki temu by³o doæ r¹k do zniesienia ³ódki w
lepkim, g³êbokim b³ocie.

To by³ rok powodzi, ale sierpniowa
Wis³a okaza³a siê wam przychylna. Przez
pierwsze dziesiêæ dni ¿eglugi mielicie
przewa¿nie s³oneczn¹, upaln¹ pogodê,
a niski stan wody pozwoli³ nocowaæ na
piaszczystych ³achach na rodku rzeki.
17 sierpnia zapisa³e w smsowym dzienniku pok³adowym: W po³udnie z fasonem przep³ynêlimy na ¿aglach pod warszawskimi mostami. Jak wygl¹da Wis³a
miêdzy dawn¹ a obecn¹ stolic¹ Polski?
Iloæ atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych

jest tak ogromna, ¿e szczegó³owe opisanie wymaga³oby napisania grubej ksiêgi. Mi³osz, który
p³yn¹³ przez pierwszy tydzieñ, skwitowa³ to krótko: gdyby jeszcze woda by³a czysta, to by³by raj
na ziemi. Ju¿ pierwszego dnia zaskoczy³ nas widok wysokich wzgórz na lewym brzegu, których
strome, trawiaste zbocza wznosi³y siê oko³o 50 m
ponad poziom rzeki. Od ujcia Sanu rzeka rozlewa
siê na kilkaset metrów i zaczyna siê prawdziwe
królestwo piaszczystych wysp i ptaków. Pla¿e z bia³ym piaseczkiem ci¹gnê³y siê czasami przez setki
metrów i krajobrazy mog³yby spokojnie udawaæ
Karaiby albo Morze ródziemne. Wis³a od Zawichostu do P³ocka jest nieuregulowana i jest najwiêksz¹ dzik¹ rzek¹ Europy. Ten odcinek rzeki jest
te¿ najbardziej wart polecenia.

Wiêksz¹ czêæ trasy pokonalicie
wykorzystuj¹c si³ê wiatru. Jak ¿egluje siê
po rzece takiej jak Wis³a  szerokiej, ale
przewa¿nie nieuregulowanej?

Wis³a dla kajakarza nie bêdzie wielkim wyzwaniem. Natomiast ¿egluga po niej wymaga uwagi i ci¹g³ej obserwacji rzeki, która nieuwa¿nego sternika potrafi zepchn¹æ na bystrze lub p³yciznê. Trinidad jest ³odzi¹ ¿aglowo-wios³ow¹, przy czym
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wios³a stanowi³y tylko napêd pomocniczy.
O¿aglowanie lugrowe, wywodz¹ce siê w prostej
linii od ¿agli arabskich i ³aciñskich, jest niezwykle efektywne przy swej prostocie obs³ugi. Dziêki
temu moglimy halsowaæ ostro na wiatr, by w
razie potrzeby szybko zrzuciæ ¿agiel i ratowaæ siê
wios³ami. Nurt wije siê w korycie tworz¹c ³achy,
wyspy i laguny, wiêc ca³a sztuka polega³a na
znalezieniu przejæ miêdzy mieliznami (na które
zreszt¹ nieraz wp³ywalimy). Kilka razy zdarzy³o
siê nam wp³yn¹æ w z³¹ odnogê rzeki (szlak jest
bardzo s³abo oznakowany w rodkowym biegu), po czym musielimy przeci¹gaæ ³ódkê w wodzie po kostki. Dodatkowo musielimy uwa¿aæ
na kamienne ostrogi i wiry, jak równie¿ zatopione konary drzew.

W drugiej po³owie sierpnia warunki pogodowe znacznie siê pogorszy³y

Miêdzy Zakroczymiem a Wyszogrodem
zaczê³o silnie wiaæ. Fale dochodzi³y chwilami do
jednego metra, stanowczo za wiele dla naszej
³ódki. Próby p³yniêcia na zrefowanym ¿aglu lub
wios³ach niewiele dawa³y - fala po prostu cofa³a
nas pod pr¹d. Pierwszego dnia czekalimy do
wieczora, a¿ wiatr na tyle ucichnie, ¿eby postawiæ ¿agiel. Uda³o nam siê dotrzeæ do Wyszogrodu, gdzie spalimy w nieprzyjemnych warunkach na betonowo-kamiennym nabrze¿u (które
niestety okaza³o siê ulubionym miejscem zbiórki lokalnej m³odzie¿y w przetunningowanych autach). Jednak prawdziwe k³opoty mielimy nastêpnego dnia. Rano wiatr znów siê wzmóg³,
wiêc postanowilimy spróbowaæ wyjæ na wios³ach. Poniewa¿ znów falowa³o, aby ustabilizowaæ kurs ³ódki, któr¹ rzuca³o na prawo i lewo,
opucilimy miecz. Niestety wpadlimy na kamienn¹ rafê, której przez du¿¹ falê nie zauwa¿ylimy. Silny w tym miejscu pr¹d obróci³ nas bokiem i Trinidad mocno siê wychyli³a na lew¹
burtê. Rzucilimy siê na drug¹ stronê, ¿eby zapobiec wywrotce i tylko czulimy, jak klejony
miecz orze po kamieniach. Trwa³o to chwilê i zaraz potem próbowalimy go wyci¹gn¹æ. Niestety okaza³o siê, ¿e go z³amalimy. To by³ najgorszy dzieñ sp³ywu. Poniewa¿ wiatr siê stale wzmaga³, z trudem dop³ynêlimy do du¿ej wyspy trzy
kilometry ni¿ej i tam spêdzilimy ca³y dzieñ. Nastêpnego dnia wypogodzi³o siê zupe³nie i próbowalimy p³yn¹æ na ¿aglu. Niestety Trinidad
bez miecza têpo p³ynê³a na wiatr, mia³a spory
dryf, ponadto ciê¿ko reagowa³a na ster i ka¿dy
zwrot musia³ byæ wspomagany wios³ami. Niewiele mia³o to wspólnego z ¿eglowaniem, wiêc
po krótkim czasie postanowi³em dokonaæ improwizowanej reperacji. Za pomoc¹ niemiertelnej tamy izolacyjnej sklei³em dwie po³ówki miecza i wcisnêlimy go na sztywno w skrzynkê
mieczow¹. Poniewa¿ trzyma³ siê na s³owo honoru, p³ynêlimy bardzo ostro¿nie, uwa¿aj¹c na mie-
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lizny. Alici Trinidad zaczê³a poprawnie reagowaæ na ster, dryf usta³ i szczêliwie dop³ynêlimy
do P³ocka, gdzie nastêpnego dnia przyjecha³ Piotrek z zapasowym mieczem.

Jak przeszlicie zalew w³oc³awski,
zwany nieco ¿artobliwie Bajka³em Mazowsza, raz dla swego pod³u¿nego kszta³tu i urwistych brzegów, dwa dla wysokich
fal i wiatrów utrudniaj¹cych ¿eglugê?

To okrelenie, które znalaz³em na blogu kajakarza, który sp³yn¹³ Wis³¹ kilka lat wczeniej. Pó³nocno-wschodni brzeg jeziora jest wysoki i trawiasty, przewy¿szenia siêgaj¹ kilkudziesiêciu metrów.
Ostrzegano nas wczeniej przed silnymi zachodnimi wiatrami na zalewie, które potrafi¹ wzburzyæ
brzydk¹, krótk¹ falê o wysokoci do dwóch metrów. Zalew jest d³ugi na 50 km i szeroki na 2,5 km,
co powoduje, ¿e wiatr ma siê gdzie rozhulaæ. Nam
jednak pogoda wtenczas sprzyja³a i mielimy sporo frajdy z ¿eglowania po tym sporym jeziorze. Przejcie przez zaporê umo¿liwia luza o skromnych
wymiarach 111 m d³ugoci, 10 m szerokoci i 12 m
ró¿nicy poziomów. Nasza Trinidad o d³ugoci
ca³kowitej 4,68m z trudem siê tam zmieci³a (miech).
Niestety obs³uga luzy nie zgodzi³a siê zakwalifikowaæ naszej kogi do kategorii ³odzie wios³owe
i musielimy zap³aciæ pe³n¹ stawkê za ¿aglowiec
- 6 z³otych 24 grosze.

Od Torunia do ujcia Wis³a jest uregulowana, nie nudzi³o siê Wam trochê na
tym odcinku?

Tu¿ za zapor¹ Wis³a traci swój dziki charakter.
Jest ju¿ prostym kana³em o doæ silnym nurcie.
Rzeczywicie ostatni etap by³ dla mnie najmniej
ciekawy krajobrazowo, ale pogoda w kratkê nie
pozwala³a siê nudziæ. Od Bydgoszczy rzeka skrêca
na pó³nocny wschód, wiej¹ce dotychczas wiatry
zachodnie sta³y siê naszym sojusznikiem. Dziêki
korzystnemu baksztagowi (wiatrowi wiej¹cemu
ukonie od rufy) osi¹galimy z nurtem zawrotn¹
prêdkoæ oko³o 16 km/h, dziêki temu w dwa dni
zrobilimy lekko 150 kilometrów. W miêdzyczasie
okaza³o siê, ¿e uszkodzona na rafie ko³o Wyszogrodu skrzynka mieczowa zaczê³a przeciekaæ, zmuszaj¹c nas do wyci¹gniêcia ³ódki na brzeg i prowizorycznej naprawy.

26 sierpnia dotarlicie do luzy przy
wyspie sobieszewskiej, widzielicie ujcie
Wis³y do morza, od którego dzieli³o Was
oko³o 4 kilometry. Sztorm pokrzy¿owa³
jednak plany wyjcia na Ba³tyk

Chwila, w której zobaczylimy ujcie by³a
bardzo wzruszaj¹ca. Ten wieczór spêdzilimy na
d³ugich rozmowach przy butelce rumu i cygarach.
To by³ jeden z przyjemniejszych wieczorów na
wyprawie. Niestety nastêpnego dnia pogoda siê
za³ama³a, a wiadomoci meteo nadsy³ane drog¹
smsow¹ z Krakowa nie napawa³y optymizmem.
Silny wiatr pó³nocny dochodz¹cy do 40 km/h
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spowodowa³ cofkê na rzece i fale. Poniewa¿
tego dnia w nocy mia³ przyjechaæ Mi³osz wraz
ze wsparciem dziewczêcym, musielimy znaleæ miejsce, które nie by³oby trudne do znalezienia po zmroku. Próba sp³yniêcia do przystani promowej dwa kilometry ni¿ej skoñczy³a siê
fiaskiem. Po oko³o 15 minutach wytê¿onego
wios³owania pokonalimy dystans dwóch
metrów. Ci¹gniêcie ³ódki na cumie wzd³u¿ brzegu równie¿ nie wchodzi³o w rachubê, poniewa¿ brzegi w tym miejscu umocnione by³y
brzydkimi kamyczkami, co przy du¿ej fali mog³oby siê ¿le skoñczyæ dla ³ódki. W koñcu zdecydowalimy pop³yn¹æ kawa³ek z wiatrem w
górê rzeki i schroniæ siê w opuszczonym porcie
lodo³amaczy. To by³a dobra decyzja. Dozorca
pilnuj¹cy tego reliktu PRL-u wskaza³ nam
opuszczone pomieszczenia gospodarcze, w
których moglimy siê schowaæ przed wiatrem i
wysuszyæ rzeczy. Klimatu dope³nia³o stadko
kóz, które pl¹ta³o siê leniwie po ca³ym porcie.

Do s³onej wody jednak dotarlicie?

Niestety nie dane nam by³o wyp³yn¹æ na
pe³ne morze, niemniej dwie komisyjnie wykonane próby (ka¿dy po kolei wk³ada³ palec do
wody i go komisyjnie oblizywa³) potwierdzi³y
zawartoæ soli u ujcia Wis³y mia³ej.

Jako jedyny cz³onek za³ogi stawia³e ¿agle, sterowa³e lub wios³owa³e
przez trzy tygodnie bez przerwy, nie
mia³e chyba potem problemów z chodzeniem po l¹dzie, jak radzieccy kosmonauci wracaj¹cy ze stacji orbitalnych?
Trudów jako takich nie by³o. Najbardziej dokuczliwe by³y komary (k¹sa³y tylko
od 18-tej do 22-giej, ale w ilociach mog¹cych powaliæ s³onia), upa³y, a w trzecim tygodniu silne wiatry z deszczem. Pierwszy
tydzieñ by³ bardzo upalny i praktycznie nic
nie wia³o. Z kijków od namiotu i grubej plandeki sklecilimy niewielki daszek, który chroni³ nas przed spaleniem i gwa³townymi ulewami. Konstrukcja by³a o tyle dobra, ¿e pozwala³a równie¿ swobodnie wios³owaæ.
Pewn¹ niedogodnoci¹ by³ te¿ piasek, który
po kilku dniach by³ ju¿ w ka¿dym mo¿liwym
miejscu, ze szczególnym upodobaniem do
zapasów jedzenia. Tu jednak szybko zmieni³a siê percepcja, i Adrian Wroñski, towarzysz
ze rodkowego tygodnia rejsu, na pytanie,
czy nie przeszkadza mu piach w sucharach
odpowiedzia³ ze stoickim spokojem: nie, najwy¿ej bêd¹ bardziej c r u n c h y.

Wis³a kojarzy siê powszechnie z zanieczyszczeniem wody, ale jej stan chyba siê trochê poprawi³ po zmianie ustroju. Wielka Encyklopedia PWN podaje nawet, ¿e dolny odcinek rzeki poni¿ej Grudzi¹dza prowadzi wody sto30

sunkowo czyste. Oczywicie nie bylicie ekspedycj¹ badawcz¹ sanepidu, ale
jak oceniasz organoleptycznie stan
wody? Widzielicie ryby, rybaków?

Przez pierwsze dni balimy siê dotykaæ
wody. Wis³a wedle badañ z pocz¹tku wieku do
Sandomierza jest pozaklasowa. Zaradnoæ Polaków nakazuje wylewanie ca³ego guana i
wyrzucanie worków ze mieciami do rzek. Od
ujcia Sanu, który jest doæ czyst¹ rzek¹, prze³amalimy opory i ceremonia k¹pieli, zgodnie z
marynarskim obyczajem, odbywa³a siê raz na
kilka dni. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, samooczyszczeniu rzeki sprzyja jej dziki charakter i porastaj¹ca j¹ rolinnoæ ³êgowa, która zapobiega tak¿e erozji brzegów i zmniejsza niszczycielsk¹ si³ê
rzeki. Dlatego jak s³yszê dyrdyma³y niektórych
prezesów o koniecznoci zabetonowania, ogo³ocenia i regulowania rzek w imiê fa³szywie pojêtego bezpieczeñstwa, to mi siê ¿o³¹dek na
lewo wywraca. Wis³a nale¿y do bardzo rybnych rzek i wêdkarzy jest tam zatrzêsienie,
zw³aszcza w okolicach miast i miasteczek. Widzielimy du¿o wrzecionowatych czó³en rybackich, niektórych ca³kiem zabytkowych.

Wis³a jest tak¿e rajem dla ornitologów .

gdzie po raz pierwszy w ¿yciu widzia³em
stado czarnych bocianów (piêæ sztuk), zgodnie wypoczywaj¹cych z czaplami i mewami na
³asze piasku. Najczêciej spotykanym gatunkiem by³y czaple siwe, ale te¿ kormorany, cyraneczki, mewy, czajki. Do rarytasów ornitologicznych zaliczam ca³kiem tam nierzadkie czaple
bia³e. Z kolei na pó³nocy, ju¿ przy ¯u³awach,
widzielimy or³a bielika i ¿urawie. Oczywicie
Wis³a to nie tylko ptaki. Np. kiedy siedzielimy
na wyspie ko³o Solca nad Wis³¹, z nastaniem
zmroku co zaczê³o strasznie pluskaæ i chlupotaæ niedaleko nas. Rankiem tu¿ przy ³ódce na
piasku odkrylimy tropy wydry. Niestety nie
widzielimy licznych tu bobrów, widaæ zajête
by³y niszczeniem wa³ów na z³oæ MSWiA.

W czasie sp³ywu, a raczej rejsu,
spotykalicie ³odzie motorowe, barki,
kajaki , ale chyba ¿adnej ¿aglówki?

Podczas ca³ej podró¿y rzadko kiedy mo¿na by³o spotkaæ kogo na wodzie. Z rzadka
mijalimy barki wydobywaj¹ce piasek z dna rzeki, a ko³o Kazimierza wyprzedzi³ nas samotny
kajakarz. Ze sprzêtu, jaki wióz³ ze sob¹ wywnioskowalimy, ze jego misj¹ jest równie¿ sp³ywanie rzek¹. Niestety on przelizgn¹³ siê przy p³ytkim brzegu, a my musielimy trzymaæ siê g³ównego nurtu, nie moglimy wiêc siê spytaæ.
W porcie Morka w P³ocku us³ysza³em od
bosmanki, ¿e kilka dni wczeniej przep³ywa³
têdy ¿aglowiec z Krakowa. Równie¿ w P³ocku
spotkalimy trzech d¿entelmenów w kwiecie
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wieku, którzy uciek³szy od ¿on, p³ynêli motorow¹ bark¹ z Mazur do Gdañska. Poza zalewem
w³oc³awskim, pierwsz¹ ¿aglówkê zobaczylimy
rankiem ko³o wyspy sobieszowskiej, 4 kilometry od morza.

Zwiedzanie jakich miast warto poleciæ wodniakom id¹cym w wasze lady?
Gdzie mo¿na bezpiecznie przybiæ do
brzegu i zostawiæ ³ódkê?

Grudzi¹dz od strony rzeki prezentuje siê
niezwykle dostojnie. Natomiast nabrze¿e jest
licznie wy³o¿one betonem i granitowymi otoczakami w sposób gwarantuj¹cy rozbicie ³ódki.
Aby zwiedziæ miasto spêdzilimy kilkadziesi¹t
minut zabezpieczaj¹c ³ódkê linami, a póniej prosz¹c stra¿aków (akurat mieli tam æwiczenia ratownicze) o przypilnowanie ³ódki. Niestety na
ca³ej d³ugoci Wis³y s¹ tylko trzy, mo¿e cztery
porciki, w których nie obawia³bym siê zostawiæ
³ódki. Kajakarze maj¹ jeszcze mniejszy wybór,
poniewa¿ w portach zazwyczaj nie mo¿na rozbijaæ namiotów. Jedyne miejsca, które w miastach
móg³bym polecaæ z czystym sumieniem, to przystañ fundacji JaWis³a w porcie czerniakowskim
w Warszawie. Co prawda celem fundacji jest raczej skierowanie uwagi na Wis³ê i jej przyrodê,
ale nas przyjêto tam z otwartymi ramionami i zaproponowano nocleg (w innej przystani w tym
samym porcie nie pozwolono nam nawet namiotu rozbiæ w obawie przed dyskomfortem jej
rezydentów). Dodatkowo obejrzelimy kilka zabytkowych ³ódek i tratw, które tam stoj¹ i mia³em
okazjê podziwiaæ ¿agielek rozprzowy z surowej
bawe³ny u¿ywany przez mazowieckich rybaków
jeszcze kilkanacie lat temu. Jest jeszcze porcik
Morka w P³ocku oraz przystañ w Tczewie, ale
w tej ostatniej kajakarze raczej nie s¹ mile widziani. Ogólnie miasta Polski s¹ odwrócone zadkiem
do królowej rzek. Infrastruktury albo nie ma, albo
jest tak zrobiona, ¿eby tylko ¿aden wodniak tam
nie móg³ zacumowaæ.

Jakie plany na przysz³oæ?

Jeli wszystko pójdzie po naszej myli
chcielibymy w przysz³ym sezonie przep³yn¹æ
Polskê wszerz, tzn. od wschodniej granicy na
zachód. Trasa zaczyna³aby siê na Bugu, wiod³a
piêcioma rzekami (w tym odcinkiem Wis³y) i koñczy³a siê na zalewie szczeciñskim lub Rugii. Jednak na razie s¹ to tylko plany.

Dziêkujê za rozmowê.

Wywiad z Filipem Su³kowskim
przeprowadzi³: Bart³omiej Su³kowski
Fotografie: A. Tchórzewska,
B. Su³kowski, F. Su³kowski, P. Salewa
Zdjêcia ze sp³ywu Wis³¹ oraz smsowy dziennik
pok³adowy Trinidad s¹ dostêpne na stronie internetowej www.dkr.alte.pl
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