
Po pó³rocznych przy-
gotowaniach rusza
sp³yw „Ba³tyk pod
wios³em”. 5 lipca wy-
p³ywamy z Fortu Ger-
harda w Œwinoujœciu,
aby po 5 tygodniach
i 520 km dop³yn¹æ do
Elbl¹ga.

P
ierwsza grupa uczestników
spotyka siê 3 lipca, aby
przez pierwsze dwa dni –
zgodnie z planem – æwiczyæ

technikê p³ywania z silnym naciskiem
na ratownictwo. Swój udzia³ w
pierwszym etapie zapowiedzia³ Alek-
sander Doba, który z pewnoœci¹ po-
dzieli siê swoim doœwiadczeniem
i zademonstruje swoj¹ wiedzê w
praktyce.

Ze Œwinoujœcia wyp³yniemy
w asyœcie lokalnej grupy kajaka-
rzy, która pod kierownictwem Wie-
s³awa Rusaka odprowadzi sp³yw
do Dziwnowa, po czym ekipa „Ba³-
tyk pod wios³em” pop³ynie dalej na
wschód, a odprowadzaj¹cy okr¹¿¹
Wyspê Wolin i wróc¹ do Œwinouj-
œcia. 

Kilka s³ów o sprzêcie
Na sp³yw „Ba³tyk pod wios³em”

producenci i dystrybutorzy sprzêtu
udostêpnili ³¹cznie 13 kajaków. 

Ponadto firma EPA udostêpni³a
rêczn¹ radiostacjê UKF wraz z wo-
doszczeln¹ obudow¹. Pozwoli ona
kontaktowaæ siê ze wszystkimi por-
tami oraz mo¿e s³u¿yæ do wzywania
pomocy. Firma SMART wyposa¿y³a
sp³yw w p³awki dymne oraz zorga-
nizowa³a asekuracjê ³odzi¹ moto-
row¹ z Helu do Gdañska. Z kolei
firma SPORTIS udostêpni³a kamizel-
ki ratunkowe, których posiadanie
przez ka¿dego z kajakarzy jest praw-
nie wymagane. Sklep kajakowy
NURT zapewni³ sp³ywowi wsparcie
logistyczne (przyczepa kajakowa),
wypo¿yczy³ odbiornik GPS wraz
z obudow¹ wodoszczeln¹ oraz
otworzy³ punkt informacyjny o prze-
biegu sp³ywu. Klub Wodny „¯ABI
KRUK” bêdzie goœci³ uczestników
sp³ywu w swojej siedzibie nad Mo-
t³aw¹ w Gdañsku. Firmy KANO oraz
GUMOTEX przekaza³y równie¿ kil-
kanaœcie worków wodniackich oraz
inne akcesoria, które bêd¹ testowa-
ne przez uczestników sp³ywu,
a sklep internetowy www.sztuka-
przetrwania.pl zaoferowa³ kilkana-
œcie próbek ¿ywnoœci liofilizowanej.
Wszystkim gor¹co dziêkujemy za
okazan¹ pomoc!

Zupe³nie pionierska
„awantura”

Tak okreœli³ sp³yw „Ba³tyk pod
wios³em” i dodatkowo wyró¿ni³ ja-
ko szczególnie nowatorski Komitet
Organizacyjny „Powitania Unii Eu-
ropejskiej na polskich wodach”
w swojej ostatniej broszurze po-
œwiêconej wszystkim 48 wydarze-
niom wodniackim w 2004 r. Warto
zaznaczyæ, ¿e w ramach tego pro-
jektu zarejestrowano rejsy i sp³ywy
w sumie pokonuj¹ce ponad 13500
km w ci¹gu 620 dni! Brawo dla
g³ównych sprawców tego „zamie-
szania” – Wojciecha Kuczkowskiego
i Miros³awa Czernego.

Mi³o nam równie¿ zakomuniko-
waæ, ¿e patronat medialny nad ca³¹
akcj¹ objê³a Telewizja Polska TVP3.

Centrum informacyjne
sp³ywu

W sklepie kajakowym NURT utwo-
rzone zostanie centrum informacyj-
ne sp³ywu, gdzie uczestnicy kolejnych
etapów i zainteresowane osoby bê-
d¹ mog³y dowiedzieæ siê na bie¿¹co
o aktualnym po³o¿eniu grupy „Ba³tyk
pod wios³em” i o konkretnych miej-
scach wymiany za³óg (w³¹cznie z na-
miarami GPS). 

Informacje te bêd¹ równie¿ roz-
sy³ane na listê dyskusyjn¹ pl.rec.kajaki
przez Piotra Kaliszka.

Do zobaczenia nad polskim mo-
rzem!                          

Kontakt podczas trwania sp³ywu
Komandor: Miros³aw Murawski 
tel. kom. (504) 437 742
Bosman: Adam Biedrzycki 
tel. kom. (502) 811 017

Centrum informacyjne sp³ywu
Sklep kajakowy NURT
(Warszawa, ul. Korkowa 56a)
tel. (22) 812 17 10 lub (602) 794 446

Ba³tyk pod wios³em:

P³yniemy!

Producent/Dystrybutor Model Materia³ Typ
Aquarius Aqua Sea 520 laminat jedynka
Hanord Scorpion laminat jedynka
Hobbo.net Queen Charlotte sklejka/laminat jedynka
Kano Shore Line laminat jedynka
Kano (Rainbow) Laser polietylen jedynka
Klepper Aerius Quattro XT sk³adak dwójka
Klepper Aerius Expedition sk³adak jedynka
Koga Yokut laminat dwójka
Plastex Composite Baltic II Expedition laminat dwójka
Polyak (Lettmann) Eski 550 laminat jedynka
Pro Kajak (Prijon) Kodiak polietylen jedynka
Triton £adoga-1 sk³adak jedynka
Wayland Amazon II Ekspedytor sk³adak dwójka


