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II etap (10-16.07)
Ko³obrzeg przywita³ nas fataln¹ pogod¹, która

trwa³a 5 dni. Silny wiatr 6-7 °B, morze 5-6 °P, wo-
da 13 °C i oczywiœcie liczne deszcze. Punkt wy-
miany grup znajdowa³ siê kilometr na zachód od
g³ówek portu w Ko³obrzegu. Obserwacja morza
budzi³a powa¿ne obawy co do bezpieczeñstwa
kajakarzy. G³ówki ob³o¿one s¹ na d³u¿szym od-
cinku tysi¹cami potê¿nych betonowych gwiaz-
dobloków, na których rozbija³y siê wysokie fale.
Kajakarz rzucony na te betonowe kolce móg³by
mieæ bardzo powa¿ne k³opoty. Dodatkowo, na
koñcu pirsów daleko wychodz¹cych w morze, na-
stêpuj¹ podczas silnego wiatru ciekawe zjawiska.
Fale odbite od betonu mieszaj¹ siê z falami nad-
biegaj¹cymi od morza. Niektóre siê wygaszaj¹,
a niektóre rosn¹ do naprawdê du¿ych wysokoœci.
Fale s¹ nieregularne i uderzaj¹ z ró¿nych kierun-
ków, a niektóre niespodziewanie za³amuj¹ siê
spadaj¹c kaskadami wody, które ³atwo mog¹ za-
topiæ kajak.

Do tego trzeba dodaæ du¿y ruch wychodz¹cych
i wchodz¹cych do portu statków wycieczkowych
i rybackich oraz prywatnych ³odzi motorowych.
Jednym s³owem, przy z³ej pogodzie port w Ko³o-
brzegu stanowi³ powa¿ne zagro¿enie. Codziennie
kontaktowa³em siê z Kapitanatem Portu i Insty-
tutem Meteorologii, lecz prognozy nadal by³y
z³e. Kilkudniowy postój sta³ siê okazj¹ do czêst-
szych szkoleñ, które prowadzili bosman Adam Bie-
drzycki i Piotr Ochnio. Uczestnicy szkolili siê na ró¿-
nym sprzêcie, ale z pe³n¹ asekuracj¹. W ferworze
walki z ¿ywio³em zdarza³y siê utopienia elemen-
tów wyposa¿enia, nie mówi¹c ju¿ o siniakach i ob-
tarciach. ¯yczliwy kajakarz z Ko³obrzegu bez-
p³atnie pomóg³ nam wyremontowaæ uszkodzon¹
czêœæ kajaka. Wielu spacerowiczów ogl¹da³o nasz
sprzêt i interesowa³o siê æwiczeniami na wzbu-
rzonym morzu.

Najsilniejsi i najbardziej odporni wytrzymywa-
li oko³o godziny æwiczeñ ze wzglêdu na tempe-
raturê wody i mogli powtórzyæ szkolenie dopiero
po kilkugodzinnym dochodzeniu do siebie.

Nastroje robi³y siê coraz gorsze, gdy pogoda nie
ulega³a zmianie, a stopniowo zbli¿a³ siê koniec ko-
lejnego tygodnia sp³ywu. Poznaliœmy wszystkie za-
bytki Ko³obrzegu i okolic. Jedna z par ostatecznie
zrezygnowa³a w œrodê z uczestnictwa w sp³ywie
po 5 dniach niepogody. Ostatecznie w czwartek po
po³udniu nast¹pi³o polepszenie pogody i mimo
bardzo jeszcze rozko³ysanego morza wiatr stop-
niowo cich³. Po sprawdzeniu prognoz zdecydo-
wa³em, ¿e wyp³yniemy po po³udniu. Rzeczywiœcie,

tak jak siê spodziewa³em, op³yniêcie ujœcia portu
w Ko³obrzegu dawa³o spory zastrzyk adrenaliny.
Zgodnie z oczekiwaniami wiatr i morze jednak
stopniowo siê uspokaja³y i p³yn¹c a¿ do zmierzchu
op³ynêliœmy spory kawa³ek wybrze¿a. Oczywiœcie
nie uda³o siê ju¿ w nastêpnym dniu nadrobiæ tak
wielkich zaleg³oœci i drugi etap zakoñczyliœmy du-
¿o wczeœniej, bo – zamiast w Ustce – w Dar³ówku.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo i¿ druga grupa mia³a
zdecydowanie najgorsze warunki pogodowe
i wiêkszoœæ uczestników nie mia³a doœwiadczenia
morskiego, to dawa³a sobie znakomicie radê za-
chowuj¹c pogodê ducha i optymizm.

Oczywiœcie zarówno rezygnacja jednej pary
w Ko³obrzegu, jak i przesuniêcie miejsca spo-
tkania trzeciej grupy z Ustki do Dar³ówka wyma-
ga³y doœæ skomplikowanych operacji logistycznych
dotycz¹cych ludzi i sprzêtu, ale zakoñczy³y siê po-
wodzeniem.

III etap (17-23.07)
Trzeci etap rozpocz¹³ siê 17 lipca i by³ to odci-

nek z Dar³ówka do £eby. Niestety, nie uda³o siê
nadrobiæ zaleg³oœci z drugiego odcinka (wg pier-
wotnego planu III etap prowadzi³ z Ustki do
W³adys³awowa).

Pogoda by³a bardzo zmienna, z przewag¹ wia-
trów wiej¹cych od wschodu, które skutecznie
nas hamowa³y. Ekipa by³a bardzo urozmaicona za-
równo pod wzglêdem umiejêtnoœci, jak i wieku.

Najm³odsza uczestniczka, która p³ynê³a z ojcem,
mia³a 14 lat, a w grupie by³o ³¹cznie 5 dziewcz¹t.
Na jeden dzieñ do³¹czy³a do nas ratowniczka
z Jaros³awca, która chcia³a zaznaæ kajakarskiej
morskiej przygody. Niektórzy uczestnicy mieli doœæ
s³ab¹ kondycjê fizyczn¹ i motywacjê, co powo-
dowa³o znaczne opóŸnienia w realizacji programu. 

Dodatkowym problemem okaza³y siê dwa ka-
jaki, które nie sprawdzi³y siê w p³ywaniu na
wzburzonym morzu. Ich niska burta, nieodpo-
wiednie kszta³ty dziobów, zbyt wielkie kokpity
i s³abe stery powodowa³y z³¹ pracê na du¿ej fali
i czêste zalewanie wod¹ (co oczywiœcie nie wy-
klucza ich zastosowania na œródl¹dziu). Szcze-
gólnie dramatyczna sytuacja wydarzy³a siê pod-
czas pokonywania poligonu w Wicku Morskim.
Podczas dnia, w trakcie p³yniêcia, zdecydowanie
pogorszy³a siê pogoda i wzmóg³ siê wiatr od
wschodu. Poniewa¿ musieliœmy opuœciæ teren
poligonu, na którym nie by³o nam wolno nawet
l¹dowaæ, próbowa³em wyprowadziæ grupê z te-
go terenu mimo pogarszaj¹cej siê pogody. W trak-
cie p³yniêcia dwa felerne kajaki na zmianê na-
biera³y coraz to wiêcej wody do kokpitów przez
przelewaj¹ce siê przez nie fale.

Pocz¹tkowo wypompowywaliœmy z nich wodê
w trakcie p³yniêcia, ale by³o to bardzo czaso-
ch³onne i wiatr cofa³ nas w tym czasie z du¿¹
szybkoœci¹. Ostatecznie najpierw jeden, a potem
drugi kajak zosta³y ca³kowicie zalane wod¹ mimo

Ba³tyk pod wios³em

Wspomnienia
komandora. Cz. 2.

Miros³aw Murawski (Murmir)

II etap – kilkudniowe oczekiwanie na poprawê pogody w Ko³obrzegu. 
Stan morza 5-6 °P, woda 13 °C, liczne deszcze.
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fartuchów, ale dziêki szczelnym komorom ³a-
dunkowym i asyœcie dwóch podtrzymuj¹cych je
z boków kajaków dotar³y bezpiecznie do brzegu.
Uzna³em, ¿e sytuacja ta mimo dyskomfortu nie za-
gra¿a jednak ¿yciu, wiêc postanowi³em kontynu-
owaæ ewakuacjê z poligonu.

Podj¹³em te¿ decyzjê, by kajakarki sz³y brze-
giem, podczas gdy kajakarze z tych dwóch kaja-
ków mieli p³yn¹æ nadal po zamkniêciu przednich
kokpitów, aby opuœciæ teren poligonu. Silny
wiatr w nos powodowa³, ¿e grupa dostosowuj¹c
siê do najs³abszych porusza³a siê w tempie zale-
dwie kilometra na godzinê. Mimo odci¹¿enia
dwa kajaki ponownie zaczê³y braæ wodê. Ponie-
wa¿ czêœæ grupy by³a zbyt s³aba, by posuwaæ siê
pod wiatr i poniewa¿ stan morza wyraŸnie prze-
kroczy³ mo¿liwoœci dwóch pseudomorskich ka-
jaków zdecydowa³em, ¿e mimo zakazu wyl¹du-
jemy na poligonie na 3 km przed jego koñcem.
Ludzie byli przemoczeni, przemarzniêci i wy-
czerpani, dlatego postanowi³em za wszelk¹ cenê
zdobyæ zgodê na nocleg na poligonie. Telefonem
komórkowym i dalej przez liniê s³u¿bow¹ lokal-
nego oddzia³u stra¿y granicznej po³¹czy³em siê
z oficerem dy¿urnym na poligonie, ale nie uzy-
ska³em zgody. Ostatecznie, po wielu telefonach
do baaardzo wa¿nych osobistoœci wojskowych,
w drodze absolutnego wyj¹tku otrzyma³em tak¹
zgodê na nocleg po³¹czon¹ z zakazem opusz-
czania pla¿y.

Nastêpnego dnia po dop³yniêciu do Ustki ze
sp³ywu wycofa³a siê bardzo sympatyczna para
z Wroc³awia uznaj¹c, ¿e ich prywatny kajak nie na-
daje siê do takich warunków na morzu. Po¿e-
gna³em ich z prawdziwym ¿alem, ale i ze zrozu-
mieniem. Dziêki uprzejmoœci Paw³a Napiera³y
wymieniliœmy dla drugiej pary kajak na dwójkê Pri-
jon Excursion. 

Za Ustk¹ spotka³a nas na morzu wielka krót-
kotrwa³a ulewa, podczas której momentami wi-
docznoœæ spada³a do kilkunastu metrów. Nie by-
³o takiego stroju, w którym da³oby siê zachowaæ
odrobinê suchej skóry podczas takiego deszczu.

Na tym nie skoñczy³y siê przygody trzeciej gru-
py. Nastêpnym problemem sta³ siê nocleg na te-
renie S³owiñskiego Parku Narodowego. Przed wy-
jazdem uzyska³em zgodê jednego z wicedyrekto-
rów parku na nasz nocleg na pla¿y, na terenie par-
ku. Po rozbiciu obozu i podczas mojej nieobecno-
œci w obozie odwiedzi³ nas inny wicedyrektor, któ-

ry uzna³, ¿e nie mamy prawa do tego noclegu.
W tym czasie uda³o nam siê zwiedziæ S³owiñski Park
Narodowy. PóŸnym wieczorem „odwiedzi³a” nas te-
renowym samochodem stra¿ parkowa. Ostatecznie
okazane dokumenty wydane nam wczeœniej przez
w³adze parkowe i inne argumenty przekona³y j¹ do
odwrotu. Na zakoñczenie powiedziano nam, ¿e
jeszcze nikt od powstania parku nie otrzyma³ zgo-
dy na nocleg na pla¿y na terenie parku. Có¿, od in-
nych kajakarzy wiem, ¿e stra¿ parkowa w S³owiñ-
skim Parku Narodowym potrafi byæ bardzo „sku-
teczna” i bezkompromisowa wobec kajakarzy,
dlatego radzê innym omijaæ ten teren. Widocznie
grupa kilkunastu kajakarzy stanowi wiêksze za-
gro¿enie dla przyrody parkowej ni¿ setki pla¿owi-
czów i spacerowiczów, którzy przebywali w tym
czasie na pla¿ach parkowych.

Jak wspomina³em, po tych przygodach za-
koñczyliœmy ten etap w £ebie i – co ciekawe
– wed³ug relacji uczestników wszyscy byli bardzo
zadowoleni ze sp³ywu i z silnych wra¿eñ.

IV etap (24-30.07)
Czwarty etap rozpocz¹³ siê w £ebie, a zakoñczy³

w Gdañsku. Na tym etapie pogoda ju¿ siê wy-
raŸnie poprawi³a i bywa³y piêkne s³oneczne dni.
Tempo p³yniêcia wyraŸnie siê poprawi³o i niekie-
dy przekraczaliœmy 30 km dziennie. Wiem, ¿e na
rzece to nie jest du¿o, ale na rozko³ysanym morzu,
przy zró¿nicowanych umiejêtnoœciach grupy to na-
prawdê nieŸle.

Niestety morze by³o nadal zimne – woda mia-
³a 15 °C. P³yn¹c wzd³u¿ renomowanych pla¿owisk
prawie nie widzieliœmy osób, które by siê k¹pa³y
– oczywiœcie nie licz¹c dzieci.

Im by³o cieplej, tym wiêcej osób wylega³o na pla-
¿e i tym trudniej by³o znaleŸæ spokojne biwaki. Noc-
ne odg³osy dyskotekowej muzyki z kurortów nios³y
siê przy spokojnej pogodzie na wiele kilometrów. Na
tym odcinku do kadry do³¹czy³ Artur Zmarzlak,
który odt¹d kierowa³ szkoleniami w ratownictwie
morskim. Obserwowaliœmy na trasie resztki do-
mów zsuwaj¹cych siê z wysokich klifów w Jastrzê-
biej Górze i próby powstrzymania procesu erozji.
Pó³wysep Helski, wzd³u¿ którego póŸniej p³ynêliœmy,
okaza³ siê doœæ ma³o urozmaicony i doœæ zagêsz-
czony. Wyj¹tkiem by³a koñcówka pó³wyspu, niegdyœ
niedostêpna i okupowana przez wojsko, a obecnie
przez pla¿owiczów. Smêtne resztki zasieków i wie-
¿e stra¿nicze to wszystko, co pozosta³o na pla¿ach,
niestety to nadal teren wojskowy i nie wolno tam
przebywaæ w nocy, a tym bardziej biwakowaæ.
Zmusi³o to nas do awaryjnego biwaku w samej
miejscowoœci Hel, obok portu wojskowego. Tam do-
³¹czy³ do nas jeszcze jeden uczestnik, który przyje-
cha³ jedynie na odcinek z Helu do Gdyni.

Pierwotnie planowa³em, ¿e pop³yniemy z He-
lu do Gdañska, ale by³y problemy z tamtejszym
Kapitanatem Portu. Spe³nienie warunków, na
których otrzymaliœmy zgodê na przep³yniêcie
portu w Gdañsku, by³oby dla nas bardzo kosz-
towne (wynajêcie 2 motorowych ³odzi asekura-
cyjnych z za³og¹). Ostatecznie zdecydowa³em, ¿e
pop³yniemy z Helu do Gdyni. By³o to mo¿liwe
dziêki ¿yczliwoœci Bartosza Waszczyka z firmy
Smart, który zorganizowa³ nam asekuracjê w po-
staci 16-metrowego jachtu ¿aglowego. Tylko
taki jacht gwarantowa³ mo¿liwoœæ podjêcia
wszystkich uczestników z wody na wypadek
gwa³townego za³amania pogody. Odcinek z He-
lu do Gdyni, licz¹cy oko³o 20 km, przep³ynêliœmy
w 3,5 godziny. Z kolei Jurek Œwitek przerzuci³ nas
prywatn¹ przyczepk¹ kajakow¹ z jachtowego
portu w Gdyni do Gdañska. W ten sposób do-
tarliœmy do Klubu Wodnego „¯abi Kruk”, gdzie
byliœmy jego goœæmi w czasie trwania Gdañ-
skiego Festiwalu Kajakowego. 

Zakwaterowano nas na biwaku przy plebani
koœcio³a œw. Piotra. ¯yczliwi cz³onkowie klubu
przyjmowali w tym samym czasie goœci, którzy
przyjechali na zawody organizowane w ramach
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Æwiczenia na fali przybojowej.
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Wrak statku transportowego „Schleipner” w okolicy miejscowoœci Dêbki. Zatopiony w 1977 r. na skutek
zderzenia z 10-tysiêcznikiem „Marceli Nowotko”.



festiwalu. Z zainteresowaniem je obserwowali-
œmy, pamiêtaj¹c te¿ o zwiedzeniu wystawy ka-
jakowej w Muzeum Morskim w Gdañsku. 

Niestety, nie mogliœmy na czas zawodów wy-
stawiæ silnej grupy kajakarzy morskich, bo z za-
powiadanej ekipy na 5. odcinek zg³osi³ siê tylko je-
den uczestnik. Nadmiar sprzêtu na ten odcinek
uda³o siê – dziêki ¿yczliwoœci kolegów z „¯abiego
Kruka” – przechowaæ w ich klubowym hangarze.

Muszê przyznaæ, ¿e zastanawia³em siê nad
sensem p³yniêcia 3 osób kadry z 1 uczestnikiem,
ale ostatecznie doszliœmy do wspólnego wniosku,
¿e mamy zobowi¹zania nawet wobec jednego
uczestnika i ¿e celem by³o przep³yniêcie ca³ego
polskiego wybrze¿a, a nie jego czêœci.

Poniewa¿ festiwal zakoñczy³ siê w niedzielê
i biwak przy plebani zosta³ zlikwidowany, noc spê-
dziliœmy na zadaszonym tarasie klubu „¯abi Kruk”.

V etap (31.07-07.08)
O œwicie, w poniedzia³ek 2 sierpnia, ruszyliœmy

do ostatniego – 5. odcinka przez piêkny i cichy
Gdañsk. W samym Gdañsku jest kilkadziesi¹t ki-
lometrów kana³ów i rzek, ale wiêkszoœæ prowadzi
niestety przez tereny przemys³owe. P³yn¹c Star¹
Mot³awa dop³ynêliœmy do Martwej Wis³y, a potem
Wis³y Œmia³ej. Niestety, przy ujœciu Wis³y Œmia³ej do
morza za Górkami Zachodnimi spotka³ nas silny
sztormowy wiatr 7-8 °B. Zdecydowa³em, ¿e prze-
czekamy na biwaku na ³asze wiœlanej. Nie uda³o siê

wyk¹paæ w wodzie wiœlanej,
gdy¿ daleko w g³¹b Wis³y wp³y-
nê³a woda morska pchana sil-
nym wiatrem z pó³nocy. Na
szczêœcie nastêpnego dnia po-
goda siê poprawi³a i wyp³ynêli-
œmy na morze. Mimo s³abszego
wiatru by³o ono jeszcze silnie
rozko³ysane, a przybój spory.
Z trudnoœci¹ przebijaliœmy siê
przez liczne ³achy, mielizny i wy-
p³ycenia otaczaj¹ce ujœcie Wis³y
Œmia³ej, a potem Przekopu Wis³y.
Na ka¿dym z takich miejsc for-
mowa³a siê wysoka, stroma i za-
³amuj¹ca siê fala przybojowa.

Tam te¿ widzia³em najwiêksz¹ na polskim wy-
brze¿u liczbê sieci tworz¹cych istny labirynt,
w którym trudno by³o znaleŸæ wyjœcie. Trzeba
przyznaæ, ¿e rybacy stawiaj¹ sieci ca³kiem do-
wolnie, ³ami¹c czêsto elementarne zasady bez-
pieczeñstwa, np. sieci przechodz¹ce przez k¹-
pielisko. Stopniowo pogoda siê poprawia³a i zro-
bi³o siê nawet upalnie. Woda sta³a siê miejscami
mêtna, pojawi³y siê zakwity i sinice, ale tempe-
ratura wody wyraŸnie wzros³a i k¹piel nie by³a ju¿
problemem. Na trasie spotkaliœmy Adama Grze-
gorzewskiego z rodzin¹, który przyjecha³ z przy-
czep¹ kajakow¹ na ostatnie dni trwania sp³ywu.
Odwiedzi³ nas równie¿ wyk³adowca kajakarstwa,
by zapoznaæ siê z ratownictwem kajakowym na
morzu. Przy zamieraj¹cych wschodnich wiatrach
dotarliœmy wreszcie do Nowej Karczmy (Piaski) –
ostatniej polskiej miejscowoœci na Mierzei Wiœla-
nej. Upa³ i stoj¹ce powietrze zniechêci³o nas do
p³ywania na Zalewie Wiœlanym i 7 sierpnia za-
koñczyliœmy sp³yw.

Podsumowanie
Uda³o siê nam w ci¹gu nieco ponad miesi¹ca

przep³yn¹æ ca³e polskie wybrze¿e, szkol¹c i za-
poznaj¹c z kajakarstwem morskim prawie 50
osób. Jak s¹dzê, wiêkszoœæ z nich powróci na pol-
skie morze, a byæ mo¿e pop³ynie te¿ na inne.

Okaza³o siê, ¿e mo¿na wyszkoliæ w relatywnie
doœæ krótkim czasie kajakarza morskiego p³ywa-

j¹cego bezpiecznie do 3 °B. Trudniejsze warunki
wymagaj¹ ju¿ jednak wiêkszych umiejêtnoœci
i dobrej asekuracji.

I najwa¿niejsze – mimo wyraŸnych oporów
administracji da siê legalnie p³ywaæ i biwakowaæ
nad polskim morzem. Ka¿dy nastêpny sp³yw bê-
dzie mia³ u³atwione zadanie w pokonywaniu raf
biurokracji, tak mi siê przynajmniej wydaje.

Czêsto spacerowicze z wielkim zainteresowa-
niem pytali nas o zasady p³ywania po morzu
i mam nadziejê, ¿e i spoœród nich narodz¹ siê na-
stêpni kajakarze morscy. Pytania dotyczy³y te¿ ka-
jaków i ich producentów, wiêc zapewne nasi
sponsorzy sprzedadz¹ dziêki sp³ywowi wiêcej
kajaków morskich.

Wreszcie by³a to impreza, która pozwoli³a spo-
tkaæ siê nielicznym jeszcze w Polsce kajakarzom
morskim i nawi¹zaæ kontakty towarzyskie, które
bêd¹ procentowaæ przy organizowaniu kolejnych
morskich wypraw.                          

Po 5 tygodniach p³yniêcia sp³yw dotar³ do wioski rybackiej Nowa Karcz-
ma (Piaski) po³o¿onej 4 km od granicy z Rosj¹ na Mierzei Wiœlanej.
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