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Optymistyczne pocz¹tki
W kwietniu 2003 r. na liœcie dyskusyjnej

pl.rec.kajaki zawi¹za³a siê nieformalna grupa ka-
jakarzy zainteresowanych p³ywaniem po morzu.
Pierwsze morskie spotkanie mia³o siê odbyæ
w czasie IV Igraszek Morskich w Jastrzêbiej Górze
organizowanych przez klub „Morzkulc”. Niestety,
jak to czêsto bywa, nie dosz³o do praktycznych
dzia³añ grupy. Podczas kolejnej dyskusji o kaja-
karstwie morskim w grudniu ubieg³ego roku wy-
st¹pi³em z propozycj¹ wspólnego zorganizowania
sp³ywu morskiego wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku.
Odzew by³ nadspodziewanie du¿y, ale i w tym wy-
padku wiêkszoœæ chêtnych, którzy ochoczo de-
klarowali swoj¹ pomoc i uczestnictwo, wycofa³a
siê z tych obietnic, gdy dosz³o do konkretnych
dzia³añ – niektórzy zapewne z wa¿nych osobistych
powodów, wiêkszoœæ jednak zniechêcona ciê¿k¹
prac¹ organizacyjn¹ potrzebn¹ do realizacji po-
mys³u.

Doskona³y pomys³ zmarnowa³by siê, gdyby
nie pomoc i wsparcie redaktorów Magazynu Ka-
jakowego WIOS£O – Adama Grzegorzewskiego
i Artura Zmarzlaka. Zaproponowali oni wspólne
zorganizowanie sp³ywu pod szyldem WIOS£A,
s³usznie licz¹c na wiêksz¹ si³ê przebicia. W ten
sposób powsta³a 3-osobowa grupa organizacyj-
na, do której do³¹czy³ wkrótce Adam Biedrzycki. 

Adam Grzegorzewski zajmowa³ siê pozyski-
waniem kajaków i niezbêdnego sprzêtu, Artur
Zmarzlak zajmowa³ siê bezpieczeñstwem i szko-
leniem, Adam Biedrzycki naborem uczestników,
a ja uzyskiwaniem niezliczonych zezwoleñ i po-
zwoleñ. 

Szukaj¹c wsparcia w przebijaniu siê przez
g¹szcz przepisów, przy³¹czyliœmy siê do imprezy
pod nazw¹ „Powitanie Unii Europejskiej na pol-
skich wodach” organizowanej latem br. pod ho-
norowym patronatem Prezydenta RP. Trudno oce-
niæ, w jakim stopniu mo¿liwoœæ powo³ania siê na
udzia³ w tej imprezie, sygnowanej przez Polski
Zwi¹zek ¯eglarski, Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze oraz patronat Prezydenta
RP, u³atwi³a nam pokonanie barier urzêdowych,
ale s¹dzê, ¿e nie by³a bez znaczenia – w polskich
urzêdach nadal dzia³a magia piecz¹tek i odpo-
wiednich nazwisk.

Formalnoœci do trzeciej potêgi
P³ywa³em kajakiem po wielu morzach, w tym

i po Ba³tyku. Po tym ostatnim samotnie lub
w ma³ych nieformalnych grupach. Jak ognia uni-
kaliœmy wszelkich „w³adz”, a porty omijaliœmy

z daleka. Co tu du¿o pisaæ, w œwietle ówczeœnie
obowi¹zuj¹cych przepisów p³ywa³em po morzu
nielegalnie. Poniewa¿ tym razem mia³em oficjal-
nie prowadziæ du¿¹ grupê, wszystko musia³o byæ
za³atwione formalnie i zgodnie z prawem. I tu za-
czê³y siê problemy. 

Nie zdawa³em sobie sprawy, jak bardzo polskie
przepisy i urzêdnicy blokuj¹ rozwój kajakarstwa
morskiego w Polsce. W swojej naiwnoœci s¹dzi³em,
¿e wraz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej na-
st¹pi liberalizacja przepisów umo¿liwiaj¹ca swo-
bodne p³ywanie kajakiem po polskim morzu
(wci¹¿ mam nadziejê, ¿e to nast¹pi; mo¿e po pro-
stu jest zbyt wczeœnie?). 

Po pierwsze, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepi-
sów, wydanych przez dyrektorów Urzêdów Mor-
skich, zgodê na p³ywanie po morzu bez rejestra-
cji i atestu maj¹ jednostki do 5 m d³ugoœci, p³y-
waj¹ce podczas dnia, przy dobrej widocznoœci,
w odleg³oœci do 2 mil morskich od brzegu i przy
wietrze nie przekraczaj¹cym 4 stopni. Tu pojawia
siê pierwszy problem, bo wiêkszoœæ specjalistycz-
nych kajaków morskich jest d³u¿sza ni¿ 5 m, a ze
wzglêdów konstrukcyjnych niemo¿liwe jest zdo-
bycie atestu morskiego dla kajaka morskiego (pi-
sa³em o tym szczegó³owo w WIOŒLE nr 2/2004).

Ka¿dy Urz¹d Morski (w Szczecinie, S³upsku
i Gdyni) prowadzi w³asn¹ politykê i dok³ada do

Ba³tyk pod wios³em

Wspomnienia
komandora. Cz. 1.

Miros³aw Murawski (Murmir)

Zaraz wyp³ywamy na pierwszy etap.
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obowi¹zuj¹cych wymogów swoje w³asne indy-
widualne wymagania. Przyk³adowo, Urz¹d Mor-
ski w Szczecinie za¿¹da³ od nas sta³ej asekuracji ³o-
dzi motorowej podczas przebywania grupy na ob-
szarze podleg³ym jego jurysdykcji, a Urz¹d Mor-
ski w Gdyni za¿¹da³ rachunków za zakup drzewa
u¿ytego do rozpalania ognisk na pla¿y. Polemika
z takimi ¿¹daniami, liczne telefony i odpowiedzi
formalne zajê³y mi kilka tygodni.

Byæ mo¿e nie wiecie, ale na polskiej pla¿y nie wol-
no nocowaæ w namiocie, ani rozpaliæ ogniska. Na
stra¿y tego przepisu te¿ stoi Urz¹d Morski, który
w szczególnie uzasadnionych i wyj¹tkowych przy-
padkach mo¿e wyraziæ zgodê. Ka¿da z tych spraw
wymaga³a przynajmniej miesi¹ca na jej za³atwienie.
Ka¿dy z trzech Urzêdów Morskich podejmuje de-
cyzje niezale¿nie od siebie – ³atwo sobie wyobraziæ,
ile trwa³o ustalenie wszystkich szczegó³ów. 

Spore odcinki polskiego wybrze¿a s¹ wydzier-
¿awione nadmorskim gminom. Niektóre z nich
maj¹ ponad 20 km d³ugoœci i jeœli pechowo mu-
simy tam nocowaæ potrzebujemy oczywiœcie for-
malnej zgody gminy – pilnuje tego pracowita stra¿
gminna.

Ka¿dy z odcinków wybrze¿a ma swego opie-
kuna, czyli Kierownika Obwodu Ochrony Wy-
brze¿a, który zgodnie z ¿yczeniem Urzêdu Mor-
skiego musi nam udzieliæ zgody na nocowanie na
danym odcinku. Ale przecie¿ plany mog¹ ulec
zmianie w wyniku z³ej pogody; w takiej sytuacji
gorliwi urzêdnicy ¿¹daj¹, by o przewidywanej
chêci noclegu powiadamiaæ Kierowników ju¿

w trakcie sp³ywu i to z wyprzedzeniem co naj-
mniej 24-godzinnym.

Spe³niaj¹c kolejne ¿¹dania Urzêdów Morskich
poinformowa³em listownie o terminach i miej-
scach przebywania grupy 3 komendantów woje-
wódzkich policji oraz komendantów lokalnych od-
dzia³ów stra¿y po¿arnej (ogniska na pla¿y!).

Kolejna przeszkoda to uzyskanie zgody na noc-
leg na zamkniêtych odcinkach wybrze¿a. Wiêkszoœæ
tych odcinków, np. rezerwaty, da siê omin¹æ – nie
s¹ zbyt du¿e i przy odpowiednim planowaniu
mo¿na je przeskoczyæ w ci¹gu jednego dnia. Nie-
stety s¹ te¿ takie, których omin¹æ siê nie da. Dwa
„najgroŸniejsze” to poligon morski w Wicku Mor-

skim i S³owiñski Park Narodowy. Park swoim ob-
szarem obejmuje wody przybrze¿ne, jeszcze trud-
niej przeskoczyæ poligon – siêga on w g³¹b morza
na kilkadziesi¹t kilometrów i ci¹gnie siê wzd³u¿
brzegu na ponad 20 km. Mimo surowych i sta-
nowczych zakazów przebywania na terenie poli-
gonu morskiego uda³o mi siê uzyskaæ zgodê na
nocleg grupy na pla¿y poligonowej. By³a to sytuacja
nadzwyczajna, spowodowana wyj¹tkowo z³¹ po-
god¹, a uzyskanie zgody mo¿liwe by³o jedynie dziê-
ki poparciu i ¿yczliwoœci wp³ywowych wojsko-
wych. Generalnie procentowa³y w tej sytuacji licz-
ne kontakty telefoniczne z dowództwem wojsko-
wym, dokonywane na etapie przygotowania sp³y-
wu i uzyskiwania formalnych pozwoleñ. Jako cie-
kawostkê dodam tu koniecznoœæ uzgodnienia ter-
minów i trasy sp³ywu z dowództwem marynarki
wojennej w taki sposób, by nie kolidowa³y one
z planowanymi manewrami floty wojennej.

Prawdziwym wyzwaniem by³o uzyskanie zgo-
dy na nocleg na terenie Parku Narodowego.
Ostatecznie, dziêki ¿yczliwoœci niektórych jego pra-
cowników, po d³ugich staraniach uda³o mi siê ta-

k¹ zgodê otrzymaæ – wg opinii jednego z dyrek-
torów – jako jedynemu w historii istnienia parku.
Nie uchroni³o to nas i tak od interwencji czujnej
stra¿y parkowej, ale pozwoli³o na spokojne roz-
wianie w¹tpliwoœci.

Wielkim problemem formalnym okaza³ siê plan
przep³yniêcia z Helu do Gdyni. To odcinek o d³u-
goœci 20 km, czyli znacznie wykraczaj¹cy poza do-
zwolone dla kajaka 2 mile morskie od brzegu. Po
d³ugich negocjacjach uzyska³em zgodê na prze-
p³yniêcie tego odcinka z odpowiedni¹ asekuracj¹.
Okaza³ siê ni¹ 16-metrowy jacht morski, który na
wypadek pogorszenia pogody móg³ zabraæ
wszystkich uczestników na pok³ad.

Ju¿ myœla³em, ¿e to koniec naszych k³opotów
i bêdziemy mogli przep³yn¹æ zatokê Gdañsk¹. Nie-
stety, nie doceni³em w³adzy Kapitanatu Portu
w Gdyni. Otó¿, owszem, dostaliœmy zgodê na
wp³yniêcie do portu... ale tylko w asyœcie moto-
rowych ³odzi asekuracyjnych. Na dodatek nie
mogliœmy uzyskaæ pozwolenia na konkretny ter-
min. Wg kapitanatu nale¿a³o wynaj¹æ ³odzie (ra-
zem ze sternikami motorowodnymi), zg³osiæ siê
do kapitanatu i... czekaæ. W³aœciwie trudno im siê
dziwiæ, tam siê pracuje i nikt nie bêdzie wstrzy-
mywa³ ruchu statków dla paru kajaków. Mimo
wszystko trochê ¿al, bo uwa¿am, ¿e przy odro-
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Wybrze¿e Woliñskiego Parku Narodowego.
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Kajaki s¹ teraz  „na fali”.



binie dobrej woli da³oby siê to zorganizowaæ. Ulegliœmy w koñcu zawo-
dowcom. Z Helu pop³ynêliœmy do portu jachtowego w Gdyni sk¹d prze-
wieŸliœmy kajaki do Gdañska drog¹ l¹dow¹. Generalnie im wiêkszy port, tym
wiêksze problemy z kapitanatem lub bosmanatem i ka¿de wejœcie do por-
tu mo¿e rodziæ liczne problemy. Jeœli nie musicie, nie wchodŸcie do portów
– to naprawdê mo¿e byæ niebezpieczne ze wzglêdu na ruch statków i k³o-
potliwe ze wzglêdu na nadgorliwych urzêdników.

¯eby Was dodatkowo zniechêciæ do portów dodam, ¿e nawet ma³y port
wymaga zg³oszenia wejœcia i wyjœcia. Wymaga to posiadania radiotelefonu
lub telefonu komórkowego. Niezorientowanym powiem jeszcze, ¿e u¿ywanie
radiotelefonu wymaga posiadania certyfikatu uzyskanego w wyniku od-
rêbnego kursu i egzaminu.

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczestników poinformowa³em o terminach
i miejscach przebywania sp³ywu Morsk¹ S³u¿bê Poszukiwania i Ratownictwa,
centrum koordynacyjne (MRCK) oraz nadmorskie oddzia³y wojewódzkie Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Na deser zosta³ jeszcze oddzia³ stra¿y granicznej. Wprawdzie przepisy mó-
wi¹ jedynie o koniecznoœci powiadomienia, a nie o koniecznoœci uzyskania
zgody, ale Pan Komendant w trosce o nasze bezpieczeñstwo ¿yczy³ sobie byæ
powiadamiany o wszelkich zmianach miejsca pobytu grupy kajakowej. 

I to w zasadzie ju¿ wszystkie formalnoœci. Ot, tylko pó³ roku pracy: kil-
kadziesi¹t listów, kilkadziesi¹t monitów i ponagleñ, kilkanaœcie odwo³añ, kil-
kadziesi¹t telefonów, kilkadziesi¹t maili i mo¿na legalnie p³yn¹æ kajakiem
wzd³u¿ wybrze¿a polskiego morza.

Nasze „papiery” kontrolowane by³y przez licznych Inspektorów Urzêdów
Morskich, Kierowników Obwodów Ochrony Wybrze¿a, Stra¿ Parków Naro-
dowych, Stra¿ Gminn¹, Stra¿ Graniczn¹, bosmanaty i kapitanaty portów.
Równie¿ niektórzy ratownicy WOPR nie oparli siê pokusie kontroli. Niektó-
rzy, podejrzewaj¹c oszustwo („bo to niemo¿liwe by ktoœ da³ wam na to zgo-
dê”), dzwonili do w³adz zwierzchnich, aby siê upewniæ, ¿e dokumenty nie
s¹ sfa³szowane.

Ludzie
Niestety, w praktyce okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ zainteresowanych osób, któ-

re na liœcie dyskusyjnej deklarowa³a swój udzia³, nie wziê³a udzia³u w sp³y-
wie. Choæ ³¹cznie dysponowaliœmy 85 miejscami w kajakach (17 miejsc na
5 etapach), to w sp³ywie wziê³o udzia³ 50 osób (w tym uczestnicy p³yn¹cy
na w³asnym sprzêcie). Ca³oœæ trasy przep³ynê³a tylko kadra, czyli bosman
Adam Biedrzycki i ja. Kilka osób p³ynê³o z nami przez dwa tygodnie, zde-
cydowana wiêkszoœæ uczestniczy³a w odcinkach tygodniowych. Zdarza³o siê,
¿e niektóre osoby przy³¹cza³y siê do nas tylko na jeden dzieñ – czy to z po-
wodu braku czasu, czy te¿ ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ atrakcyjnoœæ kon-
kretnego odcinka. Mi³o nam by³o goœciæ osoby, które przyjecha³y tylko na
miejsca wymiany grup, ¿eby zapoznaæ siê ze sprzêtem oraz odbyæ podsta-
wowe szkolenie w ratownictwie kajakowym. 

Uczestnicy mieli bardzo ró¿ne doœwiadczenie kajakowe, od mistrzów ka-
jakarstwa morskiego takich jak Aleksander Doba do pocz¹tkuj¹cych 15-lat-
ków (pod opiek¹ rodziców). W sp³ywie uczestniczyli równie¿ instruktorzy re-
kreacji ruchowej o specjalnoœci kajakarstwo, instruktorzy kajakarstwa, a na-
wet wyk³adowca kajakarstwa AWF.

W trakcie trwania sp³ywu wycofa³y siê dwie pary: jedna z powodu wy-
j¹tkowo z³ej pogody w Ko³obrzegu (4 dni oczekiwania na zmianê pogody)
i jedna na 3. etapie z powodu nieprzystosowania ich prywatnego kajaka do
trudnych warunków morskich. 

Najlepiej przygotowana by³a grupa rozpoczynaj¹ca sp³yw – zapewne dlatego,
¿e choæ nie wszyscy p³ywali wczeœniej po morzu, to wszyscy byli naprawdê
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SPRZÊT I SPONSORZY
Chcemy szczególnie podziêkowaæ:
• firmom udostêpniaj¹cym sprzêt kajakowy:

Aquarius, Hobbo.net, Kano, Klepper, Ko-
ga, Plastex Composite, Polyak (Lettmann),
Pro Kajak (Prijon), Triton, Wayland,

• Piotrowi Kaliszkowi ze sklepu kajakowego
NURT za udostêpnienie przyczepki kajako-
wej, odbiornika GPS oraz za prowadzenie
centrum informacyjnego sp³ywu,

• Jurkowi Œwitkowi za transport kajaków
z Gdyni do Gdañska,

• Klubowi Wodnemu „¯abi Kruk” za goœcinê
podczas Gdañskiego Festiwalu Kajakowe-
go i mo¿liwoœæ przechowania sprzêtu,

• Paw³owi Napierale za udostêpnienie swo-
jego kajaka i wsparcie logistyczne,

• Olkowi Dobie za szkolenia uczestników
i chêæ dzielenia siê swoim doœwiadcze-
niem w kajakarstwie morskim,

• Wies³awowi Rusakowi i Adamowi Woja-
kowi za zorganizowanie bazy pocz¹tkowej
sp³ywu na terenie Fortu Gerharda w Œwi-
noujœciu,

• firmie EPA za wypo¿yczenie radiostacji UKF,
• firmie SMART za zapewnienie asysty pod-

czas przejœcia zatoki Gdañskiej oraz za
udostêpnienie p³awek dymnych,

• firmie SPORTIS za udostêpnienie kamize-
lek ratunkowych,

• firmom KANO i GUMOTEX za udostêpnie-
nie worków wodoszczelnych,

• firmie KWARK za mo¿liwoœæ zakupu ubio-
rów z Aqua Shellu po preferencyjnych ce-
nach,

• Krzysztofowi Kozerskiemu za próbki ¿yw-
noœci liofilizowanej,

• Urzêdom Morskim w Szczecinie, S³upsku
i Gdyni za udzielenie stosownych pozwoleñ,

• Dowództwu Poligonu Morskiego w Wicku
Morskim i Dyrekcji S³owiñskiego Parku Na-
rodowego za zgody na nocleg,

• Emilianowi Terlikowskiemu za mo¿liwoœæ
przechowania kajaków w Uczniowskim
Klubie Sportowym „Opty” w Ustce.

Gor¹ca herbata i zaraz do namiotu.
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doœwiadczonymi i „twardymi” kajakarzami. Muszê
tu dodaæ, ¿e w³aœnie na tym odcinku p³yn¹³ z nami
Aleksander Doba.

Ró¿nice w doœwiadczeniu i kondycji powodo-
wa³y równie¿ trudnoœci z opanowaniem grup
na wodzie – nie wszyscy pamiêtali, aby dostoso-
waæ tempo do najs³abszego uczestnika. 

Braki w umiejêtnoœciach uzupe³niane by³y „po
drodze” oraz w czasie intensywnych szkoleñ. Po-
cz¹tkowo do tego celu przeznaczone by³y sobo-
ty i niedziele, póŸniej równie¿ inne dni, czêsto
z inicjatywy samych uczestników. Co ciekawe, naj-
intensywniejsze szkolenia odby³y siê na 2. odcin-
ku w Ko³obrzegu. Z powodu sztormowej pogody
przebywaliœmy tam 4 dni oczekuj¹c na poprawê
warunków. Wykorzystuj¹c fale æwiczyliœmy tam
z pe³n¹ asekuracj¹. Dziêki szkoleniom i nabytemu
doœwiadczeniu wiêkszoœæ uczestników ju¿ po pa-
ru dniach potrafi³a skutecznie i bezpiecznie p³ywaæ
przy silniejszym wietrze i du¿ej fali przybojowej. 

Sporym problemem by³o godzenie oczekiwañ
uczestników. Jedni zmêczeni i nieco przestraszeni
chcieli postoju i odpoczynku, inni chcieli p³yn¹æ
dalej nawet po wzburzonym morzu. Jedni chcie-
li iœæ na gofry do miasta, inni chcieli æwiczyæ ak-
cjê ratunkow¹. Jak zwykle nie da³o siê pogodziæ
tak ró¿nych oczekiwañ. 

Pogoda nas nie rozpieszcza³a. Tegoroczny lipiec
bardziej kojarzy³ siê z póŸn¹ jesieni¹ ni¿ z wypo-
czynkiem nad morzem. Szczególnie 3 pierwsze
etapy wymaga³y od uczestników hartu i wytrzy-
ma³oœci, zarówno na wodzie, jak i na l¹dzie.
W nocy temperatura spada³a do 8 stopni, ogra-
niczaj¹c wieczorne spotkania towarzyskie i ogni-
ska. Etap 4. by³ ju¿ du¿o cieplejszy i pogodniejszy,
a 5. to typowa morska sielanka pla¿owa: ciep³o na
wodzie i na l¹dzie.

Du¿y wp³yw na nastroje i samopoczucie mia³
strój uczestników. Sprawdzi³y siê profesjonalne
stroje z neoprenu i nowoczeœniejszych tkanin (Po-
lartec®, Aqua Shell®, Windstopper®, Gore-Tex®).
Potwierdzi³o siê, ¿e morze (oraz ka¿de „powa¿-
niejsze” p³ywanie) wymaga jednak specjalistycz-
nego sprzêtu, aby móc cieszyæ siê p³ywaniem rów-
nie¿ w niesprzyjaj¹cych warunkach pogodowych.

Pomimo tych drobnych niedogodnoœci sp³yw
zosta³ zrealizowany zgodnie z planem. Wbrew nie-
sprzyjaj¹cym warunkom humory dopisywa³y

i wiêkszoœæ uczestników by³a zafascynowana
morskim p³ywaniem. Wielu uczestników pyta³o,
czy bêdzie to impreza cykliczna i czy mo¿na siê ju¿
zapisaæ na nastêpny rok... [Wszystko zale¿y od
Was! A mo¿e tak „Ba³tyk pod wios³em” na Wy-
spach Alandzkich? – przyp. red.]. 

Przebieg sp³ywu
I etap (03-09.07)

Pierwszy etap rozpocz¹³ siê w Œwinoujœciu
w Forcie Gerharda 3 lipca 2004 r. Dziêki pomocy
Wies³awa Rusaka uzyskaliœmy zgodê na nocleg
i przechowanie sprzêtu w jednym z najlepiej za-
chowanych XIX-wiecznych fortów nadbrze¿nych
w naszej czêœci Europy. Szczególne podziêkowa-
nia nale¿¹ siê jednemu z opiekunów Fortu – Ko-
mendantowi I Historycznego Regimentu Fortecz-
nego – Adamowi Wojakowi, który oprowadzi³ na-
sz¹ grup¹ po wszystkich zakamarkach tego hi-
storycznego obiektu, wykazuj¹c wielkie zaintere-
sowanie naszymi kajakowymi planami 
(www.fortyfikacje.pl/komenda.htm).

Pierwsze 2 dni poœwiêciliœmy na integracjê gru-
py, intensywne szkolenia i sprawdzanie sprzêtu.
W poniedzia³ek rano wyp³ynêliœmy. Niestety, pogoda
zdecydowanie nie dopisywa³a i mieliœmy kilkanaœcie

deszczów i burz dziennie, a do tego nisk¹ tempe-
raturê: wody 12 stopni, powietrza 15. W nocy
temperatura powietrza spada³a nawet do 8 stopni.

Pomimo prawdziwie jesiennych warunków
przep³ynêliœmy ze Œwinoujœcia do Ko³obrzegu.
Trasa wiod³a wzd³u¿ piêknych i wysokich klifo-
wych brzegów Woliñskiego Parku Narodowego.
Obejrzeliœmy te¿, jak wygl¹daj¹ próby ratowania
resztek koœció³ka w Trzêsaczu.  Biwaki na pla¿y by-
³y odludne i urokliwe. 

Jeden dzieñ musieliœmy przeczekaæ na brzegu
w oczekiwaniu na polepszenie pogody (póŸniej
uda³o siê go nadrobiæ), ale wykorzystaliœmy go na
szkolenie na fali przybojowej. 

Grupê stanowi³y silne indywidualnoœci i osoby
z du¿ym doœwiadczeniem, wiêc próbowa³em nie
narzucaæ swojego kierownictwa, lecz wprowadziæ
stosunki partnerskie i kole¿eñskie. Jestem gor¹cym
zwolennikiem demokracji, ale ku mojemu smut-
kowi po raz kolejny okaza³o siê, ¿e wobec roz-
bie¿nych oczekiwañ i pogl¹dów konieczne jest
wprowadzenie jednoosobowego kierownictwa
komandora.

Na nastêpnych etapach ograniczy³em zatem
swoje ci¹goty demokratyczne, co usprawni³o
przebieg sp³ywu. 

Przez ca³y okres sp³ywu wykszta³ci³ siê pewien
cykl dnia, który wygl¹da³ nastêpuj¹co. O godzinie
6. robi³em pobudkê, a o 9. wyp³ywaliœmy na mo-
rze. Co 2 godziny stara³em siê robiæ przerwy na
pó³godzinny wypoczynek na brzegu. Przewa¿nie
p³ynêliœmy kilka dwugodzinnych odcinków dzien-
nie w zale¿noœci od kondycji grupy i panuj¹cych
warunków na morzu. Czasami po drodze robi³em
przerwê na zakupy i obiad w wiêkszych miejsco-
woœciach. Wieczorem biwakowaliœmy na pla¿y
i tam te¿ ka¿dy indywidualnie przygotowywa³
sobie posi³ki. Ze wzglêdu na zmêczenie i z³¹ po-
godê wieczorne spotkania towarzyskie by³y doœæ
krótkie. Zmieni³o siê to wraz z polepszeniem siê
pogody na kolejnych etapach. 

W nastêpnym numerze WIOS£A zamieœcimy
opis kolejnych etapów sp³ywu. Testy udostêp-
nionych kajaków bêd¹ tematem odrêbnych
artyku³ów.
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Za³oga? Jest. Kajak? Jest. Wioslo? Jest. Znaczy siê wszystko w porz¹dku.
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Biwak w Forcie Gerharda (obok zdjêcia: Komendant I Historycznego Regimentu 
Fortecznego – Adam Wojak).
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