
W bie¿¹cym roku trzecia edycja „Ba³-

tyku pod wios³em” w swojej formule

obejmowa³a kilka ró¿nych imprez,

w Polsce i za granic¹, o ró¿nym stop-

niu zaawansowania, co œwiadczy

o tym, ¿e kajakarstwo morskie staje

siê u nas coraz bardziej popularne.

Popularne – nie znaczy masowe, bo

takim raczej nigdy nie bêdzie. Ale

przecie¿ nie o to nam chodzi, aby

z Morza Ba³tyckiego zrobiæ szlak Kru-

tyni. Kajakowe spotkania z morzem to

propozycja dla op³ywanych osób, czê-

sto bêd¹ce ukoronowaniem doœwiad-

czeñ œródl¹dowych.

Niniejszy artyku³ traktuje o sp³ywie szkoleniowo-promo-

cyjnym z Karwi do Ustki, organizowanym przez redakcjê

WIOS£A. G³os oddajemy Monice – jednej z uczestniczek

sp³ywu...

Prolog

Choæ sp³yw zaczyna³ siê dopiero 1. lipca, warto by³o zja-

wiæ siê w Karwi ju¿ dzieñ wczeœniej. Bazê stanowi³ oœrodek

wypoczynkowy „Duet 1”, gdzie wyznaczono miejsce na roz-

bicie namiotów dla uczestników tegorocznego „Ba³tyku pod

wios³em”. Tu¿ za p³otem znajdowa³ siê bar, s³u¿¹cy nam nie

tylko jako zaplecze gastronomiczne, ale te¿ miejsce poran-

nych i wieczornych odpraw oraz spotkañ integracyjnych

– zarówno z grup¹ zaawansowan¹, która koñczy³a ju¿ swój

stacjonarny obóz treningowy, jak i z powoli zbieraj¹c¹ siê

ekip¹ maj¹c¹ p³yn¹æ z Karwi do Ustki. 

Nasze namioty oddziela³a od pla¿y jedynie droga grun-

towa i niezbyt wysoka wydma. A na morzu przedsmak te-

go, co nas czeka przez najbli¿sze dni: nasz komandor Pio-

trek Ochnio stoi po pas w lodowatej wodzie, a drugi Piotrek

(jeszcze z poprzedniej grupy) raz jest nad wod¹, by zaraz po-

stawiæ kajak do góry dnem, a potem z powrotem wynurzyæ

siê na powierzchniê – i tak przez kilka godzin!
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Termin

01-09.07.2006  r.

Trasa

Karwia – Ustka (92 km)

Dzienne odcinki

01.07: dzieñ szkoleniowy

02.07: Karwia – Dêbki (8 km)

03.07: Dêbki – Stilo (22 km) 

04.07: Stilo – £eba (13 km) 

05.07: £eba – Rowy (34 km) 

06.07: dzieñ szkoleniowy 

07.07: Rowy – Ustka (15 km) 

08.07: dzieñ szkoleniowy 

09.07: wyjazd

Uczestnicy „Ba³tyku pod wios³em 2006” Karwia – Ustka.
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Mokre pocz¹tki

Nastêpny dzieñ zacz¹³ siê od zebrania w barze, przedstawienia ka-

dry i przydzielenia sprzêtu. Bosman Adam Biedrzycki stara³ siê, aby

w czasie trwania sp³ywu ka¿dy mia³ szansê pop³ywaæ na ró¿nych ka-

jakach i wios³ach. Dziêki temu mogliœmy przekonaæ siê na w³asnej

skórze, na czym p³ywa siê najszybciej, na czym najstabilniej, w który

kokpit jest najtrudniej wsi¹œæ co wiêkszym uczestnikom i co daje ster,

a kiedy przeszkadza. Co prawda, oprócz jedynek zapewnionych przez

organizatora mieliœmy do dyspozycji jedn¹ dwójkê, ale nie sta³a siê ona

niczyj¹ „ulubienic¹”. Nie by³o jednak wiêkszych problemów, by j¹ ko-

muœ przydzieliæ – ka¿dego dnia zg³asza³ siê ktoœ inny, bo i tak by³o wia-

domo, ¿e p³yniêcie ni¹ praktycznie nikogo nie ominie. By³y te¿ dwa

sk³adaki Waylanda, bêd¹ce prywatnym sprzêtem uczestników: na

dwójce p³ywa³a Asia z Krzyœkiem, a na jedynce Waldek. 

Skoro wszyscy dotarli ju¿ na miejsce, mogliœmy odbyæ pierwsz¹ se-

sjê æwiczeñ na morzu. Obowi¹zkowo, przed ka¿dym wejœciem do ka-

jaka, robiliœmy na pla¿y rozgrzewkê – codziennie prowadzi³a j¹ inna

osoba. Na pocz¹tek pop³ywaliœmy trochê wzd³u¿ brzegu, robiliœmy

zwroty i niektórzy zaliczyli pierwsze wywrotki. Sama dwa razy znala-

z³am siê pod wod¹ i okaza³o siê, ¿e wcale nie jest to takie straszne.

Ot – odpina siê fartuch i wyp³ywa na powierzchniê. Warto przy oka-

zji nie zgubiæ wios³a i z³apaæ siê kajaka. Potem ju¿ Piotrek i Adam mó-

wili dok³adnie, co trzeba robiæ i dziêki temu ju¿ pierwszego dnia mo-

gliœmy poæwiczyæ techniki ratownicze i sposoby wsiadania do kajaka

po „kabinie”, choæ nie by³o tego na razie w planach. 

Na spokojnym Ba³tyku

Ca³y sp³yw wygl¹da³ tak, ¿e albo rano p³ynêliœmy, a wieczorem mie-

liœmy sesjê treningow¹, albo mieliœmy dzieñ szkoleniowy tam, dok¹d
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No to startujemy...
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Komandor Piotr Ochnio (pierwszy po prawej stronie) 

przedstawia swoje uwagi na wieczornej odprawie.
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dotarliœmy wczeœniej. Tylko 5. lipca p³ynêliœmy ca³y dzieñ, gdy¿ odci-

nek by³ doœæ d³ugi – musieliœmy omin¹æ S³owiñski Park Narodowy.

Aby ³atwiej by³o siê zorientowaæ, gdzie dok³adnie siê znajdujemy,

Adam mia³ na pok³adzie GPS. Dziêki temu by³o nawet wiadomo, ile

kilometrów dok³adnie przep³ynêliœmy – a zawsze by³o to wiêcej ni¿

mo¿na by wyczytaæ z mapy – w koñcu p³ynêliœmy troszkê zygzakiem,

a nie ca³kowicie równolegle do brzegu. 

Pogodê mieliœmy ca³y czas rewelacyjn¹, nie spad³a ani jedna kropla

deszczu. P³ynê³o siê w pe³nym s³oñcu i skwarze z twarzami i d³oñmi

nasmarowanymi kremem do opalania – jak wakacje to wakacje! Sz-

koda tylko, ¿e Ba³tyk by³ przewa¿nie g³adki jak stó³. Gdyby trochê po-

falowa³, na pewno by³oby ciekawiej, choæ na brak wra¿eñ i tak na-

rzekaæ nie mo¿na. Wzbudzaliœmy ogólne zainteresowanie

pla¿owiczów. Niektórzy krzyczeli nawet: „nie uciekajcie do Szwecji!”,

byæ mo¿e ¿artobliwie komentuj¹c w ten sposób sytuacjê polityczn¹

w naszym kraju. A my dalecy od takich problemów skupialiœmy siê ra-

czej na podziwianiu odleg³ego horyzontu oraz brzegu widzianego od

strony morza – raz niskiego, innym razem klifowego, poroœniêtego

w niektórych miejscach przepiêkn¹ buczyn¹. Czêsto te¿ podp³ywali-

œmy do siebie nawzajem i rozmawialiœmy. Piotrek i Adam mówili, jak

najlepiej i najefektywniej wios³owaæ, Pawe³ opowiada³ o swoich da-

lekich morskich i oceanicznych wyprawach i przygodach, a pi¹tka z Pi-

³y dorzuca³a jeszcze jakiœ dowcip i kilometry przetacza³y siê niepo-

strze¿enie pod naszymi kajakami. Tylko Waldek wios³owa³ bez przerwy

w tak szybkim tempie, ¿e gdyby nie zdyscyplinowanie ca³ej grupy,

chyba ju¿ pierwszego dnia dop³yn¹³by do Ustki. 

Po drodze zatrzymywaliœmy siê od czasu do czasu. Najbardziej in-

teresuj¹ca by³a wycieczka do S³owiñskiego Parku Narodowego. Wdra-

paliœmy siê na wysokie ruchome wydmy i widzieliœmy stamt¹d nie tyl-

ko Ba³tyk, ale te¿ Jezioro £ebsko. Gdy zesz³o siê nieco ni¿ej, respekt

wzbudza³a si³a tych wielkich piaskowych „gór”, które poch³ania³y drze-

wa i zasypywa³y las sprawiaj¹c, ¿e usycha³. 

Biwakowaliœmy na pla¿ach. Trzeba przyznaæ, ¿e mi³o jest widzieæ

morze i kajaki, gdy wstaje siê rano i wychodzi z namiotu. Czasem

mo¿na te¿ zaobserwowaæ inne zjawiska: mgliste widmo odbijaj¹cego

siê jakby do góry nogami w faluj¹cym gor¹cym powietrzu statku na

horyzoncie albo nudystów opalaj¹cych siê lub spaceruj¹cych po pla-

¿y nieopodal Dêbek. 

Æwiczenia

Chyba wiêkszoœæ z nas pojecha³a na ten sp³yw z nadziej¹, ¿e wiele

uda siê nauczyæ w zakresie kajakarstwa morskiego – i tak te¿ siê sta-

³o! Trenowaliœmy techniki asekuracji i ratownictwa, „dzióbki”, æwi-

czenia z p³ywakiem na wioœle, ró¿ne sposoby wsiadania do kajaka po

„kabinie”, holowanie cz³owieka na dziobie b¹dŸ rufie. Mo¿na by³o

przekonaæ siê, komu bardziej odpowiada wchodzenie do kajaka gó-

r¹, a komu mokre wejœcie. P³ywaliœmy nawet z wios³em wp³aw, by zo-

baczyæ, o ile szybciej mo¿na w ten sposób goniæ odp³ywaj¹cy kajak.

Praktycznie nie by³o osób, które nie chcia³yby æwiczyæ i niemal za ka¿-

dym razem musieliœmy dzieliæ siê na dwie grupy, aby starczy³o jedy-

nek. Przez to Piotrek i Adam spêdzali na wodzie – a jeszcze czêœciej

stoj¹c w zimnym morzu bez kajaka – dwa razy wiêcej czasu ni¿ ka¿-

dy z nas, ale nigdy nie us³yszeliœmy z ich ust s³owa narzekania ani nie

zobaczyliœmy na ich twarzach grymasu niezadowolenia. W dodatku

czasem mo¿na by³o liczyæ nawet na dodatkowe indywidualne lekcje,

a gdy ktoœ naci¹gn¹³ sobie jakiœ miêsieñ – na profesjonalny masa¿ wy-

konany przez komandora. Taka kadra to skarb, a tacy pe³ni energii

uczestnicy to chyba urwanie g³owy!

W ramach dodatkowej rozrywki trenowaliœmy te¿ p³ywanie syn-

chroniczne. Pod koniec wyjazdu wychodzi³o nam to ju¿ nawet ca³kiem

nieŸle. Na gwizdek wszyscy odwracaliœmy kajaki o 90 stopni w stro-

nê l¹du lub morza, czy te¿ na wschód albo na zachód, a pla¿owicze

mogli z brzegu ogl¹daæ wykonywane przez nas figury. 

W czasie jednej z ostatnich sesji treningowych odbyliœmy zawody

w parach. Mia³am okazjê æwiczyæ z Maækiem ze Stalowej Woli, który

wstawa³ po „kabinie” ró¿nymi technikami w ekspresowym tempie,

a gdy mnie holowa³ na kajaku, to chyba nawet mokre w³osy by mi

porozwiewa³o, gdybym nie mia³a czepka!

Z suszeniem pianek nie by³o najmniejszego problemu. Organizator

zapewni³ nam bowiem tak du¿y latawiec, ¿e na jego sznurku mo¿na
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Latawiec testowany jako dodatkowy napêd do kajaka 

przyda³ siê tak¿e do suszenia ubrañ.

Jedn¹ z atrakcji sp³ywu by³o podp³yniêcie do statku transportowego

„Schleipner”, który zaton¹³ w 1977 r. w okolicach miejscowoœci Dêbki.
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Walka z ¿ywio³em i... p³ywakiem na wios³o.



by³o porozwieszaæ mokre ubrania. Wieczorami odbywa³y siê te¿ od-

prawy: komandor i bosman wyg³aszali swoje uwagi dotycz¹ce p³y-

niêcia i æwiczeñ. Pod koniec wyjazdu ju¿ spodziewaliœmy siê, ¿e z ust

Piotrka us³yszymy kolejny raz: „dziœ pozytywnie mnie zaskoczyliœcie”. 

Wszystko co dobre szybko siê koñczy

Sp³yw zakoñczy³ siê sukcesem: oby³o siê bez strat w ludziach i sprzê-

cie. Co prawda Tomek na samym pocz¹tku poharata³ sobie nogê

w czasie noszenia kajaków po drewnianych schodkach w Karwi i ra-

na nie bardzo chcia³a mu siê zagoiæ do koñca wyjazdu, ale oprócz

odrobiny siniaków ponabijanych w czasie æwiczeñ nikt specjalnie nie

ucierpia³. Piotrek i Adam pytali nas te¿, jakie mamy spostrze¿enia i su-

gestie dotycz¹ce sp³ywu, co mo¿na zmieniæ, co nowego wprowadziæ.

Choæ grupa by³a ogólnie bardzo zgrana i sporo sobie na koniec ka-

dziliœmy, pojawi³o siê te¿ kilka konstruktywnych uwag, dziêki którym

kolejna edycja sp³ywu szkoleniowo-promocyjnego „Ba³tyk pod wio-

s³em” mo¿e byæ jeszcze lepsza. 

Ostatniego i przedostatniego dnia odby³y siê wieczory komandor-

skie – dwa, poniewa¿ niektórzy musieli wyjechaæ wczeœniej ni¿ wiêk-

szoœæ uczestników. Odwróciliœmy kajak do góry dnem i w ten sposób

mieliœmy du¿y i funkcjonalny stó³. Micha³ opowiada³ weso³e, a mo-

mentami wrêcz przera¿aj¹ce anegdoty ze swojego zawodowego ¿y-

cia lekarza, ch³opaki z Pi³y bawili siê w pisanie latark¹ ró¿nych s³ów

w powietrzu w taki sposób, ¿e by³o je widaæ na zdjêciach robionych

przy d³ugim czasie naœwietlania, a nad morzem przetacza³a siê burza

z piorunami. Ukoronowaniem sp³ywu by³y pokazy fajerwerków – œmia-

liœmy siê, ¿e organizator bardzo siê postara³, by uatrakcyjniæ nam

sp³yw. PóŸniej okaza³o siê, ¿e trafiliœmy idealnie na V Ustecki Festiwal

Sztucznych Ogni. Mo¿e za rok, gdy pop³yniemy znowu na Ba³tyk, te¿

trafimy na podobne atrakcje…                                      

Przy organizacji sp³ywu pomaga³ tak¿e Pawe³ Napiera³a (na pierwszym

planie) – pomys³odawca projektu Kaylantic.
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WIOS£O by³o nawet na V Usteckim Festiwalu Sztucznych Ogni.


