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WSTĘP 

 Zawsze uważałam siebie za żeglarkę morsko-szuwarową i dobrze się czułam tu i tam. Od czasu, gdy 

w „domu” pojawiła się iGrażka powróciłam w szuwary, ale wierzyłam, że kiedyś dopłynę nią wraz z mężem 

do morza, że odwiedzę mój klub „Kotwica” w Gdyni.  

W ostatecznej decyzji dopomógł mi w ub. roku Maciek Z.- żeglarz samotnik, który miał za sobą podobne 

doświadczenia i bardzo zachęcał nas żeby zrealizować ten pomysł. Zaplanowałam, że jak już ruszymy się 

z Zalewu Koronowskiego, to dotrzemy Wisłą do Zatoki- pokręcimy się na niej, potem pójdziemy na Zalew 

Wiślany, a potem jeszcze przez Elbląg i kanały na Jeziorak. Wyprawa na 4 tygodnie. Zaczęłam przygotowy-

wać jacht na morsko i doposażać we wszystko, co pozwoliłoby nam radzić sobie na wypadek awarii, jak 

również na wypadek deszczowej pogody, komarów i czego tam jeszcze. 

Potrzebne były dodatkowe liny, talia do kładzenia masztu, kompas, kamizelki rat., rzutka rat., pławka dym-

na, GPS, VHF-ka, krzyżak z kwasówki, unieruchomienie stójek relingowych, oświetlenie nawigacyjne, mapy, 

przewodniki, zamki do bakist, namiot na jacht, dodatkowe narzędzia, zabezpieczenie antykradzieżowe na 

silnik, osłona na śrubę silnika, apteczka, zapasowy drobny osprzęt, szekle, zawleczki, nakrętki itp.… 

 Dla emerytów to duże wyzwanie, więc niektóre zadania zaczęłam realizować już pod koniec po-

przedniego sezonu żeglarskiego – uszyłam duży namiot na jacht.  Venusy to małe jachty. Nasza łódka jest 

typu kombi, dzięki czemu zyskała achterpik i dłuższą linię wodną (7 m), ale wnętrze niezmiennie jest niskie 

i małe. Wysoki namiot stał się przestronnym przedpokojem i ratował przed klaustrofobią w deszczowe dni. 

Umówiliśmy się z mężem, że od jesieni będę przeznaczać średnio po 150 zł miesięcznie na różne jachtowe 

zakupy. Allegro było oczywiście moim ulubionym sklepem.  Uciekałam się też do podpowiedzi rodzinie 

i przyjaciołom, co mogliby nam kupować na imieninowo/urodzinowe okoliczności. Życzliwi koledzy poży-

czyli nam VHF-kę, sondę wędkarską i GPS. Byliśmy bardzo zdeterminowani i łódkę przygotowaliśmy. Udało 

mi się nawet dogadać z właścicielami innego jachtu z naszej mariny, którzy podobnie jak my wybierali się 

na podobną trasę, na wspólny rejs. Bardzo się cieszyliśmy z tego towarzystwa. 

 Obawiałam się Wisły. Pływałam Wisłą w przeszłości i nie miałam o niej dobrego zdania. Jest to rzeka 

nieuregulowana, nieprzewidywalna. Przed żadnym swoim rejsem morskim nie czułam takiego niepokoju, 

jak przed Wisłą.  Śledziłam od wielu dni jej stany głębokości na różnych odcinkach. Uruchomiłam kolegę 

z RZGW, żeby mi się dowiedział jak pracuje elektrownia we Włocławku i o której godzinie puszcza wodę – 

chciałam ruszyć z wysoką wodą z naszej śluzy w Czersku Polskim. Szczęśliwie elektrownia pracowała na bie-

żąco i nie gromadziła wody w tamie, nie robiła też jej zrzutów, więc stan wody był średni, a więc znośny. 

***** 

I AKWEN - Wisła 

Poniedziałek 2 lipca (zaraz po zakończeniu EURO 2012) -pojechaliśmy do Romanowa, położyliśmy maszt, 

odkręciłam złącze od światła masztowego, maszt odpięliśmy i przywiązaliśmy porządnie do jachtu. Przy od-

kręcaniu złącza (zupełnie nowego) okazało się, że wtyczka tak ciasno siedziała w gnieździe, że w rezultacie 

wyrwały się wkręty i przewody- nie mieliśmy już świateł masztowych za to mieliśmy otwory w pokładzie.  

Przewoźnik już czekał przy slipie w Pieczyskach, więc zostawiliśmy powstały problem ad acta. Wpuścił nas 

do Brdy przy Hali „Łuczniczka”. Ruszyliśmy w drogę – 10 km Brdą.  
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Każde miasto widziane od rzeki wygląda fascynująco. Zawsze ro-

biło na mnie wrażenie płynięcie rzeką Motławą do Gdańska 

i zależało mi, aby z pokładu naszej iGrażki poznać Bydgoszcz od 

wody – zwykle jest to prawie nieznana część miasta i zaskakuje 

niespodziankami. Mijaliśmy jedynie wioślarzy trenujących na 

Brdzie (trzeba na nich uważać –o mały włos wbiłaby się nam 

w rufę ósemka ze sternikiem). Przepływaliśmy pod Mostem Po-

morskim, Mostem Kazimierza Wielkiego, mostem ul. Spornej, 

kolejowym mostem „Francuskim” i mostem kolejowym 

w Łęgowie. W okolicy zakładu Sklejek-Multi robi się za dużo roślinności wodnej i trzeba oczyszczać śrubę 

silnika. Zauważyliśmy, że pojawiły się jakieś pomosty małych marin na kilka jachtów-dobrze, że są, ale na 

Brdzie jest taki znikomy ruch jednostek pływających, że nie wyobrażam sobie opłacalności ich istnienia. 

 Dopłynęliśmy do Brdyujścia i tam okazało się, że do klubu „Pasat” nie ma możliwości dopłynięcia, bo 

ponad 7 m od brzegu porastają gęsto rośliny wodne. Nie ma już właściwie przy tym klubie żadnego pomo-

stu. Klub żeglarski bez pomostu i bez dostępu do wolnej wody! 

Popłynęliśmy więc dalej do pomostów klubu YKP. Bardzo życzliwi i pomocni. Komandor Pan Mieciu – prze-

sympatyczny. Można skorzystać z kuchni, lodówki, ubikacji, pryszniców i z warsztatu jak trzeba też. Biorą 

opłatę, ale bez przesady (15 zł). Tu postanowiliśmy czekać na „Sawina”, który miał dopłynąć za 3 godziny. 

W międzyczasie okazało się, że coś nie gra z naszą butlą gazową. Przy odkręcaniu kurka podejrzanie syczy 

i wyraźnie czuję zapach gazu. Oglądanie uszczelki, ponowne odkręcenie, przykręcenie nic nie daje. Spraw-

dzamy butlę w wodzie- nic się nie dzieje- bąbelki nie lecą. No to może reduktor trzeba wymienić. Telefonu-

ję do mojej przyjaciółki Ani żeby kupiła nam reduktor i nowe „żabki”, bo stare były kiepskie. Przywiozła, ale 

problem nie zniknął. No to trzeba kupić nową butlę, bo z gazem nie ma żartów. Nie popłynę w taki długi 

rejs z bombą zegarową. Kazik pojechał z Anią i kupił butlę i palnik w promocji. No i teraz wszystko gra. Ma-

my 2 reduktory, 2 butle z gazem, w tym jedną dobrą, palnik i nowe porządne żabki. 

       

 Niespodzianka! Przyjechał mój syn z synową i dziećmi. Wracali ze swojego urlopu z Jastarni 

i zajechali do nas żeby się pożegnać. Poopowiadali o tym jak było, wyściskaliśmy się i pojechali. 

 Zrobiłam kolację na nowym gazie, wypiliśmy piwo i zadzwonił w końcu Włodek z „Sawina”- powia-

domił nas, że nie dopłynie dziś ani jutro, bo ma bardzo poważną awarię silnika i nie wie czy uda się go na-

prawić, a może będzie musiał gdzieś pożyczyć inny - mamy płynąć sami. Co się polepszy to się popieprzy?  
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Przypłynęli dwoma jachtami żeglarze z Płocka odwiedzić Bydgoszcz. Pytali, jakie mamy atrakcje. Narzekali 

na Wisłę, ale przyzwyczaili się, że taka już jest.  W nocy szalała blisko silna burza z długotrwałą ulewą. Zrobi-

ła na nas dosyć mocne wrażenie. Wyraziliśmy życzenie, aby burze odbywały się tylko nocą. 

Wtorek 3 lipca. Wstaliśmy o 8 rano – śniadanie.  Po nocnej burzy nie ma śladu-jest słońce. Ruszyliśmy 

o godz. 9 do śluzy Czersko Polskie. Śluza jest nowa i nowoczesna. Nie trzeba luzować cum przytrzymujących 

jacht- uchwyty do cumowania przesuwają się w dół razem z jachtem. Kazik pierwszy raz znalazł się w śluzie 

i jest spięty, bo nie wie jak to się odbywa.  Opuszczamy śluzę, mijamy wejście do zabytkowej śluzy Brdyuj-

ście o 9.45. Jesteśmy na 771 km Wisły. Od tego momentu emocja nas nie opuszcza. 

 Najpierw przed nami jest most w Fordonie - przecho-

dzi się pod przęsłem koło brzegu po stronie miasta. Dalej szu-

kamy znaków na przeciwnym brzegu i płyniemy na nie i tak 

przez cały czas. Znaki nie są postawione zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w Monitorze Polskim – wpro-

wadzają ewidentnie w błąd. Żółte znaki krzyża oznaczają 

przejście szlaku żeglownego z jednego do drugiego brzegu, 

natomiast, jeżeli szlak przebiega wzdłuż brzegu powinien być 

oznakowany dublowanymi czerwonymi albo zielonymi zna-

kami strony brzegu. Na naszej Królowej Rzek jest inaczej – 

znaki stawiane są konsekwentnie od razu parami: żółty z czerwonym lub zielonym. Jeżeli szlak utrzymuje 

się pod tym samym brzegiem, to nie szkodzi – oprócz znaku szlaku na stronie brzegu stawia się i tak żółty 

znak przejścia, (chociaż przejścia teraz nie ma). Na początku zanim to odkryłam parę razy próbowałam 

przechodzić od razu po pierwszej parze znaków na drugą stronę, ale nie zgadzało mi się, że dostrzegaliśmy 

w niedużej odległości taką samą parę znaków, więc wracaliśmy do nich. Mieliśmy duże szczęście, że wody 

w Wiśle było wtedy tyle, że wybaczyła nam to kręcenie się, bo dwa tygodnie później daleko byśmy nie za-

płynęli w ten sposób. Woda spadła o 60 cm i nasz kolega zamiast płynąć, to zajęty był głównie spychaniem 

jachtu z mielizn. 

 Czytanie wody na niewiele się zdaje, bo woda jest prawie czarna-nieprzezroczysta. Bulgocze, wiruje 

i nic z tego nie można zrozumieć. Wszelkie opisy z locji są teorią, której w tym wypadku nie bardzo można 

wykorzystać. Śmiać mi się chce jak pomyślę o swoich wykładach na kursie żeglarskim. Najgorsze jest prze-

pływanie z jednego brzegu na drugi. Płynie się naprawdę z duszą na ramieniu, bo zaufanie do ustawienia 

znaków jest ograniczone, a samemu nic nie można wykombinować. Na Bałtyku taka sytuacja jest nie do 

pomyślenia. Oprócz nich po lewej stronie ustawione są znaki kilometrażu – ulubione znaki - dają obraz po-

konanej drogi i umożliwiają obliczanie prędkości i czasu płynięcia.  

 Jesteśmy sami na tej wodzie. Od czasu jak minęliśmy Ostromecko, to już prawie nie widać cywiliza-

cji. Czasami na kamiennych ostrogach widujemy wędkarzy. Sterujemy na zmianę, zmieniając się, co ok. 3 

godziny. Drugie z nas siedzi na kabinie i obserwuje wodę przed dziobem. Idzie nam dobrze. Nie czujemy 

zmęczenia, bo napięcie jest duże. Silnik pracuje na ekonomicznych obrotach-prawie pół naprzód. Nasza 

prędkość to 8 km/h. Założyłam nasz samoster – gumową linkę na rumpel trochę ograniczającą ruchy steru. 

Pozwala to na chwilę oderwać się od sterowania, żeby coś sobie sięgnąć z kabiny albo coś zjeść. Pogoda 

jest znakomita – świeci słońce, jest bardzo ciepło, wieje dosyć silny przeciwny (północny) wiatr. Zrobiła się 

fala, która dodatkowo utrudnia czytanie wody. Cały czas płyniemy zygzakami i tak przez prawie całą Wisłę. 
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 Kiedy już udało się złamać szyfr ustawienia znaków, 

to okazało się, że jest już dobrze - omija się piaskowe wyspy, 

przemiały i inne zasadzki? Widoki są ładne, z dala na wzgó-

rzach rzadkie zabudowania. Mamy na pokładzie album map 

dla wodniaków „Wisła od Włocławka do Białej Góry”- świet-

ne wydawnictwo - płyniemy jak po sznurku, identyfikujemy 

mijane miejsca. 

Ok. 13-tej z dala widać już długo oczekiwany most w Chełm-

nie. Dostrzegamy przy brzegach jeszcze inne jednostki: tra-

twę z pięciorgiem ludzi i mały katamaran z żaglem. Pozdrawiamy się. Gość z katamarana krzyczy do nas, że 

będzie nas gonił. Od razu raźniej się robi. Ci na tratwie wzbudzili nasz podziw - był na niej tylko nieduży 

namiot.  

Zbliżamy się do Grudziądza. Przez moment widać 

w oddali wieżowce dzielnic Rządz i Strzemięcin. Potem mi-

jają ponad dwie godziny zanim zobaczyliśmy je ponownie 

na stałe. Przepływamy pod nowym mostem autostrado-

wym w Rozgartach – jeszcze trwają prace porządkowe przy 

przyczółkach. Pojawiło się więcej dużych wysp, a koryto 

głównego nurtu zwęziło się. Widać już stary most w Gru-

dziądzu – telefonujemy do Darka i Sławka z meldunkiem, że 

za ok. 2 godziny pod nim przejdziemy. Umówiliśmy się, że nas odwiedzą na jachcie, bo chcemy po przeby-

ciu 64 km w Grudziądzu zrobić postój na nocleg. Kazik pochodzi z Grudziądza i ma tam dużo rodziny. Mury 

Grudziądza coraz bliżej, ale ciągle daleko. Gdy most jest tuż, tuż dzwonimy do wujostwa – mogą zobaczyć 

nas z okien mieszkania. Przeszliśmy pod mostem (834 km) z lewej strony brzegu i płyniemy na przeciwny – 

do miasta. Staniemy w przystani klubu wio-

ślarskiego Wisła. Jest tam basen portowy 

i stacja lodołamaczy- wszystko na razie ofi-

cjalnie niedostępne z powodu trwających 

prac rewitalizacyjnych tego miejsca. Sławek 

wynegocjował wcześniej zezwolenie na przy-

cumowanie do platformy pływającej w kana-

le wejściowym. Płyniemy i widzimy już z dala 

na brzegu jakieś postacie: domyślamy się, że 

to Grażyna, Darek i Sławek. Widzę wejście 

do kanału - jest bardzo wąskie. Nurt akurat przechodzi na tą stronę, a ja muszę trafić w tą małą przerwę 

w linii brzegu i nie dać się znieść prądowi rzeki. Mały niepokój w sercu. Dodałam gazu na max i udało się. 

17.30 – stoimy przy platformie. Hura! Płynęliśmy 8,5 godziny. Marzyła już mi się cisza. A wokół tego miejsca 

plac budowy: pracujący kafar, koparki, spychacze, różny ciążki sprzęt, budowlańcy- o ciszy można zapo-

mnieć. Jesteśmy w środku placu budowy. Mówiąc szczerze wpływając w to miejsce miałam przez chwilę 

wątpliwość czy to właściwy adres. A co tam się działo! Darek z Grażyną podjęli nas chlebem i swoim winem. 

Sławek robił zdjęcia i kręcił film. Doszedł Leszek, a niedługo potem wujostwo: Ula i Roman. Okazało się, że 

Sławek i jego żona oraz Leszek byli uczniami Romana i Uli być może też. Wszyscy porozsiadali się na jachcie 

(w kokpicie zrobił się prawie basen) no i wiadomo – zaczęło się goszczenie. Jacht był dobrze zaopatrzony na 

rejs, więc staraliśmy się, aby nie wyschli i nie zgłodnieli. Potem oni się rewanżowali. Do godziny 20.00 bawi-

liśmy się przy dźwiękach dudniącego kafara i koparek, a potem już się słyszeliśmy. 
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Ostatni goście poszli o 22.00. Sprząta-

nie i mycie się. Sanitariaty były dostępne 

w klubie wioślarskim, więc byliśmy zadowole-

ni, że po całym dniu możemy się odświeżyć.  

 Obawiałam się, czy uda mi się otworzyć 

oczy o godzinie 8.00, lecz o już 6.00 obudziły 

nas znajome dźwięki budowy. Trochę doleżeli-

śmy, poszliśmy do wujostwa na śniadanie 

i umyć się w ładnej łazience. Pogoda jest nie-

wyraźna – pełne zachmurzenie, zamglenie. 

Spodziewamy się, że może padać. Wiatr słaby. 

O 10-tej odcumowaliśmy się i w drogę. Wi-

doczność jest słaba, ale znaki są widoczne. Po godzinie zaczyna mżyć. Potem trochę więcej i mniej. Prawie 

cały dzień jest taki „kiśniały”.  Znowu trzeba płynąć od jednego brzegu do drugiego i tak dalej, i znowu stres 

z powodu niewiadomej czy te wiry nie kryją kamieni, które na nas czyhają. 

 Widoczna już jest wysoka skarpa Nowego, a my tymczasem mamy problem. Na 851 km po lewej 

stronie brzegu weszłam na mieliznę. Byliśmy na szlaku, ale co z tego. Wyciągnęliśmy wiosło pychowe, ale 

okazało się za krótkie - zanurzyło w mule i skończyło się. No to włączyliśmy wsteczny bieg silnikowi. 

Wsteczny to on ma dosyć słaby, ale podkręciliśmy obroty i udało się i zeszliśmy (!!!). Mielizna była widocz-

nie zamulona. Ale ulga! Mgła częściowo opadła i chwilowo nie pada deszcz. Robimy zdjęcia. Prawa strona 

jest nieciekawa, ale po lewej cały czas są jakieś skarpy – bardzo zróżnicowany krajobraz. Zbliżamy się do Ni-

ziny Opaleńskiej na wysokości której na wodzie stoją filary rozebranego mostu. Spowite mgiełką wyglądają 

dosyć niepokojąco. Są przeszkodą nawigacyjną – bezpieczne przejście wyznaczają pławy torowe. Meandry 

Wisły są coraz głębsze. Kolejny zakręt i mijamy po lewym brzegu Korzeniewo i przeprawę promową, a 2 km 

dalej kończona jest budowa mostu drogowego. Jak my przepływaliśmy, to jeszcze nie było zamknięte lewe 

przęsło mostu. Za niedługo ta przeprawa zostanie zlikwidowana.  

      
 Ciekawe, jaka jest wysokość tego mostu – czy będzie się można zmieścić z postawionym masztem. Na razie 

nie ma żadnych informacji na ten temat, ani na temat wysokości prześwitu pod mostem w Rozgartach. 

 Jeden zakręt rzeki i po lewej stronie widać już skarpę Gniewu wraz z zamkiem. Wygląda majesta-

tycznie. Oczywiście fotografujemy.  
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W Gniewie także jest przeprawa promowa z promem na uwięzi (877 km). Mieliśmy szczęście, że kapitan 

promu był uprzejmy poczekać aż przepłyniemy, bo gdyby ruszyli, to musielibyśmy poczekać, aż przepłynie 

a byłoby to niełatwe w nurcie Wisły. 

Płyniemy dalej. Kiedy planowaliśmy ten rejs, to za-

mierzaliśmy po drodze zatrzymywać się w niektórych 

miastach i m.in. Gniewie, ale płynąc Wisłą straciliśmy 

zapał – chcieliśmy mieć ten etap szybko za sobą. Po 

10 km przechodziliśmy już koło Białej Góry – pięknej 

śluzy na rzece Nogat. Ledwie ją widać od strony Wi-

sły. Kiedyś przepływałam przez nią - jest potężna 

i przypomina zabytkową cytadelę. 

Za Białą Górą jest miejscowość Piekło. Z informacji 

zebranych na temat tego odcinka rzeki wynikało, że 

jest to bardzo niebezpieczne miejsce ze względu na 

zalegające wysoko w wodzie niebezpieczne głazy (wzdłuż brzegów, a także w poprzek). Przy niskich stanach 

Wisły można uszkodzić sobie kadłub łodzi. Bałam się tego miejsca jak diabła, ale na szczęście przepłynęli-

śmy je bez żadnych komplikacji. 

 Myślimy już o postoju na noc – zbliżamy się do 

Tczewa i tam zamierzamy się zatrzymać. Tczew bardzo 

się reklamuje jako miasto przyjazne Wiśle, wybudowa-

ło piękne solidne pomosty do cumowania dla białej 

floty i 3 małych jednostek. Dla wodniaków dostępna 

jest infrastruktura przystani: prąd, woda, wc, pryszni-

ce. W budynku przystani restauracja. Chcieliśmy się 

tam zatrzymać i obejrzeć starówkę, bo jest to miasto 

przesiadkowe i znane z perspektywy dworca PKP. My-

ślę, że włodarze miasta też właśnie z tego powodu za-

inwestowali w marinę na Wiśle, żeby nie tylko miesz-

kańcy podziwiali ładne widoki.  
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 Widzimy już mosty. Szlak przechodzi na lewą stronę przed mostami i akurat przez pomosty do cu-

mowania. Stał tam już jakiś jacht motorowy i ten mały katamaran, który obiecywał nas dogonić. Miejsce 

było pomiędzy nimi, ale nurt pędzi, – jaka jest gwa-

rancja, że nie staranujemy tego katamarana? Jak się 

zatrzymać? Nasz silnik ma 5 KM – nie jesteśmy go 

pewni, że uda się swobodnie nim manewrować gdyż 

nurt nie czeka. A gdyby się udało, to nie wiem, czy ten 

ciągły napór wody nie spowodowałby jakiś szkód jach-

towi. Nie jest to port schronienia, tylko niestety taras 

widokowy. Ok. 910 km.  

Za mostami, na peryferiach miasta, po tej samej stro-

nie, w ostatniej chwili zauważyliśmy świetne, chociaż 

brzydkie jak listopadowa noc miejsce: port cumowni-

czy (może kiedyś dla lodołamaczy). W nim brudna i za-

śmiecona woda, ale cuchnąca nie jest. 

     

Zacumowaliśmy tam o 19.30. Płynęliśmy dzisiaj 10,5 godziny.  

Port nie jest przeznaczony dla jachtów, bo tylko po drabince można wyjść na ląd, a są tylko 2 drabinki. Jest 

to jednak port schronienia. Szkoda, że nie tutaj zrobiono pomosty, no, ale społeczeństwo musiałoby dosyć 

daleko spacerować, żeby sobie popatrzeć i pewnie by mu się nie chciało. Wędkarze jednak tu przychodzą. 

Nie tylko wędkarze – boimy się zostawić jacht bez dozoru i pójść na spacer do miasta. 

Czwartek 5 lipca. Wstajemy o godz. 7.00. O 8-mej jesteśmy gotowi do drogi. Wąsko jest w tym basenie dla 

jachtu z położonym masztem – robimy overholung, żeby ustawić jacht dziobem do wyjścia. Niebo jest cał-

kowicie zachmurzone, wiatr słaby. Za Tczewem Wisła się wyraźnie zwęża. Być może z tego powodu szlak 

rzadziej przechodzi pod przeciwległy brzeg. Coraz dłuższe są jego odcinki biegnące wzdłuż brzegu.  

O godz. 10.15 widzimy ostatni już most na Wiśle w Kiezmarku. Wyszło słońce. Za mostem płyniemy już 

środkiem rzeki – nie ma już znaków szlakowych. Za moment widzimy po prawej stronie znaki na lądzie 

oznaczające wejście do śluzy Gdańska Głowa na Szkarpawie. Mówiąc szczerze, trzeba się tego domyśleć, bo 

nie ma żadnego drogowskazu z nazwą (podobnie jak przy Białej Górze) i samo wejście jest słabo widoczne.  

Czujemy radosne podniecenie, bo za 6 km będzie śluza Przegalina na Martwej Wiśle, która jest naszym ko-

lejnym punktem drogi. Przez wszystkie miesiące poprzedzające naszą wyprawę opowiadałam każdemu, kto 
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był zdolny mnie słuchać, że płyniemy do morza przez Świbno, czyli prosto do morza. Do Świbna nikt 

z morza nie wpływa, bo wejście jest niepewne, dużo wypłyceń, a i w samym porcie czas się zatrzymał 50 lat 

temu – nie ma kompletnie żadnej infrastruktury dla jachtów i żeglarzy. Tym bardziej chciałam go zobaczyć, 

bo Venusem, to można spokojnie zaryzykować płynięcie taką trasą. Tymczasem w Górkach Zachodnich 

w „Neptunie” czekał już na nas Maciek i naciskał, żebyśmy przypłynęli Martwą Wisłą, bo wtedy będziemy 

szybciej u niego. Chciał nas koniecznie podjąć w swoim klubie. Cóż, czego nie robi się dla przyjaciół. Żal mi 

było tego Świbna, ale może jeszcze powtórzymy ten rejs i wtedy się uda. 

936 km - o godzinie 12-tej widzimy już 

śluzę – była otwarta od Wisły. Wchodzimy. Na-

reszcie skończyła się ta upiorna Królowa Pol-

skich Rzek! Przepłynęliśmy na niej 164 km. Ślu-

zowanie poszło błyskawicznie – płacimy należ-

ność śluzowemu i nawet nie trzeba było się ła-

pać cumami do uchwytów, bo już otworzyły się 

wrota z drugiej strony komory i popłynęliśmy 

dalej. Jesteśmy już na wodach morskich, chociaż do morza jeszcze 41,5 km. 

 Na niebie trochę chmur, ale jest dosyć ciepło, wszystko idzie „jak z płatka”, podziwiamy nieznane 

nam tereny – super! Relaksujemy się z piwem w ręku – należy nam się (!). Po godzinie jesteśmy już 

w Sobieszewie i widzimy zamknięty most pontonowy, a przed nim duży kuter, który widzieliśmy wcześniej 

jak wypłynął z mariny jakiegoś klubu w Wiślince. Przyglądam się brzegom i widzę na prawym, że stoi na nim 

znak nakazujący sygnalizowanie dźwiękiem swoją obecność. No to wyciągnęłam naszą wuwuzelę, robiącej 

za róg mgłowy i jak nie dymnę(!). Dźwięk był tak solidny, że most natychmiast się otworzył, chociaż to nie 

była jego godzina. Kuter ruszył z kopyta i omal nas nie wywrócił, taką falę zrobił. Jak przepływaliśmy przez 

otwór, to pracownik mostu powiedział do nas, że pierwszy raz od 2 lat zdarzyło się coś podobnego, żeby 

otworzono most na żądanie. Jak już został za rufą, to zaczęły szybko przepływać jachty czekające z drugiej 

strony. Dzwoni Maciek – gdzie jesteście? – pyta. Zaskoczony jest, że tak szybko nam poszło. Jeszcze jedna 

godzina płynięcia na silniku i jesteśmy w Górkach – Maciek czeka na główce wejściowej do basenu jachto-

wego klubu „Neptun” i macha do nas rękami.  

 14.10 - wpływamy, cumujemy, powitalne uściski i zadowoleni, wypijamy z Maćkiem toast „za szczę-

śliwe ocalenie!”. Ten toast wznoszą żeglarze Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica” po przybyciu do portu 

z rejsu morskiego, ale nasze emocje na Wiśle były równie mocne, więc toast jest zasadny. Cywilni żeglarze 

w zasadzie nie rozumieją go i bywa, że nie akceptują, ale być moŜe Ŝeglarze JKMW "Kotwica" mają więcej po-

wodów, żeby taki toast wznosić. Na przywitanie od razu wręczył nam czteropak piwa i pławkę dymną (pa-

miętał jak wyraziłam się kiedyś, że skompletowałam całe wyposażenie ratunkowe, ale pławki już nie kupię, 

bo się wyczerpują finanse). Przyniósł ją z jakiegoś żaglowca, który pozbywał się środków ratunkowych z 

przeterminowanym atestem- posłuży jeszcze u nas bez atestu. Aż się wzruszyłam! Upał jest okropny i naj-

chętniej położylibyśmy się gdzieś w cieniu, bo dopiero teraz poczuliśmy, że jesteśmy padnięci, ale Maciek 

jest nieustępliwy i mobilizuje nas do ostatniego czynu na dzisiaj – postawienia masztu. No cóż, nie dane 

nam było odpocząć. Pracy było niemało, bo przecież trzeba było odwiązać wszystkie zabezpieczenia masz-

tu, połączyć go ze stopą, uporządkować wszystkie liny, postawić, potem podokręcać ściągacze. Skończyli-

śmy o 17-tej. Potem rewizyta na JANECZCE II, opowieści, obiad, zwiedzanie klubu, natrysk. A jeszcze Maciek 

powiedział, że jedzie swoim autem na Stogi do „Biedronki”, więc Kazik, choć zmęczony, ale też pojechał na 

zakupy. Odległość stąd do najbliższych sklepów to parę dobrych kilometrów, więc nie było co myśleć o so-

bie. Dzień nie miał końca. 

***** 
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II AKWEN – Zatoka Gdańska 

Piątek 6 lipca. - imieniny mojej mamy. Mam nadzieję, że Filip pamięta o babci i zaniesie znicz na jej grób.  

Nad ranem burza i deszcz. Zwlekamy z wypłynięciem, bo lekkie grzmienie słyszymy także po śniadaniu. Ma-

ciek nie zważał na to i wypłynął, a Kazik postanowił poczekać na wypracowanie przeze mnie decyzji i wziął 

się za dokończenie dla mnie „loży dziobowej”. Wysłuchałam prognozy pogody z VHF –ki i wynikało z niej, że 

w ciągu najbliższych 12 godzin nie powinno dziać się nic groźnego dla nas. Wiatry słabe, ze wschodu i być 

może jakieś burze, ale dopiero po południu. 

11.10 – my także płyniemy do Gdańska. Odbywa się tam Baltic Sail (zlot żaglowców) i przy tej okazji koncer-

tować będzie nasz kolega Mirek Trusiłło, z którym chcemy się spotkać. Rozwijamy żagle od razu na rozlewi-

sku Wisły Śmiałej, a tu zasadzka – genua nie chce się rozwinąć. Najpierw nie rozumiemy co się stało, ale po 

chwili już wiadomo – pomocniczy fał do stawiania masztu nawinął się jakoś dziwnie na zrolowaną genuę 

i nie pozwalał jej rozwinąć. Musieliśmy wysnuć ten fał z topu, bo ponowne kładzenie masztu nie intereso-

wało nas (tylko nie to!).   

Wszystko już gra – jak dobrze płynąć znowu na żaglach i nie słyszeć warkotu silnika. Wiatr jest słaby.  

 Mijamy z satysfakcją główki wejściowe do 

Górek. SPEŁNIŁO SIĘ MOJE MARZENIE! Radość. 

Na tę intencję wypijamy rytualne piwo.  

Satysfakcja z przyjemności żeglowania nie trwa 

jednak zbyt długo. Wiatr „siada” całkowicie 

i niestety nasz niezawodny silnik znowu musiał 

zagrać. Płyniemy. Mijamy znajome pławy, Port 

Północny - nic się nie zmieniło od ostatniej byt-

ności, ale lewa główka wejściowa na Motławę 

jest prawie wyremontowana (dźwig i koparki 

jeszcze pracują). W oddali widać już żurawie i inne dźwigi. 

 Zgłaszam przez VHF-kę Kapitanatowi Portu wejście na Martwą Wisłę i idziemy do Mariny- trochę 

obawiam się czy znajdziemy jakieś miejsce postoju.  

Wchodząc do portu po lewej mamy Basen Westerplatte, za nim wzgórze z pomnikiem, a po prawej Basen 

Władysława IV, a za nim Kapitanat Portu i przystań promowa. Tradycyjnie oddajemy hołd jego Obrońcom 

Westerplatte. Ilekroć przepływam obok tego pomnika zawsze z załogą to robimy. Akurat wypływały 2 ho-

lowniki, które tam stacjonują i wzbudziły fale, które nami mocno zakołysały. Dalej Zakręt 5 Gwizdków 

i mijamy Twierdzę Wisłoujście, która zawsze mnie ciekawiła, a jeszcze bardziej klub jachtowy w jej fosie. 

Na wysokości drugiej, zewnętrznej fosy kursuje w poprzek Wisły mały prom pasażerski. Przyglądamy się ży-

ciu portu. Port od strony wody zupełnie inaczej wygląda niż od strony lądu. Byłam tu niezliczoną ilość razy 

i za każdym razem jestem zachwycona tym ruchomym obrazem. 

Po lewej Basen Górniczy, a za nim Nabrzeże Dworzec Drzewny, a po przeciwnej stronie długie Nabrzeże 

Wiślane, które kończy się Gdańskim Terminalem Kontenerowym. Tu wody portu rozwidlają się opływając 

wyspę Ostrów, której brzegi zamieniono na liczne baseny portowe Gdańskiej Stoczni Remontowej. Prawa 

odnoga Wisły jest poprzecinana niskimi mostami i jest zamknięta dla żeglugi -znajduje się tam Stocznia 

Północna.  
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 Płyniemy lewą odnogą – Kanałem Kaszubskim, na którego Nabrzeżu Bytomskim (lewym) stoją ol-

brzymie, w kształcie walców silosy. Stoją jak drogowskazy, gdyż w tym szlak się ponownie rozwidla i Mar-

twa Wisła odchodzi w lewo w kierunku Stogów, a my płyniemy Motławą w prawo, mijając półwysep zwany 

Polskim Hakiem. Zbliżamy się do celu. Motława opływa wyspę Ołowiankę, na której znajduje się Polska Fil-

harmonia Bałtycka, Centralne Muzeum Morskie i prowadzi nas do centrum Starego Gdańska. Przy zabyt-

kowym żurawiu skręcamy w lewo - przed Wyspą Spichrzów i jesteśmy już w marinie żeglarskiej. 15.45. Peł-

no tu pomostów i jeszcze więcej przy nich jachtów żaglowych i motorowych. Szukamy miejsca, płyniemy aż 

do mostu, który nie jest zwodzony. Nie ma gdzie się zatrzymać. Zawracamy. Wypatrzyłam jakieś miejsce 

przy Baszcie Łabędziej – naprzeciwko Ołowianki. Stały tam już jakieś żaglowce, ale taki mały jacht jak nasz 

spokojnie się między nimi zmieści. Już mieliśmy cumować, gdy zjawił się jakiś facet i wyprosił nas stamtąd – 

wszystkie miejsca są zarezerwowane.  

      

Zależy nam, żeby zatrzymać się gdzieś, bo przecież umówiliśmy się z Mirkiem, ale chyba nic z tego nie wyj-

dzie. Znaleźliśmy w końcu jakąś nową marinę na końcu Ołowianki, z której było daleko do centrum i do te-

go drogo. Zażyczyli sobie 37 zł za cumowanie i ubikacje (za prysznice dodatkowa opłata). Ta dodatkowa 

opłata zbulwersowała mnie i obraziłam się. Trudno. Mirek i tak miał mało czasu – zobaczymy się kiedy in-

dziej. 

16.30. Płyniemy więc do Gdyni. Czasu nie mamy dużo, żeby zdążyć za dnia. Pogoda bez zmian. Wiatr 

prawie żaden - SW, niebo prawie bez chmur. Snujemy się na żaglach. Przed Sopotem jeszcze zadzwoniła do 

nas Adriana i przekazała poważne ostrzeżenie o nadciągającej nawałnicy. Podobno nawet prezydent Gdyni 

ostrzegał przed nią mieszkańców. Na niebie nie widać było znaków. Gdy już minęliśmy Sopot już zaczęły się 

formować białe, poziome chmurki od północy. No to włączamy silnik, wyłączamy żagle i „pędzimy” do 

Gdyni - kawał drogi jeszcze. Tymczasem te białe chmurki zaczęły się budować chmury w formie długich 

wałków i z dużą prędkością przemieszczać w kierunku Gdyni. Wałki robiły się coraz większe i wyprzedzały 

nas. Wyglądały dosyć groźnie i straszyły nas. Zrobił się mały wiaterek, ale żagli już nie stawialiśmy, bo ba-

łam się, że jak mocniej dmuchnie, to nam je może porwać.  

Do portu weszliśmy po 20.00 i nic się nie wydarzyło. Był już zmierzch, ale na szczęście nie musiałam 

zapalać swoich zniczy. Za pozwoleniem Kierownika Biura JKMW „Kotwica” stanęliśmy przy kei dawniej na-

zywanej Gościnną (przy deptaku), na miejscu KAPITANA II , który był w rejsie. Podłączyliśmy się do skrzynki 

prądem, który był – bardzo nas to ucieszyło. Obok nas stoi KOMANDOR II, ciągle remontowany. Odbyłam 

na nim przedostatni rejs tego jachtu przed trwającym do tej pory remontem – tak ciekł, że prawie tonęli-

śmy. Po 4 latach stania pod chmurką został zwodowany. 
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W moim Klubie nikogo znajomego. Bartek w domu, Heniu nie daje znaku życia. W kubryku Artur B. 

był Oficerem Dyżurnym, więc pogadaliśmy sobie, ale nie mógł nas odwiedzić na jachcie, bo był zajęty. Bar-

dzo tym zmartwieni nie jesteśmy, bo wypiliśmy za „cudowne ocalenie”, spokojnie zjedliśmy kolację i na 

wszelki wypadek powiązaliśmy się podwójnymi cumami, gdyby ta nawałnica chciała rozwinąć się nocą. Na-

stępny dzień został przeznaczony na odpoczynek i goszczenie się. 

      

7 lipca – sobota. 

Deszcz przyszedł nad ranem – właściwie ulewa. Lało długo, a potem jeszcze raz i jeszcze raz, ale bez 

ekscesów. Postawiliśmy na jachcie namiot. 

Całe nabrzeże, przy którym stoimy jest wypełnione optymistami i małoletnimi żeglarzami – odbywa-

ją się właśnie Mistrzostwa Polski. Koło naszej burty odbywa się wodowanie pontonów z trenerami zawod-

ników. O 10.00 przyjechał Bartek ze swoim krewniakiem – zajrzał do nas na chwilę i zaprosił na TASZĘ jacht 

motorowodny Macieja G. (kolegi z „Kotwicy”), z którym był umówiony. Odczekaliśmy kolejną ulewę i po-

szliśmy do nich. Maciej chciał pochwalić się swoja jednostką. W porównaniu z naszą, to statek: dwupozio-

mowy, wysokość stania, ciepła woda, łazienka, pełna elektronika, ploter. Popłynęliśmy do Orłowa i z po-

wrotem. Maciej zachęcał, żeby posterować sobie. Mówiąc szczerze, to tego typu jachty nie wzbudzają mo-

ich zainteresowań. Co by tam nie było to i tak nie ucieknie się przed hałasem i przed dużymi kosztami eks-

ploatacji. Po powrocie przyszli we trzech na naszą iGRAŻKĘ. Dobrze, że mamy ten namiot, bo w taką pogo-

dę jak dziś bez niego czulibyśmy się jak pies w budzie i do tego nie sposób byłoby podejmować kogokol-

wiek. Gościom bardzo się u nas podobało, zwłaszcza, że trunki na pokładzie są godne. Byli pod wrażeniem, 

że pokonaliśmy Wisłę i dopłynęliśmy aż do Gdyni takim niedużym jachtem. Oni na takich małym chyba by 

się bali. Odwiedził nas także Sławek P. - miał tego dnia „Dyżurnego” w Ośrodku. Był zachwycony, że przy-

płynęliśmy tu z Bydgoszczy i stwierdził, że właśnie tak wyobraża sobie bycie na emeryturze. 

Tymczasem na KOMANDORA zaczęli się schodzić pracujący na nim klubowicze. Pracujący, to za dużo 

powiedziane – nie widać sensownej organizacji pracy.  

Zapowiedziała się Adriana z wizytą po pracy. Chwilę nie padało, więc poszłam, więc po zakupy, zna-

lazłam przy Świetojańskiej „Biedronkę” i nabyłam przy okazji ładny, mały, czerwono-biały dzbanek elek-

tryczny do wody. W cywilizowanych portach mamy prąd, więc możemy zaoszczędzić gaz i przyspieszyć go-

towanie. Przyjechała Adriana –podgrzałam szybko nasz kultowy bigos na prosiaku i napatoczył się na to 

Andrzej P. Był właściwie na KOMANDORZE, ale nie odpuścił okazji, żeby i do nas przyjść, zaprosiłam Go na 
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bigos też. Zrobiła się w międzyczasie ładna pogoda, więc po bigosie i piwku postanowiliśmy wyjść z portu 

z Adą na małą przebieżkę. Jesteśmy szczęśliwi z powodu spotkania się i że jesteśmy razem na wodzie. 

Dopłynęliśmy do czerwonej pławy torowej, gdy zagrzmiało. No cóż, daleko nie upłynęliśmy i trzeba 

już wracać. Wróciliśmy na swoje miejsce, zdążyliśmy przycumować jacht i jak nie lunęło… Spełniła się wczo-

rajsza prognoza pogody – lało ze 2 godziny deszczem nawalnym. Siedzieliśmy zamknięci, bo namiotu nie 

zdążyliśmy postawić. Zaczęło nam ciurkiem kapać na koję dziobową otworami po złączu do świateł masz-

towych. Podstawiliśmy tacę. Nie wiem dlaczego nie zakleiłam wcześniej tych otworów.  

Ada już niepokoiła się, że po ciemku będzie wracać i szukać swojego samochodu. Zrobił się już 

zmierzch, jak przestało padać. Cała keja była zalana. Kałuże były jak duże jeziora – trudno było je obejść. 

Odprowadziliśmy ją i tak. 

8 lipca. Wcześnie rano poszłam na mszę do kościoła przy Świętojańskiej i zaraz po powrocie na jacht 

zaczęliśmy szykować się do wyjścia z portu. Wyszliśmy o 11.10. Zachmurzenie 3, wiatr SW-1. Płyniemy 

w kierunku Helu, nie mogąc się zdecydować, jaki port wybierzemy. Wcześniej planowaliśmy wchodzić do 

wszystkich małych „dziur”, więc chcę sprawdzić, czy istnieje możliwość zacumowania w Juracie. Przeszka-

dzają nam statki wypływające z Gdyni z toru głównego. Płyną jeden za drugim w kierunku pławy „Hel” 

i zmuszają do zwrotów, które oddalają nas od celu. W końcu udało się zejść z toru podejściowego. Kazik od 

razu wyciągnął sprzęt wędkarski na dorsza i zaczął nam łowić obiad. Nic z tego jednak nie wychodzi. Wiatr 

trochę się wzmocnił, bo bliżej pełnego morza, a to nie pomaga. Jacht powinien właściwie stać w miejscu. 

Postawiliśmy jacht w dryf – też nic z tego. Zwinęliśmy foka – nie pomogło – płyniemy. Mamy już 30B – za 

duży wiatr na łowienie dorszy, ale za to jacht dopiero płynie. Jurata jest jednak pod wiatr i do tego pełno 

sieci jest wokół. Zbliżyliśmy się do niej na silniku: widzimy wysokie molo, ale nie widać przy nim pomostów, 

do których można by stanąć. Płyniemy więc z trochę podniesionym mieczem do Jastarni. Przy Y-bomach 

miejsca były, ale stanęliśmy przy lewym nabrzeżu (GUM) do burty „dorszowca”, który od dłuższego czasu 

nie wypływał. Mieliśmy darmowy postój, chociaż bez prądu. Toalety płatne w restauracji. Drugiego dnia 

znaleźliśmy lepsze, z łazienkami i bezpłatne. Do obiadu były w końcu także ziemniaki, niewidziane od 6 dni.  

Spacer do centrum zaskoczył nas niebywałym tłokiem turystów. Główna ulica przepełniona była 

straganami i barami, które na różne sposoby porozszerzały swoją powierzchnię, ledwie umożliwiając przej-

ście pieszym. Oprócz tego odbywał się normalny ruch pojazdów. Jak tu można wypoczywać nie mieliśmy 

pojęcia? Poszliśmy na nad-

morską plażę, zahaczając po 

drodze o XIX wieczny kościół 

zwany „rybackim”. Ilekroć 

przypływałam do Jastarni sta-

rałam się zajrzeć do niego al-

bo, chociaż przejść obok, po-

dziwiając bogatą ornamenty-

kę nawiązującą do żeglarstwa 

i rybactwa. Jego wieża jest 

bardzo daleko widoczna z Za-

toki – ułatwia identyfikację 

miejscowości na mierzei. 
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Plaża dla odmiany była wyludniona, bo było 

po godzinie 20-tej – jeszcze jasno, ale pora stosowna 

dla spacerów jej brzegiem. Piękna szeroka plaża, 

niewielkie grupki lub pojedynczy spacerowicze, ró-

żowe pasma chmur na niebie i nieograniczona prze-

strzeń morza.  Poczuliśmy z tego powodu dużą ulgę 

– nie lubimy tłoku. Spacer był przyjemny – zajrzeli-

śmy do różnych znajomych miejsc sprawdzając czy 

się zmieniły i w końcu wróciliśmy na jacht. 

Port jest malowniczym elementem każdej miejsco-

wości portowej i turyści chętnie w takie miejsca od-

bywają spacery. Jastarnia metropolią nie jest i po plażowaniu nie ma zbyt dużej oferty turystycznej, więc 

cały ten tłum z głównej ulicy, który najadł się rybek, lodów i napił piwa obowiązkowo pomaszerował do 

portu rybackiego aż do samych główek. Oczywiście nie ławą, ale za to niekończącą się procesją. Zapadła już 

noc, ale to w niczym nie przeszkadzało kolejnym spacerowiczom, żeby podpisać „listę obecności” na prawej 

główce, od której niedaleko akurat stał nasz jacht. Zdawało się nam, że „dorszowiec” będzie nas chronił 

przed oczami ciekawskich, ale się nie udało.  Na domiar złego przy tym nabrzeżu była restauracja z dysko-

teką, w której niegdyś wielokrotnie „baletowałam” podczas zbiorowych postojów jachtów klubu „Kotwica”, 

który tam lubił rozpoczynać sezon żeglarski. Dobrze po północy, gdy poprzedni spacerowicze poszli już 

spać, to na nabrzeżu zaczęły się włóczyć i obściskiwać młode pary, które wychodziły na świeże powietrze 

z tej dyskoteki. Oświetlały ich i nas solidne latarnie stojące na nabrzeżu, ale im to nie przeszkadzało. 

Życie na małym jachcie odbywa się w dużej mierze na zewnątrz (np. „higienia” itp.) i bardzo uciążli-

wy jest taki brak intymności. Zrobiłam nam herbatę z rumem od Ani (siostry Kazika), który czekał (ten rum) 

specjalnie 3 miesiące na taki moment i wysłałam jej od nas MMSa z pozdrowieniami – może w końcu Ci 

młodzi sobie pójdą.  Posiedzieliśmy na pokładzie, napawając się i tak pięknym wieczorem, po czym ogłosili-

śmy „Dzień Dziecka” i poszliśmy spać. Na naszym Zalewie Koronowskim mamy całkowicie dla siebie brzeg 

jeziora i jego krzaki i nawet wędkarze nie pochodzą za blisko, żeby nie krępować swoją osobą, a tu jest cy-

wilizacja i roje różnie korzystających z lata turystów. 
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Poniedziałek 9 lipca. 

  Jesteśmy już tydzień w rejsie. Dziś postanawiamy iść do Juraty na rybę i sprawdzić to molo. Wiatr 

SW-3 – wieje nam prosto do kabiny. Umyliśmy się w tutejszej łaźni, śniadanko i już mieliśmy powędrować, 

gdy zjawili się rybacy ze świeżymi flądrami i zaczęli je sprzedawać po 5 zł za kilogram. Miałam 10 zł, to oka-

zało się, ze panowie nie mają drobnych i musiałam kupić 2 kg. Szybko oskrobałam je na brzegu portu, osoli-

łam i poszliśmy do Juraty. Daleko to nie jest – może 3 km, ale do samego centrum i do mola to 4 km. Szli-

śmy trochę z obawą, że zmoczy nas deszcz, bo chmury szły jeszcze szybciej od nas. Najpierw trafiliśmy na 

kościół, a potem dotarliśmy prawie do mola i szybko pobiegliśmy do jakieś restauracji z parasolami, żeby 

schować się przed ulewnym deszczem. Jak już tam usiedliśmy, to zamówiliśmy sobie piwo. Restauracja była 

w samym centrum Juraty, która w tym miejscu wyglądała dosyć wielkomiejsko. Cena piwa za to nas zmrozi-

ła – zapłaciliśmy 20 zł (!). Cóż, rybki już dziś nie będzie – usmażymy te fladry.  

Molo jest bardzo okazałe – no może nie takie jak w Sopocie, ale ma także niskie pomosty z knagami dla 

jednostek pływających. 

      
Niestety, głębokości wokół są takie, że nawet nasza iGRAŻKA nie dopłynęłaby tu z poniesionym mieczem. 

Omega dałaby radę. Nie widać tam zresztą normalnych jachtów, tylko optymisty, nieduże katamarany, 

windsurfingi, i budki na lądzie należące do szkół kiteboardingu. Wody jest do kolan. Rozpoznanie zrobione 

– nareszcie wiem jak tam jest. 

Wróciliśmy do naszych fląder. Wiatr niestety ciągle wiał tak samo od rufy i nie dało się ich smażyć w kokpi-

cie. Musiałam zrobić to w kabinie – zasmrodziłam cały jacht (!). Flądry były świetne, ale ledwie daliśmy im 

radę. Trzeba było to odleżeć, bo nie sposób się po nich ruszyć. Wytrzymaliśmy ten kolejny dzień z tabunami 

gapiących się turystów, ale stwierdziliśmy, że dłużej nie damy rady i rano uciekamy stąd. 

Wtorek, 10 lipca Przypłynął DAR ŚWIECIA. Miło zobaczyć 

znajomy jacht, ale nikogo na nim nie znałam. 09.35 ruszamy. 

Jest słońce, wiatr SW1, zachmurzenie 2. Płyniemy do Kuźnic. 

Trasa jest łatwa. Po minięciu kaszycy kierować się trzeba na 

zachodnią kardynalkę kursem 2700, a potem zmiana kursu 

na pławę podejściową KUZ, która stoi w osi toru podejścio-

wego do portu. Nigdy tam nie byłam, bo głębokości wokół 

są nieduże – nie dla jachtów morskich. Pława kardynalna 

ostrzega przed jakimiś betonowymi blokami niewiadomego 

przeznaczenia, służące aktualnie, jako drzewa tutejszym 

kormoranom. 
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Pławy KUZ nie ma, wiatr nam nie pasuje i musimy 

halsować – złapaliśmy mieliznę. Cóż, miecz do góry i na-

przód! O godz. 12.15 wpłynęliśmy do portu, który okaza-

ło się, że jest jeszcze w budowie, nikogo nie przyjmuje 

i w związku z tym pława podejściowa nie została posta-

wiona. Ale jesteśmy już tu i mamy zamiar zostać zwłasz-

cza, że okazało się, że miecz nie chce się opuścić. Zajrza-

łam do windy miecza i zaklęłam (!). Stalowy fał miecza 

przemieścił się przed zębatkę i z własnej woli nie cofnie 

swojego położenia. Trzeba unieść miecz – odciążyć fał, 

żeby umożliwić przesunięcie tej linki na właściwe miej-

sce. Ale jak to zrobić? Wymyśliłam, że podniesiemy ten miecz za pomocą liny przeciągniętej pod kadłubem, 

wykorzystując do tego kabestany. Ciągniemy tę linę, kabestany aż trzeszczą, ale bez żadnego efektu. Może 

ta lina ułożyła się w niewłaściwym miejscu? No to trzeba sprawdzić. Kazik dobrze pływa, więc od razu na 

niego padło. - Kazik, no to rozbieraj się i zanurkuj. – Ja? Nigdy w życiu! Nie zanurzę głowy! – Jak to nie? Jak 

mus, to trzeba! - powiedziałam. – Nie, nie zrobię tego, bo nie otworzę oczu. 

 No cóż. Raz kiedyś już próbowałam sprawdzać gdzie jest pod kadłubem przeciągnięta lina, ale nic to nie da-

ło, bo woda była całkowicie nieprzejrzysta. Nie jestem dobrą pływaczką, a już na pewno nie nurkiem, ale 

zaliczę chociaż kąpiel w morskiej wodzie. Przebrałam się, zabezpieczyłam i zeszłam pod wodę. Niestety, nie 

potrafiłam zanurkować głębiej i wpłynąć pod kadłub, do tego woda była tym razem także nieprzejrzysta. 

Kąpiel była przyjemna i tylko tyle. Wróciłam na jacht, wytarłam się i zaczęłam wydzwaniać do bosmanów 

zaprzyjaźnionych klubów, żeby coś doradził. Sensownie oświecił mnie Piotr – były bosman z „Pasatu” - po-

lecił wciągnąć jacht na mieliznę i wykręcić całkowicie windę. Następnie ułożyć w niej prawidłowo fał miecza 

i przykręcić windę z powrotem. Tymczasem zaczęło mocno padać, więc zagrzałam zupę, bo trudno coś 

zdziałać, gdy żołądek się wtrąca. 

Wypłynęliśmy więc z portu za falochron (tam robiło się 

szybko płytko) i posadziliśmy jacht na dnie. W tym mo-

mencie Kazik jednak stwierdził, że gdyby to nie pomogło, 

to on jednak wejdzie pod wodę, ale musi mieć okulary. Nie 

rozumiałam jak chce tego dokonać, skoro jacht stoi na pia-

sku, ale poszłam z nim do Kuźnic szukać takiego sprzętu. 

Znaleźliśmy zaraz przy porcie taki sklep z zabawkami i oku-

larami do nurkowania. Była to jakaś chińszczyzna, której 

Kazik nie zdążył nawet założyć na głowę i już pękły. Kupił 

jeszcze jedne takie, ale nie zostały już na szczęście użyte. 

Umęczyłam się okrutnie przy wyjmowaniu tej windy, bo jest ona tak zabudowana od zewnątrz, że trudne 

jest do niej dojście, ale w rezultacie wszystko się udało. Jaka radość… Zepchnęliśmy jacht na głęboką wodę, 

ale  miecz jednak nie opadł – nadal był zablokowany. Opadła za to ze mnie radość. Zmagania z mieczem za-

brały nam prawie cały dzień -było już po godzinie 16-tej.  Na pokładzie pobojowisko z narzędzi i lin, w kabi-

nie - jeszcze gorzej . Zrobiliśmy klar i z tego wszystkiego zrezygnowaliśmy z dalszej eksploracji Mierzei Hel-

skiej (w planie były jeszcze Chałupy).  Na samym silniku poszliśmy do Pucka, korzystając z tego, że w miarę 

słabo wiało. Bez opuszczonego miecza byłoby kiepsko halsować się do Pucka z Chałup, bo wiatr ciągle wiał 

z południowego zachodu.  Płyniemy więc sobie „na szagę” nie przejmując się głębokościami. Z dala widzimy 
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długą,  wąską i czarną  Ryw Mew (Rybitwia Mielizna), na której siedzą nie mewy, ale gęsta zgraja czarnu-

chów. Znienawidzone są na każdym akwenie. Nie wiadomo po co są ochraniane, bo to przyroda powinna 

być przed nimi chroniona. 5 kg ryb dziennie zjada każdy kormoran. 

Zadzwoniłam do Rysia D. -stoczniowca MW z Gdyni (ponad 2 lata nie widzieliśmy się) i przekonałam 

go, że powinien nas odwiedzić w Pucku. Ucieszył się z rozmowy, ale i był zaskoczony propozycją. Zapytał 

o której godzinie zamierzamy w Pucku być i obiecał że się postara, ale jeżeli przyjedzie to na krótko. 

Rok temu byłam jachtem w Pucku – prowa-

dziłam wtedy rejs szkoleniowy na Carterze „Trefl” 

z młodzieżą szkolną z Kościerzyny. Dobrze się pływa 

po własnych śladach – nie trzeba dużo myśleć. 

Wchodzimy w pławy torowe, odbijamy w lewo 

i wpływamy do portu jachtowego. Stawać będziemy 

do betonowego pirsu. Z daleka już widzę znajomą 

postać - jest Rysiu. Mówiąc szczerze nie liczyłam na 

to, że przyjedzie. Nie wiem, czy ja na jego miejscu 

przyjechałabym, będąc tak zaskoczona zaprosze-

niem. Rysiu, chociaż daleko, ale krzyczy i popędza 

nas, bo stoi tu i stoi. 

Zacumowaliśmy o godz. 18.50 i w tym momencie usłyszeliśmy cichy dźwięk naszego miecza, który raczył 

opaść na swoje miejsce. Miły dźwięk. 

Radość ze spotkania duża. Przedstawiam sobie panów, chociaż nie było to potrzebne, bo już o sobie 

niemało słyszeli. Rzuciłam się do kambuza, żeby podjąć gościa naszym kultowym bigosem i w tym momen-

cie rozleciała się nasza zejściówka do kabiny (znowu jakaś awaria!). Rysiu zaparł się, że niczego nie zje, bo 

jest po obiedzie. Przywiózł nam za to nalewkę ze śliwek. Mało było czasu na pogadanie sobie – nawet piwa 

nie wypił, ani za cudowne ocalenie – nic. Za godzinę musiał wracać do domu (autem), bo opiekuje się ma-

mą, która ma alzheimera. Umówiliśmy się, że spotkamy się ponownie na Jezioraku w Makowie, bo on ma 

tam swoją sympatię, do której czasami udaje mu się wyrwać w weekendy. Data została wyznaczona na so-

botę 21 lipca. Realna możliwość spotkania się jest, ale czy uda nam się dotrzymać terminu? 

O godzinie 19.20 wyjechał. Zrobiłam kolację i potem wzięłam się za naprawę zejściówki. Rozpadła się przez 

to, że żeby mieć lepszy podgląd do felernej windy miecza przystawiałam ją do ścianki wejściowej kabiny, 

ale nie zahaczałam na stałe. Prawdopodobnie brako-

wało jej stabilności podczas stawania na jej schod-

kach. Miałam tylko klej Vicol, który jest słabym kle-

jem, ale poszłam na skróty i nie szukałam w Pucku 

lepszego. Na jakiś czas wytrzyma. 

 Przeszłam się do toalety, sprawdziłam czy jest 

bosman, bo chciałam się zgłosić, ale nie było go. Przy 

nabrzeżu stał DAR ŚWIECIA – widzieliśmy go rano 

w Jastarni. Jego załoga była dosyć hałaśliwa, zwłasz-

cza (chyba) bosman jachtu, który wiódł jakieś opo-

wieści, bardzo chciał zwrócić na siebie uwagę i pro-

wokował nas do nawiązania rozmowy.  
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Żeglarze, którzy pływają poza swoim macierzystym akwenem zwracają uwagę na jachty, które są 

z tego samego okręgu żeglarskiego i zwyczajowo przyjęte jest wzajemne podpytywanie o różne szczegóły 

rejsu, jachtu, szukanie wspólnych znajomych. Gaduła od razu zauważył, jaką mamy nazwę portu na pawęży 

(Romanowo) i pochwalił się znajomością akwenu, ale nie znalazł w nas kompanów. Kazik miał ochotę na 

wieczorne zwiedzanie Pucka, a ja chciałam być trochę sama i w spokoju popatrzeć na mapy i zaplanować 

dalszą marszrutę.  

W ogóle, to nasza venuska wyglądała trochę śmiesznie przy tym pirsie, bo jest taką małą łódką. Staliśmy 

między przed 15-metrowym katamaranem, za którym stały 3 kutry marynarki wojennej, a 2 razy większym 

od nas DAREM ŚWIECIA. DAR nie stał tam długo – załoga nudziła się, więc zanim zaszło słońce odpłynęli. Ich 

miejsce długo nie stało puste, bo przypłynęły inne (też niemałe jachty) i wszyscy podziwiali nasze pływadeł-

ko. Zachód słońca był piękny – prawie bezchmurny i bezwietrzny. 

Środa 11 lipca.  

Ranek przyniósł nam słońce i gości – zdążyliśmy umyć się i zjeść śniadanie i zjechali do nas Ania i Mirek (sio-

stra męża ze szwagrem) z córką Karoliną i małym Zaakiem w wózku. Przebywali akurat niedaleko, bo 

w Karwii na działce u przyjaciół, więc była to znakomita okazja, żeby się zobaczyć. Zmieścili się wszyscy. 

Słońce było męczące, więc upięłam jakoś tent od słońca i kawę dało się wypić. Łódka nasza nie była akurat 

dobrze zaopatrzona w słodycze, więc zabraliśmy ich na piwo i lody do portu rybackiego. Puck jest ładny, 

więc oni mieli ładną wycieczkę, a my cieszyliśmy się ze spotkania z rodziną w takim miejscu. Wizyta nie  

      

trwała długo – na obiad goście zdecydowali się wrócić do Karwii, a my poszliśmy szukać lekarza z powodu 

moich dolegliwości ginekologicznych, które mi się pojawiły. Wymusiłam badanie w Szpitalu Miejskim, bo 

nie potrafiliśmy znaleźć przychodni lekarskiej. Pani doktor była bardzo zbulwersowana, że ominęłam pro-

cedury i domagałam się zbadania, ale ugięła się. Niczego niepokojącego nie stwierdziła i była cała zdegu-

stowana, bo bez dodatkowych badań nie mogła być pewna swojej diagnozy. Pozwiedzaliśmy jeszcze potem 

6 aptek w poszukiwaniu wycofanego, jak się okazało leku, który zapisała pani doktor i taki był finał wizyty 

u ginekologa. Jak zwykle niezawodna okazała się farmaceutka Adriana, która powiedziała, że jak przypły-

niemy do Gdyni, to ona mi przyniesie stosowne specyfiki. 

Po obiedzie, którym był dla odmiany zawekowany kurczak ze zbioru słoików z koi dziobowej poszli-

śmy na długi spacer zwiedzając wschodnią część puckiego nabrzeża. Brzeg zaczynał się plażą – był płaski, 

ale kawałek dalej był już solidnie zakrzaczony. Wody natomiast bardzo płytkie – dobre na kąpielisko, jakim 

w istocie były. Po powrocie sprawdziłam czy jest bosman, ale znowu go nie zastałam, spotkałam natomiast 
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panią D., która kiedyś prowadziła bufet w klubie „Ko-

twica”. Dawne to już się stały czasy i powspominały-

śmy je trochę. Z jej perspektywy, to był bardzo zły 

okres w jej życiu zawodowym – źle wspominała kie-

rownika biura – Hankę, oraz komandora klubu i ko-

mendanta. Uważała, że była bardzo wyzyskiwana 

przez nich, za to teraz ma jak w uchu, bo właśnie tu 

przy ośrodku OSiR prowadzi dużą restaurację. 

Tymczasem, zaczęła się zmieniać pogoda. 

Napłynęły chmury i zaczęło grzmieć. Wiatru najpierw 

nie było, ale jak się rozkręciła burza to przyszła ulewa 

i silny szkwał z zachodu i zaczął nam łódkę wgniatać w betonowy pirs. Odbijacze na szczęście wyłożyliśmy 

wszystkie, jakie były na tę burtę i zamknęliśmy się w kabinie, niepokojąc się, czy te odbijacze nie pękną-tak 

silny był napór wiatru. Gdy my wyglądaliśmy przez okna, to w tym czasie ratownicy na pontonach wypłynęli 

po 2 jachty z młodzikami, który nie wrócili z treningu do portu. Burza nie trwała długo. Jak zawierucha mi-

nęła, to wszyscy żeglarze powychodzili i oglądali burty swoich jachtów. Ratownicy wrócili z akcji, przyholo-

wując zagubionych. 

Pani D. wskazała mi bosmana, który pożyczył mi przewód elektryczny i w końcu mogliśmy podłączyć 

się do prądu, bo komputer już przestał „dychać”, a my przecież zrzucaliśmy do niego zdjęcia z aparatu foto-

graficznego. Przeanalizowałam pogodę, która już nie była taka przyjazna jak do niedawna. Następny dzień 

miał przynieść wielogodzinne opady i to od przedpołudnia. Nic innego nie pozostało, tylko wstać przed świ-

tem i czym prędzej uciekać z Pucka, póki jeszcze nie pada. Uprzedziłam bosmana, że o godz. 04 będziemy 

wypływać i że przewód po odłączeniu schowamy mu w motorówce. 

Czwartek 12 lipca  

Wstaliśmy zgodnie z planem-była szarówka, ale zanim uprzątnęliśmy koję, zwinęliśmy przewód el., wypili-

śmy kawę, zrobiliśmy poranną „higienię” i zrobiła się godzina 5.00. Port spał, a my niczym rybacy wyszliśmy 

z portu. Rano jest trochę chłodno, więc ciepło ubrani, ze sztormiakami w gotowości popłynęliśmy w swoją 

drogę. Niebo było całkowicie zachmurzone.  

 Pierwotny plan zakładał, że pójdziemy do Rewy, która 

kusiła mnie od lat – korciło mnie żeby tam wejść i zo-

baczyć jak tam jest. Żeglarskich informacji na temat 

Rewy nie ma – podejście jest możliwe jedynie dla 

mniejszych jachtów. Na zdjęciach widać tylko pomost, 

więc można tam stanąć, gdy są słabe wiatry. Nasz jacht 

spełniał warunek, aby tam wpłynąć, ale pogoda nieste-

ty nie sprzyjała. Wiało 3-40B i zapowiadało się, że bę-

dzie gorzej. Z żalem czym prędzej do Gdyni, trzymając 

się dosyć blisko brzegów, żeby chociaż popatrzeć. 

Wiało nam w plecy, więc płynęło się dobrze. Po minięciu „Głębinki”, gdy już zamajaczyła torpedow-

nia przy Babich Dołach, zboczyliśmy na nią nieco z kursu, żeby zobaczyć jak aktualnie wygląda. Kiedyś ktoś 
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miał plan, żeby zrobić z niej hotel, ale pomysł spełzł na niczym. Trochę poprawiono jej mury, ale nadal jest 

to szkielet.  

Następny punktem orientacyjnym była Formoza przy Oksywiu – obiekt wojskowy i niedaleko od niej dwa 

nieduże obszary wojskowe na wodzie z czerwonymi pławami w kształcie cygar, służącymi do kalibracji 

urządzeń na okrętach wojennych. Obszar ten należy obejść dużym kołem, ale często jest tak, że zmiana 

kursu powoduje później halsówkę, której na finiszu przed portem bardzo się nie lubi, więc jeżeli nikomu to 

nie przeszkadza, to czasami przepływa się pomiędzy tymi obiektami.  

Płynęliśmy równolegle do brzegu, zamierzając przepłynąć właśnie pomiędzy Formozą a wspomnianymi ob-

szarami. Kierunek wiatru zdążył się zmienić z SW na 

S, ale wyraźnie osłabł. Nie był dla nas korzystny, 

wymuszał na nas kurs jachtu w bezpośrednią bli-

skość wojskowych pław. Świat od tego by się nie 

zawalił – 10 minut i już nas tam nie ma, ale okazało 

się, że właśnie wtedy z portu wojennego wyszedł 

duży okręt i skierował się w te pławy. Jak to zobaczy-

łam, to zrobiłam zwrot, żeby wycofać się z tego re-

jonu, chociaż  i tak byłam w pobliżu Formozy.  Okręt 

przepłynął i popłynął dalej w kierunku Babich Dołów 

– aż się zdziwiłam po co taki duży tam płynie, ale że 

w Pucku stały już trzy wojenne kutry hydrograficzne, 

to może ten także ma jakieś zadanie, pomyślałam. No to zrobiłam zwrot i płynę do Gdyni, ale wiatr mnie 

pcha znowu w te pławy. Raptem usłyszeliśmy głośny sygnał dźwiękowy: UWAGA! – rozglądamy się, a to ten 

okręt zawrócił i znowu znaleźliśmy się na jego kursie. No to znowu zwrot i schodzimy mu z kursu. Szło nam 

trochę powoli, ale zdążyliśmy. O.K., popłynął sobie, 

ale falę zrobił nam dużą. To my znowu na swój po-

przedni kurs, a tymczasem ten drań zawrócił i znowu 

chce nas staranować.  Włączyłam wtedy UHF-kę na 16 

kanał, bo czułam że on nas może wywołać i coś nie-

przyjemnego powiedzieć. Wykrakałam -  IGRAŻKA,  

IGRAŻKA - HEWELIUSZ WOŁA. Zgłosiłam się: HEWE-

LIUSZ, HEWELIUSZ – IGRASZKA ZGŁASZA SIĘ. No i w 

tym momencie dowiedziałam się, że przeszkadzamy 

mu w kalibrowaniu urządzeń nawigacyjnych i że ma-

my wynieść się z tego rejonu, bo on tu jeszcze będzie 

pływał. Zrobiło mi się głupio - powiedziałam: TAK 

JEST!,  włączyliśmy natychmiast silnik, zwinęliśmy genuę i czym prędzej opuściliśmy zakazany teren. Zabra-

kło nam tych 10 minut żeby spokojnie opuścić ten rejon i w rezultacie straciliśmy chyba godzinę próbując 

schodzić z drogi HEWELIUSZOWI.  

Po tej akcji przez chmury przedarło słońce i zaczęło ładnie grzać, wiatr zrobił się zupełnie „nie po drodze”, 

więc już zostawiliśmy włączony silnik i popłynęliśmy do Gdyni. Zaczęłam sobie nawet wyrzucać, że uwierzy-

łam meteorologom- mogliśmy odwiedzić tę Rewę. 

Tymczasem w Gdyni nasze miejsce przy KOMANDORZE II zostało częściowo zajęte przez duży moto-

rowy ponton – musieliśmy dobić do burty KOMANDORA i po nim schodzić na ląd, bo inaczej się nie dało. 
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Przycumowaliśmy o 13.10. Dobrze, że ten opal ciągle jest w remoncie i nigdzie nie odpłynie. Ekipa 

remontowa, która coś tam mu robiła była życzliwa – pozwolili podłączyć się do prądu i nie wybrzydzali, że 

przechodzimy po nich. Poszłam do klubu do Bartka – obiecał mi koszulkę „Kotwicy”. Dostałam ją i kupiłam 

przy okazji proporczyk klubowy. Przywitałam ze Sławkiem P., który miał „oficera” i z Pawłem S., zaprosiłam 

ich na iGRAŻKĘ, gdy zaczęło grzmieć. Chmury szybko ciemniały, więc zaczęłam szybko wiązać konstrukcję 

linową na namiot. Grube krople zaczynały już na nas spadać, gdy kończyłam motać się z upinaniem namio-

tu – nie jest to takie proste. Całe szczęście, że nie poszliśmy do Rewy! Jak się rozpadało to zgodnie z pro-

gnozą -nie było końca. Jak już mamy namiot, to niech pada. 

Adriana zapowiedziała się dopiero po godz. 16-tej, bo była w pracy, więc mieliśmy czas na drzemkę, 

bo przecież wstawaliśmy w środku nocy.  

Sławek przyszedł potem do nas na piwo i był zachwycony takim sposobem spędzania czasu na eme-

ryturze - dla niego to tak właśnie emerytura powinna wyglądać. Zajęliśmy się przygotowaniem obiadu. Bar-

tek po pracy też do nas zawitał – mój bigos chyba najbardziej nas rozsławi. Umówiliśmy się, że się spotka-

my u Andrzeja Z. w Stogach, bo Bartek został poproszony do pomocy przy egzaminach. 

Adriana dotarła trochę późno - było już przed 18-tą – i była z dużym psem. Trochę był problem 

z tym psem, bo na jacht nie mógł wejść, a deszcz ciągle padał. Przywiązała go w końcu pod daszkiem han-

garu i musiał tam czekać. Przyniosła mi obiecane lekarstwa. Zrobiliśmy nasz kultowy bigos na kolację, wy-

ciągnęliśmy piwko i oddaliśmy się gadulstwu – cieszyliśmy się sobą. Nie spieszyła się - nie wiadomo kiedy 

znowu się zobaczymy, bo jej teraz też się przelewa. Urzędowaliśmy w „przedpokoju przyjęć”. 

Była już prawie godz. 21-sza, przestało padać, gdy Paca wyszedł od sąsiadów (zawartość plecaczka 

pewnie się skończyła) i zainteresował się przywiązanym psem Ady - koniecznie chciał go zaadoptować. Na-

wet zadzwonił do swojej żony, że przyprowadzi do domu ładnego psa. W tym momencie Ada zdecydowała, 

że musi interweniować – szybko pożegnała nas i wyszła ratować swojego ulubieńca, bo jeszcze trochę a zo-

stałby zabrany, pomimo że był na smyczy i przywiązany. 

      

Ledwie moja przyjaciółka poszła, do Gdyni przypłynął JANECZKĄ 2 Maciek . Miał na pokładzie jakąś 

dalszą rodzinę, która poszła „w miasto”, więc on odszukał nas i przyszedł w odwiedziny. Było już trochę 

późno, ale cieszyliśmy się ze spotkania, bo ostatnio widzieliśmy się w Górkach. Dobrze, że mamy ten na-

miot, bo w taką pogodę jak dziś trudno byłoby gnieździć się w ciasnej kabinie z gośćmi. 

Dzień skończył się dla nas bardzo późno w nocy. 

Piątek 13 lipca. Pospaliśmy dziś dłużej. Pogoda na razie dobra-słońce i wiatr SW 4-5. Trochę zmarudziliśmy 

czas i w końcu o 12.00 wypłynęliśmy. Genuę zarefowaliśmy. Jacht płynie znakomicie. Zamierzałam już pły-
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nąć na Stogi do Yacht Klubu Północnego, ale nasz hals wynosi 1500 – to akurat Sopot. Skoro przypadek tak 

zrządził – płyniemy do Sopotu. Gdy tak płynęliśmy, to pomyślałam ze smutkiem (bo dzisiaj kończyliśmy nasz 

pobyt na Zatoce), że nie udało się nigdzie spotkać Romka G., zwanego przez Darka Kaczorem. Umawialiśmy 

się na wspólne pływanie już rok temu, jak zwodował swojego „siatka”, a tymczasem nawet jedno spotkanie 

nam nie wyszło. Zadzwoniłam do niego, żeby mu to uświadomić, a on mi oświadcza, że właśnie jedzie z ko-

legą na swój jacht i że spotkanie jest jednak możliwe. Ucieszył się, że będziemy w Sopocie, bo on miał za-

miar w tym rejonie się pokręcić. No to umówiliśmy się, że za jakieś 2 godziny będzie to możliwe.  

Telefon od Wojtka z jachtu BRAVO, który planował w dniu dzisiejszym wypłynąć z Bydgoszczy 

(umówiliśmy się na spotkanie gdzieś na trasie): melduje, że założył obóz na jakiejś wiślanej mieliźnie. Woda 

w Wiśle spadła o 60 cm i co rusz zaliczają przymusowe postoje. Tym razem chyba poczeka do jutra – może 

woda się podniesie - Wojtek był spokojny i nawet żartował. Zdenerwowałam się: – Nie zostawaj tam Woj-

tek, bo możesz się wcale nie odkopać! Po godzinie złożył mi kolejny meldunek: udało się - zszedł z mielizny 

i płyną dalej. 

Na wysokości Chełmna weszli na kolejną trudną mieliznę, a gdy udało się w końcu zeszli, to miecz 

mu się nie opuścił. Podjął decyzję, że wpłyną do bazy remontowej żeglugi, która znajduje się na przeciw-

nym brzegu i tam zajmą się mieczem. 

Przejście z Gdyni do Sopotu zajęło nam 2 godziny. Przy pirsie północnym stoją 4 duże „Delphie” – 

stajemy za nimi.  Dawno temu tu byłam. Marina w Sopocie kilka lat była w budowie i dopiero od ub. roku 

jest otwarta. Poszliśmy do bosmana – okazało się, ze stoimy w zbyt reprezentacyjnym towarzystwie i mu-

simy się przenieść w Y-bomy. 4 godz. postoju kosztuje 15zł, ubikacje – 2 zł. 

Dziś firma Delphia ma swoje święto, ponieważ 

właśnie jacht POLSKA MIEDŹ z Tomkiem Cichockim 

wrócił ze swojego wokółziemskiego rejsu. Była to 

znakomita okazja żeby się pokazać i Delphia z tego 

powodu reklamuje swoje jachty, keję ustroiła bane-

rami i planszami z opisem trasy rejsu tego jachtu 

i projektami na przyszłość. Oficjalne przywitanie 

Tomka musiało odbyć się chyba godzinę temu, bo 

jeszcze kręciły się hostessy. Widzieliśmy go przez 

moment z jakimiś gośćmi, którym pokazywał wnętrze 

jachtu - szybko zniknęli z pola widzenia. Nie czekali-

śmy aż wyjdzie, bo byliśmy zaskoczeni jego obecno-

ścią i tak z marszu nie mieliśmy odwagi zagadać do niego – poszliśmy popatrzeć jak zmienił się „Monciak”. 

Znowu zadzwonił Wojtek. Stoją przy jakiejś barce. Mają słońce, podoba im się tam i będą się napa-

wać spokojem do poniedziałku. Dziś jest piątek,  po robocie i dopiero w poniedziałek wrócą pracownicy 

i będzie można podnieść na dźwigu jacht, żeby zająć się mieczem. Super! Dobrze, że mnie to nie spotkało, 

bo nie potrafiłabym być taka spokojna. 
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Piękny jest ten deptak i dużo się zmieniło od ostatniego razu, gdy tu byłam. Uświadomiłam sobie, że 

wielokrotnie tu przypływałam w przeszłości, ale rzadko wychodziłam na ul. Monte Cassino. Załoga dosta-

wała czas wolny na godzinę, a ja wolałam zostać na molo i mieć na oku jednostkę, bo stanie przy nim rzad-

ko dobrze robiło jachtom. Zagrożona była burta jachtu, gdyż z powodu „martwej” lub żywej fali wyskakiwa-

ły odbijacze.  

Byliśmy oczarowani odnowioną architekturą, pięknym Domem Zdrojowym, hotelami, życiem ulicy. 

Poszliśmy głównym deptakiem aż za wiadukt kolejowy. Odwiedziliśmy przy tej okazji galerię malarstwa 

współczesnego, przed molo spotkaliśmy Wojciecha Cejrowskiego, który na boso sprzedawał swoje książki 

i koszule, obejrzeliśmy stragany z bursztynami. Pozwoliliśmy sobie na godzinę spaceru i niestety trzeba by-

ło wrócić na jacht, bo czas uciekał, a my zamierzaliśmy przecież płynąć do Stogów . 

 Wypłynęliśmy o godzinie 16.45 bardzo zadowoleni z tego postoju w Sopocie. Mijaliśmy po drodze grupy 

trenujących młodych żeglarzy obojga płci na dziwnych małych, kolorowych pływadłach, przypominających 

trochę windsurfing z fokiem - pływali na tym w duecie na stojąco.  Były to jakieś kluby sportowe sopockiej 

mariny. Było ich tak dużo, że trudno ich było ominąć, ale jakoś się wydostaliśmy z tego mrowia. 

Zadzwonił Romek – minął już Brzeźno i zmierza w kierunku Sopotu. Na początku nie mogliśmy się wzajem-

nie wypatrzeć, ale ja pierwsza go zaoczyłam no i w końcu znaleźliśmy się. Świetna sprawa tak się spotkać na 

środku wody. Zwinęliśmy swoje foki, wyłożyliśmy odbijacze na burtę, unieruchomiliśmy kadłuby cumami 

i tak zespoleni rozpoczęliśmy życie towarzyskie, zwiedzając wzajemnie swoje jachty. Wyciągnęliśmy z baki-

sty gościnne piwo i przeszliśmy na AQUARELĘ. Jacht jest tej samej długości co nasz, ale ma zupełnie inaczej 

rozwiązane wnętrze. Przede wszystkim jest to jacht morski kilowo-mieczowy, ale z wysoką kabiną, w której 

się stoi. Nawet kingston miał. Burta czarna, kabina wiśniowa, pokład drewniany i piękne żagle koloru bru-

natnego – wygląd bardzo szlachetny. Kadłub zbudowany jest z siatko-betonu, co zwiększyło mu wagę o 1 

tonę (dało się zauważyć inną amplitudę kołysania się na fali niż naszego Venusa). Romek bardzo dziwił się, 

że można tak się przywiązać do innego jachtu i w ten sposób pływać. Potem przeszedł do nas i podziwiał 

naszą iGRAŻKĘ, a jego kolega Zbyszek pilnował niby pilnował steru.  Jachty w tym czasie robiły co chciały, 

a przede wszystkim za szybko płynęły i trzeba było w końcu zdecydować gdzie one mają płynąć. 

Zrobiła się już godzina 17.40 i Romek zaproponował, żeby popłynąć do jego klubu - Polskiego Klubu 

Morskiego w Twierdzy Wisłoujście i tam sobie spokojnie porozmawiać i wypić kawę. Zobowiązał się, że za-

łatwi nam postój i zostaniemy tam do rana. No to popłynęliśmy za nim -w Stogach będziemy jutro. Propo-

zycja Romka była niespodziewanym prezentem od życia, bo Twierdza Wisłoujście była moim niespełnionym 
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marzeniem. Ilekroć przepływałam koło niej, płynąc do Mariny-Gdańsk zawsze o niej myślałam i zastanawia-

łam się jak tam jest. W tym klubie zaczynał swoje żeglarstwo Romek Paszke. Nie potrafiłam sobie wyobra-

zić, jak w tej fosie mogą zmieścić się jachty, bo od strony Kanału Portowego nie było ich widać.  

Wpłynęliśmy bardzo wąskim wejściem-fosą Bastionu 

Artyleryjskiego (od strony zachodniej twierdzy). Stały 

tam jachty w większości mniejsze niż 8 m, dziobami do 

wąskiego pomostu, wzdłuż zewnętrznego brzegu fosy. 

Pomiędzy rufami jachtów a szańcem twierdzy został 

wąski pas wody, po którym 2 jachty (wpływający 

i wypływający) z trudnością mogły się minąć. Kilka sta-

nowisk przy pomoście miało Y-bomy i Romek był tym 

szczęściarzem, którego jacht stał w takim miejscu. 

Wpłynąć wpłynęliśmy, ale gdzie tu zacumować?! Żad-

nego wolnego stanowiska nie było. W tym klubie (jak 

powiedział Romek) nie pływa się, ale się jest - nie o to 

chodzi by „złapać króliczka, ale żeby go gonić”. Wg jego obserwacji regularnie pływających jachtów jest 4, 

a reszta stoi przy pomoście. Zgłosił bosmanowi nasze przybycie (klub ma bosmana w ładnym parterowym 

drewnianym domku), a my stanęliśmy w poprzek za rufami 3 jachtów, zagradzając im możliwość wyjścia 

z portu. Jakoś się przywiązaliśmy do tych jachtów, a po jednym motorowym mogliśmy zejść na ląd. Romek 

ucieszył się, że tak zgrabnie sobie poradziliśmy i zapewnił nas, że od początku sezonu żaden z tych jachtów 

jeszcze nie pływał i z pewnością nie popłynie – stoimy dobrze. Ja czegoś podobnego jeszcze nie widziałam, 

żeby w taki sposób parkować jachtem, ale tu nikt nie przejmował się takimi drobiazgami. Całe szczęście, bo 

już było po 19-tej i gdzie mielibyśmy się szwendać po 

nocy z oświetleniem ze zniczy?  

Gdy nam już udało się zejść na ląd Romek 

oprowadził nas po swoim klubie. PKM to najstarszy 

morski klub jachtowy, założony w 1922 roku (YKP 

w 1924 r.), ale mało dbający o swój wizerunek.  

Brzegi porastają chwasty wysokie go pasa i trzciny, 

teren zaniedbany, budynek klubowy zniszczony 

i opuszczony, brak sanitariatów. Cały klub sprawia 

wrażenie jakby czas tu się zatrzymał 25 lat temu. Jest 

hangar na remontowane jachty, w którym amator-

sko buduje się jachty-cudaki, które nigdy nie zejdą na 

wodę. Jedyny „punkt czerpania wody” znajduje się w sterczącej 1 m z ziemi zardzewiałej rurki z kranem, 

a zamiast WC postawione były dwie TOI-TOI-ki. Nie do wiary, że takie miejsce mogło się uchować w tak 

szacownym miejscu! 

Zabraliśmy w reklamówkę płyny i prowianty, bo Romek wpada na jacht zwykle na krótko i nie zao-

patrzył go na wypadek gości. Zademonstrował nam za to swój podwieszany do bomu stół kokpitowy (po-

mysł ukradł Charlie Chaplinowi), który miał tę zaletę, że nie miał nóg, które na małych jednostkach pozba-

wiają swobody poruszania się biesiadnikom. Innych zalet nie miał, bo instalowanie go było wyższą sztuką 

i była to raczej wada tego stołu. Wieczór był sympatyczny Romek zabawiał nas i kolegę anegdotami nt. tu-

tejszych zwyczajów członków PKM-u. Bardzo się cieszył, że popadł w takie towarzystwo, w którym bardziej 

ceni się oryginalność myśli technicznej niż osiągnięcia żeglarskie. Jego jacht uchodzi za ciekawostkę szkutni-
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czą, dlatego znalazło się tu dla niego miejsce i do tego przy Y-bomie, a bo opłaty są niewielkie (bo prawie 

nie ma za co). 

Gdy zapadły ciemności koledzy pożegnali się 

i pojechali do swoich domów, my poszliśmy na spacer 

zwiedzić okolice twierdzy. Paliły się latarnie, więc 

można było się tam swobodnie poruszać. PKM posa-

dowiony był po zachodniej stronie fortyfikacji pomię-

dzy fosą wewnętrzną a zewnętrzną. Od strony 

wschodniej znajduje się klub Uniwersytetu Gdańskie-

go, a od wschodniej – policja wodna. Doszliśmy do 

mostu zwodzonego i bramy wejściowej twierdzy. Po-

stanowiliśmy rano koniecznie ją zwiedzić. Wróciliśmy 

do siebie – dzień był udany, bogaty w wrażenia – czas 

spać.  

Sobota 14 lipca. Obudziło nas słońce i odgłosy życia 

na przystani. Zjedliśmy śniadanie i już mieliśmy iść 

do Twierdzy, gdy na nasze nieszczęście przyjechał 

właściciel jachtu Nash, którego całkowicie zastawi-

liśmy. Pierwszy raz pojawił się tutaj po zwodowa-

niu w maju swojego jachtu i postanowił popłynąć 

na Zatokę. Jacht wymagał przygotowania go do 

wypłynięcia, więc razem ze swoim załogantem 

przygotowywali łódkę. Trwało to jednak ponad go-

dzinę Nie przejmował się wcale, że jesteśmy dla 

niego przeszkodą – wiedział, że musimy go wypu-

ścić. W tych okolicznościach musieliśmy przestawić 

naszą łódkę, ale nie było gdzie. Uczepiliśmy się do drugiego jachtu motorowego na tyle, żeby wypuścić 

Nasha, po czym zajęliśmy jego miejsce. W twierdzy byliśmy dopiero o godz. 10.30. Tam się okazało, że mo-

żemy ją zwiedzić z przewodnikiem. Bilety były tanie – dla emerytów po 5 zł, więc bardzo nam to odpowia-

dało. Twierdza w dużym stopniu została odrestaurowana - byliśmy nią zachwyceni. Zwiedzanie zaczęliśmy 

od wejścia na wieżę, która niegdyś służyła jako latarnia morska, a później jako wieża obserwacyjna. Młody 

przewodnik bardzo interesująco opowiadał o historii tej warowni, pokazywał gdzie co jest i czego już nie 

ma. Byliśmy wewnątrz Bastionu Artyleryjskiego, oglądaliśmy Wieniec Twierdzy i kazamatę (przez okno). 

Zwiedzanie trwało godzinę i byliśmy bardzo usatysfakcjonowani tą wycieczką. 

Wróciliśmy na swój jacht, coś szybko zjedliśmy i godzinę później przepływaliśmy obok Mewiego 

Szańca, o którego historii opowiadał nam dopiero co przewodnik. O 13-tej byliśmy już na Zatoce. Przez ten 

czas niebo zagęściło się od chmur. Prognoza pogody nie była dobra i czułam, że możemy nie zdążyć uciec 

przed jej załamaniem się. Mogliśmy do Stogów popłynąć Martwą Wisłą – byłoby szybciej i bezpieczniej, ale 

Kazik powiedział, że to niehonorowo płynąć z położonym masztem, więc zaryzykowałam.  Wiatr wiał 

czwórką ciągle od południa. Na razie pasowało nam to, bo płynęliśmy baksztagiem, ale później, gdy minie-

my Port Północny, to będziemy płynąć na południe i zacznie się halsowanie. Fale już wybudowały się i po-

dziwialiśmy dzielność naszej łódeczki. Chmury robiły się coraz ciemniejsze i wiatr tężał. Ubraliśmy się już 

odpowiednio na wypadek deszczu i mknęliśmy po falach z wiatrem. W końcu minęliśmy pławy toru podej-
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ściowego do Portu Północnego, widać już było wschodnią kardynalkę, więc złożyliśmy się do Górek. Teraz 

sytuacja zupełnie się zmieniła-trzeba było od razu zmniejszyć foka, bo zrobił się duży przechył – halsujemy 

się. 

 Na wodzie nie jesteśmy sami - zaczęły nas mijać jachty, które pędziły do Górek, żeby uciec przed za-

powiadanym silnym wiatrem i deszczem. A my zgubiliśmy bosak – zabrakło wyobraźni, żeby go porządnie 

przywiązać. Zaczęło się łowienie go. Podejść zrobiliśmy chyba 10. Wysokie i długie fale, wiatr i nasze relingi 

nie sprzyjały nam, ale w końcu mamy go (!). Załogi jachtów pewnie dziwiły się, co my tak kręcimy się wokół 

swojej osi. Odzyskanie bosaka poprawiło nasze morale, więc zadowoleni z siebie wróciliśmy do halsówki do 

Górek. Manewry te bardzo nas odsunęły od celu i tro-

chę zaczęłam się obawiać, czy zdołamy tam dopłynąć 

przed nocą. Zwinęliśmy całkowicie foka, bo przechyły 

były za duże, ale wiatr przybierał cały czas na sile 

i ciężko było robić zwroty. Jedynym rozwiązaniem jest 

zrzucić grota i płynąć na samym foku. Włączyliśmy sil-

nik, a Kazik poszedł do masztu i zaczął mocować się 

z żaglem. Napór wiatru nie pozwalał na jego ściągnię-

cie. Przy tym wietrze silnik nie pracował tak wydajnie 

i trudno było jacht utrzymać na kursie pod wiatr. Kazik 

walczył z żaglem, aż zerwał pełzacz, ale ściągnął go. 

Wyłączyliśmy silnik, bo baliśmy się żeby się nie zatarł. 

Rozwinęłam kawałek foka i na takiej chusteczce popłynęliśmy. Jacht się wyprostował, płynęliśmy spokoj-

niej, ale zwroty trzeba było robić przez rufę, bo przez sztag nie wychodziły. Każdy taki zwrot, to trochę nas 

cofało, ale i tak zdziwiona byłam że dosyć szybko płyniemy. Zbliżaliśmy się do pławy torowej przed Portem 

Północnym - tyle pływania, a my w punkcie wyjścia. Obawiałam się że nas na nią zdryfuje, więc odpadłam 

od kursu (wcale nie było to łatwe, bo jacht ostrzył) i w tym momencie łódka znalazła się w półwietrze, który 

gwałtownie ją przechylił. Usłyszałam głośny upadek czegoś w achterpiku – to z półki spadł zbiornik paliwa. 

Nie daj Boże, żeby paliwo się wylewało do bakisty! Jak już minęliśmy tę pławę, zaczęliśmy wyciągać zbior-

nik. Dwie osoby przy naszym sterze, to o jedną za dużo. Uniosłam rumpel do góry, żeby Kazik mógł unieść 

pokrywę achterpiku i dostać się do zbiornika, a następnie wstawić go na swoje miejsce. Rumpel w takim 

położeniu nie pozwalał na sterowanie, więc była to długa chwila pełna stresu - miałam wrażenie, że trwało 

to wieki. Sprawdziliśmy czy silnik się włączy – nie włączył się. No to klops (!). 

Zadzwonił Maciek, bo czekał na nas. Zaniepokoił się  i pytał jak nam pomóc. Co tu pomagać! Powoli, 

ale płyniemy-powiedziałam. Silnika nie daje się włączyć, ale i tak przy tych falach nie jest to wskazane. 

Z każdym halsem zbliżaliśmy się jednak do Górek. Fale troszkę się zmniejszyły i wiatr też jakby słabszy- 

zwiększyliśmy foka. Główki portu już majaczą zielenią i czerwienią, ale są ciągle daleko.  

Jakiś jacht wyszedł z Górek – coś się komuś pomyliło- w taką pogodę siedzi się w porcie. Jacht dosyć 

szybko płynął z wiatrem i okazało się, że to JANECZKA 2 – Maciek postanowił że będzie nam asystować na 

wszelki wypadek. Świetna jest jego łódka. Płynął też tylko na genule, a krążył przy nas tak swobodnie, że 

trochę zazdrościłam mu jej. Rozwinęliśmy do końca foka. Sprawdziliśmy jeszcze raz czy silnik daje się włą-

czyć – chodzi. Zwycięstwo! Opuściłam go maksymalnie do dołu i popłynęliśmy na wspomaganiu. Teraz już 

poszło dużo szybciej. Zaczęło padać -dopiero. Zwinęliśmy foka. Ląd osłania od wiatru i fal, więc za parę 

chwil mijamy główki Górek Zachodnich. Jest 18.40 – jesteśmy już między pławami torowymi koło kamien-

nego falochronu. 
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Pierwszego dnia jak wpłynęliśmy na Zatokę płynęliśmy do Gdańska 2 godziny. Dzisiaj był powrót - 5 

i pół godziny trwało przepłynięcie tego samego dystansu. 

Tu jest już inna rzeczywistość - woda zupełnie prosta. Za to czarna chmura, która nad nami zawisła 

zaczęła wylewać na nas hektolitry wody. Błyskawice, gromy i ściana wody – ledwo widzę pławy. A tak blisko 

już było do portu w „Neptunie”, gdzie moglibyśmy przeczekać burzę. Nie trwało to jednak długo. Na wyso-

kości Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej deszcz się skończył. Maciej podpłynął do nas i zachęcił, żeby jednak od 

razu popłynąć do Stogów, bo nigdy tam nie był. Czemu nie? Złożyliśmy szybko grota, wziął nas na hol, bo 

nasza prędkość była dla niego zbyt mała i popłynęliśmy tam. Burza oddalała się szybko. Wiatr jednak cały 

czas był dosyć silny i do tego przeciwny (W). Od „Neptuna” do YK „Północnego” jest odległość 3 Mm – pły-

nie się Martwą Wisłą godzinę pomiędzy pławami torowymi. Zadzwoniłam do komandora klubu – Andrzeja 

Z. i zaawizowałam nas. Ucieszył się, zaprosił i uprzedził, że w budynku klubowym odbywa się aktualnie we-

sele, ale nie mamy się tym przejmować i swobodnie korzystać z sanitariatów i pryszniców. Bardzo nam to 

odpowiadało, bo musieliśmy przede wszystkim rozwiesić gdzieś przemoczone ciuchy. Gabaryty naszej 

iGRAŻKI nie pozwalały zupełnie na suszenie ubrań. Brakowało nam także kąpieli – ostatni raz kąpaliśmy się 

2 dni temu w Gdyni. Byliśmy już w kiedyś „Północnym” kiedyś, więc wiedzieliśmy jak tam jest dobrze. 

Najpierw trzeba było zacumować. Wiatr bardzo utrudniał manewry, zwłaszcza, że wiał centralnie 

w lewą burtę. Wypatrzeliśmy jedno miejsce dla siebie – stanęliśmy dziobem do nabrzeża, od rufy łapiąc się 

bojki. Manewr udał się za pierwszym podejściem. Gorzej miał Maciek – jego jacht jest znacznie większy 

i cięższy, a ona sam, więc nie wszystko może dobrze mu wyjść. Najpierw stanął przy głównym pomoście, 

ale bosman zażyczył sobie, żeby opuścił to miejsce, bo tam przypłynie w nocy załoga jakimś większym jach-

tem, a to jest jedyne takie miejsce na większe jednostki. No więc musiał wpłynąć pomiędzy inne trochę 

mniejsze jachty tak samo jak my, łapiąc się bojki od rufy. Tu już sytuacja bardzo się skomplikowała, bo 

boczny wiatr spychał JANECZKĘ na sąsiedni jacht zanim byliśmy w stanie odebrać jego cumę. Maćkowi bra-

kowało załoganta, a niełatwo z lądu było mu pomóc. Daliśmy jednak radę i JANECZKA 2 stanęła na cumach. 

W końcu można było zrobić obiadokolację, wznieść właściwy toast i wypić gorąca herbatę. Skorzy-

staliśmy z kuchni na terenie klubu, żeby nie męczyć się z „pichceniem” u siebie i złożyliśmy życzenia Młodej 

Parze. Później przenieśliśmy się do Maćka, bo u niego było jednak przestronniej. Weselnicy byli bardzo mili 

– potraktowali nas ciastkami tortowymi, także końcówka tego trudnego dnia była bardzo przyjemna. Ciast-

kami zajęliśmy się u Maćka i trunkiem też. Maciek jeszcze rzutem na taśmę zaopatrzył mnie w swojego za-

pasowego GPS-a –weź, może Ci się przyda - powiedział. Zamknęliśmy w końcu naszą „zatokową pętlę - Za-

toka najwyraźniej nie chciała nas wypuścić.  

Niedziela 15 lipca. Od rana duży ruch w klubie. Po we-

selu nie było już prawie śladu, za to przyjechali kur-

sanci na egzaminy i egzaminatorzy. Pierwszy był ko-

mandor – jako gospodarz podjął nas kawą. Przedsta-

wiłam mu Maćka (Kazika już znał). Pogadali na temat 

Regat Samotników ze Świnoujścia wokół Bornholmu, 

w których Andrzej pierwszy raz weźmie udział i że tam 

się spotkają. Potem wrócił JANECZKĄ do „Neptuna”, 

bo się umówił z jakąś znajomą, a my poszliśmy w ulu-

bionej „Biedronce” zrobić solidne zaopatrzenie na 
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jacht na kolejny etap rejsu. Wzięliśmy specjalną dwukółkę do wożenia ciężarów i całe szczęście, bo zakupy 

zrobiliśmy takie duże, jakbyśmy mieli swoje auto w dyspozycji, a „Biedronka” była daleko od portu. 

Na wodach Zalewu będziemy kupować tylko chleb, masło i nabiał. Podejrzewaliśmy (i słusznie), że 

na tamtych terenach możemy nie spotkać marketów czy dyskontów.  

Upchnęliśmy ten towar na jacht i poszliśmy się poże-

gnać z Andrzejem. Przyjechał do klubu Bartek H.– zdą-

żyliśmy jeszcze porozmawiać i porobić jakieś plany na 

zimowy obóz narciarski.  Bartek zaproponował mi, 

abym została komendantem obozu narciarskiego szkół-

ki żeglarskiej. Pracowałam kiedyś na kilku obozach mo-

jego Klubu Narciarskiego jako wychowawca, ale to były 

inne czasy. Nie spodobał mi się ten pomysł, bo nie mia-

łam stosownych uprawnień. Całe szczęście, że właśnie 

rozpoczął się egzamin na sternika jachtowego i Bartek 

musiał udać się do Sali egzaminacyjnej, bo gadalibyśmy 

za długo.  

O godzinie 11.40 ruszyliśmy w drogę do Przegaliny. Wiatr wiał z zachodu, w rufę - popłynęliśmy na 

samej foku.  Gdy już byliśmy koło Neptuna (12.25) pomachaliśmy Maćkowi, który nas zauważył - spieszyli-

śmy się już na otwarcie mostu pontonowego w Sobieszewie. Rozpoczęliśmy III etap naszego rejsu. 

Podsumowanie II etapu: Nasz pobyt na Zatoce wynosił 8 dni. Odwiedziliśmy 10 portów/marin: Górki Zach., 

Gdańsk-Motława (na chwilę), Gdynia (dwukrotnie), Jastarnia, Kuźnica, Puck, Sopot, Gdańsk-Twierdza, 

Gdańsk-Stogi. Dystans „pętli Zatoki” wyniósł ~120 Mm. Prawie codziennie była jakaś burza z deszczem, ale 

nie były uciążliwe – było ciepło. Mocniejsze wiatry pojawiły się od Pucka, ale wtedy płynęliśmy z wiatrem. 

Mieliśmy okazję sprawdzić dzielność iGRAŻKI podczas prawie sztormowej pogody na pozornie krótkim od-

cinku od Portu Północnego do Górek: sztormowaliśmy się na wiatr parę godzin przy wietrze 6-70B i towa-

rzyszyły nam jakieś przygody. Gdyby nam wiało w rufę, to przebylibyśmy ten dystans w ciągu 1,5 godziny. 

Łódka spisała się znakomicie, ale lepiej nie mieć żadnych powodów, aby przy takiej pogodzie otwierać ach-

terpik i próbować czegoś tam szukać. Stoczniowe Venusy nie mają achterpika i jest to uzasadnione. Częste 

spotkania ze znajomymi sprawiły, że czuliśmy się tam jak u siebie na Zalewie Koronowskim. 

***** 
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III AKWEN – Zalew Wiślany 

 

 Żeby się dostać na Zalew Wiślany trzeba podpłynąć 3 Mm Wisłą pod prąd do śluzy na Szkarpawie 

„Gdańska Głowa”. Dalej szlak prowadzi rzeką Szkarpawą i w miejscowości Rybina rozwidla się: w lewo pły-

nie się Wisła Królewiecką do Zalewu w okolice Kątów Rybackich i w prawo do miejsca na Zalewie skąd bliżej 

jest do Elbląga. Jest to dystans, od Sobieszewa licząc, ok. 40 km i jest możliwy do pokonania w ciągu jedne-

go dnia. Nigdy nie pływałam jachtem po Zalewie i czułam się teraz niepewnie. Pływanie po morzach do nie-

znanych miejsc było dla mnie zawsze wyzwaniem – czułam się wtedy jak ryba w wodzie i nawet nocą 

wchodziłam do portów. Natomiast Zalew ze swoimi małymi głębokościami i słabym oznakowaniem nie bu-

dził we mnie entuzjazmu. Jest to jednak kawał wody i czas wielki zlikwidować tę białą plamę. 

 Most w Sobieszewie powinien zostać otwarty o godz. 13.00 albo o innej dowolnej godzinie o ile 

zbierze się przed mostem co najmniej 10 jednostek. Gdy przypłynęliśmy na miejsce to już trochę jachtów 

żaglowych i motorowych kręciło się tam oczekując na otwarcie.  

      

Nikt na kotwicy tam nie staje, bo kotwice nie trzymają, więc można się poczuć trochę jak na rega-

tach przed startem. Czekaliśmy krótko – może 10 minut, bo za nami przypłynęły jeszcze 2 jachty - opadły 

szlabany na drodze dla samochodów i  most się otworzył. Łodzie szybko ruszyły. Nie wszystkie wychodziły 

na Wisłę - niektóre zatrzymywały się w przystaniach po drodze, ale wszystkim się spieszyło, ponieważ most 

się otwiera na 5 minut.  
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Półtorej godziny później spotkaliśmy się z pięcioma jednostkami w śluzie Przegalina. Było nas 4 jach-

ty żaglowe i 2 motorowe. Śluzowanie odbyło się szybko, most zwodzony przy śluzie podniósł się natych-

miast i już byliśmy znowu na naszej Wiśle. Poczułam małe wzruszenie, jak to przy ważnych chwilach – wła-

śnie zmierzaliśmy w kierunku Zalewu Wiślanego. 

Wisła była spokojna. Płynęliśmy na silniku i na foku – silny wiatr nam sprzyjał – wiał od rufy. Wszystkie jach-

ty popędziły, żeby zdążyć się prześluzować na Gdańskiej Głowie. My płynęliśmy na końcu. O godzinie 15.40-

tej wchodziliśmy do śluzy. 

 Śluza była tradycyjna – żadnych nowinek 

technicznych. Po opuszczeniu jej znaleźliśmy się 

w całkowicie odmiennej scenerii: niezbyt szeroka 

rzeka, pozbawiona nurtu, porośnięta przy brzegach 

zaroślami, trzcinami i nenufarami – inny świat. 

Brzegi są obwałowane i zasłaniają widoki. Zaraz za 

śluzą widać było zabudowania wsi, ale szybko się 

oddaliły i została tylko zieleń roślin i wody. Prze-

strzeń zawęziła się do szerokości Szkarpawy (w naj-

szerszym miejscu ma 125 m).  Jachty, które opuściły 

śluzę śpieszyły się nadal, bo dosyć szybko nam 

zniknęły, a my spokojnie, na ekonomicznych obrotach popyrkaliśmy w tym samym kierunku. Pół godziny 

później spotkaliśmy wszystkie przed ładnym, nowym mostem zwodzonym w Drewnicy. Jego otwarcie miało 

nastąpić o godzinie 16.45 – to prawie 1,5 godziny czekania (!). Stanęliśmy wobec tego przy nowym, pływa-

jącym pomoście dla jachtów z deskami frezowanymi przeciwpoślizgowo.  

Most i pomosty były jedną inwestycją i stanowiły część wdrożonego projektu unijnego pn. Pętla Żuławska. 

W ramach tego projektu wiele miejscowości, które znajdują się na wodnym szlaku turystycznym Żuław 

otrzymało nowe mariny, mosty zwodzone, pomosty, bojki cumownicze, a na Szkarpawie i Wiśle Królewiec-

kiej podniesiono linie wysokiego napięcia. Teraz z Gdańska-Górki na Zalew płynie się nie składając masztu. 

 Wzięłam się za przygotowanie obiadu – dziś kambuz serwował kurczaka (oczywiście ze swojego sło-

ika). Pomimo wiejącego wiatru było gorąco. Słońce akurat świeciło mi prosto do kabiny. Może wyszlibyśmy 

na zewnątrz, ale akurat w tym czasie na nabrzeże, w bezpośrednie sąsiedztwo pomostu zeszła się grupa 

młodzieży płci mieszanej i bardzo hałaśliwie się zachowywała. Ich język pozostawiał do życzenia… W takiej 

wsi jak Drewnica nie ma wielu atrakcji i być może elementem spotkań towarzyskich jest obserwacja ruchu 

na wodzie. Moglibyśmy odpłynąć stamtąd i stanąć na kotwicy, ale łudziliśmy się, że ich nogi rozbolą i pójdą 

sobie. Nas na pewno by rozbolały, a ich niestety nie. Kazikowi to właściwie za bardzo nie przeszkadzało –

w każdej pozycji i sytuacji potrafi pochrapać. 

Most w końcu się otworzył. Jachty ruszyły „z kopyta”, a my znowu swoim rytmem. Trzeba było tylko 

kontrolować śrubę silnika, bo od czasu do czasu nabierały się na nią jakieś rośliny. Po dwóch i pół godzinie 

monotonnego płynięcia dotarliśmy do Rybiny. Zwiastunem tej miejscowości był na stałe otwarty most ob-

rotowy kolejki wąskotorowej. Za niedługo woda się rozdwoiła na 2 szlaki (Szkarpawy i Wisły Królewieckiej) 

i zobaczyliśmy w malowniczej scenerii zachodzącego słońca most zwodzony i budynki mieszkalne po obu 

stronach mostu. Popłynęliśmy w kierunku mostu. Rybina także posiadała porządny pomost dla oczekują-

cych na jego otwarcie. Przylegał on bezpośrednio do ładnie utrzymanego parku, który był posadowiony na 

cyplu, rozdzielającym drogi wodne. Operator mostu był skłonny go podnieść i przepuścić nas, ale nam spo-
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dobało się tu i uznaliśmy, że czas odpocząć - była godz. 19.20. Od godziny 11-tej byliśmy w drodze, więc już 

wystarczy słuchania dźwięków silnika. 

      

Przy pomoście stał duży jacht motorowy BLUE-K, który śluzował się z nami w Przegalinie i Gdańskiej 

Głowie. Para, która nim przypłynęła wcześniej zajęta była grillowaniem. Na nasz widok przyszli przeprosić 

za dym i zapachy. Zdumieliśmy się tak uprzejmym zachowaniem. Zanim zdążyliśmy zrobić sobie kolację nasi 

sąsiedzi przynieśli nam po kiełbasce, oświadczając, że mieli wyrzuty sumienia z powodu tych zapachów, 

które do nas docierały. Zrobiliśmy sobie także kolację, okraszając ją szklaneczką wina. Sąsiadom także je 

zanieśliśmy w naszych plastikowych kryształach. Chyba mieli oni chęć na towarzystwo, bo od razu nas za-

prosili na pokład i zrobiło się z tego bardzo sympatyczne spotkanie.  

Jacht luksusowy - pływający dom – miał wszystkie jego urządzenia i wygody. Siedzieliśmy na górnym 

pokładzie, którego liczne kanapy pokryte były białymi eko-skórami. Jego właściciele są mieszkańcami Śliwic, 

a jacht na stałe stoi w Gdańsku. Wino w szklaneczkach szybko się skończyło, więc nasi gospodarze zaczęli 

nas częstować brandy - małżeństwo: Justyna i Staszek, dwójka dzieci – studentów. Tylko tyle z luźnej roz-

mowy dowiedzieliśmy się na ich temat.  On często konferował przez telefon na jakieś biznesowe tematy, 

ale o nic nie zapytaliśmy. Po samym jachcie widać było status gospodarzy i nasz status także. Rozmawiali-

śmy na różne obojętne tematy: sytuacji gospodarczej, żeglarstwie, o naszych jachtach, o trasie na Zalew 

Wiślany. Kazik nareszcie mógł się nareszcie wykazać – w tematach ogólnospołeczno-gospodarczych czuje 

się jak ryba w wodzie. Żeglarstwo to moja działka. Mieli kłopot ze stabilizacją jachtu przy bocznym wietrze 

– pytali nas czy znamy na to sposób. Pewnie nic bym im nie poradziła, ale podobny problem miał Maciej na 

Taszy i zastosował boczne stabilizatory, więc im o tym opowiedziałam. Od nich dowiedzieliśmy się, że trasa 

Wisłą Królewiecką jest uczęszczana przez jachty żaglowe i że wszystkie linie wysokiego napięcia są podnie-

sione na wys. ponad 13m. Przeczytaliśmy o tym później na tablicy informacyjnej ze znaczkiem unijnym, któ-

ra stała niedaleko pomostu. Wisła Król. jest troszkę węższa od Szkarpawy, ale korzystniej jest nią płynąć do 

Kątów Rybackich, gdyż jest bliżej. 

Poniedziałek, 16 lipca 

Obudziliśmy się o godzinie 9.00 (niesłychane jak późno!). Szybko zjadamy śniadanie, przywitaliśmy się z są-

siadami i szukamy ubikacji. Takie ładne miejsce, a żadnego przybytku WC. No cóż, trza brać saperkę i szukać 

krzaków. Nasi sąsiedzi nie mają takich problemów.  

Na Wiśle Królewieckiej w Rybinie jest również most zwodzony. Staszek dał mi telefon do pana z obsługi 

mostów – zadzwoniłam, żeby go nam otworzył. Nie była to wyznaczona godzina, ale pan był uprzejmy – 
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o 10.20 ruszyliśmy i most został otworzony. Rzeka od samego początku wygląda dziko – zupełnie odmien-

nie prezentuje się nabrzeże na Szkarpawie. Jest obficie porośnięta nenufarami. Płynie się bardzo wąskim 

szlakiem wody pomiędzy nimi, ale niestety co chwilę trzeba oczyszczać śrubę silnika i ster z roślin, które na 

nią się nawijają. Jest to uciążliwe zajęcie, ponieważ trzeba wychylać się przez achterpik całym ciałem, żeby 

dosięgnąć, a jest w tym miejscu koło steru wąsko – 40 cm (a ja chudziną nie jestem) i nie zapomnieć o ste-

rowaniu. 

      

Pogoda była nieciekawa – cały czas wiało (na szczęście w rufę) i ciągnęły coraz cięższe chmury. Szlak jest 

mało uczęszczany przez co rośliny mogą swobodnie się rozwijać (spotkaliśmy tylko jeden stateczek wy-

cieczkowy z rowerami na dachu). O godzinie 11.40 minęliśmy Sztutowo – zwodzony most otworzył się sam 

na nasz widok, chociaż zgodnie z rozkładem powinien być otwarty o godz. 12.00. Tak rzadko przepływają tu 

jachty, że operator z nudów otwiera jak jest potrzeba. Wspominam o tych uprzejmościach, ponieważ 

w niedalekiej przeszłości takie zachowania były nie do pomyślenia. Most jest oczywiście nowy, ładny i jest 

pomost i infrastruktura dla żeglarzy, ale nie zatrzymaliśmy się – spieszno nam było do Zalewu. W którymś 

momencie, rzeka utworzyła rozlewisko (zarośnięte), tor wodny rozdwoił się, a ja nie zauważyłam, że wybra-

łam ślepą uliczkę – wylądowaliśmy pod ścianą trzcin. Wokół nenufary i nic tylko trzeba zawrócić z tej drogi, 

ale jak? Miecz mieliśmy podniesiony, żeby łatwiej było pływać wśród roślinności więc taki manewr przy sil-

nym wietrze nie wyszedł, bo od razu zdryfowało nas w jeszcze gęściejszą roślinność. Silnik nie dawał rady, 

gdyż liście hamowały obrót śruby i ciągle się wyłączał. Po wielu próbach tkwiliśmy na środku tego rozlewi-

ska, w kępie rzadkich trzcin i zielonych talerzach, bez możliwości płynięcia. Mąż był zniesmaczony tą sytua-

cją i zły był, że źle nawigowałam. Do kompletu przyszła czarna chmura, zerwał się szkwał i zaczęło solidnie 

lać. Zdecydowałam, że nie ma co kopać się z koniem tylko przeczekać złą pogodę i zrobić obiad. Zamknęli-

śmy się w kabinie, zjedliśmy niezawodny bigos na prosiaku, herbatkę i czekaliśmy. Przerwa trwała godzinę. 

Było nadal ciepło i już tak nie wiało. Wymyśliłam, że będziemy wyciągać się z tego miejsca kotwicą. Kazik 

rzucał z dziobu kotwicę (tę cięższą), potem przechodził do końca pokładu i ciągnął linę, aż łódka przyciągnę-

ła się do kotwicy. Wyciągał kotwicę i znowu rzucał z dziobu, przechodził do końca pokładu i ciągnął linę, aż 

łódka przesunęła się i ją wyciągał. I tak dalej … Takich rzutów było chyba 5 i w końcu uwolniliśmy się. Po-

kład wyglądał okropnie – ubłocony się od kotwicy, naniosło się zielonych chwastów wodnych, ale można 

już było uruchomić silnik i popłynąć dalej.  Skończyło się rozlewisko i znowu rzeka wróciła do swojego po-

przedniego kształtu.  
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Mijaliśmy jakieś wsie, ale na rzekach nie stawia się tablic z nazwą miejscowości jak na drogach, więc nie 

wiedzieliśmy jakie.  Brzegi cały czas były niedostępne, porośnięte trzciną. Jedynie w sąsiedztwie nielicznych 

budynków wiejskich ich mieszkańcy utrzymywali niewielkie kawałki brzegu, żeby umożliwić cumowanie łó-

dek. Krajobraz był dosyć monotonny i chciało już nam się jakiś zmian. Na ostatnich 2 km Wisła nenufary 

prawie zniknęły i łatwiej się płynęło. Zalew Wiślany zobaczyliśmy o godzinie 13.15, a gdyby nie przymusowa 

przerwa, przejście Wisły Królewieckiej od Rybiny zajęłoby nam 2 godziny. 

 Jesteśmy w końcu na Zalewie Wiślanym. Jego długość po stronie polskiej wynosi 35,1 km, a szero-

kość waha się od 6,8 km do 13 km, przy średniej głębokości 2,7 m, przy czym jego szersza część znajduje się 

po zachodniej stronie, gdzie dopływają rzeki delty Wisły: Nogat, Szkarpawa i Wisła Królewiecka. Woda jest 

wielka jak Zatoka Pucka i tylko tak dziwnie wyglądają trzciny, którymi brzegi są szczelnie porośnięte. Zasko-

czył mnie kolor wody - mleczno-oliwkowy. Pewnie z powodu rodzaju dna i małych głębokości. Wyciągnę-

łam mapy – teraz znowu jesteśmy na morskich wodach, chociaż takich nietypowych. Przygód z mieczem już 

nie chcemy, więc lepiej zapoznać się z głębokościami i znakami na wodzie. Zalew to kawał wody, ale tak 

wiele ma niebezpiecznych płycizn, że najlepiej jest się trzymać oznakowanych farwaterów. Interesują nas 

Kąty Rybackie- sprawdziłam gdzie to jest i jakie są niespodzianki. Powinniśmy kierować się na NW, co ozna-

cza halsowanie. No to halsujemy. Być może za bardzo zeszliśmy z linii farwateru, bo przepływający mały 

statek pasażerski zaczął nas dźwiękiem ostrzegać. Kąty było widać gołym okiem i pławy farwateru też, wg 

mapy głębokości dla nas są do przyjęcia, ale może mapy nie są doskonałe? Gdy już trochę zbliżyliśmy się do 

kolejnej pławy zwinęliśmy żagle i poszliśmy na silniku - \ zbyt ryzykowne było upierać się przy żeglarstwie. 

Było już blisko do portu, więc za moment już tam byliśmy. Port jest mały, \ przestronny (w kształcie prosto-

kąta), świeżo, profesjonalnie (bez oszczędności) przebudowany. Nabrzeże z polbruku, profilowane. Beto-

nowe ściany komory basenu zostały gęsto obite pionowymi drewnianymi belkami.  Lewa i centralna jego 

część wypełniona była przeważnie przez goszczące tu jachty, a po prawej z rzadka stały miejscowe łodzie 

i małe kutry rybackie. Gdy wolno zbliżaliśmy się do nabrzeża, zastanawiając się gdzie się zatrzymać zjawiła 

się pani „bosman” wskazując nam z uśmiechem odpowiednie miejsce i odebrała cumy – bardzo nam było 

miło. Następnie udałam się za nią do zgrabnego baraczku, żeby dokonać opłat i tu okazało się, że opłat za 

postój nie ma, ale za to są za ubikacje, natryski i wodę do mycia naczyń i właśnie ta pani opiekuje się tymi 

przybytkami (trzeba przyznać, że bardzo zadbane). Prawdziwy bosmanat znajdował się w prawym narożni-

ku portu, w małym budyneczku, ale pomimo, że była godzina 14.40 i poniedziałek, to bosmana tam nie by-

ło. Przed samym wejściem do portu od Zalewu, po lewej stronie jest nabrzeże pasażerskie oraz ładnie urzą-

dzony skwer i interesujące rzeźby-pomniki: dwie pt. „Ławeczka Rybaka” i trzecia przedstawiająca symbo-

liczną łopatę, którą przekopie się mierzeję żeby nadać inną rangę temu regionowi. Widać duże parcie na 
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realizację tej idei. Udaliśmy się więc na rozpoznanie Kątów. Gdy my oddalaliśmy się już, przypłynęli nasi 

nowi znajomi na BLUE-K – pomachaliśmy im na przywitanie.  

      

Jest to raczej wieś rybacko-letniskowa: główna przelotowa droga i parę uliczek na krzyż, przy nich trochę 

zabudowy jednorodzinnej, trochę ośrodków wczasowych i pensjonatów, ładny kościół, i przesadna ilość 

punktów handlowych. Niektóre pensjonaty bardzo okazałe – w stylu krynickim. Zajrzeliśmy do kościoła – 

nowoczesny, z dekoracjami marynistycznymi, bardzo gustownie wkomponowanymi we wnętrzu i na ze-

wnątrz. Poszliśmy później poszukać jeszcze klubu żeglarskiego „Barkas”, który jest wskazany na stronie in-

ternetowej Zalewu, jako były drugi port Kątów, do którego można było zawinąć. Znaleźliśmy to miejsce. 

Okazało się, że teraz jest to przystań żeglarska NEPTUN, wyglądająca tak, jakby też została zrobiona za unij-

ne pieniądze: teren ogrodzony, restauracja, hotelik na piętrze, bar pod parasolkami, małe łowisko, z które-

go można wyłowić sobie od razu obiad, a najważniejsze to wybetonowany basen portowy z falochronami 

i przygotowanymi wzmocnieniami na wrota przeciwpowodziowe, na których znajdują się światła główek – 

prawdziwy port schronienia dla jachtów. Jest niestety mały i podobno goście nie mają szans na postój 

w tym porcie – są tam sami stali rezydenci. Dla gości jest jednak postawiony awanport w postaci drewnia-

nego pomostu, przy którym staje się long side – dobre i to. Nie znaleźliśmy starego portu rybackiego, który 

gdzieś  jest na peryferiach Kątów ukryty w trzcinach i nie poszliśmy nad morze, bo trzeba by wówczas 

znacznie wydłużyć nasz spacer – żeglarze szybko tracą kondycję fizyczną (mści się brak ruchu). 

Po powrocie do naszego portu zaprosiliśmy do nas na kawę Justynę i Staszka. Oni stwierdzili, że właściwie 

nie ma powodu dłużej tu być, bo już prawie wszystko zobaczyli.  Zbliża się godzina 18.00, to jest już trochę 

późno, ale jak się sprężymy to powinniśmy przed zmrokiem zdążyć wejść do Krynicy Morskiej. 
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Zdecydowali się, że płyną - co to dla nich (!) i popłynęli, a my nie mogliśmy się zdecydować. Wiał dosyć silny 

wiatr (ok. 50 B). Popatrzyłam na mapę – dystans 10 Mm, a słońce zachodzi o 20.49.  Przy tym wietrze po-

winniśmy przez 2,5 godziny dopłynąć tam. Wypracowanie decyzji zabrało nam prawie godzinę: zrobiła się 

19.00, gdy opuszczaliśmy Kąty.  Trasa była prosta: płynęliśmy na wschód z wiatrem. Postawiliśmy tylko fo-

ka, bo jest duży i nie przysparza problemów – na początku robiliśmy 4 w. Fala była wysoka i dosyć ciężko się 

sterowało, jak to bywa w takich warunkach przy wiatrach baksztagowych. Nie była to dobra decyzja, bo 10 

Mm, to jednak jest kawałek drogi, a gdy słońce zbliża się do horyzontu, to wtedy chciałoby się już być 

w porcie. Krynica ma 2 porty: mały rybacki i główny - pasażersko/żeglarski. Do rybackiego są świecące na 

czerwono/zielono pławy torowe, a do głównego pławy nie świecą, bo zabroniona jest żegluga turystyczna 

nocą.  Płynęliśmy równolegle do farwateru, ale znacznie bliżej brzegu i kierowaliśmy się na czerwoną pławę 

podejściową do Krynicy. Prędkość nam wzrosła do 5 w. Słońce zaszło, gdy już byliśmy w jej pobliżu. Potem 

kursem 3070  jeszcze niecałą milę i będziemy w porcie. Jak wyostrzyliśmy kurs, to trzeba było zarefować fo-

ka (zrolować go), bo za duży mieliśmy przechył. Chociaż na zmniejszonym foku, ale płyniemy szybko. Ła-

piemy pojedyncze bryzgi fal. Kolejną czerwoną pławę widać i zachodnią kardynalkę też, i coraz szybciej za-

pada zmrok, ponieważ niebo zasłaniają chmury. Włączyliśmy już silnik żeby przyspieszyć, świateł nawiga-

cyjnych nie mieliśmy (znicze by spadły)  i zaczęliśmy się przygotować się do wejścia do portu. W ogóle nie 

widzę świateł główek-chyba ich nie ma. Powinien świecić nabieżnik – też nie widzę. Świeci latarnia morska. 

Port jest generalnie mocno oświetlony zwykłymi latarniami ulicznymi i małymi latarniami, które stoją na 

pomostach. Poza tym przy nabrzeżu znajduje się lunapark z młyńskim kołem, które też jest oświetlone, 

więc nie ma wątpliwości gdzie należy płynąć.  Przygotowujemy się szybko do cumowania: spuszczenie odbi-

jaczy, cumy. Przed wejściem zwinęliśmy foka – byliśmy już trochę osłonięci brzegiem i napór wiatru się 

zmniejszył.  21.00 - minęliśmy główki – uff(!) jesteśmy w porcie! Teraz tylko poszukać miejsca. Stoi tu dużo 

jachtów.  Port jest przebudowany wg nowego projektu, finansowanego ze środków Unii (czyli naszych też). 

Pomosty wyposażone są w Y-bomy, w słupki ze światłem oraz gniazdami elektrycznymi i wodą. Włączone 

światło na słupku oznacza, że prąd jest podłączony do słupka (nie wszędzie prąd jest). Do tych gniazd pasu-

ją tylko wtyczki zw. eurozłączem. Są trudne do kupienia – w zasadzie tylko dużych w miastach portowych. 

Ja na szczęście miałam taką, bo kiedyś w Sztokholmie nie mieliśmy jak się podłączyć do prądu i trzeba było 

taką wtyczkę za 15 € nabyć – dostałam ją w spadku po tamtym rejsie. Najpierw ustawiliśmy się pod wiatr 

(zgodnie z regułą), założyliśmy cumy i szpringi na obie burty. Kazik od razu podłączył nas do prądu i okazało 

się wtedy, co oznacza nieświecące światło na słupku – nie ma prądu. Chcieliśmy prąd mieć, bo laptop już 

siadł i nie ma jak zrzucić na niego zdjęć, więc przestawiliśmy się w inne miejsce – do słupka z prądem, ale 

już nie było wolnych miejsc, aby stanąć pod wiatr tylko z wiatrem. Y-bomy są bardzo praktyczne, ale te tu-

tejsze są jakieś krótkie – 1/3 tylnej części kadłuba wystaje przed niego, co oznacza, że cuma rufowa już nie 

jest cumą, tylko szpringiem (!?) i trzeba coś innego wymyśleć, żeby dziobem nie uderzać w pomost. Y-bomy 

są na małe jachty (nasz przecież nie jest wielki). W rezultacie założyłam po 3 liny na każdą burtę: cuma 

dziobowa i 2 różne szpringi rufowe i jacht w pomost nie uderzał. Na tym nie koniec. Jak już się uwiązaliśmy, 

to się okazało, zafalowanie w porcie jest takie duże, że jacht się bardzo szarpie po kolei na tych sześciu li-

nach. Huśtawka jest taka, że na Helu takiej nie ma. Krynica M. nie ma prawdziwego falochronu tylko pirs 

(główkę), w związku z tym nie chroni ani od wiatru, ani od fal. 

Dużo czasu nam zabrało cumowanie, w związku ze zmianą miejsca. Okazało się też, że ponieśliśmy stratę: 

przed główkami Krynicy urwał się jeden odbijacz (akurat ten lepszy – prezent ślubny od Małgosi S.). 

Złość(!). Zrobiliśmy kolację i przy głośnych dźwiękach dyskotekowej muzyki lunaparku wypiliśmy drinka za 

cudowne ocalenie. Staliśmy fatalnie, bo wiatr wiał nam cały czas od rufy, czyli prosto do kabiny – był to du-

ży dyskomfort. Sprawdziliśmy sanitariaty – niestety tu czas się zatrzymał w okresie komunizmu. Marina na 
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razie nie pobiera opłat za cumowanie, korzystanie z prądu i wody. Jednak przebudowa portu nie objęła 

jeszcze pozostałej infrastruktury – sanitariaty, myjnia naczyń nie zostały zmienione od dawnych czasów – 

jest czysto, ale nie ma ciepłej wody. Umyliśmy zimną wodą swój rynek i poszliśmy spać. Oj, ciężko było – 

huśtawka, szarpanina, disco-polo i światła lunaparku – siwy dym. 

      

Wtorek 17 lipca  

 Wieje i niebo zaciągnięte ciężkimi chmurami. W każdej chwili może zacząć padać deszcz. Umyliśmy 

się i od razu zaczęłam stawiać namiot, żeby nie napadało nam do kabiny. Zwykle robię to sama, bo Kazik 

nie lubi zbędnych ruchów, a przy stawianiu jest niemało gimnastyki. Tego dnia mnie zdenerwował propozy-

cją: -jak będziesz potrzebowała pomocy to powiedz- myśli, że ja to lubię czy udaje ślepego? Zaczęło padać. 

Jest BLUE-K – stoją w dobrym, osłoniętym od fal miejscu. 

 Przypłynął SAWIN, który cały czas siedzi na Zalewie – w końcu spotkaliśmy się! Włodek od razu po-

życzył od nas przejściówkę do prądu, bo jego wnuczka wyczerpała baterię w laptopie. Umówiliśmy się na 

wieczorne spotkanie u nich, a tymczasem mimo deszczu, w sztormiakach i kaloszach poszliśmy zwiedzić 

Krynicę Morską. Deszcz padał przelotnie, ale przelatywał wielokrotnie - porobiły się duże kałuże. Od portu, 

zaraz przy lunaparku zaczyna się szlak handlowy. Główna droga przelotowa obstawiona jest bardzo gęsto 

punktami handlowymi, w tym dużymi namiotami z chińską tandetą. Na uwagę zasługują jednak bursztyny. 

 Mam słabość do bursztynów – oglądam głównie kolczyki i bo za każdym razem liczę na to, że trafię 

na takie, które będę chciała kupić. W bursztynach nie ma dużego wyboru w tym asortymencie. Szukam ich 

od lat w każdym mieście portowym (bo nad morzem jest ich najwięcej). Są piękne wisiory, korale, pierście-

nie, ale kolczyki rzadko są piękne – projektanci biżuterii nie wysilają się. 

Okazało się jednak że tu w Krynicy jest piękna i oryginalna biżuteria z bursztynami w sklepach jubilerskich, 

jak również w punktach handlowych pod namiotowymi wiatami i znalazłam wreszcie dla siebie te kolczyki. 

Nie kupiłam tych, które najbardziej mi się podobały, ale przynajmniej takie, które pasowały mi do korali, 

które chętnie noszę. W trakcie wędrówki w centrum przy skwerze natknęliśmy się na watahę dzików, które 

jakby nie widziały ludzi przeszukiwały trawnik, spodziewając się znaleźć jakieś jedzenie. Podobno dziki stały 

się już symbolem Krynicy. Przestało padać, ale ciemne chmury ciągle są. 
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Gdy już opuści się trakt handlowy i zacznie się zwiedzanie Krynicy, to się okazuje się że jest to piękna miej-

scowość, składająca się głównie z dużych pięknych willi – pensjonatów, przypominających architekturę 

Krynicy–Zdrój. Szliśmy w kierunku morza, więc trasa przebiega w poprzek mierzei. Teren jest wzniesiony 

i pofałdowany- znowu przypomina Krynicę-Zdrój. Miejscowość ta miała w swojej historii różne nazwy – po-

przednia, powojenna to była Łysa Góra albo Łysica, ale że ówczesnej władzy nie odpowiadała taka bezpo-

średnia kalka z języka niemieckiego to w 1959 zmieniono jej nazwę na Krynicę Morską (z racji podobieństw 

architektonicznych) i wszystkim się spodobało, że są dwie Krynice na przeciwległych krańcach Polski. 

     

Secesyjne wille mogą jednak należeć do przedwojennego okresu, natomiast oprócz nich powstało wiele 

dużych i wielkich pensjonatów i hoteli, których nowoczesna architektura dobrze komponuje się z tą minio-

ną. Doszliśmy nad morze, nad którym pomimo zmiennej pogody i prawie zachodzącego słońca nie brako-

wało turystów. Sprawdziliśmy jak wygląda plaża i zawróciliśmy w kierunku Zalewu i naszej łódki, bo byliśmy 

przecież umówieni na SAWINIE, a tu kawał drogi przed nami. 
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 Była już godzina 21-wsza gdy przebrani i zaopatrzeni w butelkę wina i zgrzewkę piwa poszliśmy do 

SAWINA. Włodek i Beata prowadzą sklep pasmanteryjny w Bydgoszczy i w ogóle nie mają kiedy pływać 

swoją łódką, bo opieka nad chorymi rodzicami zupełnie wyklucza wyrwanie się z domu. Teraz udało im się 

uciec na 2 tygodnie od obowiązków i popłynęli na Zalew Wiślany, gdzie kiedyś byli szczęśliwi. Zabrali za so-

bą nastoletnią wnuczkę, która pływa z nimi od piątego roku życia. Podziwiamy ich, bo Venus SAWIN jest 

mniejszy od naszej iGRAŻKI o bakistę rufową i doprawdy nie mam pojęcia jak pomieścili się z rzeczami na 3 

osoby, jak nas jest tylko dwoje i nie ma miejsca na trzecią osobę.  Kabina wewnątrz jest bardzo zadbana 

i ozdobiona kobiecą ręką- przypominała mały salonik z serwetkami na półeczkach. Pod tym względem 

przebili naszą iGRAŻKĘ, której też wiele nie brakuje. Opowiedzieliśmy sobie o swoich przeżyciach od wyru-

szenia z Brdyujścia – każdy miał inne, bo Włodek na Zatokę nie popłynął, tylko Szkarpawą od razu na Zalew 

Wiślany. Zdziwił się, że nie wiedział, że na Wiśle Królewieckiej podniesione są przewody wysokiego napięcia 

i aż się trochę tym zirytował, bo popłynął Szkarpawą do końca i potem miał dużo dalej do Kątów Rybackich. 

Chwalił zastane zmiany  na tym akwenie, bo byli tu 8 lat temu i zmieniło się właściwie wszystko: zniknęły 

sieci rybackie (prawie ich nie ma)- można swobodnie żeglować, wszystkie większe porty (poza Piaskami) zo-

stały nowocześnie przebudowane i dostosowane dla żeglarzy, inni są ludzie – już nie widać podejrzanie wy-

glądających typków, którzy kręcili się po nabrzeżu i chętnie zwędziliby coś z pozostawionych bez dozoru 

jachtów. My porównania nie mogliśmy zrobić, ponieważ pierwszy raz tu jesteśmy i akurat zastaliśmy te 

zmiany, które zaczęły się dziać jeszcze w ub. roku, a w 2012 prawie wszystko  ukończono. Rzecz niesłycha-

na, że w Polsce zaczęto dostrzegać potrzeby żeglarzy. Przygotowując nasz rejs wiedziałam już o nich, gdyż 

informacje pojawiły się w Internecie. Włodek nie miał czasu żeby się tak przygotować ani żeby się spotkać 

z nami i o tym porozmawiać, stąd jego zaskoczenie było duże. Mam nadzieję, że jak w Krynicy M. zabiorą 

się za przebudowę węzła sanitarnego dla żeglarzy, to pomyślą żeby wybudować prawdziwy falochron, bo 

jak na razie to jest tu nieciekawie gdy wieje silniejszy wiatr - Włodka żona dostała tu choroby morskiej i cały 

dzień przeleżała w koi. I tak mieli szczęście, że mogli stanąć dziobem do wiatru, bo przynajmniej wiatr nie 

wiał im do kabiny. Kolejna noc szykowała się taka sama jak ubiegła. Pożegnaliśmy ich dosyć późno-chyba 

przed godziną duchów. Oni jutro popłyną do Kątów Rybackich na spotkanie ze zmiennikami, bo ich urlop 

właśnie się skończył, a my jeszcze dokończymy zwiedzanie Krynicy i popłyniemy do Piasków. Wychodząc od 
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nich sprawdziłam jeszcze czy główki naszego portu świecą – nie świecą, bo po Zalewie nie pływa się nocą, 

a rybacy nie wchodzą do tego portu.  

Środa, 18 lipca 

 Całą noc padało i szarpało na cumach i szpringach, a dyskoteka i muzyka disco-polo trwały. Rano 

pokropywało, ale było ciepło. Spotkaliśmy Justynę i Staszka z BLUE-K, którzy nie wiedzieli co ze sobą robić 

w taki dzień, który ledwo się zaczął, a już straszył kolejnym deszczem. Powiedzieli, że zdecydowali się 

sprzedać ten jacht i właśnie wywiesili ogłoszenie na BLU-K, bo chcą mieć jeszcze większy. Niektórych prze-

śladują sny o wielkości… Namówiliśmy ich na spacer w poszukiwaniu naszego zgubionego odbijacza. Wło-

dek jak się dowiedział, że nam wypadł, to powiedział, że w życiu by nie odpuścił i poszukałby go – z pewno-

ścią gdzieś jest. Bez wiary w sukces, ale dałam się podpuścić - poszliśmy. Cały Zalew jest tak zarośnięty 

trzcinami, że był to kiepski pomysł - Justyna i Staszek szybko nas zostawili, a my zrobiliśmy sobie spacer po 

chaszczach.  

      

Odgłosy nadchodzącej burzy zawróciły jednak nas do jachtu. Przeczekaliśmy deszcz i poszliśmy w miasto, 

żeby znaleźć port rybacki. Znaleźliśmy. Jest bardzo skromny, w kształcie prostokąta. Stoją w nim bardzo 

małe łodzie rybackie, właściwie motorówki. Na lewym brzegu ustawione są 3 wielkie wiązki tyczek, które 

służą rybakom do rozpinania na nich sieci. Nie jest to miejsce odwiedzane przez turystów –panuje spokój. 

Nie ma małej gastronomii ani innych punktów handlowych. Do latarni morskiej nie poszliśmy, bo każde 

z nas kiedyś już na niej było – wystarczy! Poszliśmy szukać upominków dla najbliższych. Zalew tandetnej 

chińszczyzny w takich kurortach jest odstręczający. Próbowaliśmy coś sensownego znaleźć, żeby się potem 

nie wstydzić, ale nie było łatwo. Może w Piaskach coś znajdziemy? 

Chmury się trochę rozeszły, więc o 15.30 wypłynęliśmy. Odległość z Krynicy do Piasków jest podobna jak 

z Kątów do Krynicy, ale tym razem wypłynęliśmy z dużym zapasem czasu. Wiatr wiał niezmiennie z tego 

samego kierunku , ale  z większą siłą, bo ten sam dystans przepłynęliśmy w 1,5 godziny na samym foku 

(poprzednio w 2 godziny). Boję się myśleć jak będzie wyglądał nasz powrót pod wiatr.  Podejście jest ozna-

kowane pławami torowymi. Ostrożnie wchodzimy do basenu: na silniku, powoli, z częściowo podniesionym 

mieczem. Głębokości są tu bardzo małe – mapa pokazuje że pół metra, ale to chyba niemożliwe, bo nasze 

zanurzenie z podniesionym mieczem wynosi 60 cm, a przecież całkowicie nie został podciągnięty. Stawali-

śmy w trzech różnych miejscach tego portu, szukając optymalnego i w żadnym mielizna nas nie zatrzymała. 

Zrobił na mnie okropne wrażenie: zaniedbany, bałagan totalny, podniszczone deski ochronne komory ba-

senu, kilka przywiązanych małych łodzi rybackich. Na nabrzeżu leży sprzęt rybacki: wielkie sterty sieci, licz-
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ne wigwamy z tyczek, beczki, worki, skrzynie, liny, tyczki chorągiewek. Rybacy to wszystko porzucili gdzie 

bądź. Basen portu podzielony jest drewnianym pomostem na dwie części. Na początku chcieliśmy przy nim 

stanąć, bo wydawał się być w lepszym stanie niż nabrzeże, ale stojący tu też Venusem żeglarz powiedział 

nam, że schodzą się w to miejsce pasażerowie oczekujący na przypłynięcie statku, więc przestawiliśmy się 

w lewy narożnik, żeby mieć spokój, a nie zaglądanie nam do kabiny.  

Pierwsza rzecz, jaką się ustala po wpłynięciu do portu, to czy nie zajmujemy miejsca jakiemuś rezydentowi, 

czy są opłaty i najważniejsze: gdzie są sanitariaty? - wyszłam na poszukiwanie jakiegoś bosmana lub dozor-

cy. 

      

Port jest gospodarstwem rybackim, ale nikt jego nie pilnuje. Znalazłam w parterowym budynku uchylone 

drzwi , które prowadziły do biura i do ubikacji z umywalką która miała mały bojler elektryczny. Drzwi biura 

były zamknięte, ale ubikacja była dostępna. Może celowo udostępniono ten przybytek, bo innego tego ro-

dzaju nie było. Mimo wszystko czułam się tam jak nieproszony gość.  

 Piaski były ostatnią miejscowością na naszej trasie, która miała dostęp do morza. Uświadomiliśmy 

sobie, że od czasu przymusowej kąpieli morskiej w Kuźnicy, to potem ani razu nie kąpaliśmy się w morzu 

i że jest to już ostatni dzwonek, żeby to zrobić. Było już trochę późno, bo 19.30 ale postanowiliśmy, że pły-

wać nie będziemy, ale się chociaż umyjemy w morzu. Zabraliśmy mydło i ręczniki i poszliśmy szukać morza, 

Odległość od portu wydawało się, że jest znaczna i do tego oddzielona wysoczyzną. Spacer zajął na pół go-

dziny.  Plaża była prawie bezludna. Było pięknie – kąpaliśmy się w promieniach zachodzącego słońca. Spę-

dziliśmy godzinę na morzem. Bezmiar wody i horyzont zawsze wywołuje refleksję. Byliśmy szczęśliwi. 
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Gdy wróciliśmy na jacht było już prawie ciemno. Nadal nikogo w porcie – zupełny spokój. Byliśmy w 

tak dobrym nastroju, że zrobiłam ostatnią herbatę z rumem (skończył się) . Doszliśmy do wniosku, że to 

dziwne, malownicze miejsce ma swój urok. Krynica Morska i Kąty już go nie mają. Taki komunistyczny relikt 

– miejsce na sentymenty. O Piaskach zawsze życzliwie opowiadał Darek, który ze swoją Grażyną uciekali tu-

taj przed nadmiarem obowiązków i stresów – wysłałam im pozdrowienia sms-em. Program Pętli Żuławskiej 

objął także Piaski, ale ograniczył się jedynie do zrobienia asfaltowanej drogi do portu, chodników dla pie-

szych i nowych krawężników.  Oznacza to, że ta Rumunia w porcie długo tu jeszcze będzie.  

Gdy tak podziwialiśmy tutejsze porządki, zjawili się niecodzienni goście: stado dzików. Zainteresowały się 

od razu kubłami na śmieci i zaczęły w nich ryć. Potrafiły stanąć na tylnych nogach, przednimi nogami oprzeć 

się na szczycie kubła i ryjem otworzyć jego pokrywę. Potem już było proste – rozwalały jego zawartość szu-

kając czegoś strawnego. Przewróciły jeden w końcu i wtedy wszystkie z zainteresowaniem przeszukiwały 

zawartość śmietnika. Byliśmy w pobliżu, ale ludźmi nie zainteresowały się. Dobrze, że to nie były niedźwie-

dzie - one 

      

wiedzą, że ludzie mają jedzenie i warto poszukać. Późnym wieczorem wiatr uciszył się. Staliśmy poza tym 

dobrze osłonięci, więc była okazja przećwiczyć refowanie grota. Na Zalewie Koronowskim nigdy nie było 

takiej konieczności, bo gdy pogoda była nieodpowiednia to nie jechaliśmy na jacht. Nigdy go nie refowali-

śmy i nie chciałam tego robić ze względu na ten sztywny materiał żagla – obawiałam się, że się zniszczy, że 

zrobią się trwałe zagniecenia.  

 Wciągnęliśmy żagiel, a następnie częściowo opuściliśmy do wysokości refbanty służącej do refowania. 

Przełożyłam reflinki przez remizki i okazało się fartuchy do zapinania opuszczonego żagla umocowane są 

w takim miejscu, że nie ma możliwości zawiązania reflinek. Coś tu nie gra. Niezrozumiałe to jest dla mnie, 

żeby nie ma możliwości zarefowania tego żagla. Zwinęliśmy go – cóż, musimy pływać tylko przy takiej po-

godzie, która pozwoli nam pływać co najwyżej na zarefowanym foku. 

Czwartek, 19 lipca 

Rano obudziły nas głosy ludzi (?!). Na środkowym drewnianym pirsie portu ustawiła się kolejka tury-

stów czekających na statek. Niektórzy z nich kręcili się po całym porcie. Śladów po nocnych gościach nikt 

nie uprzątnął – piękna wizytówka miejscowości. Przypłynął Generał Kutrzeba, zabrał turystów, a jak odpły-

nęli, to ponownie zjawiły się dziki – sprawdziły co nowego w śmieciach, a następnie spenetrowały teren, 

przekopując niezabetonowane obrzeża basenu portowego. Te dziki, to chyba całkiem poważny problem na 

Mierzei Wiślanej. Chcieliśmy zwiedzić dokładniej Piaski i pójść aż do granicy, ale przed wyjściem odebrałam 
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przez VHF-kę ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Zaniepokoiłam się i zatelefonowałam do bosmana From-

borka, który potwierdził tę prognozę. Cóż, jeżeli mamy płynąć, to trzeba to zrobić od razu. Zrobiliśmy więc 

jeszcze krótki spacer po okolicy i wróciliśmy na jacht. O godz. 12-tej pożegnaliśmy z żalem tę miejscowość. 

Jeszcze tu kiedyś wrócimy. Zamierzałam odwiedzić też Nową Pasłękę, ale nieustępliwie silny wiatr z jedne-

go kierunku i częste deszcze z burzami wymusiły korektę planów. Z Pasłęki powrotna trasa wydłużyłaby się 

o 6,5 Mm, a nie wiadomo, czy pogoda nie zrobi się jeszcze gorsza.  

Wiatr ciągle był zachodni i silny, a woda w Zalewie znowu była rozbujana. Frombork położony jest 

w odległości 4,5 Mm naprzeciwko Piasków, więc mogliśmy płynąć na samym foku półwiatrem. iGRAŻKA 

dobrze sobie radziła, więc szybko dopłynęliśmy do farwaterowych pław i potem do podejściowych do 

Fromborka. Na Zalewie tradycyjnie pustki. Dopiero przed samym portem spotkaliśmy wypływającą Delphię 

24, która kierowała się na zachód, ale płynęła na samym silniku. O godzinie 13.10 weszliśmy w główki 

Fromborka, a bosman portu wychylił się ze swojej wieży obserwacyjnej i powiedział nam gdzie możemy 

stanąć.   Keja gościnna zmieści najwyżej 6 jachtów i nie ma boi do zacumowania rufy – trzeba rzucać kotwi-

cę. Port jest mały jak na takie miasteczko. Pomieścić musi jachty Klubu Żeglarskiego „Dal”, prywatne oraz 

kutry. Brakuje sanitariatów z prawdziwego zdarzenia. 5 metrów od stanowisk jachtów postawiono 2 TOI-

TOI-ki z WC i dodatkowo jeszcze jedną z natryskiem. Z natrysków korzystali tylko żeglarze, chociaż w środku 

brak półki na przybory toaletowe i haczyków na powieszenie ręcznika i ubrania. Z WC korzystali wszyscy tu-

ryści przypływający co godzinę statkami na zwiedzanie miasta Kopernika. Fetor się unosił nieprawdopo-

dobny z tych przybytków- czuliśmy go na jachcie. Turyści przechodząc obok lub korzystając z nich zatykali 

nosy.  Żuławskie zmiany nie objęły tego portu – uznano chyba, że tu wszystko jest jak należy. Komandor 

Klubu „Dal” pobiera opłaty za postój i za klucz do prysznica. Gdy wyraziłam zastrzeżenia do takiego śmier-

dzącego sąsiedztwa, to bardzo się obruszył na te słowa, ponieważ wg niego wszystko jest w najlepszym po-

rządku, a te TOI-TOI-e,  to zasługa jego klubu że w ogóle są. 

     
Zdążyliśmy załatwić formalności i zabrać się za przygotowanie obiadu, gdy na przeciwległym nabrzeżu ry-

backim zauważyliśmy, że z rybacy kutra przeładowali do osobowego auta skrzynie z rybami i od razy zaczęli 

je sprzedawać. Akurat nad Fromborkiem zawisła granatowa chmura, a ja nie patrząc na to złapałam port-

monetkę i worek foliowy i pobiegłam do nich. Sprzedawali sandacze po 20 zł za 1 kg. Przede mną kupowała 

jeszcze jakaś kobieta i zdążyła już odejść, gdy lunęła ulewa. Ale jaka(!). Rybacy schowali się do swojego au-

ta, ja nie miałam parasola ani sztormiaka. Nie było tam żadnego zadaszenia. W desperacji podbiegłam do 

stojącego w pobliżu na lądzie kutra i ukucnęłam pod nim. W tej niewygodnej pozycji upływały mi powoli 

minuty czekania na koniec ulewy. Kazik zamknął się w jachcie i z rozbawieniem obserwował akcję, a nawet 

udało mu się zrobić mi zdjęcie. Chmura była duża, oczekiwanie przeciągało się. Moja kutrowa osłona prze-
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stała skutecznie mnie chronić, bo spływała akurat w to miejsce deszczówka i już kucałam w dużej kałuży. 

Rybacy zaczęli się niecierpliwić i mieli zamiar odjechać. Gdy zobaczyłam, że włączyli silnik, to wybiegłam do 

nich i gestami oburzenia zaczęłam dawać im do zrozumienia, że po takich ofiarach nie dam się tak potrak-

tować. No to zlitowali się i wpuścili mnie do samochodu. Był to stary, zaniedbany Lanos zamieniony na ten 

moment w komorę gazową, bo panowie palili papierosy. W końcu ulewa skończyła się. Kupiłam 2 półkilo-

gramowe sandacze, a rybacy niezadowoleni, że tyle się oczekali za 20 zł odjechali. 

      

Wróciłam ze zdobyczą na jacht, przebrałam się w suche rzeczy i zjedliśmy obiad. Sandacze poczeka-

ją do jutra. Padać już chyba nie będzie, więc poszliśmy zwiedzać zabytki Fromborka. Najpierw weszliśmy na 

Wieżę Wodną. Widać z niej było przeciwległy brzeg Zalewu – zobaczyliśmy Piaski. Sama wieża oprócz tara-

su widokowego w środku na dwóch piętrach została stylowo urządzona w zabytkowe meble, eksponaty, 

obrazy. Można sobie tam zażyczyć np. czekoladę na gorąco, albo kawę. Dalej udaliśmy się na Wzgórze Ka-

tedralne zwiedzić katedrę. Jest to wyjątkowy zabytek. Piękna architektura, wyjątkowa historia tego obiektu 

tak powiązanego z Kopernikiem napawa wzruszeniem podczas zwiedzania. Obejrzeliśmy m.in. bardzo inte-

resująca wystawę poświęconą Kopernikowi, w związku z odnalezieniem w 2005 roku jego szczątków, któ-

rych prawdziwość została dowiedziona dopiero w 2008 roku i dokonaniem powtórnego bardzo uroczystego 

pochówku w 2010 roku. Pozostała część miasteczka kryje jeszcze inne zabytkowe obiekty – znaleźliśmy 

średniowieczne hospicjum i herbarium, założone przez Kopernika. Muzeum było już zamknięte, więc zo-

stawiliśmy je sobie na następny dzień. Zaczęło znowu padać, więc popędziliśmy na jacht. Byliśmy zupełnie 

przemoczeni. Namiotu nie postawiliśmy, bo Kazikowi się nie chciało.  Zrzuciliśmy zrobione zdjęcia na laptop 

i jedyne co można było zrobić w taki zapłakany deszczem wieczór, to wypić wzmocnioną herbatę i posłu-

chać dobrej muzyki, którą prezentowała Trójka. Lało do godz. 21.00. Jak przestało to Kazik wypatroszył 

sandacze. Zostawiliśmy je na piątkowy obiad.  

Piątek, 20 lipca 

Obudził nas deszcz kropieniem po pokładzie. Mocno nie padało, ale wszędzie jest mokro. Wykąpali-

śmy się w tej śmiesznej TOI-TOI-ce i po śniadaniu (w sztormiakach) wybraliśmy się zwiedzić hospicjum - 

bardzo interesujący obiekt.  Pomimo opadów deszczu wiatr niezmiennie wiał W 5-60 B. Żeby wyrobić plan 

odwiedzania portów, powinniśmy o godz. 15-tej wypłynąć do Tolkmicka, ale przy takim wietrze, a granato-

we chmury znowu nadchodziły, to istniało ryzyko podarcia żagli, bo nie potrafię refować tego grota. Zatele-

fonowałam do syna do Bydgoszczy i poprosiłam, żeby mi sprawdził pogodę, bo nasza UKF-ka podaje że dziś 

będzie wiało do 70 B. Może nie jest to precyzyjna prognoza? Sprawdził i niestety powiedział mi to samo, ale 

że w nocy od 23.00 ucichnie do 50 B i utrzyma się tak do godz. 09.00. No to znowu musimy zrobić korektę 
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planów – nie popłyniemy do Tolkmicka. Wstaniemy jak w Pucku o godz. 04.00 jak już będzie jasno i popły-

niemy prosto do Elbląga – nie ma innego wyjścia. W tych okolicznościach nie oglądałam się już na męża, 

tylko zbudowałam nasz jachtowy namiot i wzięłam się za smażenie naszych sandaczy. Smażyłam w kokpi-

cie, żeby nie zasmrodzić kabiny. Tym razem wiatr do kabiny nam nie wiał – osłaniał nas brzeg i zabudowa-

nia. Deszcz raz padał, to przestawał – dzień był beznadziejny. Z kabiny jachtu obserwowałam wysoką brzo-

zę rosną nabrzeżu rybackim, której gałęzie mocno się wyginały. Była doskonałym wskaźnikiem siły wiatru. 

Nie lubiłam tej brzozy- ciągle pokazywała silny wiatr. A sandacz wyszedł rewelacyjny. Świetna ryba. Kazik 

się zachwycał. Zjedliśmy wszystko od razu.  

Zadzwonił do nas Maciek Z. i pytał gdzie je-

steśmy i pochwalił się, że są u niego Dzianottowie. 

Porozmawiałam z nimi i zachęciłam, aby nas odwie-

dzili we Fromborku, bo pogoda nas tu uwięziła. Żeby 

ułatwić decyzję zaczęłam kusić naszym świetnym bi-

gosem. No to przyjadą. Maciek im wmówił, że to jest 

całkiem niedaleko, więc dali się namówić. Wyjechali 

z Górek Zachodnich chyba o 15-tej, a u nas byli o 18-

tej. Andrzej na dzień dobry już był wkurzony, że dał 

się namówić na taką daleką trasę - 100 km odbił 

w bok z trasy do Bydgoszczy. Nie mógł nadziwić się 

sobie. Bogna się śmiała i nie przejęła się tym wcale. 

Opowiadała, jak cudownie pływało im się na JANECZCE 2, o spotkaniu z „Neptunie” z Wojtkiem i Danką, 

którzy dopłynęli w końcu swoim Tangiem BRAVO do Górek. Poszliśmy z nimi szybko zwiedzić to co można 

było, bo muzea i katedra były już zamknięte. Dostępna była Wieża Wodna, więc namówiliśmy ich na wej-

ście na nią, a my oczekując w letniej kawiarence u stóp wieży zamówiliśmy sobie czekoladę na gorąco. Ale 

dobra była(!). Gęsta, smaczna jak roztopiona czekolada Wedla. Katedra, mury obronne i różne zakamarki 

Wzgórza Katedralnego dostępne już były tylko od zewnątrz, ale poszliśmy tam. Światło nie było zbyt dobre 

do robienia zdjęć, bo niebo całe zachmurzone, ale fotografowaliśmy wszyscy. Andrzej ma ze sobą zawsze 

taki sprzęt, że z jego aparatu to wychodzą zawsze dzieła sztuki. Poszliśmy też na główki portu i na pirs daw-

nego portu jachtowego. Andrzej był tylko trochę usatysfakcjonowany zdjęciami, które zrobił. Wypić nie 

mógł, Bogna też nie, bo niedomagała. Pocieszyłam ich bigosem, który naprawdę im smakował. Podzieliłam 

się swoim problemem z refowaniem. Zaczął się zastanawiać i doradził mi, abym refowała podobnie jak Ma-

ciek Z. na JANECZCE bez przewiązywania żagla reflinkami, bo nie jest to konieczne. Gdy o godz. 21.00 poże-

gnali nas i wyjechali, zaraz wzięliśmy się za nasz żagiel. Zarefowałam go. Okazało się, że jest to proste jak 

budowa cepa – że też wcześniej na to nie wpadłam. Kamień spadł mi z serca, że w końcu mamy wentyl 

bezpieczeństwa. Napisałam Andrzejowi sms-a, że jestem winna mu za to flaszkę. Późno już było, jak poszli-

śmy spać, więc trzeba było spać szybko, bo zostało nam tylko 4 i pół godziny. 

Sobota, 21 lipca 

Wstaliśmy zgodnie z planem o 04.00. Kawa, szybka toaleta, klar na koi i w kambuzie, wyciągnęłam 

mapy i wypływamy. GPS nie działa jak należy, więc go schowałam. Założyliśmy tym razem kamizelki rat. 

Strzeżonego Pan Bóg strzeże.  Jest 05.10. Nie pada, wiatr jest W3-40B. Halsujemy mocno zarefowani – jest 

dobrze. Fale są duże. Jacht wali po nich kadłubem, ale nie wchodzą na pokład. Halsujemy gęstym, długim 

ściegiem, a dystans do Elbląga powoli ale zmniejsza się. O godz. 7-mej wiatr znowu zaczął tężeć i nachodziły 

chmury, ale już nie martwiłam się tym, bo nie było odwrotu. Jacht jest dzielny, my też, wszystko jest tak jak 
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należy – dopłyniemy. Zauważyliśmy że trochę wody nam weszło przez skrzynię mieczową. Na podłogę po-

łożyłam gazetę i odsunęłam chodnik. Nic więcej nie było sensu robić. Założyliśmy sztormiaki i kalosze, bo 

zaczęło padać, ale trwało to może pół godziny. Deszcz przeleciał, między chmurami wyglądało słońce i za-

częło się robić cieplej. Już widzimy stawę ELBLĄG zwaną lokalnie „Piotrusiem”, przy której krzyżują się drogi 

wodne Zalewu od strony zachodniej. Chmury znowu zaczęły się gromadzić – oj, znowu nas zmoczy. 

      

Od „Piotrusia” płynie się 2,5 Mm kursem 1980 prosto na głowicę zachodniego falochronu rzeki El-

bląg na Złotej Wyspie, na której znajduje się zielone światło zwane „Andzią”. Wcześniej pojawiają się 3 

czerwone pławy, które wyznaczają kurs na „Andzię”. Zanim tu dopłynęliśmy iGRAŻKA zrobiła od Fromborka 

chyba 16 halsów. W oddali, po wschodniej stronie Zatoki Elbląskiej widzieliśmy port żeglarski Suchacz. 

O godzinie 10-tej wchodziliśmy na Zatokę Elbląska. Ciężkie chmury poszły na wschód, wiatr stawał się coraz 

słabszy, bo osłaniał nas porośnięty trzcinami ląd Złotej Wyspy. Zatoka Elbląska jest wąska i bardzo długa, 

ale nieżeglowna ze względu zupełne jej wypłycenie, a od południowej połowy całkowicie zarośnięcie trzci-

nami. Płynie się wzdłuż Złotej Wyspy, a potem Wyspy Nowakowskiej rzeką Elbląg. Wschodnią granicę bez-

pieczeństwa wyznaczają czerwone pławy. Po przebyciu 1,6 Mm pojawiła się głowica wschodniego falo-

chronu rz. Elbląg z okratowaną na czerwono wieżą ze światłem czerwonym. Potem jeszcze czekał na nas 

most pontonowy w Nowakowie. O godzinie 12.00 był rozpinany – spieszyliśmy się żeby zdążyć na jego 

otwarcie.  Mieliśmy dużo szczęścia – zdążyliśmy w ostatniej minucie.  

Potem jeszcze minęliśmy po prawej Kanał Jagielloński i za chwilę zobaczyliśmy po obu stronach rze-

ki, w niedużej odległości 2 kluby żeglarskie. Tu pojawiła się rozterka – który wybrać? Czy ten, który jest bli-

żej miasta, czyli HOW „Bryza”, czy ten który jest na przeciwnym brzegu (dalej od miasta), ale za to całkiem 

nowiutki. Wybraliśmy ten nowy, obok którego przepływaliśmy – Jacht Klub Elbląg. 
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O godzinie 12.20 staliśmy na cumach. Basen portowy duży, przestronny, pomosty, Y-bomy, szafki z prądem 

i wodą – do wyboru co się chce. Nabrzeże nowocześnie urządzone, a niektóre jego fragmenty były jeszcze 

w trakcie wykańczania (dopieszczania). Sanitariaty znajdują się w pawilonie sąsiadującym z hotelem i tylko 

za korzystanie z prysznicy pobierana jest opłata w tym porcie. Bardzo nam to odpowiadało. Nareszcie 

zmienił się standard tychże przybytków po fromborskich doświadczeniach.  

 Byliśmy bardzo zmęczeni, bo przecież wstaliśmy tego dnia o godz. 04.00, ale najpierw wypiliśmy 

właściwy toast, zrobiliśmy (łam) obiad, potem pół godzinki dla słoninki, a potem Kazik zmobilizował mnie 

do złożenia masztu, zanim pójdziemy w miasto. Z tym ostatnim, to tak mi się nie chciało, że chciałam to 

odwlec na wieczór, no ale uległam słusznym naciskom i złożyliśmy go. Jest to zajęcie zabierające niemało 

czasu, męczące i czasami ryzykowne, ale cudem udało się to zrobić bez żadnych komplikacji. Maszt prawie 

spadł na nowy krzyżak z kwasówki, który specjalnie na ten rejs dałam zrobić. Pomimo skupienia jakie jest 

konieczne, przy wykonywaniu tej operacji zmęczenie dało znać o sobie, bo nie przypięłam do wytyku liny 

operacyjnej (zastępczego sztagu). Lina ta ułatwia powolne opadanie masztu (nie trzeba go dźwigać ręko-

ma). Zaskoczony ciężarem mąż ledwie go utrzymał, gdy niczym nie hamowany bezwładnie sobie spadł. 

Gdyby go nie utrzymał, maszt z pewnością by się zgiął i stał się bezużyteczny. Chwała mu za to!!  

W Elblągu jest kilka mostów i nie ma innej możliwości przepłynięcia pod nimi, jak tylko z masztem 

położonym – od tego momentu można uznać, że zakończyliśmy etap Zalewu Wiślanego. Dopiero o godz. 

18.00 udało nam się pójść do miasta.  

 Jacht Klub Elbląg znajduje się na 

zupełnych peryferiach miasta. Z centrum 

nie ma połączenia autobusowego. Jakiś 

przystanek znaleźliśmy, ale autobus na 

nim staje chyba trzy razy dziennie i to 

w dni powszednie, a dziś sobota. Kazik 

obiecał mi, że wrócimy taksówką. Poszli-

śmy pieszo przez most kolejowy, do któ-

rego nie było blisko. Z mostu można było 

naocznie stwierdzić i uwierzyć, że Elbląg 

to port morski, bo stał przy nim jeden 

morski statek. Nabrzeże przeładunkowe 

jest długie i przygotowane na więcej stat-
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ków, ale był tylko jeden. Jaki argument ekonomiczny spowoduje, że zasadne będzie przekopanie Mierzei 

Wiślanej, aby powstał tor wodny z Bałtyku do Elbląga, to ja nie wiem. Żeglarzom to się spodoba, ale to ja-

cyś odbiorcy z innych krajów muszą być zainteresowani towarami z regionu elbląskiego, które będą chcieli 

przewozić statkami. Z tego co wiem, to coraz mniejszy jest ten argument i data rozpoczęcia inwestycji już 

przesunęła się z 2013 na 2017 rok z powodu braku odpowiednich zezwoleń środowiskowych.  

Wędrowaliśmy portową dzielnicą, której olbrzymi obszar zajmowały różne obiekty podzielonego 

dawnego ZAMECHU. Szliśmy ul. Grażyny, która nie była piękna i doszliśmy nią do ul. Browarnej, której czas 

zatrzymał się 50 lat temu (koszmarnie brzydka). Kazik w Elblągu odbywał po studiach Służbę Podchorążych 

Rezerwy i zachował wiele sentymentu do jego brzydkich murów. Tą Browarną szliśmy długo, cały czas pro-

sto, aż się zamieniła się w ul. Robotniczą, potem w Pocztową. Ulica Pocztowa była rozkopana.  Doszliśmy 

nią do Bramy Targowej, od której zaczynało się wybudowane na nowo tzw. Stare Miasto. Elbląg stracił swo-

ją starówkę podczas działań ostatniej wojny i bardzo długo straszył brzydotą większością swoich ulic, aż 

w końcu niedawno wybudowano na nowo kolorowe kamieniczki w stylu Hanzy, które naprawdę rozświetli-

ły to miasto z wieloma tradycjami. Zachowały się niektóre zabytkowe kościoły, dzięki czemu ta na nowo 

powstała starówka dobrze się tu komponuje i ma swoje uzasadnienie.  Nasz spacer miał nie tylko charakter 

turystyczny, ale szukaliśmy Galerii EL, w której odbywał się tego dnia koncert zespołu Tomasza Stańki. Kazik 

znalazł gdzieś informację o tym koncercie, więc chociaż bez wiary w możliwość kupienia biletów, to posta-

nowiliśmy dotrzeć do tego miejsca. Odszukaliśmy ją po godzinie maszerowania. Galeria EL znajduje się na 

terenie częściowo odbudowanego kościoła gotyckiego i jego przyległych terenów. Gdy tam dotarliśmy kon-

cert już się odbywał, słyszeliśmy dźwięki muzyki, ale nie było mowy o dostaniu się do środka. Zadowoliliśmy 

się piwem, które było serwowane w plenerze i w  interesującej scenerii awangardowych rzeźb oraz zabyt-

kowej architektury kościelnej. Był przyjemny letni dzień – dobrze nam się tu odpoczywało. Zapomnieliśmy 

natychmiast o deszczach i wiatrach Zalewu Wiślanego. 

      

Wracaliśmy na jacht znowu pieszo ta samą drogą – i wierz tu mężczyźnie! Pora nie była jeszcze bardzo póź-

na, ale czas było się wyspać, bo jutro o godzinie 07.00 wstaniemy i popłyniemy Kanałem Elbląskim w kie-

runku pochylni. 

Podsumowanie III etapu: 

Na Zalew Wiślany dostaliśmy się rzeka Szkarpawą i Wisłą Królewiecką. Odwiedziliśmy porty w Kątach Ry-

backich, Krynicy Morskiej, Piaskach, Fromborku i Elblągu. Akwen jest interesujący i chętnie go jeszcze kie-

dyś odwiedzimy. Byliśmy świadkami powstałych w ciągu ostatnich miesięcy rewolucyjnych zmian na Żuła-
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wach służących turystyce wodnej, a zwłaszcza żeglarstwu. Przepłynęliśmy 40,9 Mm w tym 20 h na silniku. 

Silne wiatry i częste deszcze towarzyszyły nam przez cały czas pobytu na tym akwenie i z tego względu nie 

było możliwości popłynięcia do Nowej Pasłęki i Tolkmicka. Jacht spisywał się w dalszym ciągu bez zarzutu, 

nie chodził mokro, a silnik był niezawodny. Dobry nastrój nas nie opuszczał, bo każdy dzień przynosił nowe 

wrażenia, ludzie się zmieniali i poznawaliśmy nowe miejsca. 

***** 


