


r WYDARZENIA kraj

Pop nęlil
Wielka podróż houseboatu Żeglugi Wiślanej

przez Europę rozpoczęta! W Berlinie, Hamburgu,
Amsterdamie i Brukseli, jego załoga promować będzie

polskie wodne drogi śródlądowe.

"Nareszcie na wodzie! Za parę go-
dzin ruszymy w nieznane, Ale na ra-
zie jedni z nas udzielają wywiadów,
inni dokonują ostatnich poprawek na
łódce lub pakują prowiant, Port w Gli-
wicach jeszcze takiego wydarzenia nie
undział" - napisali na blogu członko-
wie ekspedycji w momencie jej rozpo-
częcia, 11 września,

Żegluga Wiślana, firma, która jako
pielwsza w kraju uruchomiła regularne
wiślane połączenie pasażerskie pomiędzy
Krakowem a Gdańskiem, postanowiła prze-
konać miłośników houseboatingu w innych
europejskich krajach do uroków pływania
po polskich rzekach i kanałach, Nie tylko
tej największej, ale także po Pętli Żuław,
czy Kanale Ostródzko-Elbląskim.

Właściciel Żeglugi Wiślanej, Łukasz
Krajewski, wspólnie z niemieckim pi-
smem .Boote" z Hamburga, największym
magazynem motorowodnym W Europie,
oraz naszą gazetą zorganizował wypra-
wę, której trasa liczy 3,5 tysięca kilome-
trów. Wiedzie przez kilka krajów. Rejs roz-
począł się w Gliwicach. Szlak prowadzi
przez Wrocław do Hamburga, Amsterda-
mu, Brukseli i Berlina, gdzie zakończy się,
w połowie listopada, na targach Boot und

Gdzieś na szlaku.
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Fun. Do tej pory żaden polski houseboat
nie przepłynął takiego dystansu.

Specjalnie na tę okazję zbudowany
został w stoczni Żeglugi Wiślanej 9-me-
trowej długości jacht motorowy typu Vi-
stula Cruiser 30 o nazwie Dominika. Jed-
nostka, z czterema osobami na pokładzie,
opuściła już Polskę i obecnie (pod koniec
września) zbliża się do Hamburga.

- Pożegnaliśmy piękny rejon - Poje-
zierze Meklemburskie - śliczne miastecz-
ka, sporo żaglówek, doskonała infrastruk-
tura wodniacka - donoszą członkowie
załogi Dominiki.

Jak przebiega ekspedycja? .Plan
mamy napięty, bo droga daleka, a dni
coraz krótsze. Nocą po kanałach się nie
pływa, więc właściwie całe dnie spędza-
my na wodzie. Przed siódmą pobudka,
mycie, poranna kawa iw drogę. Śniada-
nie zwykle jemy już na szlaku. Pieczę
nad harmonogramem rejsu sprawuje
Bolek Zjawin (kapitan jachtu - red.), Cią-
gle siedzi z nosem w mapach i locjach,
opisach portów i oblicza prędkość, kal-
kuluje ile godzin powinniśmy dziś pły-
nąć ijakoś zawsze mu wychodzi, że do
wieczora -). Sterujemy na zmianę, cho-
ciaż Agnieszka Bilińska robi to tylkopod

przymusem, aczkolwiek sprawnie, ale się
denerwuje, że wtedy nie może robić
zdjęć. Bowiem Agnieszka jest naszym
nadwornymfotografem. WłodekBiliński
tylko od czasu do czasu ją wspomaga.
Do Agnieszki należy także praca na cu-
mie dziobowejpodczas manewrów w ślu-
zach lub portach. Romek Szczotko ob-
sługuje cumę rufową ijest naszym tłu-
maczem na/z niemieckiego. C.') Wło-
dek iBolek,jako najbardziej doświadcze-
ni w manewrach, na zmianę kierują ło-
dzią wchodząc do śluz i marin. Gotuje-
my i zmywamy także na zmianę. Obiad
jemy podczas płynięcia, przy czym bied-
ny sternik dostaje swójprzydział na koń-
cu, zmieniony przez sytego już kolegę.
Wieczorem po zapłaceniu za postój,
podłączeniu prądu i uzupełnieniu
wody, obfotografowaniu mariny czy
miasteczka przychodzi czas na pracę
"biurową" - zgrywanie setek zdjęć zro-
bionych w ciągu dnia, odpowiadanie na
maile itp. I w końcu wspólnyposiłek, roz-
mowy." - to kolejny cytat z bloga (zainte-
resowanych większą liczbą relacji i zdjęć
odsyłamy na stronę www.zeglugawisla-
na.pl, gdzie można też śledzić aktualną
pozycję jachtu)

Łukasz Krajewski - nie tylko właści-
ciel Żeglugi Wiślanej, ale również pomy-
słodawca i organizator wyprawy, nie kry-
je zadowolenia.

- Póki co, odpukać, wszystko idzie bez
niespodzianek - mówi. - Najważniejsze
jednak, że realizujemy założony cel, ja-
kim jest propagowanie polskich rzek i ka-
nałów. I spotykamy się ze zrozumieniem.
Na Odrze, na etapie Nowa Sól- Cigacice
plynęli z nami wicemarszałek wojewódz-
twa lubuskiego Jarosław Sokołowski oraz
starosta powiatu zielonogórskiego Irene-
usz Plechan. Mieliśmy okazję podzielić się
z nimi swoimi doświadczeniami.
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