
 na wiekowej pętli
Nowa Aleksandra

Nie ma dwóch zdań, Pętla Żuław to jedna z najpiękniejszych dróg wodnych w Polsce. I jedna z najmniej 
poznanych. Dzika, ale przystępna, jest idealnym miejscem zarówno na rodzinną wycieczkę, jak i typowy 
wypad w męskim towarzystwie. Jednak nie tylko widoki są najważniejsze, warto również zadbać 
o odpowiedni środek transportu. Nasz wybór padł na nową jednostkę typu Vistula Cruiser 30 

Cztery osoby na łódce, jedna para oraz kolega i koleżanka, od początku sprawiały problemy natury logistycznej. Nasze oczekiwania spełniła 
nowa jednostka typu Vistula Cruiser 30, której armatorem jest Żegluga Wiślana Łukasza Krajewskiego
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Pętla Żuław łączy Zatokę Gdańską i tzw. szlak po wodach gdańska z Zalewem Wiśla-

nym i Elbląskim Węzłem Wodnym. Pętlę tworzą główne rzeki: Wisła, Szkarpawa i No-

gat. Po drodze mnóstwo atrakcji: mennonickie cmentarze, domy podcieniowe, zam-

ki, holenderskie zagrody i zagubione wśród zieleni wioseczki. Kiedy organizowałem 

wyprawę na Pętlę Żuław, musiałem zdecydować, czym popłyniemy. Cztery osoby na 

łódce, jedna para oraz kolega i koleżanka, od początku sprawiały problemy natury 

logistycznej. Nasze oczekiwania spełniła nowa jednostka typu Vistula Cruiser 30, 

której armatorem jest Żegluga Wiślana Łukasza Krajewskiego. Do niedawna biznes-

men, ale w duszy romantyk, Krajewski postanowił przywrócić Wisłę żegludze. Choć 

dysponuje już siedmioma jachtami motorowymi, nową jednostkę zaprojektował 

osobiście i wykonał we własnej stoczni jachtowej specjalnie do żeglugi rzecznej. Ba-

zując na dotychczasowych doświadczeniach, stworzył dokładnie taki jacht, który nie 

tylko będzie radził sobie z dziką rzeką (a Wisła w niektórych miejscach taka bywa), 

lecz także zadowoli najbardziej zatwardziałych i wygodnych malkontentów. 

Podaruj sobie odrobinę komfortu
Jacht, który otrzymał nazwę „Nowa Aleksandra” (poprzednia Aleksandra to Ha-

ber 33), jest bardzo wygodny. Zapewnia komfortowe warunki mieszkalne dla 6-7 

osób. Nasza czwórka miała więc na pokładzie naprawdę królewskie warunki. Vistula 

Cruiser 30 jest wyjątkowo obszerna, ma wysoką nadbudówkę i ogromny, wygod-

ny kokpit. Wnętrze podzielone jest na trzy oddzielne kabiny – dwie sypialnie i dużą 

mesę, w której wydzielony jest również bardzo praktyczny kambuz. Do tego docho-
Po długiej podróży czas na przejażdżkę na 
rowerach
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dzi wygodna toaleta i wiele udogodnień, które zapewniają komfortowe warunki 

podczas trwania długiego rejsu. Pętlę Żuław można opłynąć w 3-4 dni, ale jeśli chce 

się naprawdę zakosztować ciszy, popodglądać ptaki, zatrzymać się gdzieś na brze-

gu, trzeba się wybrać na tydzień. Warto więc podarować sobie odrobinę luksusu. 

Jest więc prysznic z gorącą wodą, centralne ogrzewanie we wszystkich kabinach 

i mnóstwo pojemnych szafek na rzeczy osobiste. Choć łódka wygląda poważnie, 

zużywa bardzo mało paliwa. W trakcie tygodniowego rejsu całkowity koszt ben-

zyny wyniósł 230 złotych. Duże zbiorniki na wodę i paliwo zapewniają niezbędną 

autonomię żeglugi. Dzięki temu zamiast zatrzymywać się w zatłoczonych w sezo-

nie przystaniach, możemy cumować na noc w dowolnym miejscu i rozkoszować się 

pogrążoną w ciszy dziką przyrodą Żegluga i manewrowanie jachtem są dziecinnie 

proste i nie wymagają posiadania żadnych uprawnień. Naprawdę nawet osobie nie-

obeznanej z żeglugą wystarczy półgodzinne przeszkolenie przez pracownika arma-

tora jachtu, aby móc dalej płynąć samodzielnie. 

Najlepsze pierogi świata
Już pierwszy kontakt z jachtem przyniósł dobre wrażenia, jednostka wyraźnie wy-

różniała się spośród innych stojących w marinie. Lśniła nowością. Podróż rozpoczęli-

śmy z przystani koło Muzeum Morskiego na Motławie w Gdańsku. Przystanek zrobi-

liśmy już po godzinie, w marinie AZS w Stogach, która leży u ujścia Wisły Śmiałej do 

Zatoki Gdańskiej. Obiad w jachtklubie i krótka kąpiel w Bałtyku. Ale przecież nie cho-

dziło nam o plażowanie, ruszyliśmy Martwą Wisłą do pierwszej śluzy na naszej trasie 

– Przegaliny. Warto jej chwilkę poświęcić, bo to nie byle jaki zabytek. Jej północna 

część liczy sobie aż 105 lat, a jej autentyczne wyposażenie maszynowni nadal nada-

je się do użytku. Kiedyś zabezpieczała przed powodzią okolice Gdańska. 

Choć śluzowanie było emocjonujące, udało się bez problemu. Za chwilę niewielki 

odcinek rwącej Wisły i wpłynęliśmy na piękną i naprawdę dziką Szkarpawę. Tutaj 

czekała na nas prawdziwa niespodzianka. 

Po przepłynięciu kilku kilometrów dotarliśmy do mostu zwodzonego w Drewnicy. 

Choć operator mostu zaoferował nam podniesienie przed wyznaczoną godziną, my 

zdecydowaliśmy się poczekać. Kiedy Łukasz Krajewski dawał nam mapy Pętli Żuław, 

kategorycznie nakazał pójść na tutejsze pierogi. W Drewnicy, tuż koło mostu, mieści 

się mała wiejska restauracja, w której podawane są najlepsze w tej części świata pie-

Komfortowe warunki mieszkalne dla 6-7 
osób
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rogi (niektóre źródła podają, że na całym świecie). W Malborku jest zamek krzyżacki, 

w Krakowie Wawel, w Paryżu wieża Eiffl  a, a w Drewnicy knajpa z pierogami. Nazywa 

się Szkarpawianka. Wystrój – lata siedemdziesiąte. Do pierogów „prawdziwa” oranża-

da Landrynka – Perełka, na czystym cukrze!

Wino, piwo i my
Wieczorem dopłynęliśmy do Rybiny, jedynego miejsca w Polsce, skąd widać 

trzy mosty zwodzone jednocześnie. Trudno zresztą, żeby było inaczej, skoro 

całe Żuławy to ziemia wydarta wodzie. Rzek, kanałów i dróg wodnych są tutaj 

tysiące. Kiedyś były dla tego rejonu tak ważne jak dzisiejsze autostrady i dro-

gi. W Rybinie łączą się wody Wisły Królewieckiej, Szkapawy i Tugi. Prowadzące 

ponad nimi mosty to prawdziwe perełki dawnej techniki. Łączący brzegi Szka-

pawy kolejowy most obrotowy jest, jak w dawnych czasach, otwierany i zamy-

kany ręcznie, a cała operacja zajmuje nawet półtorej godziny. Tutaj trafiła się 

okazja, żeby zwiedzić okolicę najpierw na dwóch kołach, a potem kolejką. Vi-

stula Cruise 30 jest wyposażona w siedem rowerów. Zdjęcie ich z dachu zabie-

ra trochę czasu, ale taka wycieczka bardzo uatrakcyjnia rejs. 

Bladym świtem wybraliśmy się do odległego o kilkana-

ście kilometrów Sztutowa. Tam zaznaliśmy wszystkich atrak-

cji wakacyjnego nieróbstwa. Była plaża, gofry, bezy, lody na paty-

ku i oczywiście zimne piwo. Z pełną premedytacją zrezygnowaliśmy 

z wizyty w muzeum obozie koncentracyjnym Stutthof. Po nużącym nicniero-

bieniu postanowiliśmy dodać naszej wyprawie odrobinę pikanterii. Pojecha-

liśmy koleją wąskotorową do Mikoszewa. Kolej to świetny wynalazek! Jestem 

pewien, że się przyjmie! Dopiero późnym wieczorem wróciliśmy na jacht, by 

tradycyjnie zakończyć dzień grillem i czerwonym winem.

Duże zbiorniki na wodę i paliwo 
zapewniają niezbędną autonomię żeglugi. 
Dzięki temu zamiast zatrzymywać się 
w zatłoczonych w sezonie przystaniach, 
możemy cumować na noc w dowolnym 
miejscu i rozkoszować się pogrążoną 
w ciszy dziką przyrodą
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Jacht, który otrzymał nazwę „Nowa 
Aleksandra” (poprzednia Aleksandra to 
Haber 33), jest bardzo wygodny

„Nowa Aleksandra” zapewniła nam totalny 
błogostan

Mielizna twój wróg!
Za Rybiną rzeka zrobiła się totalnie dzika. Po całym dniu żeglugi po całkowitym odlu-

dziu i minięciu wyjścia na Zalew Wiślany dopłynęliśmy do uroczej, pokrytej nenufara-

mi zatoczki w Kępkach. To było „to” miejsce. Rozpaliliśmy ognisko, które przeciągnęło 

się, podobnie jak i nocne Polaków rozmowy przy lampie naftowej, do późna w nocy.

O 3.30 obudził nas świergot ptaków. Słońce miało dopiero wzejść, a całą zatokę spowi-

jała gęsta mgła. Dla takiej scenerii warto było „męczyć” się tych kilka dni na jachcie. 

Dalej zrobiło się jeszcze bardziej dziko. Na Nogacie nasz jacht był jedynym obiektem 

wytworzonym przez człowieka. Dookoła tylko kwieciste łęgi, lasy i bagna. Czasem tyl-

ko pojawiała się waląca się chata żuławska. Klimat jak z „Czasu Apokalipsy”. Dopiero 

wieczorem dopłynęliśmy do Malborka. To, niestety, był koniec magii. Tłumy ludzi, 

spaliny samochodów skutecznie odstraszyły nas od zbyt długiego spaceru, to nie był 

już nasz świat. Czekała nas droga powrotna Nogatem i wielką Wisłą. Jeszcze tylko wy-

pad na stary cmentarz mennonicki w Stogach i popłynęliśmy dalej. Szybko minęliśmy 

ostatnią już na Nogacie śluzę w Białej Górze i wpłynęliśmy na Wisłę. To była jazda! Wiel-

ka, rwąca rzeka. Płytka i podstępna. Wystarczyłaby chwila nieuwagi czy przeoczenie 

któregoś z umieszczonych na brzegach znaków nawigacyjnych, aby wpakować się 

na mieliznę. Nie było żartów. Wartki prąd załatwiłby resztę i bez pomocy z zewnątrz 

nie mielibyśmy szans na uwolnienie się z opresji. Na szczęście „Nowa Aleksandra” jest 

stworzona do żeglugi rzecznej. Ma tylko 45 centymetrów zanurzenia. Niemniej aż do 

Tczewa trzeba było poświęcić nawigacji naprawdę sporo uwagi. Rano wyruszyliśmy 

na ostatni etap wyprawy, by wieczorem dopłynąć do macierzystej przystani na Motła-

wie i wspólnie z armatorem jachtu wypić parę kolejek „za cudowne ocalenie”. 

Żegluga Pętlą Żuław jest magiczna. W trakcie kilkudniowego rejsu minęliśmy może 

z pięć innych jachtów. „Nowa Aleksandra” zapewniła nam totalny błogostan. 

Tekst: Piotr Kałuża

Fot.: Żegluga Wiślana
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