II",

PORÓWNANIE JACHTÓW: Antila 22, Maxus 21, Phobos 21, Storm 22
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Boating po polsku

Hausbotem
Z OdrY do
Hambur a
Kameralna egluga wijącymi się pośród
lasów kanałami, stada białych czapli, urocze,
średniowieczne miasteczka, Pojezierze
Meklemburskie, monumentalna wanno-winda
dla statków, automatyczne śluzy, potę ne barki,
zwodzone mosty, czerwony latarniowiec
i wody pływowe to impresje z dalszego ciągu
rejsu Gliwice - Hamburg.
TEKST

~
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I WŁODEK

Na początku było naprawdę ...trudno. Z naszej trochę dzikiej, granicznej rzeki weszliśmy w kanał Odra-Hawela i ju po kilku
minutach stanęliśmy przed problemem:
jak pokonać śluzę Hohensaaten. Nikt nie
kwapił się do otwarcia wrót, nie odpowiadał na sygnały klaksonu. Zniecierpliwieni
wysadziliśmy na ląd władającego mową
sąsiadów Romka i sprawa szybko się rozwiązała. Dalej ju poszło gładko. Płyniemy
Alte Oder - Starą Odrą, pośród zieleni, od
czasu do czasu przerywanej niewielkimi
miejscowościami, samotnymi pensjonatami oraz letniakami z dostępem do wody
i prywatnymi pomostami.
Na 76 km trasy docieramy do niezwykłej
konstrukcji hydrotechnicznej, jaką jest podnośnia statków Niederfinow. Tutaj barki
i jachty wpływają do olbrzymiej wanny
i razem z nią unoszone są na wysokość 36 m,
by tam wydostać się z powrotem na szlak.
Imponujące, a i prze ycie ciekawe. Choć
osobiście przekonamy się o tym dopiero na-

BILIŃSCY

zaj utrz rano, bowiem zrobiło się ju ciemno.
Wycofujemy się kawałek i skręcarnywwąski kanał Niederfinow, by tam stanąć przy
małym pomoście przed śluzą Liepe. Niby
nie wolno, ale do świtu chyba aden stateczek wycieczkowy tu nie zawita ...
Mglisty poranek. Nic nie widać ...Jak my
zrobimy zdjęcia podnośni? Na szczęście
kiedy czekaliśmy na swoją kolej, tuman się
rozwial. Stajemyza barką obok niemieckiego
jachtu morskiego, płynącego z poło onym
masztem, który po zakończeniu sezonu na
Bałtyku wracał do portu macierzystego. Za
podnośnią robi się nudno. Początkowo płyniemy przez las, ale kanał jest szeroki i prawie
prosty. Monotonię eglugi urozmaicają nam
tylko liczne barki, o których ju na Odrze
zdą yliśmy zapomnieć. Co ciekawe, większość z nich pływa pod polską banderą. Po
pewnym czasie kanał Odra- Hawela zaczyna
biec poprzez rejony uprzemysłowione i jedyną atrakcją tego odcinka jest przepłynięcie
jachtem ponad torami linii kolejowej.

DROGA
GÓRNEJ

WODNA
HAWELI

Za 41 km odbijamy w prawo w Vosskana,
I tu po raz pierwszy napotykamy samoa
sługowąśluzę: Liebenwalde. Chwilę zajmeje nam rozgryzienie sposobu postępowania
ale w kolejnych poszło ju jak z płatka. H2wela wije się spokojnie pośród lasów.
czasu do czasu mijamy jakieś hausboty
kajaki, a na brzegach dostrzegamy pasące _
sarny oraz polujące na skraju trzcinek poje
dyncze czaple. Przy biegnącej w.zdłu sz
ście ce rowerowej stoją znaki "uwaga

o::
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?Izebiegające wydry"! Niestety, adnej jedaak nie spotkaliśmy. Podpłynął natomiast
do nas zaskroniec.
Na 16 km Obere Havel Wasserstrasse
trafiamy do śluzy, a potem ładnego miasteczka Zehdenick. Po nocy spędzonej
w sympatycznej marinie nabieramy paliwa w kolejnej, poło onej zaledwie kilkaset
metrów dalej przystani. Na trasie spotykamy przeró ne jednostki turystyczne. Jedne
są luksusowymi
jachtami motorowymi,
inne to prawdziwe domy na wodzie, była
te przyczepa kempingowa wstawiona na

platformę-katamaran
z przyczepnym silnikiem. Widzieliśmy tak e sporo niedu ych,
kabinowych motorówek.
Nasza "Dominika", hausbot typu Vistula
Cruiser 30, prezentowała się w tak ró norodnym towarzystwie zupełnie nieźle, a pomysł zorganizowanej przez " eglugę Wiślaną" ekspedycji z Gliwic do krajów Europy
Zachodniej wzbudzał powszechnezainteresowanie. Zupełnie obcy ludzie przychodzili
zapytać, jak się jacht sprawuje, ciekawi byli,
jakie są mo liwości po eglowania w Polsce,
dawali dobre rady, dotyczące trudniejszych

• Czapla biała na niemieckich wodach - rzadki widok
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• Wchodzimy

do śluzy Uebenwalde

miejsc, na które trafimy dalej. To było
naprawdę bardzo miłe.
Za śluzą Bredereiche wpływamy w rejon
Pojezierza Meklemburskiego. Piękna kraina, doskonały pomysł na wakacje dla eglarzy i motorowodniaków z zachodniej Polski,
bowiem jest tu od nich bli ej ni na Mazury.
Mijamy kilka niedu ych jezior i nie skorzystawszy z gościny w adnej z tutejszych marin, na nocleg wybieramy skromny pomost,
przy którym mogą pomieścić się dwie łódki.
Postój jest płatny, bowiem kładka nale y do
pensjonatu i restauracji Haus an der Havel.
Płacimy 9 euro i mamy dostęp do prądu oraz
toalet. Wieczorem i o poranku zwiedzamy
miasteczko Fiirstenberg i ruszamy dalej.
DROGA
MURITZ

WODNA
- HAWELA

Pozostajemy na Pojezierzu Meklemburskim,
ale wchodzimy na szlak Miiritz-Havel Wasserstrasse. Im bli ej du ych jezior, tym większy ruch. Barki turystyczne, jachty, kajaki
i stateczki białej floty. Na brzegach kempingi,
miejsca postojowe dla łódek, kotwicowiska.
Po pokonaniu kolejnych pięciu śluz (w których ju nie byliśmy sami), przyjemnych odcinków kanałowych i kilku jeziorek docieramy do potę nej mariny Hafendorf Miiritz
w Nord Rechlin nad jeziorem Miiritz. Znajduje się tu baza setek chyba hausbotów jednej z firm czarterowych. Wyposa enie portu
znakomite: warsztaty naprawcze, samojezdny dźwig bramowy, slip, zaplecze sanitarne,
restauracja ... Opłata 10 euro plus prąd. Do
obsługi dostępnych udogodnień dostajemy
kartę magnetyczną za kaucją 10 euro.
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• Godne polecenia

miasteczko

Plaum an See, tu z żalem opuszczamy

Potę ne jezioro Muritz nawet pod koniec września pełne jest jachtów. Pojezierze
Meklemburskie bardzo nam się spodobało,
postanawiamy więc, zamiast płynąć dalej
najkrótszą drogą, trochę pozwiedzać. Mijamy piękny, poło ony nad samym brzegiem
zamek Klink i udajemy się do bogatego i tętniącego yciem kurortu Waren. Stajemy na
godzinkę w porcie i włóczymy się po kolorowych zaułkach zało onego w XIII wieku
miasta. I ponownie połączone krótkimi kanałami jeziora: Kólpinsee, Fleesensee, Malchower See. Kolejne ciekawe miasteczko to
Malchow. Znajduje się tu zwodzony most
otwierany w ciągu dnia o pełnych godzinach.
Oczekiwanie urozmaicamy sobie wycieczką

już Pojezierze Meklemburskie

po uroczym miasteczku. Jedną z atrakcji widokowych jest bijąca wysoko w górę z woc.
jeziora fontanna. W porze otwarcia mos
po obu jego stronach utworzyła się sporakolejka jachtów, konieczne było zatem wprowadzenie "ruchu wahadłowego". Podczas
przepływania przez to przejście pobierana.
jest opłata (podobno - "co łaska") wrzucana
do podawanego na kiju woreczka. Za mostem wypatrzyliśmy wygodną przystań, ale
nasza ekspedycja ma ściśle określony grafik,
więc pędzimy dalej.
Do Plau am See, gdzie stajemy w poloonej przed zwodzonym mostem po lew
stronie przystani. Marina, śluza i miasto
- godne polecenia. O dziewiątej rano zało-

agle

I www.zagle.com.

• Kanaty Meklemburgii

• X-wieczny Waren - tam na pewno warto się dtużej powtóczyć

ga jednego z udających się w tę samą stronę co my jachtów skontaktowała się przez
mikrofon umieszczony na pomoście dla
oczekujących z obsługą mostu oraz śluzy,
co pozwoliło całej flotylli ruszyć bez kłopotów w dalszą drogę. Opuszczamy rejon
Wielkich Jezior Meklemburskich.
DROGA
MURITZ

WODNA
- ELDE

Ten etap rejsu wspominamy jako dosyć kameralny. Trasa prowadzi przez tereny zalesione, pośród stawów hodowlanych, na których po ywiają się olbrzymie stada czapli
białych i pływają maleńkie perkozki. Na pobliskich łąkach pasą się konie, stada krów i..

sarny. Szlak wiedzie nas te do spokojnych,
kolorowych miasteczek: Parchim, Neustadt
Glewe, Grabow czy Dórnitz. Sporych emocji natomiast dostarczyło nam odwiedzenie
centrum Parchim. Płytka (1,1 m w środku
nurtu) rzeczka o silnym, przeciwnym prądzie, jakieś zdemolowane drewniane pomosty, niziutki mostek i wreszcie bezpiecznie
lądujemy przy miejskiej kei. Jest tak wąsko,
e zawracamy, robiąc na linach overholung,
nie chcąc ryzykować wpadnięcia na brzeg
podczas manewrowania na silniku.
Droga powrotna do głównego szlaku te
podnosi nam poziom adrenalinywe krwi. Nie
jest łatwo trafić pomiędzy podpory mostku,
a na domiar złego nisko zwieszające się ga-

kończą się na Łabie

łązki drzewa zrzucają do wody wiosło le ące
na daszku ponad kokpitem. Na szczęście nie
musieliśmy po nie wracać. Samo do nas spłynęło.Nocspędzamyprzypomościeobokpola
namiotowego. Przed śluzą Matzlow-Garwitz
ciekawostka - stojące w pobli u jako eksponat stare, drewniane wrota przepustu.
Kawałek dalej dopływamy do rozwidlenia
szlaków. Kierujemy się w lewo, na Grabow.
Tu napotykamy przeszkodę. Zwodzony most
wydaje się za niski, na szczęście otwierany jest
zdalnie o określonych godzinach. Czekamy
więc na termin, ale kiedy on mija, orientujemy się, e nie zgłosiliśmy zamiaru przejścia
przez mikrofon i grozi nam długa przerwa
w podró y. Na szczęście odległa obsługa
mostu zgodziła się zrobić dla nas wyjątek.
Na miejskim nabrze u nie znajdujemy mo liwości podłączenia się do prądu, więc nocujemy na kempingu Eldekrug. Wbardzo fajnej
marinie Eldena ponownie tankujemy paliwo.
egluga kanałowa kończy się w Domitz. Wypływamy na Łabę. Ale to następnego dnia...

~
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• Nasza wyprawa

kończy się w Hamburgu

- szkoda, mogłaby trwać jeszcze dłużej, było naprawdę

Po wyjściu ze śluzy stajemy w przystani
pod nowoczesnym hotelem. Z poło onej
wysoko na jego szczycie restauracji .Panorama Cafe" podziwiamy rozległe krajobrazy:
zakola rzeki, ujście kanału, miasteczko oraz
wartą zwiedzenia zabytkową, otoczoną fosą
fortecę nad Łabą, jeden z wa niejszych tego
typu obiektów w Niemczech.

I JU

ŁABA!

Zamknęły się za nami Wrota Meklemburgii, jak w turystycznych
przewodnikach
mówi się o Dórnitz, Wpływamy na Łabę,
która początkowo bardzo przypominała
nam Odrę, tyle e była trochę głębsza. Jesień nastała piękna, kolorowe drzewa zdobiły brzegi, a na wodzie, ostrogach i ponad
głowami widzieliśmy stada migrujących
gęsii czajek. Podobnie jak na naszej granicznej rzece częste były bieliki, kanie rdzawe
i rybołowy. W kilku miejscach na prawym
brzegu dostrzegliśmy szare wie e stra nic,
pozostałości po czasach, kiedy przebiegała
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kapitalnie,

polecamy

tędy granica pomiędzy NRD a RFN. Nocujemy w Lauenburg, absolutnie cudownym
miasteczku z urzekająco pokrzywionymi
i pochylonymi przez upływ czasu średniowiecznymi kamieniczkami i pięknym widokiem na rzekę z podnó a niewielkiego
zamku. Tutaj do Łaby dociera Elbe- Liibeck
Kanal. Od 573 km szlaku, czyli okolic Artlenburga, na rzece pojawia się masa barek.
Niektóre są bardzo du e i szybkie, więc
skończyła się dla nas beztroska egluga. Jedziemy po wodnej autostradzie, a pływające
tiry pojawiają się z uchodzącego po lewej
stronie Elbe-Seitenkanal, który prowadzi
do jednej z najbardziej uczęszczanych dróg
wodnych Europy - Mittel1andkanal.
Krokiem milowym eglugi po Łabie jest
pokonanie ogromnej śluzy Geesthacht. Czekamy razem z innymi łodziami sportowymi,
a kilka potę nych barek umieścisięwśrodku
bezpiecznie i pół godziny później wypływamyju winnym świecie, czyli na wodach pływowych. Wyraźnie widać odsłonięte podczas

odpływu mokre i błotniste brzegi! dno rzeki
Stąd ju niedaleko do Hamburga.
Na 609 km wybieramy prawą, czyli północną odnogę szlaku i Norderelbe doprowadza
nas do celu naszej wyprawy-przystanipoło cr
nej w samym sercu Hamburga. W City Spore
Hafen Marina spotykają się tzw. szuwarowcy
zwilkami morskimi. Takjest.docierają tu take łódki z Morza Północnego. Widzieliśmr
wśród nich nawet jeden jacht aglowy poć
polską banderą. Mniej dziwi zatem fakt, e tu::
przy marinie stoi pomalowany na czerwone
latarniowiec. Zamiast w ciemnościach nocr
wskazywać swoim światłem drogę statkom=
morzu w pobli u angielskiej rzeki Humber,
po 36 latach nienagannej słu by, LV 13 skazany został na rolę pływającej restauracji i hotelu, ale mo e dzięki temu uniknął znacznie
gorszego losu - pocięcia na yletki.
Hamburg to jedno z tych zwariowanych
miast, które wydaje się nigdy nie zasypiaL
A ju na pewno trudno jest zapaść w sen
przystani oraz wzdłu ciągnącego się kilorne-
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Prędkość-drogi

wodne zachodniej Europy to dla nas, ludzi raczej spokojnych, idealne

akweny, bowiem wwiększości

miejsc obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 -12 km

na godzinę. Wyjątek stanowią duże jeziora i rzeki, gdzie miłośnicy

szybkości mogą

sobie trochę poszaleć.
Śluzy - w każdej pierwszeństwo

mają jednostki

zawodowe. "Drobnoustroje"

dzą im za rufą. Sporo przejść było samoobsługowych,

automatycznych.

wchoNależało

przystanąć na chwilę przy pomoście przed śluzą, pociągnąć za zieloną lub niebieską
wajchę (czerwonej używamytylkow
z instrukcjami

wyświetlającymi

elektronicznych

razie niebezpieczeństwa)

i postępować zgodnie

się (po niemiecku lub też miejscami po angielsku) na

tablicach, zwracając także uwagę na światła przed śluzą. Wpływając

samotnie do śluzy, wybieramy miejsce umożliwiające

pociągnięcie za kolejny, zielony

uchwyt, by procedura śluzowania ruszyła dalej.
Ciekawe są rozwiązania wrót śluz. Jedne otwierają się jak dwuskrzydłowe

bramy, inne

znikają pod wodą, wreszcie jeszcze inne unoszą się wysoko i wtedy należy uważać
na deszcz kropli spadających

na przepływający jacht. Śluza Matzlow-Grawitz

zwęża

się ukośnie w dół. Stojące przed wejściem tablice ostrzegają, by w śluzie nie stawały
obok siebie dwajachty

o szerokości większej niż 3 m, gdyż opadając z wodą, mogą się

zakleszczyć. Potężna śluza Geesthacht na Łabie ma swoje zwyczaje, podobne do tych,
jakie panują przed podnośnią Niederfinow. Jachty oczekują przed nimi na padającą
z głośników

komendę, zezwalającą jednostkom

Mosty-większość

sportowym

zameldować chęć przepłynięcia,

stając przy przeznaczonym do tego pomoście i uru-

chamiając mikrofon. Większość ztych, które spotkaliśmy
się o określonych
tablicach

na wejście.

oczywiście jest wystarczająco wysoka, ale jeśli nie, to często należy

godzinach. Informacje o terminach

naswojej drodze, otwierała

zawarte są w locjach lub/i na

przed mostami. Przejścia są bezpłatne, poza Malchow, gdzie zbierano na

renowację. W Grabow były dalby pomiarowe. Staje się przy nich i sprawdza, czy położony kawałek dalej most o wysokości wystarczającej do przepłynięcia tyl ko niektórym
jednostkom

nie jest dla nas przypadkiem za niski. Jeśli tak, trzeba czekać na otwarcie.

Wreszcie mosty w Hamburgu:

podobno przy wysokiej wodzie prześwit może być dla

dużych jachtów za mały.
Ceny - postój: zwykle 1 euro za metr długości łódki, w niektórych miejscach prąd był
wliczony, gdzie indziej za 2 KWh płaciło się 0,5-1 euro. Za 100 I wody opłata 1-2 euro.
trami w dół rzeki nabrzeża. Woda rzeki jest
stale wzburzona

przez dziesiątki

we wszystkich

kierunkach

też tramwajów

wodnych

kach, wycieczkowców,

autobusów
o mocnych

potężnych

pchaczy, jachtów, motorówek
dują, że wszystkie

pędzących
czy
silni-

statków,

.. Fale powo-

te duże i małe pomosty,

połączone ze sobą ruchomo zawiasami, kładkami, mostkami,

schodkami ... bezustannie

ocierając się o siebie, skrzypią, piszczą, pojękują, słowem niesamowicie
. to dla wodniaka

miłe odgłosy.

I to już koniec
ekspedycji.
wieczny

naszego

Wszyscy:

dowcipniś,

i gitarzysta

hałasują. Ale
udziału

prowadzący
Bolek,

w tej
jacht,

nasz tłumacz

Romek, i my oczywiście,

uzna-

liśmy, że była to bardzo ciekawa i pouczająca wyprawa.

Szkoda, że trzeba wracać. Po

wodach niemieckich

450

przepłynęliśmy

km i pokonaliśmy
Szczegółowe

ponad

informacje

ekspedycji

około

30 śluz.
o jachcie

znajdziecie

oraz

na stronie

www.zeglugawislana.pl.

Czasami płaciliśmy

dodatkowo

1 euro za każdą osobę. Dodatkowo prysznic: 1 euro.

Paliwo nieco droższe niż na niemieckich

drogowych stacjach benzynowych.

Noclegi - spaliśmy za opłatą w bardzo przyzwoitych
stauracji czy na przystanio-kempingu.
miejscami,

marinach

i przy pomoście

Bezpłatnie - na polu namiotowym.

re-

Można też

na przykład na Łabie i jeziorach, stanąć na dziko.

Pływy - przed Hamburgiem

dobrze jest się zorientować,

tualnego i w momencie dopływania

jaki jest stan pływu - ak-

do miasta. Ważne ze względu na prześwit pod

mostami oraz kierunek i siłę prądu w marinie. Szybko płynąca woda może skutecznie
utrudn ić manewry podczas cumowan ia. Informacje o pływach znaleźl iśmy bez trudu,
wrzuciwszy w Google .harnburq tides".
Locje - jest spory wybór publikacji opisujących

te rejony. My korzystaliśmy

z książek

wydanych przez Edition Maritim, na przykład: "Von Berlin zur MLiritz" oraz "Von der Elbe
zu r M Liritz" .W dwóch co naj m niej przypadkach znaleźl iśmy w nich pewne nieścisłości
dotyczące niezbyt dokładnego wskazania na mapach 1'!9łQżęnia przystani.
Internet- z wi-fi nie było najlepiej. Jeśli już coś złapaliśmy, to należało się zalogować
i zapłacić. Ponieważ dostęp do sieci był dla nas ważny, wykupiliśmy
drogi, ale wygodny roamingowy

na tydzień dosyć

pakiet polskiego T-mobile. Działał prawie wszędzie,

czasami wolno, oczywiście.
Jacht- Vistula Cruiser 30. Długość - 9 m, szerokość - 2,92 m, zanurzenie - ok. 0,5 m,
silnik "Dominiki"

- stacjonarny,

diesel, Craftsman

symalna liczba załogi - 7, ale komfort zapewniony
konieczne opuszczanie stolika w mesie na noc.

27 KM, ster strumieniowy.

Mak-

przy 4 osobach - nie jest wtedy

•
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