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------ -- ----wakacje już dawno minęły, już
zaczęliśmy myśleć o BożymNarodzeniu, gdy
Łukasz Krajewski zadzwonił z propozycją:
- Szukam załogi na barkę - powiedział.
- Chodzi o to, aby przeprowadzić ją z Belgii
przez Ren do Niemiec.

Łukasz zakręcony na tle pływania barka-
mi i właściciel kilku takich jednostek wpadł
na pomysł, aby swoją pasję i firmę promo-
wać za pomocą rejsu o długości prawie 4000
km, z Gliwic do Berlina. Podróż musiała
zakończyć się 15 listopada, gdyż parę dni
później w Berlinie rozpoczynały się targi
.Boot und Fun", na których jego nowa barka
typu Vistula Cruiser 30 oraz jej dokonania
miały być zaprezentowane. Załogi zmienia-
ły się na trasie. Dla nas przewidziany został
odcinek przedostatni, od Namur w Belgii do
Dorsten w Niemczech. Mieliśmygo pokonać
od 28 października do 6 listopada 2011 r.

Propozycja Łukasza budziła wiele wątpli-
wości. Po pierwsze mieliśmy płynąć barką
nowego typu, raczej małą (10 metrów długo-
ści) z silnikiem diesla całkiem zwyczajnym
o mocy 27 koni. W dodatku na naszej trasie
był Ren, który musieliśmypokonać pod prąd.

Po drugie pora roku kojarząca się z szaru-
gą i zimnem, której nie chce się spędzać
w sterówce znajdującej się na pokładzie
w kokpicie, osłoniętej tylko brezentem.

Po trzecie trasa rejsu, prowadząca przez
uprzemysłowione tereny, czylitakie, których
normalny turysta unika. Ponieważ wszyst-
ko to razem wyglądało dosyć zniechęcająco
to ... zgodziliśmy się.

Piątek 28 października, początek
w belgijskim Namur schodzą się dwie

rzeki: Sambre i Mass, po polsku Moza. Nad
ich zbiegiem góruje majestatyczna twierdza
założona w XI wieku. I u stóp tej twierdzy
cumowała nasza barka ..Dominika",do której
przyjechaliśmy z Polski samochodem.
Rozlokowaliśmy się szybciutko i wypłynęli.
Był czwartek, 16.00, czyli godzina "zero"
naszego rejsu (na barce mieliśmylicznikprze-
płyniętych godzin,który pozwalał też kontro-
lować zużycie paliwa).

Nie jesteśmy nowicjuszami barkowych
rejsów, lecz za każdym razem z równą cieka-
wością i zachwytem witamy pierwsze kilome-
try trasy i pierwszą śluzę. Tym razem nasza
pierwsza śluza pojawiła sięjuż po półgodzinie
ibyła inna niżwszystkie znane nam z poprzed-
nichwypraw- wyłaniasięzwody,(chybazdna)
jako metalowa tama, która zamknęła nas
w basenie. Woda zaczęła opadać, zeszliśmy
w dół, niezbyt głęboko,na jakieś dwa metry.i
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