
   

  X Królewski Flis na Wiśle 2015, Kraków-Orlean 
   26 kwietnia 2015 roku Królewski Flis na Wiśle ruszył po raz dziesiąty, żeby odbyć swą trady-
cyjną „ryzę do pala”, co w języku oryli, czyli polskich flisaków oznacza dopłynięcie z towarem 
do portu przeznaczenia.



   Każdego roku, w maju płyniemy z Oświęcimia na 0 km Wisły, lub z Krakowa na 77 km Wisły, do samego Gdańska nad 
Motławą, przez śluzę w Przegalinie na 935 km Wisły. W tym roku nasz cel jest dużo bardziej odległy, a trasa zupełnie 
nowa. Przed nami prawie trzy tysiące kilometrów drogami wodnymi Europy do Orleanu we Francji. Tylko raz przeszedł 
nią nasz wspaniały przyjaciel i znawca rzek, Zbyszek Gąsowski w 1995 roku, na swoje siedmiometrowej łódeczce. 



   Nasza wielka przygoda zaczyna się w Chełmku Gorzowie na 0 km Wisły w piękny, ciepły sobotni dzień, w samo południe. 
Nasza jednostka to drewniany galar „Szwajcarka” licząca 12 m długości i 3,5 m szerokości pod szyprem Józefem Ratajcza-
kiem, z przednikiem Zygmuntem Ponikiewiczem. Reszta załogi liczy sześć osób. Jej skład i liczebność będzie się zmieniać 
po drodze. Galar „Szwajcarka” należy do Towarzystwa Na Rzecz Ziemi. Został zbudowany dzięki dotacji Federacji Szwaj-
carskiej, w ramach projektu „Ratujmy Wiśliska”. Suży promocji idei powrotu człowieka do Wisły i właściwej, naturalnej ko-
egzystencji człowieka z przyrodą żyjącej, naturalnie płynącej rzeki. Po przyjacielsku gości na pokładzie Królewski Flis na 
Wiśle w pierwszym etapie do Płocka.



   Płyniemy w towarzystwie drugiej jednostki z jednoosobową załogą-Marek Strzelichowski na ćwierćszkucie „PaniKa”,  
który również kieruje się „na Orlean”. Marek gustownie i ze znawstwem stylizuje swoją szkutę i swój strój flisacki. 



   Za nami pierwszy odcinek starego szlaku solnego. Dawniej w okolicy śluzy Dwory znajdował się skład solny. Ciągnięto 
tu trybarką sól z Wieliczki, a właścicielka kopalni, hrabina Dunin Wąsowiczowa dbała o regulacje brzegów. Odcinek gór-
nej Wisły, który należał do zaboru austyjackiego jest najbardziej uregulowany; aż do Połańca będziemy płynąć pomiędzy 
zielonymi brzegami porośniętymi rosochatą wierzbą i wikliną. 



   Drugiego dnia na śluzie Borek Szlachecki spotykamy naszych znakomitych gości: Marie Noelle i Ivesa Dupont oraz Jeffa, 
którzy są przedstawicielami Festiwalu Loary. W tym roku gościem honorowym festiwalu jest… rzeka Wisła, przyjechali 
zatem do Krakowa, żeby pomachać nam na pożegnanie przed podróżą! Przyjechał również Andrzej Stański, który będzie 
płynął z Warszawy na galarze „Barbara”, oraz Robert Jankowski, sekretarz naszego najważniejszego wiślanego ruchu: Rok 
Rzeki Wisły 2017. Na łodzi jest również burmistrz Antos z Brzeźnicy. 



   Płyniemy do Tyńca na 63 km. Tam pod starym benedyktyńskim opactwem-należącym do szlaku Cluny-oficjalnie, z prze-
mówieniami, wymianą prezentów i błogosławieństwem braciszków tynieckich rozpoczynamy Flis do Orleanu.



   Tak nas witają w Tyńcu... Cumę odebrał wszędobylski Hermes...Widzę wiele przyjaznych twarzy! Konsul francuski, Mon-
sieu Thierry Guichoux i Pani Sołtys Zofia Pyla z Piekar, czyli z przeciwległego brzegu rzeki...a obok Księdza Reportera stra-
żak , Marek Sobieraj, który zorganizował całą imprezę powitalną. Włącznie z oprawą muzyczną-grała Orkiestra Strażacka 
z Tyńca!



  Do Krakowa, pod Wawel  77 km dobijamy o 14:30. Wieczorem, w Fundacji Pamoja Ewa Ciepielewska przedstawia swój 
autorski projekt artystyczny, który jest zasadniczą częścią Flisu. W XXI wieku współcześni flisacy wożą na swych galarach 
sztukę i artystów, komunikują ze sobą różne środowiska i prądy i czerpiąc z natury wzbogacają kulturę.  Ale w jakim 
celu? Wykształcony w ten sposób człowiek kulturalny, będąc świadomym pochodzenia swego bogactwa, będzie wspie-
rał i chronił ten za darmo otrzymany skarb jakim jest naturalne środowisko i jego zasoby. Howgh!



   Miejscowi i zagraniczni goście (nie tylko ludzie) zaszczycili nasze spotkanie w Księgarni/Wystawie Pamoja. Pokazywa-
lismy również film nakrecony przez Grzegorza Wierzchowskiego w trakcie Flisu w 2010 roku, kiedy na drugiej, francuskiej 
łodzi „La Cygne” podróżował z rodziną jej budowniczy Allan Lacroix z Associacion Boutavant w Tour. Bardzo wtedy pada-
ło  i mieliśmy różne przygody, o których ten film opowiada.



   Dwa kolejne dni spędziliśmy w Krakowie w oczekiwaniu na...deszcz lub…konieczność  wynajęcia dźwigu. Do najtrud-
niejszych momentów przeprawy na górnej Wiśle należy bowiem stopień Przewóz na 90 km. Nieudany projekt kaskady 
Wisły z okresu PRL-u, dziś jest zmartwieniem wszystkich pływających jednostkami większymi niż kajaki. Co roku modli-
my się o cud i cud się znowu zdarzył. We wtorek zaczęło padać tak mocno, że poziom wody znacznie się podniósł i w 
środę galar wypłynął ze śluzy Dąbie-80 km-o 10 rano, a o 13 przeszedł gładko przez Przewóz i świat stanął przed nami 
otworem! Tę noc szczęśliwi flisacy spędzili w Niepołomicach, u Zygmunta, na setce (100 km).



   2 maja „Szwajcarka” dopływa do Sandomierza na 268 km, mijając po drodze Opatowiec i elektrownię w Połańcu. San-
domierz, przepieknie położony na lessowych wzgórzach jest jednym z najstarszych polskich miast. Za Sandomierzem, z 
prawego  brzegu uchodzi do Wisły rzeka San, jej największy podkarpacki dopływ. A tuż nad ujściem do Sanu rzeki Tanwi, 
leży Ulanów, Stolica Flisactwa, gdzie właśnie tego dnia otwarto Muzeum Flisactwa...



   Zatrzymujemy się na dwa dni w Basonii na 313km. To wieś położona na prawym brzegu Wisły, gdzie ożyły dawne tradycje 
szkutnicze; najpierw Przemek Pasek z Fundacji Ja Wisła namówił starych szkutników do zbudowania tradycyjnej dla tych okolic 
krypy, służącej do przewozu bydła na pastwiska położone na drugim brzegu. Wspólnymi siłami powstały dwie takie jednost-
ki. Teraz buduje tutaj łodzie młody szkutnik Mateusz Tabaka, któremu pomaga żona Monika. Odwiedzamy ich warsztat, a oni 
rewizytują nas na brzegu.



   W Bassonii dołącza do naszej załogi jeszcze trójka młodych podróżników: Michał, jego siostra Agnieszka i Mikołaj. Michał zbu-
dował swoją łódz również sam-jest to ważące ledwie 30 kg canoe, które porusza się po indiańsku: szybko i cicho.  



   5 maja wyruszamy do Solca nad Wisłą, to całkiem blisko, 332 km na lewym brzegu Wisły. Mówią tam, że w Polsce najwięcej 
łodzi drewnianych w przeliczeniu na głowę mieszkańca u nich właśnie przypada. Ponadto jest to towarzystwo wesołe i muzy-
kalne, dzięki czemu uczestniczymy w prawdziwych bluesowych koncertach! 
   



   W Kłudziu, wczesnym rankiem woduje się szkuta Wanda Wacława Witkowskiego. Jest on budowniczym również naszych 
galarów. 



   Razem ruszamy w Rejs Kępeczki, na spotkanie z kolejnym przyjaznym miejscem na wiślanym szlaku. Idą cztery baty: Flisak, 
Zoraza, Fala, Boazeria, szkuta Wanda, szkutka PaniKa, nasza Szwajcarka i canoe Michała. Komodorem jest sam ulanowski Ret-
man- Mieczysław Łabęcki! 



   Cała nasza flotylla płynie następnie do Gassów na 488 km, na III Festiwal Drewnianych Łodzi, który powstał z inspiracji 
Festiwalem Loary. Jego organizatorem jest Andrzej Stański, a impreza z roku na rok jest coraz okazalsza. Warsztaty i pokazy 
na bindudze, kuchnia ulanowskiej ochmistrzyni Marii, koncerty i pływanka przez dwa dni. Przyjacielskie spotkania i narady 
przed drogą na Zachód.



     Całe rodziny wraz ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi uczestniczą w święcie drewnianych łodzi ciesząc sie prostym 
biwakowym życiem. 



    Andrzej Górski wykonywał zdjęcia w XIX wiecznej technice mokrego kolodionu. Pozuje Szyper Królewskiego Flisu na 
Wiśle, Jarosław Kałuża.



   „Jak podróżowano w XIX wieku? projekt realizowany w technice mokrego kolodionu. www.wetcollodion.wordpress.com



   11 maja, o 17 wychodzimy do Warszawy. Po drodze sprawnościowe Wyspy Zawadowskie, które obecnie składają się głów-
nie z korzeni, konarów i piaszczystych łach w nurcie rzeki. Wyciągaliśmy Wandę i PaniąKa i sami też weszliśmy „na świnię”. 
Szczęśliwie jednak, z wzajemną pomocą dotarliśmy przed zmierzchem do Portu Czerniakowskiego na 514 km.



   14 maja, po burzy i wielkim deszczu o godz.15 wyruszyliśmy z Warszawy w stronę Modlina. Mamy na pokładzie nowa za-
łogantkę malarkę Agnieszkę Brzeżańską, która jest pierwszą uczestniczką programu rezydencji artystów na łodzi. Jest nas 
teraz pięcioro: szyper Józef, pierwszy oficer Mateusz, Rafał, Agnieszka i ja. Zatrzymujemy się na noc na małej wyspie, których 
tutaj wiele, większość jednak to rezerwaty i wyspy lęgowe wiec trzeba uważać, żeby komu nie przeszkadzać. Słowiki są, 
śpiewają całą noc, jak wszędzie na Wiśle. Jest też bóbr, poznać to można po zębowym piśmie na drzewach i tropach ogona 
i łapek na piasku. Zaborowi rosyjskiemu zawdzięczamy jedną pozytywną rzecz-nic w tej części Wisły nie zostało ulepszone 
ludzką ręką. Dzikie wyspy, zarośnięte brzegi. Tylko niebo, woda i wiatr. 



   Od rana płyniemy do Czerwińska 578 km. Nad nami krąży orzeł. Jak zwykle pilnują go dwie mewy. Na przybrzeżnych ka-
mieniach czaple. Na Pradze Czerwińskiej wizyta na proszonym obiedzie u zaprzyjaźnionego rzeźbiarza Ryszarda Piotrow-
skiego. Na niego zawsze można liczyć, tak jak i na starego przyjaciela z Zakroczymia Jana Misiuna, z którym spotykamy się 
pod klasztorem. Katedra czerwińska pochodzi z XII w.,  i ma bogatą historię; tutaj wojska Jagiełły wysłuchały mszy przed 
przeprawą przez Wisłę idąc na Grunwald.



   Nocujemy na wyspie naprzeciw Czerwińska. Pierwsza naprawdę mroźna noc w wigilię „zimnej Zośki”. Jednak bigajowe 
skóry baranie są w takich okolicznościach niezawodne i poznawałam, że jest zimno tylko gdy wystawiałam spod nich nos.



   Płynęliśmy długo, żeby mieć blisko do Płocka dnia następnego, bo zapowiadała się zmiana pogody. Wiał mocny zachodni 
wiatr i było zimno. O zmierzchu przycumowaliśmy do brzegu Kępy Ośnickiej, wielkiej wyspy na 625 km. Piękne to miejsce, kra-
jobraz jak z romantycznych obrazów niemieckich: biała topola nad ruczajem. Ślady łosia? Wiatr był porywisty i w nocy potężnie 
padało.



   Wcześnie ruszyliśmy do Płocka i już po godzinie byliśmy tam, chociaż fala była wysoka i Józef zastanawiał się czy nie 
zawinąć do portu na lewym brzegu, w Radziwiu. W końcu jednak poszliśmy na prawy brzeg, do przystani MORka, gdzie 
spotkalismy się z kapitanem Fidelisem, który w zacnym gronie kolegów z Towarzystwa Przyjaciół Płocka przyjął na prze-
chowanie nasze banderki. Za 40 dni odbierzemy je i popłyniemy na innej łodzi, do Bydgoszczy, na Noteć, Wartę i dalej na 
zachód.  „Szwajcarka” dowodzona przez Józefa wraca pod górę, do Krakowa. Dziękujemy za wspaniały czas na Wiśle! Wiwat 
Rzeka Wisła!


