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Cześć, to znowu ja, Cezar. Niektórzy z Was już mnie znają.  A tym, którzy jeszcze o mnie 

nie słyszeli przedstawiam się grzecznie: Jestem Cezar, trzeźwy pies, kapitan Kursu na 

trzeźwość. Łapa! O! Piąteczka! 

Wyczuwam niezbicie, że chyba nie bierzecie mnie na serio. Co, jak: pies bezalkoholowy?! 

A co to za nowa moda?! Takie psy nie istnieją! Ależ moi mili – jestem niezbitym dowodem 

na to, że to wszystko prawda. Tak, tak, wiem: nie uwierzę dopóki nie zobaczę. Skoro tak, 

to ja – Cezar – zapraszam na wyprawę do tajemniczego świata pełnego widoków 

zachodzącego słońca, rzecznych fal pluskających o brzeg łodzi, roześmianych ludzi, 

no i marzeń o trzeźwym życiu. A nade wszystko do świata, w którym w rządzą ogry… 

nie to chyba nie ta bajka… Chociaż parę ogrów zawsze się znajdzie.  

Prawda jest taka, że jestem kapitanem. Kapitanem statku – wielkiego, pirackiego statku! 

Daliście się nabrać, co? Statek tak naprawdę… no cóż, to właściwie stateczek. No dobra, 

dobra. To łajba. Zwykła łajba. I to nie moja. Ale jestem kapitanem. Łajba jest Ala, ale on 

nie może być kapitanem, bo beze mnie zupełnie sobie nie radzi. I wyobraźcie sobie, że 

ten cały Al postanowił, że na najbliższy rejs mnie nie zabiera. Mnie, kapitana! 

Machnąłem w końcu łapą. Chociaż nie było mnie podczas rejsu Kursu na trzeźwość, i tak 

wszystko Wam opowiem.  

Niedziela 12.06.2011 

Poranek 

Poprzedniego wieczoru pomogłem Alowi i Joli pozbierać wszystkie listy od Was. 

Dziękujemy – było ich naprawdę dużo – tych, które przyszły pocztą oraz tych, które 

potem Al otrzymywał od Was po drodze, na trasie Kraków – Gdańsk. I jak wiecie – my te 

listy spalimy. Bo to są Wasze pożegnalne listy do wódki.  

11:00 

Al dotarł do Mętkowa, nieopodal Chrzanowa. Zamierzał tam zwodować łódź na Wisłę, 

ale niestety się nie udało, brzeg został wymyty przez nurt rzeki. Al wyciągnął telefon  
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i zadzwonił do Joli. Oczywiście, chciał rozmawiać ze mną, ale psy nie mają telefonów 

komórkowych. Al musiał jednak poradzić się mnie, co robić w takiej sytuacji. Nie, no bez 

przesady – nie, żeby Al był całkiem pozbawiony rozsądku, to w końcu naprawdę mądry 

facet. Ale chodziło o zasady – kapitanem Kursu na trzeźwość jestem ja, Cezar. Miałem 

plan B. Za moją radą, Al pojechał na śluzę w Smolicach. 

13.00 

O 13:00 łódź była zwodowana, Al rozpakowany. Dzięki pomocy Pana Janusza, 

kierownika śluzy, o godzinie 17:00 Al całą naprzód ruszył w kierunku grodu Kraka, czyli 

Krakowa. Po drodze minął Łączany – pamiętacie? to tu wpadłem do Wisły, kiedy podczas 

kwietniowego rejsu postanowiłem poszczekać na kaczki. Al wtedy też wpadł do wody, 

ale nie dlatego, że szczekał. Al minął dwie śluzy – Borek Szlachecki i Kościuszko. Kraków 

był coraz bliżej. 

21.00 

Kraków. Nocleg przy moście Zwierzynieckim. Czerwcowy wieczór nie należał 

do najcieplejszych, Al okrył się kurtką, kocem i zapadł w sen.    

Podczas rejsu nocuje się przede wszystkim „na dziko”, na łodzi lub w namiotach 

rozbitych na brzegu rzeki lub jeziora, po którym się płynie. Może się to wydawać 

niewygodne, ale gwarantuję Wam, że to naprawdę świetna zabawa i ciekawe przeżycie, 

z dala od ciepłych domowych pościeli. Jestem pewien, że każdy kto już płynął z Alem  

i miał okazję od podszewki poznać wodniackie życie - tęskni za nim. 

Poniedziałek 13.06.2011 

8:00 

Na wysokości Wawelu przy Bulwarze Czerwińskiego, Al spotkał się z Edim, który 

przekazał mu kolejną porcję Waszych listów pożegnalnych do wódki. Po drodze każdy, 

kto miał ochotę, mógł wrzucić swój list do urny. Al ze szczerym uśmiechem przyjmował 
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kolejne zapisane kartki  papieru –  zabierał listy aż do Gdańska, gdzie zamierzał je spalić, 

a prochy wrzucić do morza. Taki symboliczny gest oznaczający, że już nie ma odwrotu. 

Decyzję o pożegnaniu się ze złą ciocią wódką podejmuje się tylko raz - świadomie, z 

przekonaniem, że już nigdy więcej się do tego nie wróci.  

Al odpracował sumiennie obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na łodzi i 

wydał komendę: wypływamy! Kierunek: Sandomierz. Do przepłynięcia dość długa trasa, 

180 kilometrów.  

Al zaczyna realizować Program24h i Program HALT. Wspólnie z Edim wyznaczają cele 

na najbliższe minuty, godziny i dni. A potem na tygodnie, miesiące i lata. Program 24h – 

życie bez zgubnego nałogu. Nowe życie, nowa pasja. Wiatr, woda i przygoda! Jak ja 

żałowałem, że Al mnie nie zabrał!  

Podczas, gdy Al przeżywał wodne przygody i poznawał nowych ludzi, ja snułem się po 

domu i co jakiś czas wpadałem w zamyślenie Gdzie może być teraz łódź Kurs 

na trzeźwość? Jak sobie radzi Al? Czy statek bez kapitana dopłynie do Gdańska??? Pazurem 

sunąłem po mapie, a Al załogą mijał tymczasem kolejne śluzy Dąbie oraz Przewóz - 

zabawna nazwa, prawda? Przewóz dał się jednak Alowi we znaki – za śluzą woda stała 

nisko, na wrotach śluzy – betonowy próg, gładkie zejście łodzią było utrudnione. Wóz 

albo Przewóz - Kurs na trzeźwość, jak zwykle, wyszedł z opresji bez większych oporów, a 

to dzięki małemu zanurzeniu, a przede wszystkim dzięki pomocy pracownika śluzy, 

który sprytnie otworzył wrota wcześniej. Pierwsze koty (tfu!) za płoty dla załogi – nie 

codziennie człowiek boryka się z wodą na śluzie. Doskonale pamiętałem, że z tym całym 

Przewozem zawsze są jakieś niedogodności; dobrze jest wcześniej zadzwonić i 

zorientować się w sytuacji. Jako kapitan statku – choć pozostałem w domu – 

wyposażyłem Ala w niezbędnik żeglarza śródlądowego. Wśród sterty szpargałów była 

też kartka z wszystkimi potrzebnymi numerami telefonów, także tymi do Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej (www.krakow.rzgw.gov.pl). Przewóz to nie jedyna 

uciążliwa śluza na trasie rejsu. Podobnie jest w Połańcu. Tamtejsza elektrownia wodna 

czasami rozwija taką dmuchaną zaporę w celu spiętrzenia sobie wody na własne 
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potrzeby. Wtedy nie da się przepłynąć. Chcesz przepłynąć – dzwonisz; innej drogi nie 

ma.  

Pomimo tego, że Kurs na trzeźwość płynęła bez kapitana, czyli beze mnie, wszystko szło 

całkiem dobrze. Żegluga odbywała się bez przeszkód. Z jednym tylko trochę się Al 

przeliczył. Silnik łodzi spala 7l/h, czyli o dwa litry więcej, niż wstępnie założono. Dzieje 

się tak dlatego, że Al uwielbia bić rekordy. Gaz do dechy! Piętnastokonny Tohatsu na 

pełnym gazie wyciąga 25 km/h. To i tak nieźle – to w końcu łódź, a nie ferrari. Załoga 

wiezie mnóstwo bambetli – jedzenie, woda, rzeczy osobiste, materiały – tajne 

dokumenty Programu 24h, jak to nazywam. Swoją drogą, nie wszystkie te rzeczy są 

potrzebne. Jak to zwykle bywa – mądrość przychodzi z czasem, ale na rzece nie sposób 

pozbyć się nadbagażu; trzeba go dowieźć do końca rejsu. Ale wracając do prędkości, dla 

porównania w podobnym układzie 3,5 konny silnik rozpędza nas do 12km/h (wszystkie 

prędkości podaje się z nurtem, który waha się od 2-3km/h) i spalał około 1 litr /h… Al 

jednak musiał trzymać tempo. Załoga w pośpiechu zjadła obiad - w jednej ręce kiełbasa, 

chleb w drugiej. - Dalej, jazda do przodu! - słyszał Al w telefonie. Łatwo popędzać. - 

Musicie zdążyć jutro na umówioną godzinę. Dalej, dalej! - motywowałem załogę, leżąc 

wygodnie w moim puszystym legowisku, w ciepłym domu. Cała przyjemność po mojej 

stronie. 

22.00 

Zapadł zmrok. Zmęczona, ale szczęśliwa załoga dobiła do Szczucina, leżącego prawie 

w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Sandomierzem. Al zarządził nocleg. Kiedy tak 

snuję żeglarskie historie, myślicie sobie pewnie, że podczas rejsu załoga nic nie robi, 

tylko podziwia widoki. Nic bardziej mylnego! Piękne widoki, a jest ich co niemiara, są 

zazwyczaj nagrodą za wytężoną pracę. Wszyscy, z Alem na czele, pilnują kursu, mają 

oczy i uszy szeroko otwarte, a intensywny Program 24h i Program HALT realizowane 

przez cały dzień, to główny cel rejsu.  

Wtorek 14.06.2011 
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04.00 

Każdy dzień rejsu zaczyna się zgodnie ze zdrowymi zasadami: pobudka, toaleta, 

ćwiczenia gimnastyczne i śniadanie. Tym razem jednak trzeba było się spieszyć - 

do Sandomierza jeszcze spory kawał drogi, a czas naglił. Szybka, mocna kawa i załoga 

rusza dalej. Każda akcja wymaga starannego planowania - Al zadzwonił pod tajny numer 

i dowiedział się, że Połaniec jest czysty. To znaczy, że połaniecka elektrownia wodna nie 

robi piętrzenia i można spokojnie przepłynąć. Al wrzucił pełen gaz. Silnik zakaszlał i 

zgasł. Al ze spokojem przekręcił kluczyk w stacyjce, ale silnik rzęził tylko i nic więcej się 

nie działo. A niech to! Załoganci spojrzeli po sobie z niepokojem w oczach. Choć okolica 

była piękna, a ochota na wyjście na brzeg co jakiś czas przebiegła przez głowę, cel 

osiągnięcia Sandomierza o wyznaczonej porze był ważniejszy. Al zadumał się chwilę, 

poczym poprosił współtowarzysza o odnalezienie zapasowej świecy zapłonowej. 

Jakbym przeczuwał podobną historię - do żeglarskiego niezbędnika włożyłem zawczasu 

komplet narzędzi i części zapasowe. Wspólnymi siłami załoga wymieniła trefną świecę. 

Silnik rozbrzmiał pięknym, jednostajnym warkotem. - Gaz do dechy! Bo tam już na nas 

czekają. - rzucił Al  z ekscytacją. 

12.00 
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Godzinę po czasie Kurs na trzeźwość dobił do Sandomierza. Bolek, szef akcji, był  trochę 

nie w humorze z tego powodu, ale widok uśmiechniętych twarzy Ala i Ediego sprawił, że 

dąsy szybko mu przeszły. Naturalnie, gdybym ja, Cezar, był na pokładzie Bolek cieszyłby 

się jeszcze bardziej.         

W Sandomierzu uzupełniono zapasy; przede wszystkim paliwo - na tyle, by Kurs na 

trzeźwość mógł spokojnie dotrzeć do Warszawy. Według mapy od Sandomierza 

do Warszawy jest 250 kilometrów, ale płynąc rzeką, trzeba do tego doliczyć jeszcze 

około 30% długości trasy. Rzeka tworzy liczne zakola, które dodatkowo 

„przyozdobione” są mieliznami, więc trzeba cały czas płynąć wężykiem.  

Żegluga śródlądowa oznacza pełne zaangażowanie w rejs i troskę zarówno o załogę, 

jak i samą łódź. Tak jak istnieją drogowe znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu 

i nakazu, tak też istnieją znaki dla żeglugi śródlądowej. Trzeba ich bezwzględnie 

przestrzegać; stanowią one nieocenioną pomoc podczas rejsu, informują między innymi 

o tym, gdzie można zacumować łódź, jakie jest maksymalnie możliwe zanurzenie lub 

gdzie można napotkać mielizny. Mielizny… rzeki nie zawsze są dostatecznie 

oznakowane, czasami zdarza się że trzeba płynąć na wyczucie, polegać jedynie na 

własnym doświadczeniu i dlatego czasami wpływa się na zdradliwą mieliznę; trzeba 

wtedy zdjąć buty, skarpetki, podwinąć nogawki, wyskoczyć z burtę i mocno pchać 

łódkę.  

21.00 

Pod koniec trzeciego dnia rejsu, po bardzo długiej drodze z Sandomierza, Kurs 

na trzeźwość zacumował w Kazimierzu Dolnym, na przeciwległym brzegu miasta. 

Kazimierz Dolny jest fascynującym miastem. Załoga, chłonąc ten niezwykły klimat, 

pozwoliła sobie na mały luksus - ognisko. Iskierki tryskały żwawo, płomień ogrzewał 

siedzących wokół niego i rozmawiających mężczyzn - Społeczność, część praktyczna 

Programu 24h.   
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Niejednokrotnie dostawałem od Was listy, piszecie tak:                                                                 

ja też chciałbym przejść to tajne szkolenie Program 24h, słyszałem, że jest się potem 

niepokonanym,  ale z różnych powodów nie mam możliwości wypłynięcia w rejs. Cezar, 

co mogę zrobić? Ja też chcę być jednym z Was!                 

Moi drodzy, Program 24h i Społeczność, to słowa i czyny. Wiem, że beze mnie może być 

Wam trudniej, że nie zawsze sami potraficie znaleźć wyjście, ale zawsze warto 

próbować. Program 24h oraz Program HALT, są o tyle dobre, że można je realizować 

zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Społeczność pozwala dostrzec coś więcej, niż tylko 

aktualnie trwającą chwilę; pozwala ułożyć każdy dzień tak, by był on radosny 

i efektywny, podstawa to nauczyć się racjonalnie planować i zdobywać wymarzone cele. 

Zacznijcie od drobnych kroków; wszak nie od razu Kraków zbudowano, jak to mówią. 

Zacznijcie od Programu HALT: nie bądźcie głodni, nie bądźcie rozgniewani, nie bądźcie 

zmęczeni i nie bądźcie samotni. Ja, antyalkoholowy pies Cezar, zazwyczaj pomagam 

Alowi podczas zajęć ze Społeczności; kiedy trzeba zrobić ognisko, zaciągam ludzi do lasu, 

by wspólnie nazbierali drewna i chrustu; gdy przepali się świeca w łodzi nie wymienia jej 

wyłącznie Al, lecz pomagają mu wszyscy, jeden poda, drugi przykręci - dzięki temu łatwo 

zobaczyć, jak ważna jest współpraca i dostrzeganie drugiego człowieka, nie tylko na 

kilkudniowym rejsie, ale w całym życiu.    

O 22:00, kiedy nad obozowisko nadciągnął mrok, Al zdecydował, że czas na sen.  

Środa 15.06.2011 

04.00 

Al podczas rejsu proponuje zdrowy tryb życia. Nie ma mowy o szybkim papierosku - 

jedna z podstawowych zasad rejsu brzmi „Zakaz palenia”; kto się nie dostosuje - 

wylatuje. Al zawsze jednak daje szansę, ponieważ rozumie, że wychodzenie z nałogu nie 

jest proste.        

 Co do planu dnia, Al na początku ustalił, że pobudka będzie codziennie o szóstej rano. 

Dla niektórych to nie do przejścia.  A tu niespodzianka - kolejny dzień i pobudka już o 
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czwartej nad ranem. To nie żadna złośliwość, wszystko spowodowane jest napiętym 

grafikiem rejsu po Wiśle. Przepłynąć Polskę w niecały tydzień, no co Wy, to jest wyczyn! 

To się chwali! Pomyślcie tylko: wstajecie o świcie, powietrze jest rześkie, ptaszki 

koncertują w koronach drzew, nienaruszone krople rosy układają się pięknymi 

bąbelkami na źdźbłach trawy - to wszystko dla Was! Hej… czuję Wasze spojrzenia, 

pewnie myślicie, że poczuję się skarcony za budzenie bladym świtem i podkulę ogon. 

O nie, nic z tego! Umyć dzioby, pyski, twarze: marsz! Ale niech Wam będzie, śpiochy 

jedne… Rozumiem Was, ja też czasami lubię się wylegiwać na poduszce do późnych 

godzin; nawet smakowite kąski, które podsuwa mi Jola nie robią na mnie wrażenia. Al, 

ty dajesz za dużo luzu! Jada dalej do przodu. Na Warszawę! Gaz do dechy! 

14.00 

Społeczność, czyli zajęcia z ludzkiego gadania, załoga zrealizowała podczas rejsu 

z Kazimierza Dolnego w dół Wisły. Do tej pory płynęło się dobrze. Za Kozienicami koryto 

Wisły rozszerzyło się, woda spłyciła. Znacznie rzadziej pojawiały się znaki dla żeglugi 

śródlądowej, a to oznaczało chwilowe trudności. Kurs na trzeźwość stracił sporo czasu 

na schodzenie z mielizn, których niestety było coraz więcej. Załoga przestała gadać i 

zabrała się do roboty, kiedy kolejne rycie dnem o mielizny zatkało układ chłodzenia w 

silniku. Najlepsza metoda odetkania, to wyłączyć silnik i kilka razy: góra-dół na 

pantografie. Czasem pomaga też siła woli i hasło dalej do przodu - kolejny sms od szefa 

akcji, Bolesława, przypomina załodze, po co tu, na niezmierzonych wodach Wisły, się 

znajduje. Al zapuścił silnik. Do Warszawy zostało już niewiele kilometrów, a wiedziony 

przeczuciem Al tak rozplanował rejs, by mieć trochę czasu w zapasie.  - Spoko, nie 

stresujemy się. - uspokoił. - Zjedzmy dobry posiłek i wróćmy do naszych zajęć. - 

zaproponował z uśmiechem. 

19.00 

Warszawa! Spuścić kotwicę! Żartowałem… Kurs na trzeźwość nie ma kotwicy. Kiedyś, 

już niedługo, poproszę Ala, by kupił większą łódź. Przecież kapitan musi mieć miejsce, 
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by swobodnie rozprostować łapy. Załoga zatrzymała się w porcie jachtowym przy Wale 

Miedzeszyńskim. Jak zwykle trzeba było uzupełnić zapasy paliwa - silnik miał wilczy 

apetyt podczas tego rejsu.          

Edi jest WIELKI. Poszedł do Pana bosmana i załatwił klucz do łazienki. W końcu 

wymarzona ciepła kąpiel. Jedna z podstawowych, niepisanych zasad żeglarzy brzmi: 

honorowi żeglarze powinni sobie nawzajem pomagać. Pozdrawiamy Pana Bosmana. 

Kolacja i spać - następny dzień miał być wyjątkowy i pracowity. Tej nocy, zgodnie 

z zasadą Programu 24h i Programu HALT, nie tylko położyli się trzeźwi spać, ale przede 

wszystkim czyści, wykąpani w ciepłej wodzie i pachnącym mydle. Błogo. 

 

Czwartek 16.06.2011 

06.00 - 8:00 

Pobudka, toaleta, gimnastyka i śniadanie. Wypłynięcie na spotkanie z grupą pod 

Kolumną Zygmunta. Strategiczne miejsce na potajemne przekazanie listów 

pożegnalnych do wódki. Po jakimś czasie „lądowi” uczestnicy załogi rejsu Kraków - 

Gdańsk zaczęli się schodzić, trzymając w dłoniach listy. Najpierw, jak zwykle, nieśmiałe 

uśmiechy, niepewne cześć rzucone do pozostałych. Jasne, Wy tak zawsze na początku, 

a potem jak się rozkręcicie, to nie można za Wami nadążyć!  

10.00 

Do załogi dołącza Kasia i jej syn, Damian. Z powiększoną załogą Kurs na trzeźwość 

startuje w  kierunku Torunia. Dwieście kilometrów do celu. Od Warszawy Wisła znów 

jest przyjemniejsza, więcej znaków, mniej mielizn i rzecznych farfocli. 

Pod Wyszogrodem raz jeden trafia się paskuda - mielizna, ale doświadczeni żeglarze 

szybko z niej schodzą. Damian jest zachwycony, zasypuje Ala pytaniami:  a po co to jest, a 

to jak działa, a dlaczego, a posługujemy się Morsem? Konwersację przerywa znajomy 

dźwięk - na wyświetlaczu telefonu pojawia się poważna buzia Bolusia, który na wszelki 
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wypadek przypomniał: -  Dalej, dalej płyńcie, jutro o 09.00 macie być w Toruniu, gaz do 

dechy! - Cała naprzód! - ucieszył się Damian. 

 

22.00 

Na wysokości Płocka mrok zakrył jasne dotąd niebo. 

Księżyc, wielki i jasny jak gigantyczna bułka, wyłonił się zza kłębków szarych chmur.

 - Trzeba zorganizować prowizoryczne oświetlenie łódki. - oznajmił Al, a Damian 

ochoczo zabrał się do pomocy. Wyszperał lampę naftową i powiesił na dziobie, zgodnie 

z instrukcją oświetlenia jednostki rzecznej. (Wiele ciekawych informacji na ten i inne 

tematy znajdziecie na stronie www.zegluga.wroclaw.pl). Damian był ciekawy 

wszystkiego, interesowała go nawigacja; warunki podczas rejsu i ciemność nocy 

sprawiały, że żegluga nabrała wyjątkowego charakteru. Al na moment zgasił silnik i 

wszyscy z zapartym tchem przysłuchiwali się nocnej ciszy. Dźwięk łamanej gałązki, 

pohukiwanie sowy, cykanie owadów.  Prawie, jak za dawnych czasów. No prawie. 

Mądry telefon, GPS i mapy lokalizacyjne nie dawały zapomnieć o tym, że to jednak XXI 

wiek. Dzięki technice i znakom nawodnym załoga przepłynęła cały Zalew Włocławski. 

Piątek 17.06.2011 

03.00 

Kurs na trzeźwość dopłynął do śluzy na tamie we Włocławku. Załoga musiała zaczekać 

do 04.30 na otwarcie śluzy. Jest sporo czasu. Chwila oddechu. Kawa. Spacer na pobliską 

stację benzynową, aby uzupełnić zapasy, wiecie czego? Tak dobrze się domyślacie, 

silnikowi cały czas dopisuje apetyt. Ale w końcu to nie jego wina. Jest plan - trzeba go 

zrealizować. Bolek zadzwonił, żeby się upewnić czy łódź zdąży na czas do kolejnego 

większego przystanku.          

 - Tak Bolku, możesz być spokojny, na pewno dopłyniemy na czas do Torunia. Nie 

martw się. - z metodycznym spokojem w głosie odrzekł Al.      
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A ja nudziłem się w domu jak mops, chociaż mopsem nie jestem. Odliczałem minuty i 

niepokoiłem się równie mocno, jak Boluś. Al nie zabrał mnie rozmyślnie, wątpił, czy 

podczas tak szalonego tempa drugiego wiślańskiego rejsu, jego ukochany pies się nie 

zmęczy. Ależ skąd, ja się nie męczę! Zapewniam. Tym razem Al jednak nie mógł pozwolić 

sobie na stratę czasu na moje wybryki. Nie było mowy o psich spacerach brzegiem rzeki, 

szczekaniu na kaczusie i zabawę w „pies za burtą”. Ludzie byli najważniejsi. 

04.30 

Pan Kierownik śluzy dał znak, że można wpłynąć. Po raz kolejny udało się - tego dnia, 

od 6:00 rano, na śluzie przewidziane były prace remontowe, śluza miała pozostać 

zamknięta do wieczora. Było to jednym z powodów pośpiechu.  

05.00 

Zmiana przy sterze, Edi kieruje. 

06.30 

Na wysokości Ciechocinka załogę złapała ulewa - wielka wierzba posłużyła za chwilowe 

schronienie i dała czas na odprężenie oraz śniadanie. Ulewa jak szybko przyszła, tak 

szybko ustała. Załoga znalazła kawałek suchego miejsca i rozpaliła ognisko.   

 - Suszymy się. - zakomenderowała Kasia. 

- Mamo, jest super! - szepnął podekscytowanym głosem Damian. 

- Żałuj, że nie poznałeś dowódcy rejsu. - zachichotał Edi.  

- Jak to? - zdziwił się chłopak. - Myślałem, że to pan Al … 

- Nie, mój chłopcze. Prawdziwym kapitanem Kursu na trzeźwość jest Cezar. 

Musisz go poznać.  
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Wyobrażacie sobie?! To o mnie powiedzieli. O mnie, o mnie! Kiedy Jola, po rozmowie 

telefonicznej z Alem, przekazała mi te słowa, zacząłem z dzikiej, psiej, nieokiełznanej  

radości gonić swój własny ogon. Turlałem się i tarzałem. Dość. Kapitanowi nie przystoi. 

09.00 

Toruń. Kasia i Damian żegnają się z Alem i Edim. Szybkie nabranie paliwa i klar na łódce. 

Klar, to porządek. Ordnung muss sein, mówiąc z niemiecka. Na małej powierzchni łodzi, 

w której przewozi się wszystko i jeszcze więcej, nietrudno o bałagan. Utrzymanie 

porządku, który świadczy o załodze,  jest kwestią nie tylko higieny, ale przede 

wszystkim bezpieczeństwa - nie złożona lina, w którą łatwo się zapętać i potknąć, 

nieumyty, śliski pokład, czy walające się wokół przedmioty mogą spowodować 

wypadek. Al dba o swoją łódź. Do portu przyszli Ewa i Adrian, którzy mieli płynąć 

Kursem na trzeźwość do końca rejsu, do Gdańska. 

10.00 

Spotkanie załogi z grupą toruńską. Al zbiera  kolejne listy pożegnalne do wódki. Bolek 

obserwował wszystko z boku i zadowoleniem kiwał głową. Podziękowania, uśmiechy, 

ściskanie łapek i jazda w drogę. Trasa Toruń - Gdańsk, do przebycia 220 kilometrów - 

ostatni odcinek rejsu.          

- Gaz do dechy!!! -  wołał z brzegu Bolek, machając ręką na pożegnanie. 

Wisła za Toruniem ma dość niski stan wody. Kurs na trzeźwość dwa razy solidnie uderzył 

dnem w kamienie. Przeciek!!! Dziura w kadłubie na rufie! Al zwołał załogę i próbują na 

szybko zaradzić problemowi. Mocowanie silnika wymaga uwagi; dziura w kadłubie nie 

jest rzeczą wesołą. Sytuacja nie należała do beznadziejnych, bo na takie Al sobie nigdy 

nie pozwala, jednak dla Ediego oraz dla nowych załogantów - Ewy i Adriana - były to 

trudne chwile. Do tego wszystkiego silny północny wiatr i duża fala od dziobu 

utrudniały podjęcie jakichkolwiek sensownych działań. Al już wiedział, że nie ma mowy 

o dopłynięciu do Gdańska na czas, na godzinę 11:00.  
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14.00 

Solec Kujawski. Tutaj postanowiono przerwać rejs. Dziurawą łodzią się nie popłynie. 

Wspólnymi siłami załogi i dwóch wędkarzy wypakowano wszystkie rzeczy z łódki, 

a następnie ręcznie wyciągnięto poszkodowany Kurs na trzeźwość na brzeg i wciągnięto 

na lawetę. Moment grozy i zniszczona łódź nie przerwały jednak planów dotarcia 

do Gdańska. Dalszą trasę, do  Górek Zachodnich koło Gdańska, pokonano samochodem. 

23.00 

Narodowe Centrum Żeglarstwa. Przy pomocy dźwigu zwodowano prowizorycznie 

naprawioną łódkę. - Ten sposób jest najfajniejszy. Nie trzeba wszystkiego 

wypakowywać i potem z powrotem zapakowywać. - stwierdził Al.    

  

Adrenalina, dała się we znaki, nasilając zmęczenie załogi. Na noc zapowiadano deszcz, 

więc w Górkach Zachodnich Bosman pozwolił załodze spać na innej, bardzo ładnej 

łódce. Kurs na trzeźwość zabezpieczono plandeką. Al nie był zachwycony całą sytuacją, 

Edi miał dosyć. Przypuszczam, że obecność mnie, Cezara, na niewiele by się zdała, nie 

mógłbym w żaden sposób pomóc ani łodzi, ani tym bardziej Alowi. 

Sobota 18.06.2011 

06.00 

Pobudka, śniadanie i Klar na łódce. 

08.00 

Wypłynięcie z Górek Zachodnich do Gdańska. 

 

09.00 
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Gdańsk. Marina jachtowa. Pada deszcz. Mokra keja. Podczas cumowania Edi poślizgnął 

się i wpadł do wody. Na szczęście, tylko się zmoczył, nic się nie stało.  

 

 

11.00 

O godzinie 11:00 nadszedł jeden z ważniejszych momentów rejsu Kursu na trzeźwość: 

spalenie wszystkich Waszych listów pożegnalnych do wódki. Al i Edi zebrali popioły, by 

wrzucić je w toń Bałtyku na znak ostatecznego pożegnania z uzależnieniem od alkoholu. 

Trzeba było wypłynąć na zatokę, ale jak na złość podczas tego rejsu, właśnie wtedy 

urwało się mocowanie silnika. Co za dużo przygód, to niezdrowo. Edi był coraz bardziej 

posępny, ale nie było czasu na umartwianie się. Raz-dwa i w dwie godziny z powrotem 

umocowano silnik. Jak zwykle, zestaw kluczy i skrzynka z częściami przyszły na ratunek.  

14.30 

Westerplatte po prawej stronie - załoga salutuje. 

15.00 

Zatoka. Duża fala nie pozwala wypłynąć za daleko. Jeszcze tego tylko brakowało, żeby 

łódź na sam koniec się przewróciła. Kolejna z zasad bezpiecznego żeglowania brzmi: 

jedna ręka dla jachtu, druga - dla siebie i własnego bezpieczeństwa. Al i Edi stojąc na 

chybotliwej łodzi  znaleźli stabilne oparcie i z namaszczeniem wyrzucili prochy listów 

pożegnalnych do wódki w wysokie, spienione morskie fale. Zadanie wykonane.  Czas 

wracać do Górek Zachodnich. 

17.00 

Dwie godziny później Kurs na trzeźwość załadowano na wózek. Chociaż Ala i Ediego 

dopadło nieopisane zmęczenie, postanowili tego samego dnia wrócić do Łodzi. Po 
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krótkim odpoczynku, ciepłej herbacie i otarciu strudzonego czoła, wsiedli w samochód, 

by po kilku dłużących się godzinach jazdy dotrzeć do Łodzi. Al i Edi pożegnali się, 

obiecując jeden drugiemu, że kolejny rejs będzie na pewno inny.  

Ten rejs okazał się wyjątkowo trudny i dał załodze Kursu na trzeźwość ważną lekcję 

pokory: pośpiech i trzeźwienie nie idą w parze. Ja, Cezar, uroczyście obiecuję, 

że następny rejs będzie inny, lepszy, spokojniejszy. Na pewno nie zamierzamy ścigać się 

z czasem, ani stawać w konfrontacji z siłami natury. Tak będzie bezpieczniej. Tylko w ten 

sposób, dbając o własne bezpieczeństwo, można w pełni realizować cele rejsów Kursu 

na trzeźwość i to, co w nich najważniejsze: DZISIAJ TEŻ POŁOŻYMY SIĘ TRZEŹWI SPAĆ! 

I niech tak zostanie.  

Ahoj! 

Cezar 

 


