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23.07.2012, poniedziałek.  

Zmiana planów 
 
 Cicho zaszurały kamienie na podjeździe. Ledwo widoczna w mroku postać zatrzasnęła 

drzwiczki i wolnym krokiem zbliżyła się do ganku. Powinienem się ruszyć. Wiedziałem o tym. 

Powinienem coś zrobić. Cokolwiek. To, co powinno się robić w takich sytuacjach. Czułem się 

jednak wyczerpany i niezdolny do wykonania żadnego ruchu. Al popatrzył na mnie ponad 

stołem, ale udałem, że mocno śpię. Al zerknął w kierunku drzwi wyjściowych, potem znów na 

mnie, a potem westchnął, pokręcił głową i odłożywszy czytaną gazetę wyszedł na zewnątrz. 

Psia kość!  

 Nastawiłem uszu, ale dosłyszałem jedynie urywane fragmenty rozmowy. Al nie jest 

przygotowany do akcji. Nie jest bezpiecznie. Zmiana planów. Dyskusja tocząca się na ganku 

domu brzmiała nieco dziwnie. Powinienem się ruszyć, zanim stanie się coś złego. Obawiałem 

się o Ala. Przeciągnąłem się i spróbowałem podnieść, ale ociężałe ciało ściągnęło mnie w dół. 

Powieki opadły i w tym samym momencie rozległ się huk. Al! – poderwałem się jak dziki 

i ruszyłem w kierunku wyjścia.  

 Al spojrzał na mnie z politowaniem i mocniej zamknął drzwi wejściowe, którymi targał 

wiatr. To tylko wiatr... Tylko wiatr. Chyba się starzeję.  
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26.07.2012, czwartek.  

24 godziny Cezara 
 
Postanowiłem, że ten dzień będzie inny niż zwykle.  

 
 W wakacje sporo padało. Aura nie nastrajała zbytnio do szczekania na ptaki ani nawet 

na koty. Głupie koty. Przeważnie snułem się po domu i ogrodzie, czasem pobiegałem, dużo 

jadłem i spałem. Każdy mój dzień zaczynał wyglądać tak samo: wstać – załatwić się byle gdzie – 

miska – legowisko – miska – legowisko – miska... I, choć to może mało trafne w moim 

przypadku porównanie, nudziłem się jak mops.  

 
 Czułem, że coś jest nie tak. Znacie mnie przecież i doskonale wiecie, że tak naprawdę 

jestem inny. Bieganie, skakanie, aport, gonienie ptaszków, szybka przekąska ulubionej karmy 

i znów żwawo przed siebie. O tak, to właśnie ja – Cezar.  

 
 Sęk w tym, że nawet najlepszemu może się czasem coś pokręcić. Tak więc, chyba mi się 

pokręciło i wpadłem w amok: miska – legowisko.  

 
 Postanowiłem, że czas na zmiany, bo czułem się źle sam ze sobą. Al chyba też był 

zmęczony moim zachowaniem, ale do tej pory nic nie mówił, przestał mnie tylko tak często 

głaskać. Do tego nie mogłem dopuścić!  

 
 Uznałem, że najwyższy czas wdrożyć mój tajemny plan. Cezar będzie dziś ćwiczył swoją 

silną wolę. O tak, właśnie dziś. Tylko na jeden dzień – jeden dzień, to nie żadne poważne, 

wielkie i ściskające niczym obroża przeciwpchelna decyzje. Powinno się udać. E tam, powinno. 

Uda się. Po prostu.  

 Wczesnym rankiem, gdy tylko promyki słońca połaskotały mój nos, wstałem szybko i od 

razu pobiegłem na dwór. Zrobię coś dobrego i nie wypomnę tego, ani nie pochwalę się tym. Tego 

dnia zostawiłem w spokoju kretowiny. Śmieszne? Dla mnie to był wielki wyczyn. Kretowiny, 

ach! No i same krety, małe takie, z zabawnymi łapkami, bezradne zupełnie, idealnie do 

szturchania nosem i straszenia. Buuu! – nadchodzi wielki pies, strzeżcie się, kreciaki. Dziś dałem 

im spokój. Myślę, że były zaskoczone. Ja też. Cezar kontra Silna Wolna – 1:0. No, ale miałem się 

nie chwalić. Pobiegałem i pełen energii wróciłem do domu na śniadanie. Al siedział w kuchni 



4 
 

pijąc poranną kawę. Popatrzył na mnie, jakbym był kosmitą. Albo kotem. Tfu! Ja kotem?! 

Za żadne skarby świata!  

 Niedziela upływała jak zwykle. Ale nie dla mnie. Dokonam co najmniej dwu rzeczy, 

na które zwykle nie mam ochoty, pomyślałem. Nie bardzo wiedziałem, co to by mogło być, więc 

poczekałem na okazję. Okazja w końcu nadeszła. Zrobiłem coś, na co nie miałem ochoty 

od dłuższego czasu. Mało tego, jako pies nie miałem na to ochoty wcale i nigdy. To było wbrew 

mojej psiej naturze. Ale postanowiłem, że będę robił to tylko dziś. A dziś, to tylko jeden dzień. 

Tyle to każdy wytrzyma.  

 Po południu Al zaczął kręcić się wokół samochodu. Jego kręcenie wydało mi się 

podejrzane, gdy dobrał się do wózka z łodzią. Oho. To chyba czeka nas wyprawa... Tak, tak! 

Nareszcie coś się dzieje. Tak długo na to czekałem! Wyprawa! Szczury wodne, nadchodzi Cezar! 

Machałem ogonem jak opętany, łasiłem się do Ala. Moje oczy były to pełne dzikiej radości, 

to znów wyrażały błaganie o potarmoszenie za uchem.  

 – Nie, Cezar – usłyszałem stanowczy głos Ala. Ale co „nie, Cezar”? nie potarmosisz mnie? 

trudno, jakoś wytrzymam, ale dalej, jedźmy już, jedźmy, zwodujmy łódź, postawmy żagiel! – 

Nie, Cezar – powtórzył Al. – Tym razem płynę sam.  

Co?! Jak to: sam?! Beze mnie? No ale... jak to? Zrobiło mi się smutno. Naprawdę. Przecież cały 

dzień zachowywałem się jak należy. Poczułem się odepchnięty i niechciany. Załoga bez psa... 

to żadna załoga. Mimo wszystko, postanowiłem, że ten dzień miał być inny. Od rana 

do wieczora. Właśnie dzisiaj postanowiłem dostosować się do tego, co jest, a nie próbować 

dostosowywać wszystko do moich własnych życzeń. Dlatego nie okażę nikomu, że moje uczucia 

zostały zranione. Nawet Alowi.  

 Nie pojechałem na rejs Kursu na trzeźwość. Nie oznaczało to jednak, że nie miałem 

pojęcia, co się tam działo. To taki mój psi instynkt. No dobrze, dobrze. Przyczepiłem Alowi 

radar. Poza tym, potrafię odczytywać smsy, a nawet je pisać. Ech, wy niedowiarki.  
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27.07.2017, piątek.  

W drogę! 
 
 Kamienie na podjeździe zaterkotały pod kołami samochodu. Al czekał już na zewnątrz. 

Gdy Walt wysiadł, przywitali się pospiesznie i od razu rozpoczęli załadunek rzeczy 

do samochodu i na łódź. Chciałem im pomóc, ale Al stwierdził, że plączę się im pod nogami 

i tylko utrudniam prace. No hej, chyba co cztery dodatkowe łapy, to... dobra, już dobra, idę 

sobie. O 17:00 zajechał Rog i w trójkę przygotowali łódź do drogi. Al spoglądał nerwowo na 

zegarek. Byli już spóźnieni. A widzisz, gdybyś wziął moje cztery łapy pod uwagę, poszłoby 

szybciej, ale ty zawsze chcesz wszystko sam.  

 
 O 18:20 cała trójka ruszyła w drogę. W tym samym czasie w licheńskiej kaplicy Trójcy 

Świętej rozpoczęło się spotkanie. Al, Walt i Rog z każdym kilometrem byli coraz bliżej celu. 

Najważniejsze miało nadejść dopiero następnego dnia.  

 
Machnąłem ogonem, szczeknąłem i poszedłem rozkopać sobie jedną kretowinę.  

 
21:30 

 
 Nad Licheń powoli ściągał nocny mrok. Zrobiło się dość chłodno. Al zaparkował 

samochód i wózek z łodzią na parkingu strażackim przy Jeziorze Licheńskim. Grupy ludzi wciąż 

kręciły się wokół bazyliki. Alkohol. Tytoń. Narkotyki. Hazard. Seks. A nawet chorobliwe 

obżarstwo. XX Spotkanie Trzeźwościowe 28–29.07.2012 zgromadziło wiele osób. Tych, 

co kiedyś sami, i tych, których bliscy... Wszyscy chcieli rozprawić się z nałogami i ich zgubnymi 

skutkami. Dziesiątki, setki, tysiące ludzi, którzy w tych dniach potrzebowali być we wspólnocie, 

opowiedzieć o sobie i swoich przeżyciach. Tylu ludzi w jednym miejscu, mających jeden cel. 

To było idealna okazja dla Ala. Idealna, by wdrożyć plan.  

 
 Nadal nie rozumiałem, w czym ja miałem mu tam niby przeszkadzać. Wcisnąłem się 

głębiej w legowisko i zmrużyłem oczy. W tym samym czasie Al zapadł w głęboki sen.  
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28.07.2012, sobota.  

Tajne komplety 
 
 Wczesnym rankiem, gdy słońce nieśmiało wychylało się spomiędzy szarych kłębków 

chmur, Al zarządził pobudkę, toaletę i śniadanie. Czekał ich ważny dzień.  

 
 O godzinie 9:00 Al, Walt i Rog spotkali się z Artemem, który dojechał samochodem 

ze znajomymi ze swojego miasta. Dopiero, gdy byli w komplecie, mogli zacząć realizować swój 

plan. Plan Ala. Mój plan, Cezara.  

 
 Od godziny 10:00 aż do późnej nocy odbywały się spotkania. Nieistotne było to, 

że wszystko toczyło się w oprawie mszy świętych i katechez. Nieważne, czy mądre słowa są 

wygłaszane przez księdza, buddyjskiego mnicha, czy zwykłego człowieka (albo, jak w moim 

przypadku, psa) – choć brzmią inaczej, ich przekaz pozostaje niezmieniony. Bo trzeźwość na 

całym świcie oznacza to samo. I nieważne, od czego jest się uzależnionym. Każdy nałóg może 

doprowadzić do... no właśnie, do czego? Do braku samokontroli. Do braku miłości. Do braku 

celu. Do końca wszystkiego.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licheń 
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 Dla Ala i jego załogi najważniejsze było spotkanie o godzinie 17:00 – otwarty mityng AA 

(Walt postanowił popilnować w tym czasie łodzi). Zgromadzeni przed bazyliką trzeźwiejący 

alkoholicy dali świadectwo swojego trzeźwienia opowiadając, jaki jest ich własny sposób, 

by wytrzeźwieć i oderwać się od nałogu. Moim sposobem jest wyznaczanie 

krótkoterminowych celów. To dokładnie tak, jak tego dnia, gdy obiecałem sobie, że na jeden 

dzień zmienię wszystko. To znacznie lepsze, niż gdybym miał sobie powiedzieć: „Cezarku, 

od dziś na zawsze, już nigdy więcej nie będziesz gonił ptaków, rozkopywał kretowin, błagał Ala 

o ulubioną karmę i tarmoszenie za uchem”. Takie obiecywanie nigdy nie przynosi rezultatu. 

Łatwiej się poddać. Dlatego, najlepsze jest powiedzenie sobie, że nie będę robił czegoś tylko 

dziś. Kolejnego dnia – też można sobie to powiedzieć. I kolejnego też, aż w końcu nowe 

przyzwyczajenia staną się całkowicie codzienne. 

 
 Następne spotkanie odbyło się o 21:30, a Walt znowu wrócił do łodzi. W tym samym 

czasie ja, z braku lepszych rozrywek przed snem, pogoniłem koty.  

 
 Takie spotkania gromadzące tłumy są najlepszą okazją do przeprowadzania „akcji”. 

Są tym zapalnikiem, któremu trudno się oprzeć, który przyciąga i który na długo pozostaje 

w pamięci. A podpatrywanie, jak robią to inni, jest naprawdę świetnym pomysłem. Wiedziałem 

o tym doskonale. Wiedziałem też, że samo spotkanie i udział w nim jeszcze nic nie znaczy. 

Najważniejsze jest to, co dzieje się potem. Al i jego załoga dopiero rozpoczęli swoją podróż.  
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29.08.2012, niedziela.  

KROK 1. Wybór właściwej drogi 
 
 Jak zwykle o 6:00 rano, Al zrobił pobudkę. Choć byłem setki kilometrów od niego, ja też 

się obudziłem. Może to już przyzwyczajenie? W czasie, gdy od 7:30 Al i załoga łodzi Kurs 

na trzeźwość uczestniczyła w mszy pożegnalnej, ja zrobiłem to, co każdy pies z rana zrobić 

musi, po czym zaciągnąłem na legowisko atlas z mapami, aby móc śledzić trasę naszej łodzi.  

 Chociaż Al nie zdawał sobie z tego sprawy, to właśnie ja, a raczej mój psi nos, najlepiej 

podpowiadał mi, którędy płynąć i gdzie mogą pojawić się przeszkody. Ale Al mnie nie zabrał, 

dlatego całe swoje żeglarskie doświadczenie i psi instynkt mogłem sobie schować... pod 

legowisko. Mogłem mieć tylko nadzieję, że załoga poradzi sobie beze mnie.  

Przed 11:00 telefon na stole zapiszczał znajomo. „Jedziemy do Ślesina, tam zwodujemy łódkę, 

bo z Jeziora Licheńskiego nie ma żeglownego połączenia na Jezioro Pątnowskie. Al.”  

 

tutaj nie ma żeglownego
połączenia z J. Licheńskiego
do J. Pątnowskiego

7

 

 

 O godzinie 12.00 Al, Walt, Rog i Artem zwodowali łódkę. Zanim wypłynęli, wzięli kąpiel, 

zjedli obiad i skoczyli do sklepu po zakupy oraz po paliwo do łodzi. Był to pierwszy dzień rejsu, 

więc Al potrzebował solidnego zaopatrzenia, na paliwo wydał 150 zł, tyle samo na jedzenie – 

na trochę wystarczy. 
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 W czasie, gdy oni przechadzali się pomiędzy sklepowymi półkami i deliberowali nad 

rodzajem owoców, które będą mieli ochotę zjeść po drodze, ja dowiedziałem się, że rejs 

w kierunku Wisły jest niemożliwy. Obie śluzy, Koszewo i Gawrony, były w remoncie. 

Al zastanawiał się, które opakowanie kawy kupić, a ja goniłem swój ogon, bo nie miałem 

pojęcia, jak przekazać mu tę informację i pokierować go na inny szlak. Jak na złość, telefon, 

który jeszcze chwilę temu leżał na kuchennym stole, znalazł się w damskiej torebce. Torebka, 

jak i jej właścicielka, wyszły z domu. Kapitanem Kursu na trzeźwość jestem ja i czuję się 

odpowiedzialny za to, co robi Al. A niech to kocimiętka trafi. Goniłem swój ogon nieco bardziej 

intensywnie, tak jakby te kręciołki mogły spowodować, że w magiczny sposób połączę się 

z Alem. Gdy byłem już bliski zawrotów głowy, Al dowiedział się o zamkniętych śluzach i szybko 

podjął decyzję o zmianie trasy. 

 – Płyniemy w stronę Warty, na południe – oznajmił.  

O 17:00 Walt zabrał samochód i wrócił nim do Łodzi. Dwie godziny później Al, Rog i Artem byli 

gotowi do wypłynięcia.  

 
20:00 

 
 Po zaledwie dwudziestu minutach rejsu i pokonaniu rzecznymi meandrami całych trzech 

kilometrów, na wysokości Mikorzyna, nad Jeziorem Mikorzyńskim, Al zarządził postój. Dopiero 

wtedy, gdy wszyscy ochłonęli już po przygotowaniach do rejsu, nadszedł odpowiedni moment 

na resztę planu.  

 
 Pewnie myśleliście, że ten cały tajemny plan i akcja oznaczają przygotowania do działań 

antyterrorystycznych? Coś w tym stylu. Tylko, że tutaj terrorystę pokonuje się w inny sposób. 

Ani Rog ani Artem nie muszą robić pajacyków, ani wspinać się na skały, i, o ile ktoś sam nie 

wypadnie za burtę (jak pamiętacie, mi się to, psia kostka, przydarzyło), nie muszą także pływać. 

Bo terrorysta, z jakim przyszło im walczyć, ucieka gdzie pieprz rośnie, ale pokonany w inny 

sposób. Mój psi nos mówi mi, że ten sposób jest znacznie trudniejszy niż zwykłe naszczekanie, 

nawarczenie i pogonienie i to dlatego Rog i Artem potrzebują przewodnika i sporo silnej woli. 

Co najmniej tak silnej, jak moja.  

 
 Było coraz ciemniej, załoganci zapalili więc przenośną lampę. Dopiero wtedy Al spytał 

Roga i Artema o ich wrażenia ze spotkań pod licheńską bazyliką. I dopiero wtedy, gdy swoimi 

odpowiedziami potwierdzili oni chęć dalszego uczestnictwa w całym tajemnym zadaniu, 
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Al mógł przejść do następnego kroku. W ten sposób rozpoczęły się tradycyjne zajęcia 

z ludzkiego gadania.  

 
 Ludzkie gadanie zawsze mnie fascynowało. Oni nie musieli nic robić, a COŚ i tak się 

działo. To trochę inaczej jak u mnie. Ja muszę szczekać, a nawet warczeć. Czasami, nawet gdy 

mocno naszczekam, nie przynosi to efektu, więc muszę wziąć rozbieg i pogonić to coś. Ludzie 

nie muszą. Wystarczy, że siedzą i gadają. A warczenie, wbrew pozorom, u nich wcale nie 

przynosi rezultatu. Wyobrażacie sobie mnie? – „drogi krecie, chciałbym dzisiaj być grzecznym 

psem, dlatego bardzo cię proszę, pójdź sobie na inny trawnik i nie prowokuj mnie tym swoim 

krecim niewidzącym spojrzeniem do rozkopywania kretowin. Z poważaniem, Cezar.” I co, 

wyobrażacie to sobie? No właśnie, ja też nie. Dlatego ja nie mogę inaczej, muszę szczekać 

i rozkopywać. Bo ja jestem psem. Ale wy jesteście ludźmi i macie inne sposoby na pogonienie 

kreta. Czy wy gonicie krety?  

 

 Al wyjął księgę i otworzył ją na pierwszej stronie. Księga była mi doskonale znana. 

Mogłem z pamięci cytować jej fragmenty. Wielka Księga AA. To nie byle jaka książka. Tego 

wieczoru Al, Rog i Artem najpierw rozmawiali o „Krokach dla początkujących wg Wielkiej 

Księgi”. Potem wspólnie przeczytali i omówili KROK 1, rozdział I „Opowieść Billa” oraz rozdział 

II „Jest sposób”. Al zwykle czytał, obserwował przysłuchujących się, zadawał pytania. 

Po prostu rozmawiał. Al nie nakazuje, nie mówi, jak coś należy robić – każdy musi znaleźć swój 

własny sposób. Al pomaga znaleźć właściwą drogę.  

 
O 22.30 świerszcze cykały w najlepsze, a Al, Rog i Artem zasnęli błogim snem. Ja też. 
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30.07.2012, poniedziałek.  

KROK 1. Cała naprzód! 
 

6:00 

 Tradycyjnie o 6:00 – pobudka, poranna gimnastyka i śniadanie. Nie wiem, co jadł Al 

i załoga, ja jadłem suchą karmę, co uważam za małe niedopatrzenie. Pierwszy posiłek powinien 

być lekki, ale powinien też dawać energię, a mi energię oraz wesoły pysk daje raczej mięsko. No 

nic. W czasie, gdy ja dąsałem się na zawartość miski, Al przeszedł do kontynuacji zajęć 

z poprzedniego dnia – raz jeszcze przypomniał KROK 1, a potem wspólnie z Rogem i Artemem 

przeczytali i omówili rozdział III („Więcej na temat alkoholizmu”) i IV („My - niewierzący”) 

Wielkiej Księgi AA. Chodziło o to, by Rog i Artem byli jak najlepiej przygotowani do swoich 

działań bojowych. Ja bojowo szurałem miską po podłodze.  

 
13:00 

 
 Załoga wypłynęła w dalszą trasę. Rog przygotował doskonały pieczony schab, który, 

jedzony na łodzi, na świeżym powietrzu, przy świergocie ptaków i zapachu lipcowego 

popołudnia smakował o niebo lepiej niż w domu. Al, Rog i Artem płynęli i wciąż rozmawiali.  

 
 O 14:30 dotarli do Śluzy Pątnów. Piękna, zielona okolica i wody pełne ryb zachęcały do 

dłuższego postoju i oddania się wędkarstwu, ale czas gonił, więc Kurs na trzeźwość popłynął 

dalej, by o 16:00 dobić do Śluzy Morzysław. Za każde przekroczenie śluzy należy zapłacić               

6,50 zł, Al zapłacił więc strażnikowi śluzy, woda została odpompowana i łódź znalazła się na 

wodach rzeki Warty.  

  Patrzcie, 404 kilometry do ujścia Warty do Odry - stojący za sterami Artem wskazał 

tabliczkę wbitą przy rzece.  

 – Artem, moje gratulacje – zwrócił się do niego Rog.  

 – A to z jakiej okazji? – zdziwił się Artem.  

 – Przejmujesz stery na dłużej. Doskonale ci idzie, panie kapitanie – zaśmiał się Rog 

i mrugnął porozumiewawczo do Ala.  

 – Bredzisz – skwitował Artem.  

 – Po prostu mniej palisz, gdy prowadzisz. Bycie sternikiem najwyraźniej ci służy – 

wyjaśnił. – Cała naprzód!  
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O 18:30 Al zarządził postój na noc we wsi Sławsk. Stąd było 391 km do ujścia Warty do Odry. 

Kurs na trzeźwość przepłynął tego dnia 26 km w 4,5 h zużywając 1,8 litra paliwa.  

 

Załoga przygotowała kolację i rozpoczęła zajęcia warsztatowe. Może ktoś będzie tym 

zaskoczony, ale cały czas omawiany był KROK 1.  

 

Dlatego, że pierwszy krok jest najważniejszy.  
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31.07.2012, wtorek.  

KROK 2. Kamienie 
 
 We wtorkowy poranek załogę zbudził piękny wschód słońca. To są jedne z tych 

ulotnych chwil, dla których warto choć raz przeżyć przygodę na wodzie. Natura, woda, świeże 

powietrze, ptaki. W tak doborowej atmosferze obowiązki wcale nie męczą,  kawa i śniadanie 

smakują lepiej, czytanie i omawianie Wielkiej Księgi AA staje się rytuałem, a pobyt na łodzi – 

celem samym w sobie.  Naprawdę żałowałem, że tym razem Al nie zabrał mnie z sobą. 

 
 Al sięgnął po księgę i otworzył ją na rozdziale V „Jak to działa”, a potem VI „Do czynu” 

i przeszedł do omawiania KROKU 2.  

 

 

 

 O 12:00 Kurs na trzeźwość wypłynął w dalszą drogę. Warta, do tej pory spokojna, 

za Sławskiem zaczyna się wić niczym serpentyna, a do tego jest dość wąska. Załoga zmniejszyła 

więc prędkość, zwiększyła czujność i sterowała ostrożniej. Nagle rozległ się huk i łódź trafiła na 

kamienie. Al przeraził się nie na żarty. W końcu, to już kolejny raz, gdy Kurs na trzeźwość zalicza 

twarde lądowanie. W tym samym czasie, upiorny kret zagonił mnie podstępem w głąb 

ogródka. Podskakujące w biegu uszy zasłaniały mi widok i trafiłem na płot. Łup!  

 – Załoga, stop! – zakrzyknął Al i jął oceniać zagrożenie.  
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 Po chwili okazało się, że wszystko jest w porządku, łódź nie została uszkodzona i można 

płynąć dalej. Pomimo tego, Al cały się w środku trząsł, a nerwy ustały dopiero godzinę później. 

Pysk bolał mnie jeszcze jakiś czas - czy nie sądzicie, że krety są podstępne? 

16:30 

 
 W Ciążeniu, na 365 km od ujścia Warty do Odry, Al zarządził godzinny postój przy 

przeprawie promowej. Al i Artem poszli do miasta, by uzupełnić zapasy jedzenia, a Rog został 

przy łodzi. Podczas gdy Al i Artem wybierali jajka, chleb i kawę, Rog wyciągnął wędkę i złowił 

dwa okonie.  

 
 O 17:30 załoga ruszyła w dalszą drogę, z pokładu łodzi podziwiając brzeg Ciążenia 

i majaczący w oddali późnobarokowy Pałac biskupi, w którym znajduje się oddział Biblioteki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przechowujący największą w Polsce kolekcję 

druków masońskich. Sam pałac wpisany jest do rejestru zabytków KOBiDZ. Ciążeń pozostał 

w oddali, a Warta znów zamieniła się w serpentynę. O 18:20, 5 kilometrów za Ciążeniem                

(360 km od ujścia Warty do Odry), załoga zaplanowała postój na noc. Rog postanowił 

przyrządzić złowione dwa okonie. Po kolacji załoga skoncentrowała się na warsztatach 

i dalszym omawianiu KROKU 2 z Wielkiej Księgi AA.  

21:00 

 
 Dzień był pełen wrażeń. Warta nie była zbyt przyjazna, pojawiły się niebezpieczne 

kamienie i serpentynki, przez które łódź płynęła wolniej. Silnik pracował na najniższych 

obrotach, ale i tak udało się przepłynąć 31 km w 4h 50 min tylko na 1 litrze paliwa.  
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 Krótko po 21:00 Al, Rog i Artem uznali, że pora spać. Dzisiejszy dzień i dla był pełen 

wrażeń. Zmęczony, nieco obolały po zderzeniu z ogrodowym płotem, z przyjemnością 

położyłem się na moim legowisku i powoli zapadłem w sen. Rog i Artem położyli się w 

namiocie, Al spał na łodzi. Wieczór był ciepły, komary bzyczały irytująco i gryzły, nie dając 

zapaść spokojny sen. Jedynym urokiem mojego legowiska znajdującego się w mieszkaniu był 

niemal całkowity brak komarów.  
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1.08.2012, środa.  

KROK 3. „Suchy kac” i Urząd Pracy 
 
 Wczesnym rankiem, o 5:30, Ala zbudził „suchy kac” – to takie uczucie, które zdarza się 

trzeźwiejącym alkoholikom. Mimo, że Al nie spożywał  alkoholu, to rano czuł się tak, jakby 

wczoraj ostro popił. Do tego doszedł ostry, przeszywający ból głowy, złe samopoczucie, 

łamanie w kościach i problemy żołądkowe. 

 

O 6:30 Artem i Rog wstali, umyli się, zjedli śniadanie i rozpalili ognisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 7:30 załoganci Kursu na trzeźwość rozpoczęli codzienne warsztaty. Przeszli już do 

KROKU 3, a w Wielkiej Księdze AA do rozdziału VII „Praca z innymi” oraz VIII „Do żon”.  

 Dwie godziny później, załoga była już gotowa do dalszej drogi i KROKU 4. Czas upływał 

na rozmowach, piciu kawy i herbaty. Al, choć wciąż nie czuł się w pełni dobrze jakoś się 

rozruszał i powoli wracał mu lepszy humor.  

 
15:00 

 
 O 15:00 komórka Artema wydała znajomy dźwięk. Tym razem nie było to „cześć, 

co słychać”, lecz sms z informacją, że Artem musi się natychmiast zgłosić do Urzędu Pracy. 

Rozmowy zostały przerwane, a Artem zaczął zastanawiać się, co tu zrobić. Rejs w pełni, 

atmosfera miła, przyroda i spokój. Mimo to, godzinę później Artem był już gotowy 
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do opuszczenia łodzi i oznajmił, że pozostawi załogantów na 2–3 dni, aby pozałatwiać 

urzędowe sprawy. Spakował najpotrzebniejsze rzeczy i wysiadł na wysokości Solca koło 

Nowego Miasta nad Wartą, tuż za mostem kolejowym.  

16:40 

 
 Uszczuplona załoga ruszyła dalej w drogę. Gdyby chociaż mieli z sobą psa, to na pewno 

byłoby im raźniej. Ale nie, pies ma zostać w domu. Pies został więc w domu i tego dnia snuł się 

z kąta w kąt, nie bardzo wiedząc, co ze sobą począć. Czułem się dziś źle. Jak nie ja.  

 
21.00 

 
 Gdy dzień chylił się ku końcowi, Rog i Al dopłynęli do Śremu. Artem nie odzywał się od 

momentu opuszczenia łodzi, więc Rog postanowił do niego zadzwonić. Artem był godzinę 

drogi od swojego miasta. Godzinę później Al i Rog zdecydowali się, że czas na nocleg na 

przystani. Za tę przyjemność trzeba było zapłacić 15 zł, ale tej nocy komary cięły trochę mniej 

i można było spokojnie spać.  

 Ten dzień, jak i każdy inny spędzony na łodzi, był pełen wrażeń. Kurs na trzeźwość 

przepłynął 68 km  w 11 godzin, a silnik na najwolniejszych obrotach, spalając 2,1 litra paliwa. 
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2.08.2012, czwartek.  

KROK 3. Gorzka kawa 
 
 Ala nie było w domu już tydzień. Zacząłem tęsknić i, jak zwykle w takich sytuacjach, nie 

potrafiłem znaleźć dla siebie miejsca. Po śniadaniu ruszyłem więc na podbój kretowisk i gołębi. 

W tym samym czasie, Al i Rog, po śniadaniu, porannej toalecie i kawie, udali się na zakupy 

do pobliskiego sklepu. Kupili chleb, mięso, warzywa i owoce oraz dodatkowe 5 litrów paliwa. 

Pomimo tego, że na zakupy wydali aż 168 zł, na łódź wrócili, niestety, bez cukru.  Oznaczało to, 

że Al był zmuszony nauczyć się pić gorzką kawę – Rog już to potrafił.   

 Wiecie, co jeszcze fascynuje mnie w ludziach? To, że mogą kontrolować swoje 

zachowanie. Jeśli powiedzą sobie „nie”, to potrafią się tego trzymać. A ja nie mogę. Bo jestem 

psem. I, gdy słyszę miauczenie, po prostu nie mogę się pohamować, jakaś niewidzialna siła 

ciągnie mnie i każe mi łapać kota. Rog nie łapie kotów. Potrafi za to wypić kawę bez cukru. 

Bez szczekania i warczenia.  

 

 Równo o 10:10 załoga, czyli Al i Rog, ruszyli w drogę. Na prostych odcinkach Al wyłączał 

silnik, by łódź płynęła wraz z nurtem. Na zmianę pilnowali, by nie zniosło łodzi na bok i czytali 

Wielką Księgę AA, rozdziały IX „Wizja rodziny przeobrażonej” oraz X „Do pracodawców”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektura Wielkiej Księgi AA na łodzi 
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17:30 

 
 Przed godziną 17:00 Kurs na trzeźwość był coraz bliżej Poznania. O 17:30 Al zacumował 

pod Mostem Mieszka I, po czym wraz z Rogem udał się na obiad i spotkanie z Markiem, kolegą 

Ala.   

 Dwie godziny później łódź ruszyła w dalsza drogę. Na 232 kilometrze do ujścia Warty 

do Odry, na wysokości miejscowości Miękowo, załoga zrobiła postój na noc. Al i Rog 

przygotowali prowizoryczne kotwice, zrobione z kamieni przymocowanych  na dziobie i rufie. 

Tego dnia Kurs na trzeźwość przepłynął 60 km w 8 h 40 min i spalił 1,6 litra paliwa. 
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3.08.2012, piątek.  

KROK 4 i 5. Szkwał, burza, prowizoryczne kotwice i świry Ala 
 

 W nocy przyszedł szkwał – silny wiatr. Prowizoryczne kotwice nie trzymały porządnie 

łodzi. Zaspani i trochę zmarznięci Al i Rog wstali, by przycumować łódź na brzegu i naciągnąć 

plandekę. Wkrótce potem przyszła burza.  

 O 7:30 było chłodno. Przy kubku gorącej kawy (bez cukru, oczywiście) Al i Rog 

postanowili porozmawiać o KROKU 4 i przerobić dalsze rozdziały Wielkiej Księgi AA – „Wizja 

dla Ciebie” i XII „Koszmar doktora Boba”.  

10:45 

 
 Wiosła w ruch! Kurs na trzeźwość ruszył w drogę. Po nocnej burzy powietrze wciąż 

przenikał chłód, ale nie było wiatru. Wokół panowała cisza przerywana jedynie świergotem 

ptaków. Nurt Warty przyspieszył, popychając szybciej łódź. Niebo wciąż było zasnute 

chmurami, a już godzinę później z tych chmur znowu zaczął kropić deszcz. Pożywny obiad, 

kubek herbaty, ciepły sweter i wspólna rozmowa o KROKU 5 były wtedy najlepszym wyjściem.  

 W tym czasie ja najzwyczajniej w świecie smacznie spałem – miska była pełna, 

opróżniłem ją więc i wylizałem. Drzemka po takiej uczcie była wskazana. Byłem do tego stopnia 

rozleniwiony, że nic nie było w stanie wyrwać mnie z legowiska. 

 
14:15 

 
 Na najmniejszych obrotach, Kurs na trzeźwość ruszył dalej. Za Obornikami okolica była 

piękniejsza z każdym kolejnym kilometrem. Dzień był senny, a chłód przedzierał się do każdego 

zakątka łodzi.  

20:00 

  
 Herbata za herbatą i stroną Wielkiej Księgi AA za stroną, o 20:15, po przepłynięciu 43 km 

w 7 h (na 1,1 litrze paliwa), załoga dobiła w końcu do Stobnicy. W małej, urokliwej zatoczce Al 

i Rog postanowili zacumować łódź.  
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Rog wyciągnął wędkę; rzeka była spokojna, woda czysta, ryby pluskały.  

 

 W czasie, gdy Rog oddawał się wieczornemu łowieniu, Al zagłębił się we własnych 

myślach. Zrobił to, bo nie było psa. Gdyby był pies, to rzecz jasna, Al nie miałby czasu na głupie 

myśli, bo musiałby potarmosić za uchem, rzucić patyk albo wymyśleć coś innego. Ja się dość 

szybko nudzę, nawet głaskanie trwające pół dnia może psa wykończyć. Ale pies został w domu, 

a w to miejsce pojawiły się dziwne myśli.  

 O czym dziwnym mógł myśleć Al? Ano o tym, że na każdym rejsie zazwyczaj po około 

1 tygodniu dopadało go coś w rodzaju „zmęczenia ludźmi” (wiadomo, że nie psem, bo mną się 

po prostu nie można zmęczyć, nawet wtedy, gdy jestem absolutnie nieznośny).  

 „Zmęczenie ludźmi” to całkiem naturalna rzecz, gdy 24 godziny na dobę przebywa się 

na dość niewielkiej przestrzeni tylko z jedną czy kilkoma osobami. Ala zaczęło irytować to, jak 

Rog siada na krześle albo sposób, w jaki parzy herbatę. Al zaczął się zastanawiać, czy takie 

„świry” dopadają tylko jego, czy ma je także Rog i inni ludzie w podobnych sytuacjach. 

Al zamknął oczy i przez chwilę myślał o sensie KROKU 4 „Stać się uczciwym” (Rog dał mu małą 

broszurkę na ten temat). Al skoncentrował się na istocie KROKU 4 i z wolna odsunął dziwne 

myśli o ludziach na bok. Rog nadal siadał na krześle i parzył herbatę w charakterystyczny dla 

siebie sposób, ale Al przestał zwracać na to uwagę.  
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4.08.2012, sobota.  

KROK 6, 7 i 8. Usłyszeć własne myśli 
 
 Siódmy dzień żeglugi śródlądowej rozpoczął się pobudką o 7:00 rano. Okolicę, z prawa 

i z lewa usianą gęstymi lasami, spowijała mgła, było cicho i spokojnie. Godzinę później, Al i Rog 

wypłynęli w dalszą drogę na wiosłach. Przy kubku kawy oddali się wspólnej rozmowie na temat 

KROKU 6.  

 Ja zrobiłem sześć kroków i wróciłem na legowisko. Potem znów sześć kroków do miski. 

A potem miskę przyciągnąłem do legowiska. Moja miska, wolno mi.  

 

 

 Po krótkim postoju, 

o godzinie 11:00 Al i Rog ruszyli 

w dalszą drogę. Rog zaczął na 

głos czytać Wielką Księgę AA – 

osobiste historie polskich AA 

„Dziękuję za nie do końca 

zabałaganione życie” i „”Tylko 

poprawiam”. 

 

 

Warta w okolicach Obrzycka 

 

 Warta za Obrzyckiem jest spokojna, a okolica wyjątkowo urokliwa. Po prawej załoga 

minęła ledwo widoczny z łodzi obrzycki Zamek, w którym mieści się Dom Pracy Twórczej 

i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

 
 W okolicy południa Rog postanowił przerwać lekturę, aby przyrządzić obiad. Tym razem 

pęczak z mięsem z weka i maślanką. Jedzenie na łodzi zawsze smakuje inaczej. Kurs 

na trzeźwość dryfuje bez silnika.  

 

Na rzece jest tak cicho, że można usłyszeć własne myśli dwa razy głośniej, niż zwykle.  
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 Płynąc Wartą pomiędzy polami i lasami, niedługo potem, o 14:30 załoga dobiła 

do Wronek. Przy pierwszym moście Al zarządził 10 minut postoju. Rog poszedł do sklepu 

uzupełnić zapasy. O 14:40 załoga już płynęła dalej. Al zapuścił silnik, który w tej rzecznej ciszy 

stał się nagle obcym, niepożądanym dźwiękiem.  

 Skraj soczyście zielonej, dzikiej Puszczy Noteckiej, był idealnym krajobrazem 

do rozmyślań. Al i Rog ponownie zatopili się w lekturze Wielkiej Księgi AA i ani się obejrzeli, 

a przeszli kolejne Kroki z Wielkiej Księgi AA. O 18:00, wśród świergotu ptaków i plusku wody, 

dopłynęli do Sierakowa.  

 Za malutką wioską Aleksandrowo gęsty las zaczął ustępować miejsca polom. Po obu 

stronach rzeki mieniły się w zachodzącym słońcu łany zbóż, obficie poprzetykane makami 

i chabrami. Wkrótce, na horyzoncie zaczęło pojawiać się coraz więcej zabudowań, a Kurs na 

trzeźwość wpłynął do Międzychodu. 

 
20:00 

 
 Kawałek za Międzychodem, w niewielkiej piaszczystej zatoczce, na 137 kilometrze 

do ujścia Warty do Odry, załoga zatrzymała się na nocleg. Tego dnia łódź przepłynęła 57km 

w 12 godzin zaledwie na 1 litrze paliwa.  

 Noc byłaby znacznie przyjemniejsza, gdyby nie komary. Al i Rog nakryli się śpiworami 

po same uszy i powoli zasnęli.  
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5.08.2012, niedziela.  

KROK 9. Poteflon z cebulą i jajkami i burza 
 
 O świcie Al i Rog obudzili się. Szybka toaleta, śniadanie i o 7:10 Kurs na trzeźwość 

na najmniejszych obrotach ruszył w drogę. Rog przyrządził herbatę i zasiadł do lektury artykułu 

”Ojcostwo i macierzyństwo w rodzinie alkoholowej” z „Innej Bajki” – biuletynu 

okolicznościowego wydanego na XX Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe Licheń 2012.  

 

 Rog czyta i czyta. Po biuletynie sięga znów do Wielkiej Księgi AA i czyta „By zacząć 

trzeźwieć musiałem próbować kilka razy” oraz „Niemożliwe jest trzeźwienie samemu”. Warta 

za Międzychodem wije się mniejszymi i większymi zakolami. Rog dalej czyta. Rzeka płynie. Kurs 

na trzeźwość zbliża się do Skwierzyny.  

 
13:00 

 
 Al i Rog uznali, że nadeszła pora na obiad. Rog odłożył książkę i przyrządził smażoną 

kiełbasę z cebulą i jajkami. Po 20 minutach obiad był zjedzony, więc Rog zabrał się za mycie 

naczyń. Najpierw robił to w ciszy. Potem zaczął się śmiać. Al spojrzał na niego i usłyszał 

rozbawiony głos Roga: „Żona skrobie patelnie widelcem, a mąż mówi do niej: czego skrobiesz 

po teflonie? Na to żona odpowiada: sam jesteś poteflon”.  

 

 

Warta w okolicach Sanoka 
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 Cały dzień pogoda była pod psem. Od 14:00 niebo zaczęło coraz bardziej zasnuwać się 

chmurami, a o 15:00 przyszła burza. Załoga zrobiła postój. W ciągu 45 minut, wśród burzowej 

zawieruchy, Al I Rog schronili się wewnątrz łodzi i raz jeszcze wrócili do czytania KROKU 7 i 8 

Wielkiej Księgi AA.  

 U mnie wcale nie było lepiej. Gdy pierwsza mokra kropla zalśniła na moim nosie, 

zbagatelizowałem to. Ale, gdy futro było już do połowy mokre, a wszystkie krety pochowały 

się pod ziemię uznałem, że szkoda czasu na deszczowe zabawy. Łapy miałem już ubłocone, 

więc spodziewałem się słusznego lamentu o brudzenie podłogi i zostawianie śladów. Przecież 

korzystam z wycieraczki. Może wycieraczka specjalnie tak moich łap nie chce czyścić, co? 

 

 Deszcz powoli przestawał padać, więc Kurs na trzeźwość ruszył w dalszą trasę. O 16:45 

dotarli do Sanoka, gdzie Noteć uchodzi do Odry.  

 Był to już ósmy dzień podróży i czwarty dzień bez Artema, który pojechał i jeszcze nie 

wrócił. Al wyciągnął telefon i zadzwonił do niego, ale nikt nie odebrał. Al wysłał sms: „Artem, 

daj znać co u Ciebie. Jak sprawy w Urzędzie Pracy? Czy wszystko ok? Odezwij się.”. 

Cisza. 

 

 O 18:00 Kurs na trzeźwość dobił do Gorzowa Wielkopolskiego. Miasto pięknie wygląda 

z wody. O 20:40, 15 km za Gorzowem, Al i Rog zdecydowali się na nocleg. Tego dnia załoga 

przepłynęła aż 93 kilometry w 12 godzin, zużywając 2,5 litra paliwa. W nocy komary znowu 

wściekle żarły i nie dawały spać.  
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Gorzów Wielkopolski 
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6.08.2012, poniedziałek.  

KROK 10. Słupki graniczne i koło podbiegunowe 
 

 Poniedziałkowy poranek był chłodny i mglisty. Śniadanie i gorąca kawa postawiły Ala 

i Roga na nogi, więc o 7:10 załoga ruszyła w trasę. Rog od razu sięgnął po Wielką Księgę AA 

i skoncentrował się na KROKU 10. O 9:00 przyszedł silny wiatr, trzeba było zdjąć z łodzi 

plandekę, która działa jak źle ustawiony żagiel i nie pozwala płynąć. Warta na tym odcinku wije 

się serpentynami pośród gęstych lasów, upstrzonych gdzieniegdzie niewielkimi stawami.  

 
12:00 

 
 W południe Kurs na trzeźwość dobił do Kostrzyna nad Odrą. Mijając po lewej 

kostrzyński cypel, na którym znajduje się Urząd Miasta, załoga Kursu na trzeźwość o 12:20 

wpłynęła na wody rzeki Odry.  

 – Patrz, tabliczka – powiedział Rog. – 618 kilometrów.  

 – Aha, długość szlaku żeglownego Odry – dodał Al. – No to płyniemy! 

 

 

Kostrzyn nad Odrą. Z lewej Warta, z prawej Odra. 
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 Na Odrze była mała fala, wiał lekki wiatr. Al wypatrzył niewielką zatoczkę i zarządził 

postój na obiad. Tym razem była fasolka po bretońsku, a potem kawa. Al sięgnął po Wielką 

Księgę AA.  

  Co czytasz? – zagadnął Rog i upił łyk kawy.  

 – „Uwierzyłem w Siłę Wyższą, która mną pokieruje”. 

 – Aha – odrzekł Rog i zamyślił się. 

 – Wiesz co, Rog – odezwał się w końcu Al. – Wielka Księga weryfikuje moje 

dotychczasowe poglądy – Rog spojrzał na niego uważnie i, w oczekiwaniu na dalszy ciąg 

opowieści, skinął głową. – Do tej pory unikałem jak ognia miejsc, w których jest alkohol. Ciągła 

ucieczka przed alkoholem może zaprowadzić mnie na jedynie „koło podbiegunowe”. Tylko 

odpowiedni poziom duchowości uchroni mnie od sięgnięcia po pierwszy kieliszek. 

 

 

Po naszej prawej mijamy słupki graniczne RP 

 

 O 14:20 Kurs na trzeźwość wypłynął z zatoczki i ruszył dalej w drogę. Północno–

zachodni wiatr marszczył wody Odry. Al zapuścił silnik na małe obroty, a Rog sięgnął Wielkiej 

Księgę AA i zagłębił się w KROK 11 i 12.  

  – Patrz, prom – powiedział Rog wskazując na bocznokołowy prom Gozdowice.  

 – Faktycznie. W październiku 2007 roku połączył prawobrzeżną i lewobrzeżną część wsi 

Gozdowice, podobnie jak przed wojną. 

 – O, i słupki graniczne. Gdzie my, tam granica, co, Al? – zaśmiał się Rog.  
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 – Tak. Chyba tak – również zaśmiał się Al. – Jesteśmy na 645 kilometrze szlaku 

żeglownego po Odrze, całkiem sprawnie nam idzie.  

 – Jasne, szkoda tylko, że Artem do nas nie dołączył – przyznał Rog. 

 – Szkoda.  

  

 W tym samym czasie na moim podwórku, tak: na moim podwórku, toczyła się bitwa o... 

Anglię? Nie, chyba nie. Bitwa o wolny ogródek się toczyła! Gdzie ja, tam granica! Krety, paszły 

won! Czołgu tylko nie mam. Ani łódki. Niech to kocimiętka trzaśnie. 

21:00 

 
 O 21:15, 2 kilometry za mostem w Krajniku Dolnym (698 km), załoga zdecydowała się 

na nocny postój. Po lewej stronie rzeki, już w Niemczech, rozpościerał się las Parku 

Narodowego Doliny Dolnej Odry, a po prawej, w Polsce, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry 

i Cedyński Park Krajobrazowy. W konarach drzew leżących w wodzie można czasem spotkać 

zaskrońca. Mimo zapadającego zmroku, grzybienie i grążele porastające brzeg ładnie odcinają 

się na falującej tafli wody. Oprócz dziesiątek wyjątkowych okazów fauny i flory, w Krajniku 

Dolnym grasują komary. Znowu trzeba zakryć się śpiworem i próbować zasnąć przy irytujących 

dźwiękach nadlatującej wygłodniałej komarzycy. I to niejednej.  
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7.08.2012, wtorek.  

”…żeby żyć lepiej – zmieniam samego siebie” 
 
 Zanim jeszcze wzeszło słońce, o 3:30 nad ranem, Al i Rog obudzili się, zjedli śniadanie 

i wypili kawę. Żegluga i przygody Kursu na trzeźwość z wolna dobiegały końca.  

  – Jest 4:20. – stwierdził Al, patrząc na zegarek. – Mamy 70 kilometrów do Szczecina. 

Płyńmy już, to może zdążę na pociąg o 12:54 do Łodzi. Trzeba przyciągnąć wózek po łódkę.  

 – Tak jest, żagle na maszt! 

Po 6 godzinach i pokonaniu 68 kilometrów Kurs na trzeźwość dobił do szczecińskiej przystani 

AZS.  

 Wtedy dostałem sms. Och, jakże radosnym psem byłem w tamtej chwili! Al wraca! 

Kręciłem się wraz z moim ogonem i skakałem jak opętany. Było jeszcze wcześnie, ale już 

zacząłem odliczać godziny i minuty do jego powrotu. Nawet posprzątałem niedojedzone 

chrupki, które walały się wokół legowiska.  

 

 Al zabrał swoje rzeczy i popędził na dworzec PKP, a Rog został popilnować łodzi. Miał 

mnóstwo czasu na przemyślenia.  

 

 – …żeby żyć lepiej – zmieniam samego siebie. – powiedział cicho Rog i zapadł w sen.  
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8.08.2012, środa.  

Sucho na lądzie 
 
 O 11:30 na przystań zajechał Al. Wspólnie z Rogem pozbierali rzeczy, zabezpieczyli łódź 

i wciągnęli ją na wózek. Szybki obiad i o 14:30 wyruszyli samochodem do Łodzi. Na miejsce 

dotarli o 22:00.  

 Al był znowu mój. Mój prywatny człowiek do rzucania patyków. I na spacery. I na długie 

jesienne wieczory. Aż do następnego rejsu, na który, miałem nadzieję, zabierze mnie, swojego 

wiernego kompana: psa Cezara. I znowu, jak dawniej, będziemy razem przeżywać wodne 

przygody. 

 

Dziesięć dni, 17,1 litra paliwa, 903 zł na jedzenie, paliwo i inne opłaty. Ale nie to jest 

najważniejsze. Podczas 81 godzin rejsu ze Ślesina do Szczecina, załoga Kursu na trzeźwość 

pokonała łącznie 568 kilometrów żeglownymi szlakami po Warcie i Odrze. Podczas rejsu aż 25 

godzin poświęcono warsztatom: ‘Krokom dla początkujących wg Wielkiej Księgi” i „Wielkiej 

Księdze AA”. Oby te 25 godzin na wodzie sprawiło, że na ląd wyjdzie się suchym i suchym się 

pozostanie...  

 

    Ahoj! 

Cezar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
tekst: Ewa Kudłacz-Orciuch  

rysunek: Adam Kudłacz 
(www.creatus-movens.pl) 

 
fotografie: Grzegorz Paśnikowski 

 


