
Fragmenty dziennika pok³adowego
barki Herbatnik z Portu Czerniakowskiego 

Przemys³aw Pasek

~ 1981 /lato/
Kolega powiedzia³ ¿e w kanale na Czerniakowie jest stara niemiecka ³ódŸ podwodna. Nie uwierzy³em

mu. Kana³ to przecie¿ okr¹g³y otwór w ziemi zamykany ciê¿k¹ ¿elazn¹ pokryw¹. Jak siê tam mog³a zmieœciæ
³ódŸ podwodna ! I sk¹d by siê tam wziê³a? Czy poszliœmy to sprawdziæ? Czy zab³¹dziliœmy na dzia³kach
i wyszliœmy bram¹ z drugiej strony? Pamiêtam kanion ulicy Dolnej. Wszystko pierwszy raz. Pamiêtam jak
wspina³em siê na wielk¹ strom¹ górê. Z jej pustego wierzcho³ka widaæ by³o Wis³ê jak na d³oni. Biegliœmy. Dzika
œcie¿ka prowadzi³a nas nieomylnie, przez dziurê w betonowym parkanie, przez g¹szcz kolczastych mirabelek na
wa³ przeciwpowodziowy. Gdy zamknê oczy, widzê to jak dziœ. Wychodzimy z g¹szczu zielonoœci, a przed nami
w p³ytkiej piaszczystej zatoce, przy betonowej tamie stoj¹ trzy ma³e, zupe³nie zardzewia³e barki. 

£odzi podwodnej nie znaleŸliœmy. Koledzy dostali lanie od rodziców. Ja nie. Przez lata wyobra¿a³em
sobie w³az do podziemnego kana³u, stalowe klamry prowadz¹ce w ciemnoœæ, podziemn¹ rzekê i przycumowany
do jej brzegu okrêt.

1998-2002
Wynajêliœmy z Kasi¹ mieszkanie na ul. Szwole¿erów. By³o tak ma³e, ¿e rowery musieliœmy przypinaæ

do kaloryfera na klatce schodowej. Wieczorami przesiadywaliœmy pod zamkiem na Agrykoli lub w³óczyliœmy
siê nad Wis³¹. Któregoœ popo³udnia ze zdumieniem spostrzegliœmy wynurzaj¹cy siê z kana³u portowego
koniuszek zatopionej barki. Niewiele by³o widaæ, nie sposób by³o jej nawet dotkn¹æ. Ale coœ kusi³o. Zacz¹³em
myœleæ o barce. Zawsze bêd¹c w pobli¿u znajdowa³em pretekst ¿eby zajrzeæ do niej. Uwiêziona na dnie to
znika³a to pojawia³a siê w zale¿noœci od stanu Wis³y. Czasami udawa³o mi siê na ni¹ dostaæ po trapie zrobionym
ze znalezionych desek lub po lodzie. Kilka razy zdarzy³o siê, ¿e barka wynurzy³a siê niemal do po³owy. Szkoda
mi jej by³o, ¿e tak rdzewieje. Zadzwoni³em do biura rzeczy znalezionych ale pani stanowczym g³osem
odmówi³a przyjêcia barki twierdz¹c ¿e nie ma gdzie jej trzymaæ.

14.08.03 /cz/
Postanowi³em zadzwoniæ do WTW, sprawdziæ czy to czasem nie oni s¹ w³aœcicielami Herbatnika.

Najpierw nie by³o dyrektora, ale po godzinie pojawi³ siê i ku mojemu zdziwieniu chêtnie przysta³ na
przekazanie wraku za symboliczn¹ z³otówkê. Umówiliœmy siê na poniedzia³ek rano.(w pi¹tek œwiêto)

15.08.03 /pt/
Nie powiedzia³em Kaœce ani s³owa. Wieczorem byliœmy na rowerach nad Wis³¹. Wpadliœmy zobaczyæ

jak tam Herbatnik. Maleñstwo ca³y wynurzony jedn¹ burt¹ na suchym l¹dzie! Jeszcze go nigdy takim nie
widzieliœmy (a mamy go na oku od 4 lat). £adownia pe³na wody, le¿y skoœnie, rufa sucha, dziób zaryty w mule.
Nie mogê wytrzymaæ, chcê go ju¿ mieæ. Kaœka domaga siê przyrzeczenia ¿e, zdobêdê Herbatnika, a potem
sprowadzê Egessin ze Szczecina. Powiedzia³a ¿e, jak bêdziemy mieli Egessin to wyjdzie za mnie.

16-17.08.03 /so-ni/
Czas d³u¿y siê w nieskoñczonoœæ. Niech ju¿ bêdzie poniedzia³ek. Woda ci¹gle opada. Port tak wysech³

, ¿e miejscami patelnia zarasta. Pod mostkiem wy³oni³a siê kolekcja kas pancernych. 

18.08.03 /pn/
Rano Kaœka dopytuje siê dlaczego prasujê sobie koszulê i z kim siê umówi³em. Nic jej nie mówiê. Jadê

Huraganem na Cypel. Jest dyrektor. Pyta siê po co mi barka. "Czy pan zdaje sobie sprawê, ¿e ona jest bardzo
dziurawa?" - "Domyœlam siê". Zgadza siê j¹ oddaæ za symboliczn¹ z³otówkê.   Mam przyjœæ nastêpnego dnia
podpisaæ dokumenty. Super! Jestem najszczêœliwszym cz³owiekiem pod s³oñcem! Frunê do domu. Kaœka nie
mo¿e uwierzyæ. Extra, jest nasz!



19.08.03 /wt/
Rano pada. Jadê do WTW o dziesi¹tej, dokument ju¿ czeka. Proszê tylko o dopisanie ¿e barka jest ze

stali i ma wymiary ok.: 15 x 3 x 1 m. Wp³acam do kasy klubu darowiznê i jadê z papierkami do Urzêdu
Skarbowego. Super, teraz jest naprawdê nasz!

20.08.03 /œr/
Wstajemy o szóstej, o ósmej trzydzieœci jesteœmy na bareczce. Mam kalosze i dziesiêciolitrowy kube³ po

farbie. Ile mo¿e byæ tej wody, trzysta wiader? W kaloszach mogê wejœæ tylko do najwy¿ej po³o¿onej lewej
czêœci przy rufie. Kaœka mnie dopinguje. Pierwsza setka, jestem zmêczony. Druga, zaznaczam poziom wody.
Chyba trochê ubywa. Trzecia, woda wylewana za burtê wlewa siê z powrotem dziurami w oble. Zatykam
dziury starymi szmatami i przyciskam kamieniami. Zgni³¹ desk¹ kopiê wzd³u¿ burty kana³ do odprowadzania
wody, mu³ capi nieludzko, kalosze grzêzn¹ w czarnej galarecie. Kaœka jedzie do pracy. Monotonny rytm liczenia
wiader wprowadza mnie w trans. Przy siedemsetnym przychodzi D. wystrojony jak do koœcio³a, z teczk¹ w rêce.
"Aaa to ty?" jest zaskoczony, zaczyna pieprzyæ o bezcelowoœci mojej pracy, powtarza kilka razy ¿e nie da siê
jej wyci¹gn¹æ i ¿e tracê czas, myli mi wiadra swoim zrzêdzeniem, w koñcu idzie sobie. Dziewiêæset piêædziesi¹t,
wybieram wodê z dziobu. Tysi¹c, wiadro mu³u jest ciê¿sze ni¿ wiadro wody. Tysi¹c sto, w mule p³ywaj¹
malutkie z³ote rybki. Tysi¹c dwieœcie, s¹ ich dziesi¹tki. Tysi¹c  dwieœcie piêædziesi¹t, chcê ¿eby Herbatnik
p³ywa³. Powtarzam to ka¿dej. Tysi¹c trzysta, ostatnia z³ota rybka macha na po¿egnanie ogonkiem. Tysi¹c trzysta
wiader wody i mu³u, szeœæ ton w trzy godziny. Herbatnik jest w miarê szczelny i nie bierze wody! Jestem  dumny
z siebie. Wieczorem jeszcze jadê wywalaæ z niego mu³. 

21.08.03 /cz/
Herbatnik suchy, co za radoœæ! Dopiero teraz widaæ ¿e ca³e dno ³adowni jest wybetonowane.

Postanowi³em oczyœciæ burty, skrobiê je saperk¹, rdza odpada p³atami. Kaœka dzielnie walczy szpachelk¹
z grodzi¹ rufow¹. Znowu przy³azi D., siada na burcie i... "nie da siê go wyci¹gn¹æ, i po co ta robota".
Nie s³ucham go. Czyszczê skrajnik dziobowy. Przez malutki w³az wywalam kilkadziesi¹t wiader mu³u i rdzy.
Pod warstw¹ b³ota znajdujê stary ³añcuch kotwiczny. Dno na dziobie jest w bardzo z³ym stanie, czyszcz¹c
naruszam zmursza³e blachy i... przeciek! Leje siê trzema otworami naraz, gejzery wody, w kucki w kaloszach
walczê z ¿ywio³em. Strugam ko³ki, wbijam w szmaty, wybieram gwa³townie wzbieraj¹c¹ wodê. Z góry
dobiega mnie g³os D.: " a co byœ zrobi³ gdybym zamkn¹³ klapê i w³o¿y³ przetyczkê"?..., Zabijam dziury ko³kami,
przeciek uspokaja siê do trzydziestu litrów na godzinê. Wybieram wodê. Potem czyszczê burty ³adowni
od wewn¹trz, ju¿ ostro¿niej. Po po³udniu umawiam siê z Paw³em na Bartyckiej, kupujê worek cementu
i uszczelniacz do betonu, Pawe³ przywióz³ piasek. Anga¿uje siê, fajnie, cieszê siê ¿e mam takiego brata.
Wracamy na Cypel, worek cementu wa¿y dwadzieœcia piêæ kilo, worek mokrego piachu jest przynajmniej dwa
razy ciê¿szy. Pawe³ jednym ruchem zarzuca go sobie na plecy, w rêkê bierze cement i zanosi na pok³ad, tylko
trap ze zbrojeniowych prêtów ugina siê, gdy wchodzi na barkê. Pokazuje mi jak betonowaæ. Biorê siê za
przeciekaj¹cy skrajnik dziobowy. Perfekcjonizm jest zgubny, chc¹c odci¹æ nadmiar zgni³ej szmaty, któr¹
uszczelnia³em przeciek naruszam ko³ek (zgni³a szmata jak na z³oœæ okaza³a siê nie do zdarcia). Zaczyna siê
s¹czyæ, wbijam ko³ek ponownie, puszcza drugi, rozszczelniaj¹ siê zatkane dziury. Ko³ek wbijany po raz kolejny
przestaje trzymaæ, wbijam nastêpny i jeszcze jeden, blacha jak dziurawa ¿yleta. Leje siê chyba ju¿ w oœmiu
miejscach. W ci¹gu kilku minut jest prawie dwadzieœcia centymetrów wody. W pomieszczeniu o wysokoœci
kucaj¹cego cz³owieka to sporo. Nie ma jak na okrêcie podwodnym. Kiedy zaczyna mi siê wlewaæ do kaloszy
biorê siê za wiadro, wybieram wodê, uszczelniam dziury szmatami i ko³kujê, znowu wybieram i uszczelniam,
rozrabiam beton i zarzucam dziury,  potem kolejne, i jeszcze jedno... Siedemdziesi¹t kilo betonu, godziny
harówy,  a po chwili na wierzchu ma³a g³ówka wody zamienia siê w stró¿kê... Fizyka z podstawówki. Wbijam
w œwie¿¹ masê plastikow¹ butelkê z obciêtym dnem i jeszcze raz betonujê. Woda podnosi siê do po³owy i staje.
Uda³o siê. Na jutro zaprosiliœmy znajomych.

22.08.03 /pt/
Rano kupujê k³ódki , potem przywo¿ê rowerem z dzia³ki narzêdzia i zakupy z Billi. Kaœka dzielnie

przygotowuje naleœniki. Mamy rum, kratkê bronxa, dwa kilo bananów, dwadzieœcia szeœæ naleœników
ze szpinakiem, blaszany imbryk na herbatê i oczywiœcie kosz herbatników! Bojê siê ¿e nikt nie przyjdzie. Jadê
na barkê. Pawe³ przywozi dwa wielkie kloce styropianu. Kupujemy na Bartyckiej jeszcze cztery worki cemen-



tu i du¿¹ butle uszczelniacza. Zamiatam ³adowniê przed imprez¹. Jest ca³kiem ok. Nie mogê uwierzyæ ¿e jeszcze
kilka dni temu by³a pe³na wody. Wracam do domu, w poœpiechu pakujemy ostatnie rzeczy, przebieramy siê,
zapominamy zabraæ aparatu i herbatników w czekoladzie. Wracamy  siê dwa razy. W koñcu jedziemy, objuczeni
jak wielb³¹dy, ¿e te¿ rowery to wytrzymuj¹. Na Cyplu jesteœmy kilka minut spóŸnieni, ludzie dzwoni¹ dopytuj¹c
siê gdzie to jest. Ju¿ s¹! Przychodz¹ znajomi i znajomi znajomych. Nikt siê nie spodziewa³, tylko  jedna Justyna
odgad³a ¿e mamy barkê. Fajnie. Zbiera siê coraz wiêksze towarzystwo. Konstruujemy grila ze starych cegie³
le¿¹cych na brzegu. Justyna z Kaœk¹ zapalaj¹ œwieczki  wzd³u¿ burt. Herbatnik w ich blasku prezentuje siê
wspaniale. Otwieram klapê i w³a¿ê do skrajnika po saperkê, jakiœ koleœ pyta (z uznaniem) "stary,  ty tu
mieszkasz?". Usi³uj¹c przeci¹æ styropianow¹ belkê ³amiê plastikow¹ r¹czkê pi³y, (wszystko za cztery
piêædziesi¹t), i orientuje siê ¿e wcale nie trzeba go ci¹æ, bo na brzegu ju¿ piêtnaœcie osób siedzi na trawie i jest
ok. Opowiadam ludziom skrócon¹ historiê o barce, ¿e chcemy j¹ wyremontowaæ i p³ywaæ na niej po rzekach.
Apelujê o puste zakrêcone butelki po napojach, s¹ potrzebne jako pas ratunkowy gdyby Herbatnik zacz¹³ ton¹æ.
Zapraszamy goœci na poczêstunek prosz¹c jednoczeœnie o zrzutkê do puszki po herbatnikach. Kratka browca
znika jak sen, ale rum nie cieszy siê uznaniem. Ci¹gle ktoœ przychodzi. Zapada zmierzch. Z radiomagnetofonu
Emilka, p³ynie szum morza. Goœcie s¹ zachwyceni, opowiadam ¿e to nagranie z ostatniego rejsu, gdy szliœmy
przez Horn. Alienuj¹ca siê na rufie grupa radiowa postuluje rejs do Ojca Œwiêtego. Marek z Browarem i jeszcze
jakimœ kolesiem atakuj¹ barkê i zaczynaj¹ graæ butelkami, prêtami i ³añcuchem kotwicznym o burty, windê
i pok³adniki. Niesamowita muzyka, docieraj¹ siê i zaczyna siê totalny koncert. Ewka czuje siê jak na festiwalu
muzyki wspó³czesnej. Jest zajebiœcie fajnie. Po koncercie antena Emilki przybiera formê roœlinn¹. Straty musz¹
byæ, jak nie w sprzêcie to w ludziach, jak mawia³ pan Heniek z hurtowni wina.

26.08.03 /wt/
Jest tak niski stan wody jakiego nie pamiêtaj¹ najstarsi wêdkarze. Korzystaj¹c ze stuletniej ni¿ówki od

czterech dni betonujê pas dziurawego jak rzeszoto ob³a i dziób. Zacz¹³ siê wyœcig z czasem, muszê zd¹¿yæ zanim
podniesie siê woda. Wo¿ê piasek spod Pomnika Sapera na emeryckim wózeczku po¿yczonym od  mamy.
Cement -rowerem w plecaku z Bartyckiej. Zabetonowa³em czwart¹ sekcjê w dziobie po prawej stronie,
najgorsz¹ lew¹ stronê, trzeci¹ i czwart¹ sekcjê robi³em w poniedzia³ek. Dziœ rano, gdy roz³adowywa³em
kolejny transport piasku przejecha³ w³aœnie dyrektor WTW swoj¹ wiœniow¹ Hond¹. Poszed³em z nim poroz-
mawiaæ. Potrzebujê gdzieœ w³¹czyæ przed³u¿acz do wiertarki, spawarki itp. Goœæ jest w porz¹dku, to cz³owiek
wody. Jest nam przychylny i deklaruje chêæ bezinteresownej pomocy ze strony Towarzystwa. Jestem mile
zaskoczony, ¿e s¹ jeszcze ludzie dla których licz¹ siê idee. Gadam jeszcze z bosmanem, pracuje tu od lat,
pamiêta ¿e barka zawsze by³a utopiona. Opowiadam mu o Herbatniku, facet daje mi pi³ê, jest gotów pospawaæ
dziury lub po¿yczyæ spawarkê. Co za ludzie! No tak, ale nie mamy przed³u¿acza, a do bareczki jest ponad sto
piêædziesi¹t metrów.
Wieczorem z Kaœk¹ d¿umka na Herbatniku. Zastanawiam siê jak stary mo¿e byæ Herbatnik. Jeœli jest
przedwojenny to mo¿e bra³ udzia³ w desancie na Czerniaków?  Przysz³o mi do g³owy aby wyœwietliæ na barce
"Kana³". Wyobrazi³em sobie wielki ekran rozpiêty pod mostem, film bez dŸwiêku i muzyków skreczuj¹cych pod
obraz. Chcia³bym zaprosiæ re¿ysera, chyba nieczêsto ma okazjê spotkaæ siê z m³odym pokoleniem. 

27.08.03 /œr/
Chyba zostanê betoniark¹. Za³ata³em czwart¹ i pi¹t¹ sekcjê prawej strony dziobu. Wrzuci³em te¿

wiaderko na przes¹cz spod starej plamy po lewej stronie. Skrajnik dziobowy jest w zasadzie gotowy do
wype³nienia materia³em wypornoœciowym. Woda w porcie ci¹gle opada. Teraz widaæ ¿e dziób jest zaryty na pó³
metra w dnie. No tak, barka le¿y tu ju¿ dwanaœcie lat, musia³a siê nieŸle przykleiæ. W dodatku  le¿y skosem
i jeszcze jest przechylona a ró¿nica wysokoœci pomiêdzy dziobem a ruf¹ jest spora. Obawiam siê ¿e gdy zacznie
siê przybór to kad³ub nie zd¹¿y z³apaæ wypornoœci i woda wedrze siê do ³adowni. Zastanawiam siê czy i jak
podkopaæ bestiê. A co bêdzie jeœli s¹ pod ni¹ kamienie? Wykona³em wstêpne rozpoznanie elektryczne potrzebny
jest kabel OWU lub OPD 4 X 2,5 mm + skrzyneczka prze³¹cznikowa 400V na 230V, koszt ok. 600 PLN!

29.08.03 /pt/
Opadaj¹ca woda ods³oni³a stary zmursza³y pomost. Stalowe bakeny s¹ tak skorodowane, ¿e zapad³em

siê staj¹c na jednym, o dziwo deski pok³adu jeszcze ca³kiem niez³e (dêbowe?). Za pomoc¹ m³otka i mesla
zdemontowa³em je i przenios³em na Herbatnik. Mog¹ siê przydaæ, w koñcu za wiele materia³ów na budowê nie
mamy. Czyszczê wnêtrze skrajnika rufowego z rdzy. Piek³o pe³ne py³u. Szpachelk¹  zeskrobujê szeœæ wiader



zardzewia³ego syfu. Maska na twarzy niewiele pomaga. Ledwo oddycham, czujê w p³ucach kilogram tlenku
¿elaza. Hardkor maksymalny. W rufie musia³o siê paliæ, na suficie znajdujê resztki nadpalonej farby a blachy s¹
pogiête. Potem myjê wnêtrze, wygl¹da du¿o lepiej. Dno niebezpiecznie ugina siê pode mn¹. Ca³e szczêœcie ¿e
nie jest dziurawe. Zastanawiam siê czy go nie zabetonowaæ. Przez dziury w burtach podziwiam stoj¹ce przy
drugim brzegu koszarki. Trzeba bêdzie te dziury czymœ zakleiæ. Kontemplacjê przerywa dŸwiêk dzwonka
ukrainy, Kaœka przywraca mnie cywilizowanemu œwiatu, ale bia³y rêcznik, którym wycieram twarz zamienia siê
w œcierkê do pod³ogi. 

Wieczorem impreza. Hermenegilda Komm! Dziœ zabawa w pocztê, mo¿e coœ siê uda uzbieraæ na
fundusz remontowy (choæby na ³añcuch do cumowania). Rudzi wybawiaj¹ nas z k³opotliwego transportu
rowerowego, bo wpadaj¹ Damasem. Nie ma jak mikrobus, zaczynam myœleæ o ¯uku. Wielkich styropianów
znowu nie udaje siê poci¹æ, a ju¿ przychodz¹ ludzie. Kosma jest najm³odszym goœciem, ma pó³ roku. Pierwsz¹
klientk¹ jest Maja, zamawia sok pomarañczowy. Ci¹gle ktoœ przychodzi albo dzwoni telefon. Jakaœ dziewczyna
mówi ¿e jest z TV i chcia³a by to skrêciæ. Jestem zupe³nie zakrêcony, zebra³ siê niez³y t³umek. I nagle deszcz!
Chowamy siê pod drzewa, ale pada coraz bardziej. Przenosimy bar i grila pod most. Wieje tak, ¿e ciê¿ko utrzymaæ
œwieczki, trzeba bêdzie kupiæ znicze nagrobkowe. Lokujemy siê na ³awie fundamentowej  przês³a mostu, obok
nas wali z rury wodospad. Impreza podzieli³a siê na dwie czêœci i góra w ci¹gu godzinki rozje¿d¿a siê
samochodami do domów. Dó³ zostaje do czwartej. Jeden z goœci "odkrywa" ¿e ta impreza to promocja Bosmana
w Warszawie. Zapytany jak mu smakuje Bosman, twierdzi ¿e nie wie, bo wali Tyszczaka. Po czym demonstruje
puszkê ze z³ot¹ kotwic¹... Bezalkoholowe, ale buja. Styropian do siedzenia nie jest najlepszym pomys³em,
ludzie uwielbiaj¹ go kruszyæ i wszêdzie jest pe³no styropianowego œniegu. Wodospad z Trasy £azienkowskiej
stanowi g³ówn¹ atrakcjê  imprezy, jedna z dziewczyn usi³uje przebiec pod nim. Na szczêœcie udaje siê j¹ od tego
odwieœæ. Noc maskuje rumowisko po którym st¹pamy. Budowniczowie Trasy £azienkowskiej nie posprz¹tali
po sobie, z ziemi wystaje beton i pogiête zbrojenia. Nad nami ryki kibiców, zakoñczy³ siê w³aœnie mecz Legia-
Lech, a stadion jest rzut beretem. Na szczêœcie nie zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹. 

30.08.03 /so/
Rano sprz¹tam po imprezie, po wczorajszej ulewie wybieram z barki pó³ tony wody. Udaje mi siê w

koñcu poci¹æ styropiany. Zajê³y ca³y dziób i pó³ rufy, oczywiœcie trzeba je bêdzie jeszcze u³o¿yæ dok³adniej.
Zacz¹³em bestiê okopywaæ na próbê, tak mnie to wci¹gnê³o ¿e wykopa³em pó³metrowej szerokoœci  rów wzd³u¿
lewej burty. Do wiadra wchodz¹ cztery ³opaty. Smród gnij¹cych ma³¿y urywa ³eb. Mu³, kamienie, zgni³e szmaty,
nagle stal zgrzyta pod ³opat¹,  ¿eby tylko nie by³ to niewypa³. Port nie pog³êbiany od wojny pe³en jest
"pami¹tek". Kopiê ostro¿nie, czas zwalnia, niepewnoœæ, palcami delikatnie badam kszta³t, ju¿ wiem, ale nie
mogê uwierzyæ, ale bomba, kotwica admiralicji! Œliczna, srebrna, piêciokilowa z oczkiem! Ciekawe komu siê
urwa³a? Za ruf¹ Herbatnika usypa³em pla¿ê z mu³u. Przyda³y siê deski ze starego pomostu, zrobi³em z nich
k³adkê wzd³u¿ wykopu. Przyjecha³ Marcin z wielkim worem butli. To jest goœæ, na którym mo¿na polegaæ.
Pracujê do zmroku.

31.08.03 /ni/
Odpoczywam. Wysiad³y mi zupe³nie stawy w d³oniach. Bol¹ mnie palce i rano nie mogê zacisn¹æ piêœci,

na szczêœcie po godzinie rozruchu przechodzi. ¯eby tylko nie zosta³o mi to na zawsze. 

1.09.03 /pn/
Zwolnienie.

2.09.03 /wt/
Kopiê od ósmej, niczym mennonita. Pog³êbiam i poszerzam kana³. Wali trupem na maxa. Wynoszê setki

wiader mu³u, foliowych worków, gliny, cegie³ i kamieni. Nigdy w ¿yciu nie pracowa³em tak ciê¿ko. Dos³ownie
urywaj¹ mi siê rêce od wiader. Rosn¹ pryzmy ziemi z obu stron barki . Jak w koñcu wykopiê ca³ego Herbatnika
chyba powstanie tu obok nowe nabrze¿e. Natrafiam na buteleczkê perfum Armaniego! Autentik, pe³na! Jakiœ
kutas wsadzi³ coœ w k³ódkê i nie mogê wyj¹æ kaloszy z rufówki, pracujê w katerpilarkach po kostki w b³ocie,
kopiê jak wœciek³y, wpadam w trans. Podkopa³em rufê tak, ¿e móg³bym pod ni¹ wejœæ, niestety szybko podsi¹ka
woda. Ko³o jedenastej przyje¿d¿aj¹ Rudy z Maj¹ i Kosm¹. Przywo¿¹ dwie siaty butelek. Super, chyba poproszê
Majkê  na matkê chrzestn¹ jak go bêdziemy wodowaæ po remoncie. 



3.09.03 /œr/
Kopiê od dwunastej do piêtnastej. Przyszed³ D., zmieni³ taktykê, daje dobre rady i poucza. Pracujê, a on

siedzi nad g³ow¹ i gada. Wytrwa³y zawodnik. Usi³uje mi sprzedaæ kotwicê barkow¹ za piêæ baniek.  Opowiada
te¿ o spotkaniu mieszkañców koszarek z miastem i sanepidem. Jest oburzony, ¿e kazali im za³o¿yæ zbiorniki na
szambo, nie widzi nic z³ego w sraniu za burtê i ma zamiar nadal to robiæ. Co za syf. 

W kwestii zasilania, po dok³adnym zbadaniu sprawy okazuje siê, ¿e ze wzglêdu na odleg³oœæ
potrzebowalibyœmy przed³u¿acza o znacznie wiêkszej œrednicy i piêciu ¿y³ach, co dramatycznie zwiêksza cenê
i masê kabla. Temat przestaje byæ realny, postanawiamy wiêc wypo¿yczyæ agregat pr¹dotwórczy. W pi¹tek ma
wyst¹piæ Dj. Jammnik.

5.09.03 /pt/
Mamy agregat z wypo¿yczalni budowlanej. Rudy jest naprawdê w porz¹dku. Nie doœæ, ¿e wzi¹³ agregat

do busa to jeszcze pomóg³ nam zawieŸæ ca³y kram z domu. Po drodze kupiliœmy dwie paczki styropianu i wachê
do agregatu. Na Cyplu pod mostem stoi Maja z  Kosm¹ na rêku i macha na nas jak na stopa. Na poboczu lamp-
ka nocna Rafa³a. Odpalamy agregat, wcale nie jest taki g³oœny. Herbatnik pod wysokim napiêciem! Zapadaj¹cy
zmrok rozprasza nocna lampka i œwieczki, na zardzewia³ym pok³adzie adapter, wie¿a i CD. Wielka improwiza-
cja muzyczna Dj-a Jammnika jest naprawdê niez³a. Zaczyna siê zabawa. Kaœka serwuje banany i naleœniki,
Agnieszka i Goœka ofiarnie pomagaj¹. Przysz³o sporo ludzi. Wiele osób zaanga¿owa³o siê i przynios³o zakrê-
cone plastikowe butle, super.   Czêœci zupe³nie nie znam, ale znaj¹ has³o, fajnie. Po pó³nocy Dj. Jammnik przeis-
tacza siê w Titanica. Impreza przenosi siê na barkê, totalny spontan. Pok³adniki trochê utrudniaj¹ komunikacjê.
O wpó³ do szóstej padam, wy³¹czam agregat, zwijamy siê. Taksówkarz nie mo¿e nas zabraæ, bo ma pe³en
baga¿nik plastikowych beczek, jak zobaczy³ barkê, ofiarowa³ beczki na Herbatnik. Jazda do domu i jeszcze
wnieœæ agregacik na pierwsze piêtro i wstawiæ do ³azienki.

7.09.03 /nie/
Barka jest ju¿ od strony l¹du zupe³nie odkopana. Wygl¹da jak otoczona fos¹. Rów ma metr szerokoœci

i pó³ metra g³êbokoœci. Pod ruf¹ wykopa³em wielk¹ jamê. Dziêki temu, gdy woda uniesie dziób, rufa od razu
zacznie p³ywaæ  i uchroni siê jej delikatne dno od kamieni. Biorê siê za drug¹ burtê. Pozornie od tej strony jest
woda, ale jest jej zaledwie piêæ, dziesiêæ centymetrów. I pó³tora metra  czarnego mu³u. Siedzê na burcie
i szuflujê brejê. Rozmoczony mu³ ma luŸn¹ strukturê, jeœli nie liczyæ worków foliowych. Bojê siê, ¿e w koñcu
w którymœ zaliczê zw³oki. Na szczêœcie trafiaj¹ siê tylko ceg³y. Po czterech godzinach wstêpny przekop jest
gotowy. W najgorszym miejscu siedzi w mule prawie szeœædziesi¹t centymetrów. 

8.09.03 /pn/
Drugie kopanie prawej burty. £opata wchodzi do trzech czwartych pod wodê. Czujê siê jak Holender

przy pracy na polderze. £amiê trzonek na kamieniu. Na szczêœcie jest druga. Wyrzucam mu³  dwa metry od
barki. Zrobi³ siê z niego wa³ wystaj¹cy nad wodê, mierzeja? Bol¹ mnie plecy. Pomimo odkopania, barka nie chce
p³ywaæ, musi byæ nieŸle przyssana brzuszkiem. Gdy rozwa¿am czy u¿yæ pompy do mu³u, czy podp³ukaæ wod¹
pod ciœnieniem, pojawia siê D.,  jest oburzony, ¿e nie zapyta³em siê go o pozwolenie na zajêcie siê bark¹! Tak
jakby by³a jego.  Powiedzia³em mu kilka s³ów ..., obra¿ony zmy³ siê. Nie mam ju¿ si³y spokojnie go znosiæ. 

9.09.03 /wt/
Herbatnik ca³kowicie odkopany, ma ju¿ zabetonowane obie burty i dziób, jest suchy i szczelny. Ale

zaczynam siê zastanawiaæ co siê stanie, gdy podniesie siê woda. Czy napór ciœnienia nie wywali betonowych
plomb? Dziury s¹ w najgorszym mo¿liwym miejscu, na linii wodnej. Przyda³a by siê ³ata z zewn¹trz, któr¹ woda
bêdzie dociskaæ do burty. Pawe³ mówi³ coœ o smole. Czyszczê burtê. W robocie saperka, szpachelka i szczotka,
rdza odpada p³atami. Rybak radzi pomalowaæ przepracowanym olejem. Szesnaœcie metrów, trzy godziny
skrobania w kucki, czujê plecy. Udaje siê go jako tako doczyœciæ. Teraz widaæ jak burta jest powgniatana od
kamieni.  Musia³ byæ latami Ÿle zakotwiczony i nie naprawiany. Nie mia³ szans, nie dali mu nawet obijaczy,
bydlaki. Jak go wyremontujemy, powieszê mu rz¹d œlicznych oponek na ka¿dej burcie.

10.09.03 /œr/
Jest popo³udnie,  na niebie coraz wiêcej deszczowych chmur. Niedobrze, burty musz¹ byæ suche.

Przegl¹dam asortyment sk³adów budowlanych na Bartyckiej. To, co potrzebujemy nazywa siê Styrobit K, jak



g³osi ulotka s³u¿y do wykonywania izolacji fundamentów basenów i murów maj¹cych kontakt z wod¹. Do tego
piêædziesi¹t metrów kwadratowych tkaniny polipropylenowej, du¿y pêdzel i dwie pary gumowych rêkawic. Tnê
tkaninê na pasy, smarujê burtê styrobitem, przyklejam i ca³oœæ malujê znowu. Zapada zmierzch. Drug¹ warstwê
lepikuje przy czo³ówce. Jestem ca³y upaprany na czarno. Nawdycha³em sie styrobitu i jest mi niedobrze. Ale
uda³o siê, zd¹¿y³em zrobiæ ca³¹ burtê przed deszczem! 

11.09.03 /cz/
Nie ma czasu, nie ma czasu. Nie ma czasu nawet pisaæ dziennika pok³adowego. Nie wyrabiam siê

z robot¹ firmow¹, prac¹ na barce i organizacj¹ koncertu. Pada deszcz. Ale nie ma bata, muszê zd¹¿yæ. Zak³adam
sztormiak, biorê pi³ê, znalezione sznurki  i jadê rowerem na drugi brzeg Wis³y. Jakieœ sto metrów powy¿ej mostu
roœnie las wierzby wodnej. Mam nadziejê, ¿e jej elastyczne ga³êzie nadadz¹ siê na szklarniê, któr¹ zamierzam
przykryæ Herbatnik na zimê. Wierzbowe prêty padaj¹ jak trzcina ciête rusk¹ pi³¹ od bosmana. Zwi¹zujê je
w pêczek, który nastêpnie przywi¹zujê do roweru. Wygl¹daj¹ jak pêczek szczypiorku, z tym ¿e szczypiorek jest
szeœciometrowej d³ugoœci i wa¿y z trzydzieœci kilo. Gdy ju¿ wydostaje siê z nadrzecznej d¿ungli okazuje siê, ¿e
taki zestaw ca³kiem nieŸle jedzie po p³askim, prostym i twardym. Nieco gorzej z zakrêtami, zwi¹zana kierownica
nie bardzo dzia³a, a ju¿ zupe³ny syf z wejœciem na schodki mostu £azienkowskiego. Schodki zaczynaj¹ siê za
blisko jezdni i gdy usi³ujê na nie wjechaæ, wystaj¹cy za rowerem ³adunek blokuje pas jezdni Wa³u
Miedzeszyñskiego. D³ugo czekam na odpowiedni¹ lukê w sznurze samochodów. Przejazd przez most to bu³ka
z mas³em, ale historia ze schodkami powtarza siê po drugiej stronie przy zejœciu. Ca³y czas pada drobny deszcz,
marznê, jestem w stanie zrobiæ tylko dwa kursy. Przywo¿ê piêtnaœcie prêtów. Wracam na Sask¹ Kêpê, by
korzystaj¹c z niskiego stanu wody spenetrowaæ piaszczyst¹ ³achê pod mostem. Czujê, ¿e tam coœ jest. Z piasku
wy³ania siê intryguj¹cy kszta³t. Odkopujê reflektor mostowy, jest niestety rozbity, chyba wymskn¹³ siê
ch³opakom przy monta¿u. Ma pó³ metra œrednicy i wa¿y z szeœæ kilo. Zawijam go w znaleziony nieopodal
piêkny pomarañczowy kocyk i zabieram na barkê. Zrobiê z niego szperacz, tylko trzeba mu dorobiæ powiekê.
Po drodze poznaje w³aœciciela warsztatu silników do ³ajb. Ma takiego Diesla jakiego potrzebujemy: 2,5 litra,
120 KM, ale chce za niego cztery tysi¹ce, to zdecydowanie za du¿o.

12.09.03 /pt/
Dziœ bêdzie koncert! Wyst¹pi Diszobabaa, Dj Sufi i Dj Koti. Koti organizuje za friko profesjonalny

sprzêt nag³oœnieniowy. Ten cz³owiek bêdzie wielki. Paczki maj¹ 2000 W, twierdzi ¿e mniejszych nie mia³,
koñcówka mocy, mixer, cztery mikrofony. Marshall do basu od Piotra. Deki od Micha³a. Potrzebujemy masê
pa³eru. Kupujê dwadzieœcia piêæ metrów kabla i zatrudniam elektryka. Agregat od zupe³nie nieznanego Rafa³a
z Pruszkowa, znajomy znajomych, goœæ jest zaskakuj¹co ufny i bezinteresowny, po¿ycza go za darmo, trzeba
tylko po niego pojechaæ.  Opal zgadza siê go dostarczyæ. Rudy przywozi busem sprzêt graj¹cy. Opal agregat.
Agregat jest ogromny, ruski, wojskowy, ma obciêty kabel i nie dzia³a...  Ch³opaki ustawiaj¹ sprzêt. Sonofect
czyli Andrzej i Rudy z poœwiêceniem walcz¹ z agregatem. Okazuje siê ¿e agregat nie ma akumulatora, ma za to
popalone kable i zapchany gaŸnik. Tymczasem schodz¹ siê goœcie. Wielu przynosi siatki z plastikowymi butlami
na Herbatnik. Jest ju¿ niez³a kolekcja. Kaœka wspierana przez Agnieszkê, Gosiê i Majkê, ledwo daje radê
nad¹¿yæ z poczêstunkiem. Pieczone banany ciesz¹ siê du¿ym wziêciem. Pojawia siê telewizja. W koñcu
ch³opakom udaje siê uruchomiæ bestiê.   Bestia ryczy jak lew, dj-e zaczynaj¹ swój wystêp. Na brzegu siedzi ko³o
setki ludzi. Wszyscy czekaj¹ na koncert. Na barce p³on¹ œwieczki. Jest nieŸle. Ale agregat po chwili wysiada.
Jakiœ  lekko dziabniêty ch³opak, przedstawiaj¹cy siê jako elektryk, t³umaczy swoim znajomym ¿e on wie co siê
zepsu³o: zepsu³ siê agregator. Andrzej i Rudy naprawiaj¹ w koñcu bydlaka, bydlak trochê dzia³a ale daje za
niskie napiêcie. Z koncertu nici, dj-e krêc¹ p³yty palcami. Mimo to wiêkszoœæ ludzi zostaje i bawi¹ siê do wpó³
do czwartej. Na koniec trzeba coœ zrobiæ z tym ruskim z³omem. Proszê goœci o pomoc, s¹ niesamowici.
Dziesiêciu zupe³nie nie znanych ch³opaków zanosi kolosa do hangaru WTW. To jedyne miejsce gdzie mo¿e
bezpiecznie poczekaæ na transport.

13.09.03 /so/
Zrywam siê rano i pe³en niepokoju jadê na barkê. Ktoœ zaatakowa³ parawan, banner Sonofectu na szczêœcie

ocala³. Zbieram œwieczki i sprz¹tam. Przy grilu znajdujê rozsypane szeœæ z³otych, klucze od blaharni (pisownia
oryginalna) i dwie zapalniczki. Przychodzi D., jest wœciek³y. Nie wyspa³ siê w nocy za dobrze. Staram siê mu
wyt³umaczyæ dlaczego przychodz¹ tu ludzie i ¿e dopóki barka nie p³ywa, nie mo¿emy siê st¹d przenieœæ. Nie
daje sobie niczego wyt³umaczyæ, twierdzi ¿e barka nie nale¿y do mnie. Grozi ¿e jeœli jeszcze raz zrobimy



imprezê to potnie j¹ na kawa³ki. To ju¿ za wiele, zakazujê mu wstêpu na Herbatnik. Robiê klar na ³odzi.
Przyje¿d¿a Rudy z Kotim i odwozimy sprzêt. Koti ciê¿ko prze¿ywa nieudany koncert. 
Wieczorem jadê pogadaæ z mieszkañcami koszarek, niestety nikogo nie zastajê. Tymczasem naprzeciwko
koszarek, w przystani WTW rozkrêca siê wesele, muza densowa.

14.09.03 /ni/
Zapisa³em siê na kurs motorowodny. W koñcu ktoœ musi umieæ t¹ ³ajbê prowadziæ. Manewrowanie

motorówk¹ po Zalewie Zegrzyñskim jest banalnie proste. Co prawda patent sternika to za ma³o na Herbatnik, a
Wis³a to nie zalew, ale od czegoœ trzeba zacz¹æ. 

15.09.03 /pn/
Przeje¿d¿a³em rowerkiem ko³o misiów, zaintrygowa³a mnie uchylona furtka w zielonej bramie.

Zajrza³em. Plac otoczony murem z czerwonej ceg³y, ruina gara¿y, walaj¹ce siê œmieci,  kot miauczy ¿a³oœnie.
Patrzê i nie mogê uwierzyæ, pod murem za stert¹ œmieci stoi prawdziwa sterówka z barki! Drewniana,
z pó³okr¹g³ym daszkiem, ca³a z okienek najprawdziwsza w œwiecie sterówka! Opowiedzia³em o znalezisku
mieszkaj¹cym nieopodal znajomym z³otnikom (kiedyœ chcieli mieszkaæ na barce), skierowali mnie do dyrektora
ZDK na Jagielloñskiej. Uda³em siê tam bezzw³ocznie, opowiedzia³em dyrektorowi historiê z bark¹ i ¿e
chcia³bym zabraæ sterówkê zanim spal¹ j¹ kloszardzi. Ten zadzwoni³ do Urzêdu Gminy i poleci³ mi z³o¿yæ
wniosek o sterówkê do Delegatury Biura Nieruchomoœci Geodezji i Katastru Urzêdu Gminy Warszawa Praga
Pó³noc...

Chcê w pi¹tek zrobiæ pokaz "Kana³u" w wersji niemej z muzyk¹ gran¹ przez DJ-ów. Ustali³em, ¿e dystrybucj¹
zajmuje siê Maxfilm i bez problemu mo¿na po¿yczyæ kopiê na pokaz bezbiletowy. Jest ma³y problem zwi¹zany
z gabarytami projektora kinowego, na taœmê 35mm., to podobno bydlak nie z tej ziemi. Poza tym jakoœ nikt ze
znajomych nie ma takowego w piwnicy. Wieczorem spotykamy siê w Offie z dj-ami. Pomys³ wydaje im siê trudny
do realizacji, chc¹ co najmniej miesi¹c czasu na przygotowanie siê. Niedobrze, zupe³nie nie zdawa³em sobie z
tego sprawy. Nie bardzo te¿ s¹ zainteresowani graniem dla idei. Wyj¹tkiem jest Marcel, pomys³ mu siê podoba,
choæ film trudny i ma³o czasu. Jedziemy od razu obejrzeæ barkê, wkrêci³ siê. Fajnie.

16.09.03/wt/
Zadzwoni³em do Andrzeja W., chc¹c zaprosiæ mistrza na pokaz  "Kana³u" z muzyk¹ skreczowan¹ przez

dj-ów. Wœciek³ siê maksymalnie, "kategorycznie zabraniam!, nie bêdzie pan robiæ sztuki z mojej sztuki".
Chcia³em go przekonaæ do projektu, ale rzuci³ s³uchawk¹. Nie przypuszcza³em, ¿e cz³owiek z ¿elaza jest
bardziej skorodowany ni¿ Herbatnik. Marcel siê nie odzywa, wszystko sprzysiêg³o siê przeciwko nam, kana³.
Jeszcze D. urodzi³o siê dziecko. Kaœka wpad³a na pomys³, aby w zwi¹zku z tym zrobiæ zwrot o 360 stopni:
wyœwietliæ Muminki i puœciæ s³uchowiska z p³yt. Potrzebujemy projektor video. Œpioch, który jak s¹dzi³em œpi
na projektorach wycofa³ siê z bran¿y i takowego nie posiada ale po¿yczy³ spadochron i da³ namiar na tajemnicz¹
Grupê K. 

17.09.03 /œr/
Najwiêcej czasu tracê na œwiat³ach. Grupa K uwi³a sobie gniazdko pod dachem CSW. Jestem z nimi

umówiony za cztery minuty, a jestem dopiero przy Uniwersusie. Naciskam na peda³y z ca³ej pary. Na
najszybszym biegu wje¿d¿am pod Belwedersk¹, przy ruskiej ambasadzie wyprzedzam zziajanego grubasa na
góralu. Szybciej, szybciej, szybciej, na p³askim Huragan nie stawia prawie oporu, przelatujê Aleje. Jestem dwie
po czasie w Zamku.  Grupa K, w osobie tajemniczego Witka,  po wys³uchaniu opowieœci o Herbatniku, zgadza
siê po¿yczyæ projektor za friko. Super. To nasi ludzie.     

19.09.03 /pt/
Na Legii mecz z Wis³¹. Nad stadionem unosi siê czerwony dym i dochodz¹ odg³osy  zaciêtych walk.

A na Herbatniku impreza Muminkowa. Siedmioletnia Bogna nie mo¿e doczekaæ siê bajki i pogania za³ogê
Sonofectu montuj¹c¹ sprzêt. Micha³ Lipszyc co chwila dopytuje siê czy barka naprawdê jest nasza, krêci g³ow¹
z niedowierzaniem. Wyœwietlamy Muminki, z p³yt p³ynie równolegle legendarne s³uchowisko z lat
siedemdziesi¹tych. Choæ znam je na pamiêæ, mogê go s³uchaæ bez koñca: " Muminku uciekaj Policja!" Œwietne.



Muminki ucz¹ siê tañczyæ pod Maxa Rabe. G³oœniki le¿¹ na piasku. Palimy pierwsze ognisko, niestety zaczy-
naj¹ siê jesienne ch³ody. Wprowadziliœmy do obiegu Blaszki. Blaszka jak sama nazwa wskazuje jest rodzajem
cegie³ki na remont dziurawego dna i kosztuje z³oty piêædziesi¹t. Osoby które popieraj¹ nasz¹ ideê uratowania
Herbatnika i kupuj¹ Blaszki, mog¹ je póŸniej wymieniæ na poczêstunek. Blaszki ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem, choæ trochê utrudniaj¹ ¿ycie. Chyba s¹ odrobinê za ma³e. Kolejne torby z przyniesionymi
przez ludzi butlami wype³niaj¹ ³adownie.

21.09.03 /ni/
Dzieci z WTW w ramach sprz¹tania œwiata wyci¹gnê³y z Wis³y kawa³ starej stalowej liny. Ma dwa i pó³

centymetra gruboœci i czterdzieœci metrów d³ugoœci. Taka w³aœnie lina jest niezbêdna do zacumowania
Herbatnika. Dos³ownie spad³a nam z nieba. Rozpl¹tujê zardzewia³ego wê¿a. Usi³ujê j¹ ci¹gn¹æ. Mam doœæ po
stu metrach. Wa¿y chyba tonê. Nie dam rady samemu jej zatachaæ. Podchodzi do mnie jakiœ cz³owiek, za dwa
z³ote chêtnie pomo¿e. Ma na imiê Artek. Targamy linê na barkê. Jest postrzêpiona, zardzewia³e druciki boleœnie
rani¹ palce. Cztery razy odpoczywamy po drodze. Od razu przywi¹zujemy Herbatnika do drzew. "Od razu" trwa
pó³ godziny. Teraz jest bezpieczniejszy. Jak zacznie p³ywaæ, wiatr go nie zabierze. Gadam z Artkiem. Od po³owy
kwietnia mieszka w foliowym sza³asie pod Pomnikiem Sapera. Utrzymuje siê za puszki z pewexów. Worek
puszek po pi¹tku trafia w dobre rêce. Jeszcze nie widzia³em tak zdziwionego cz³owieka. Proszê, ¿eby zagl¹da³
czasem na  barkê.

26.09.03 /pt/
Z³o¿y³em podanie do Delegatury Biura Nieruchomoœci Geodezji i Katastru Gminy Praga Pó³noc

o przyznanie sterówki. Babki siê nieŸle uœmia³y jak zobaczy³y zdjêcie sterówki. "Chyba Burmistrz osobiœcie
bêdzie musia³ podj¹æ decyzjê" 

Od zmroku Herbatnik zamienia siê w P³ywaj¹c¹ Wyspê. Nad bark¹ zawis³ ogromny ¿agiel-ekran ze
spadochronu (rozpiêliœmy linê w poprzek kana³u portowego).  Metaprojekcja:Amnesja / P³ywaj¹ce wyspy 1.
Lenin, Ewa Solo i Piotr Dymmel deklamuj¹ wiersze i czytaj¹ niesamowite historie. Atmosfera surrealistycznej
baœni. Z rzutnika sp³ywaj¹ na ekran obrazy i plany zaginionych miast. Wszystko otula cicha, dziwna muzyka.
Czujê siê jakbym podró¿owa³ w czasie. Kaœka nagrywa "P³ywaj¹ce wyspy ". Po wyst¹pieniu przygotowana
przez Dymela: Noc Subakwatycznego Ambientu. Zajebista muza. Na imprezie pojawiaj¹ siê reporterzy GW.
W nocy jest ju¿ zimno, palimy ognisko. Na koniec silna grupa wypróbowanych goœci zanosi ciê¿ki agregat do
silnikowni. Bosman d³ugo nie otwiera bramy. Za bram¹  szczeka stukilowy piesek. Ktoœ usi³uje go pog³askaæ
przez dziurê w p³ocie. Wyobra¿am sobie jak odgryza rêkê. Nagle otwiera siê brama i piesek wychodzi na
zewn¹trz, wszyscy na chwilê kamieniej¹. Pojawia siê Bosman, piesek nazywa siê Pirat i przy w³aœcicielu jest
³agodny jak baranek. 

1.10.03 /œr/
Pada deszcz, woda powoli podnosi siê piêæ centymetrów.

3.10.03 /pt/
W pi¹tek od zmroku na Herbatniku stereoognisko, ziemniaczki za friko. Namolnie upraszamy o puste,

mocno zakrêcone butelki. Niespodziewanie zjawi³ siê G³odek i dostarczy³ ca³y baga¿nik butli. Jam session
unplugged. Marek przyniós³ tr¹bkê i ca³kiem nieŸle zad¹³. Ch³opaki bêbni¹ na beczkach. Palimy ogromne
ognisko. W wielkim garze grzejemy bronxa z korzeniami. Po drugiej dociera druga zmiana z wernisa¿u
francuza.  Czasami odzywa siê szamañski bêben. Styropiany grzej¹ w dupê. Niby nic a siedzimy do czwartej.

05.10.03 /ni/
Leje ca³e popo³udnie, wbijam kolejny patyk by zaznaczyæ poziom podnosz¹cej siê wody.

06.10.03 /pn/
Przyjecha³em wylaæ wodê i od razu zobaczy³em, ¿e barka jest jakby bardziej poziomo. Pomyœla³em ¿e

dobrze by by³o sprawdziæ to poziomic¹. Gdy stan¹³em na pok³adzie, zobaczy³em ¿e Herbatnik sam jest przecie¿
jak wielka wasserwaga. Woda w ³adowni zgromadzi³a siê  przy dziobie, ale równo w obu czêœciach. Czyli dziób
odklei³ siê od dna!!! Siedzi biedactwo jeszcze ruf¹. Ale dziób p³ywa!



07.10.03 /wt/
Urz¹d wyrazi³ zgodê na zabranie budki konstrukcji drewnianej z posesji przy Al. Solidarnoœci 57, w

zamian za uporz¹dkowanie terenu. ¯eby tylko ktoœ jej teraz nie spali³. 

8.10.03 /œr/
Kaœka wróci³a z Wroc³awia. Nic jej nie powiedzia³em.  Pojechaliœmy zobaczyæ jak tam Herbatnik. Nie

mog³a uwierzyæ. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, bareczka p³ywa, unosi siê na wodzie. Czujê ¿e ¿ycie wraca
do cia³a, które by³o ju¿ martwe. Jakby otworzy³a jedno oko. Siedzimy na pok³adzie, a brzeg oddala siê od nas
powoli. Odczuwam szczêœcie ka¿dym kawa³kiem cia³a. To niesamowite, podnios³a  siê po dwunastu latach
spêdzonych na dnie. Jestem pewien, ¿e uda siê j¹ uratowaæ. Aby uczciæ to donios³e wydarzenie, wysiewamy na
brzegu maki. 

10.10.03 /pt/
Pi¹tkówka z racji ci¹gle padaj¹cego deszczu odby³a siê pod mostem i mia³a charakter kameralny. Osob¹

najlepiej przygotowan¹ okaza³ siê Jaœ, który przyby³ zabezpieczony ko³em ratunkowym. Przy ognisku
raczyliœmy siê wiœniówk¹ i szarlotk¹. Rudy jako Matka Chrzestna obla³ bareczkê szampanem. Ko³o dwunastej,
celem ratowania dogasaj¹cego ogniska, przedsiêwziêliœmy wyprawê Smartem po drewno. Dobrze ¿e nie Starem
bo Jaœ na pewno nie powstrzyma³ by siekiery i por¹ba³ obie suche wierzby. Za³adowaliœmy Smarta drzewem po
dach. 

12.10.03 /ni/
Porz¹dkujê teren starego PTTK-u na Pradze. Syf wœciek³y. Góry œmieci, po³amane szafy, stare opony,

z³om i ki³a. W zasadzie nale¿a³o by to zgarn¹æ spychaczem. Podnoszê kolejn¹ zgni³¹ dechê w kanale
samochodowym, a pod ni¹ trzy malutkie œlepe koci¹tka. Dwa burasy i jeden czarno bia³y.  Wk³adam koty do
pud³a z suchymi szmatami i bunkrujê pod sto³em w cieciówce. Kotka ³azi po murku i miauczy ¿a³oœnie. Kupi³em
jej mleko. W nocy ma byæ na minusie.

13.10.03 /pn/
Nocny przymrozek œci¹³ cienkim lodem Port Czerniakowski. Herbatnik w lodach! Jadê na Pragê.

Porz¹dkowanie  placu zabiera mi ca³y dzieñ. Wieczorem robota jest skoñczona. Koty prze¿y³y noc, matka pije
mleko. 

16.10.03 /cz/
Komisyjne przekazanie budki, urz¹d nie taki straszny jak go maluj¹. Muszê rozebraæ i wywieŸæ sterówkê

w ci¹gu tygodnia. Potem przyjad¹ buldo¿ery. Co bêdzie z kotami? Jeden ju¿ otworzy³ oczy i zaczyna syczeæ na
mnie. W drodze powrotnej zagl¹dam do Portu Praskiego. Port tak wysech³, ¿e mo¿na chodziæ po dnie. Bezsilnie
patrzê jak z³omiarze wyci¹gaj¹ ¿ukiem cztero³apowe kotwice z basenu portowego. Pod oknami Urzêdu ¯eglugi.
Serce krwawi. 

17.10.03 /pt/
Rozpoczynam demonta¿ sterówki. Najpierw wywalam wszystko, co nie jest oryginalne, zamiatam

³uszcz¹c¹ siê farbê i œmieci. Pod³oga czarna od ropy. Obiekt jest w zasadzie kompletny, brakuje tylko drzwi
i okien. Pierwotnie by³a bia³o-bordowa i mia³a przesuwane w dó³ drewniane okienka jak w starych poci¹gach!
W najlepszym stanie jest, przykryty ocynkowan¹ blach¹ daszek. Odkrêcam zaroœniête œruby, wyci¹gam
gwoŸdzie, którymi zabito rozk³adaln¹ konstrukcjê. Wpada Rudy i razem zdejmujemy  ciê¿ki daszek. Jako stary
motorowiec Rudy odnajduje w œmieciach album fotografii z rajdów samochodowych z lat piêædziesi¹tych.  

18.10. 03 /so/
Rozbieram œciany. Konstrukcja z desek na metalowe pióro. Niestety dó³ jest zupe³nie zgni³y. Nie wszys-

tko daje siê rozebraæ bez uszkodzenia. Rudy siê wygada³ Robalowi i teraz Robal metodycznie przekopuje ruiny.
To zawodowiec. Znalaz³ powojenn¹ dokumentacjê geodezyjn¹ tej posesji z nakazem natychmiastowej rozbiórki
stoj¹cych do dziœ baraków i zdjêcia z odgruzowywania Warszawy ruskimi spychaczami. Przy okazji kolekcjê
kilkudziesiêciu bakelitowych p³yt z pieskiem. Zimno, na dachach pierwsze sople. Drugi kot ma otwarte jedno
oko, ³ypie nieufnie i fuka cichutko. 



20.10.03 /pn/
Z Karolem ³adujemy rozebran¹ sterówkê do busa Opala i zawozimy na dzia³kê. Ch³opaki pow¹tpiewaj¹

w mo¿liwoœæ jej restauracji. Trzeba przyznaæ, ¿e sterta zgni³ych desek nie prezentuje siê zbyt okazale...
Rekonstrukcja na pewno nie bêdzie ³atwa, ale mam zdjêcie na którym jest taka sama sztuka na bocznpko³owym
parowcu zacumowanym pod Starym Miastem. No w³aœnie, starówka w 1945 te¿ nie wygl¹da³a najlepiej.

26.10.03 /so/
Wywali³em styropiany z luków i zacz¹³em robiæ porz¹dek. Beton w dziobie trzyma,  dno suche nie

przecieka, jest dobrze. Siedzê w skrajniku dziobowym i uk³adam styropian przy styropianie, staram siê  nie
zostawiaæ wolnego miejsca. Do piêtnastej uda³o mi siê upakowaæ zaledwie pó³ dziobu. Przyszed³ Artek, praca
we dwóch idzie trzy razy szybciej. Artek tnie i wrzuca styropian do skrajnika, ledwo nad¹¿am uk³adaæ, chwilami
jestem uwiêziony pod lawin¹ styropianu, totalna klaustrofobia. Rano myœla³em, ¿e siê nie zmieszcz¹, ale po
kilku godzinach upychania styropian wype³nia dok³adnie ca³y dziób. Artek fachowo docina saperk¹ ostatnie
kawa³ki. W koñcu zamykam klapê k³ódk¹. Teraz rufa, brodzimy w rozsypanych po ³adowni butlach. Ile ich jest?,
setki?, tysi¹ce?, ludzie przynosili je przez trzy miesi¹ce. Artek sprawdza ka¿d¹ butelkê.  Okazuje siê ¿e co
trzecia jest nie dokrêcona, niektóre nawet nie maj¹ zakrêtek. Zakrêconymi na maksa butlami wype³nia stulitrowe
worki. Wlaz³em do rufki i upycham worki pionowo. Niesamowicie piêknie wygl¹da miêkkie niebieskie œwiat³o
przep³ywaj¹ce przez zaklinowany we w³azie worek z butlami. Wygl¹daj¹ jak dziwne ryby w przezroczystym
brzuchu g³êbinowego drapie¿cy. Butle uk³ada siê znacznie ³atwiej. Powtarza siê motyw z dziobu, ma³a rufka
okazuje siê przepastn¹ besti¹, która po¿era wszystkie i jeszcze zostaje miejsce. Herbatnik ma szczelnie
wype³nione materia³em wypornoœciowym komory i zamkniête w³azy. Nawet gdyby woda dosta³a siê do ³adowni
, nie powinien uton¹æ. Fajrant, herbatê z termosu zagryzamy przeterminowanymi delicjami od sióstr z Wiatraka.
Artek poci¹ga grzdylka d¿emsa i turla pecika z kiepów.

28.10.03 /wt/
Wracaj¹c z Cmentarza Bródnowskiego na Mokotów obmyœlam trasê przysz³orocznego rajdu

rowerowego. Na pewno bêdzie wiod³a zaroœniêt¹ alej¹ zdzicza³ego Parku Kultury nad Wis³¹, tu jest
fantastycznie. Przystajê na chwilê, by siê wysikaæ. Chaszcze, zwalone drzewa, zgni³y p³ot jakiegoœ klubu.
Wyczuwam ¿e coœ tu jest, niemal s³yszê: "idŸ tam i zobacz". Coœ jest.  Za p³otem z ziemi wystaje kszta³t, który
znam na pamiêæ ze starych fotografii od Robala: falochron statku! Piwko otwiera bramê, "panie tam s¹ dwie".
Rosn¹ na nim drzewa, wysypisko œmieci. Stalowa jednostka, piêtnaœcie stóp  szerokoœci, nitowana, ca³kowicie
p³askodenna, XIX w.? Pó³tora metra wysokoœci, z ziemi wystaje piêæ metrów,  ile jest pod ziemi¹? Dwadzieœcia,
trzydzieœci? Mia³a drewniany pok³ad. Fantastyczna. Podobno by³a kiedyœ komisariatem policji rzecznej. Podoba
mi siê. Mo¿e to nie barka tylko statek? Chcia³bym j¹ wydobyæ.
Po po³udniu jadê zakotwiczaæ Herbatnika. Jakieœ dwieœcie metrów za mostem Trasy le¿y stara betonowa kotwa
od boi. Bêdzie œwietn¹ kotwic¹, jest naprawdê ciê¿ka. Odkopa³em j¹, ale ledwo mogê j¹ ruszyæ z miejsca. Na
czworaka targam bydlaka przez piach. Jeden obrót kloca betonu przybli¿a mnie do barki o szeœædziesi¹t
centymetrów. Palce wychodz¹ mi siê ze stawów. Ciekawe co myœl¹ o mnie ludzie ze stoj¹cego w korku na
moœcie autobusu 523? 

29.10.03 /œr/
Wieczorem wybra³em siê z Artkiem na drugi brzeg po wierzbê. Po deszczu chodnik na moœcie jest jedna

wielk¹ ka³u¿¹. W nadrzecznej d¿ungli jest ju¿ zupe³nie ciemno. Œcinamy po szeœæ sztuk. Ci¹gniemy zwi¹zane
pêczki, chory Artek s³abuje, zostaje w tyle. Most jest d³ugi, wierzba ciê¿ka, a buty mokre. Pamiêtaj¹c k³opoty z
zejœciem z mostu z d³ugimi prêtami, zrzucam je po prostu na Cypel. Z ty³u s³yszê gwa³towne klaksony i pisk
opon. Zaprawiony d¿emsem Artek niestety jeszcze tego nie wie, i zawracaj¹c na schodach o ma³o nie powoduje
karambolu na Trasie £azienkowskiej. Umawiamy siê, ¿e codziennie wracaj¹c z zupy, bêdzie œci¹ga³ kilka
prêtów wierzbowych z praskiej strony. Artek zamiast zap³aty ¿¹da gor¹cych kopytek. To jego ulubiona potrawa
z czasów bidula -Domu Dziecka na Rakowieckiej. 

30.10.03 /cz/
Pod mostem le¿y kilka solidnych prêtów. Artek dotrzyma³ s³owa. Zaczynam budowaæ konstrukcjê, prêty

s¹ krzywe i zbyt grube. Bardzo trudno jest je wygi¹æ, w dodatku co drugi pêka podczas wyginania.  Jakiej maj¹



byæ d³ugoœci? W ruch idzie siekierka i pi³a. W koñcu powstaje dziewiêæ ³uków, jestem zadowolony, choæ nie
bardzo wiem co dalej.

31.10.03 /pt/
Przychodzê w pi¹tek na barkê, a tam staruszek ³owi ryby. Grzecznie przeprosi³em go, bo w³aœnie

zamierza³em zacz¹æ budowê daszku. Dziadek jakoœ tak szybko siê zwin¹³, mrucz¹c coœ o m³odych ludziach
napadaj¹cych na staruszków.  Dopiero gdy by³ ju¿ na brzegu uspokoi³ siê trochê i zapyta³ co zamierzam robiæ z
bark¹. Powiedzia³em, ¿e remontujê. Dziadek zamyœli³ siê i opowiedzia³ mi historiê. W latach czterdziestych
wodoci¹gi zamówi³y w Stoczni Czerniakowskiej trzy stalowe baty. Zosta³y zbudowane na wzór batów
drewnianych u¿ywanych przez stulecia na Wiœle do przewozu piasku. Bat drewniany by³ d³ug¹, w¹sk¹ p³asko-
denn¹ ³odzi¹ bez pok³adu ze schowkami na dziobie i rufie. Mia³ oczywiœcie ster, a pod pr¹d rzeki p³ywa³ na
¿aglu. Piaskarze wyp³ywali na przemia³ i stoj¹c na burcie ³adowali dziurawymi wiadrami piach z krawêdzi
przykosy. Po³awiali te¿ ¿wir i kamienie. Wype³niony dwudziestoma tonami mokrego piachu bat wraca³ do
brzegu napêdzany d³ugimi pychowymi wios³ami. W ruch sz³y ³opaty i taczki. W wodoci¹gach barki wozi³y
czterdzieœci lat  piasek do filtrowania wody. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych wodoci¹gi sprzeda³y je po cenie
z³omu Romanowi L., piaskarzowi z Siekierek. Roman L. wydobywa³ piasek od niepamiêtnych czasów, mia³
kiedyœ piêæ drewnianych batów. Dzia³a³ w spó³ce z dziadkiem-wedkarzem i Marianem K., pseudo Kulawy.
Marian K. mieszka³  w ziemiance obok piaskarni. Odk¹d wyszed³ z wiêzienia nie czu³ siê dobrze w murach.
( w 1945 zosta³ skazany na KS, potem KS zamieniono  na do¿ywocie, odsiedzia³ w sumie piêtnaœcie lat.) Robota
do najl¿ejszych nie nale¿a³a, podobno Kulawy by³ w niej niez³y. (specjalista od mokrej roboty?) Niestety
wkrótce zaczê³y siê problemy. Inspektorat ¯eglugi nie chcia³ zarejestrowaæ wys³u¿onych blaszaków. Trzeba
by³o je remontowaæ w stoczniach w Nowym Dworze i Sandomierzu. K³opotów przysparza³ tak¿e urz¹d
skarbowy. A miejscowi ¿ule z Siekierek coraz nachalniej domagali siê kasy na wino. Gdy ich w koñcu
przegna³, z zemsty utopili mu pog³êbiarkê. Roman L. za³ama³ siê, zachorowa³ i firma upad³a. Nie pilnowane
baty zabra³a Wis³a. Jeden, podobno le¿y do tej pory w krzakach, przy wodoci¹gach. Ten, przeci¹gnê³o tu PBW,
i jako nie nadaj¹cy siê ju¿ do p³ywania,  przekaza³o do WTW na pomost dla kajakarzy.

Wszystko siê zgadza, czas, miejsce i trzy zardzewia³e barki uwi¹zane stalow¹ lin¹ do betonowej g³ówki.
Widzia³em j¹ wtedy. To niesamowite czeka³a na mnie dwadzieœcia dwa lata. 

1.11.03 /so/
O œwicie pojecha³em rowerem poszukaæ œladów przesz³oœci. W piaskarni by³ tylko dozorca, mówi³ ¿e

koñcz¹ tu robotê. Szef spali³ koparkê, sprzedaje maszyny i wynosz¹ siê. Roman L. nie ¿yje od dziesiêciu lat.
Marian K. nadal mieszka w ziemiance przy drugim ujêciu. Ale lepiej tam nie chodziæ bo mo¿e rzuciæ siekierk¹.
(w koñcu jesteœmy na Siekierkach). Bez trudu odnajdujê melinê Kulawego, pu³kownik Kurtz z Czasu
Apokalipsy to przy nim bobas z piaskownicy. Rozpadaj¹ce siê baraki, do³y po zapadniêtych ziemiankach,
dzieciêce wózki, lalki bez g³ów, wisz¹ce na drzewach ubrania i mnóstwo bardzo wysokich drabin. Po co mu tyle
drabin?, w³azi na drzewa w czasie powodzi? S³yszê coœ, cichy metaliczny odg³os, jakby ostrzy³ siekierê... Nie
ryzykujê, jadê szukaæ pog³êbiarki. Znajdujê j¹ piêædziesi¹t metrów dalej, kad³ub z dokrêcanymi zbiornikami
wypornoœciowymi le¿y w brzegu, jest obciêty na wysokoœci pok³adu. Ktoœ wyrwa³ jej niedawno silnik i prze-
ci¹³ zbiornik. Obok z piachu wystaje zarys barki. Nie mam ³opaty a piach jest tak zbity, ¿e nie da siê kopaæ rêka-
mi. Idê wzd³u¿ brzegu szukaæ zagubionego blaszaka. Przy brzegu le¿¹ dziesi¹tki ogromnych czarnych pni, jak
wygrzewaj¹ce siê w s³oñcu s³onie morskie. Niestety, pomimo d³ugich poszukiwañ, nie udaje mi siê odnaleŸæ
zagubionej barki. 

3.11.03 /poniedzia³ek/
Konstruuje daszek. Najpierw wyobrazi³em sobie szklarniê z pa³¹ków wiklinowych pokryt¹ foli¹.

Wierzbowe ³uki, niestety  nie wysz³y zbyt równo. Poza tym s¹ zbyt wysokie i bêd¹ stanowiæ zbyt du¿y opór dla
wiatru zimowego. Skracam je tak by ³uk wystawa³ dwadzieœcia centymetrów ponad œrodek pok³adnika. Lepiej,
ale przestrzenie miêdzy nimi s¹ tak wielkie ¿e pod obci¹¿eniem œniegu i wody utworz¹ siê ka³u¿e. Musi byæ
wiêcej ³uków. Postanawiam robiæ je z cieñszych, naprzemiennie u³o¿onych ga³¹zek. Œcinam czterometrowe
prêty wiklinowe przy Wiœle, i zwi¹zujê ³uk w piêciu miejscach. W koñcu uzyskujê pewn¹ powtarzalnoœæ formy. 

4.11.03 /wt/



Aby usztywniæ konstrukcjê poprzeczn¹, ³¹czê ³uki piêcioma pod³u¿nymi wi¹zkami wiklin. Pod topór id¹
kolejne ga³êzie wierzby. Daszek jest coraz lepszy. Ofiarnie pomaga  Artek, przynosz¹c znad Wis³y ca³e narêcza
wierzby. Czasem upija siê i nic nie przynosi. Koñczy siê bia³y sznurek.

5.11.03 /œr/
Œcinamy  z Artkiem wierzby. Codziennie wydaje mi siê ¿e to ju¿ prawie koniec i codziennie wymyœlam

co jeszcze trzeba dorobiæ. Chcê zd¹¿yæ przed deszczami zalepikowaæ dziury w górnych czêœciach skrajników.
Artek jako malarz-szpachlarz odgra¿a siê, ¿e zrobi to bardzo fachowo. Niestety po po³udniu zaczyna laæ.
Chronimy siê pod mostem.

6.11.03 /czw/
Wybieram wodê z wczorajszej ulewy. Barka mokra, dziœ nie da siê malowaæ. Wi¹¿ê daszek. Zamieniam

siê w wierzbo-wi¹za³kê. Zu¿y³em ju¿ now¹ stupiêædziesiêciometrow¹ szpulkê zielonego sznurka.

7.11.03 /pt/
Spaceruj¹c brzegiem portu odkrywam œwie¿e zgryzy bobrowe. Jeszcze ich tu nie by³o, w Warszawie

zwierzaki raczej trzymaj¹ siê Praskiej strony. Pod Mostem Siekierkowskim s¹ prawie oswojone, ale tu nigdy nie
widzia³em nawet œladów bobra. NieŸle, ciekawe czy zbuduj¹ ¿eremie, a mo¿e zatamuj¹ kana³ek czerniakowski?
Nied³ugo pewnie dotr¹ do £azienek Czy wytn¹ wszystkie drzewa?

8.11.03 /so/
Kupi³em kilometrow¹ szpulê sznurka. Œcinam wiklinê przy Grubej Kaœce, Artek pomaga . We dwóch jest

zdecydowanie ³atwiej pracowaæ. Konstrukcja roœnie i zagêszcza siê. Nie wiem czy bêdzie z niej dobry daszek,
ale do Centrum Sztuki Wspó³czesnej kwalifikuje siê ju¿ na pewno. Wêdkarze przygl¹daj¹ siê nieufnie. 

10.11.03 /pn/
Artek jest w wyœmienitej formie, lekko dziabniêty tryska energi¹ i dowcipem. Bêdzie lepikowa³ dziury

w burtach. Ja tradycyjnie wi¹¿ê daszek. Artek gada jak nakrêcony, jeszcze sturla pecika, jeszcze g¿dylka
d¿emsa. Dziur jest piêæ i zbiera siê na deszcz... W koñcu zabiera siê do roboty. Ciê¿ko mu malowaæ bo lepik
zaschniêty.  Artek idzie po benzynê, wracaj¹c g³oœno pozdrawia mnie wymachuj¹c butelk¹ rozpuszczalnika z
Trasy £azienkowskiej. Rozrzedzony lepik jest ok. Po godzinie wzywa mnie na inspekcjê, pierwsza dziura
za³atana naprawdê profesjonalnie, ale kompletnie najebany Artek uznaje pracê na dziœ za zakoñczon¹. Usi³ujê
namówiæ go na odrobinê aktywnoœci wiêcej, ale nie rozumie co do niego mówiê. Wygl¹da jakby by³ zupe³nie
nieprzytomny. Obra¿a siê, krzyczy, nie jest w stanie przejœæ o w³asnych si³ach po burcie na rufê, czo³ga siê po
dnie barki, kompletny be³kot. Faza na maxa. Chwieje siê na nogach stoj¹c na falochronie, skok na brzeg i na
czworakach po skarpie...  Nie ma bata na tak¹ robotê.  Bojê siê, ¿e zacznie padaæ wieczorem, porzucam wi¹zanie
i do nocy zalepiam resztê dziur. Zjawia siê przetrzeŸwia³y Artek, przeprasza, i obiecuje ¿e jutro przyjdzie
trzeŸwy.

11.11.03 /wt/
Rano pada, po po³udniu koñczê daszek. Pierwszy zbli¿a siê zapach strawionego ruskiego spirytusu,

widzê Artka czaj¹cego siê przy p³ocie towarzystwa, be³kot, mam doœæ. Mówiê Artkowi, ¿e jeœli chce pracowaæ
na barce musi byæ trzeŸwy. Oooczywœcie ¿e bêdzie, jutro.

13.11.03 /cz/
Umawiam siê o 7 rano z dziadkiem-wêdkarzem, ma na dzia³ce jak¹œ star¹ foliê od szklarni. Twierdzi ¿e

bêdzie dobra do przykrycia barki. Jedziemy jego maluchem. Dziadek zasuwa setk¹ po Czerniakowskiej, kln¹c
na maruderów. Poprawiaj¹c opadaj¹ce wci¹¿ lusterko, kilka razy omal nie zje¿d¿a na pobocze. Folia jest stara
ale mocna i na pewno bêdzie dobra. Wracamy, jeszcze zagl¹damy na prom w Gassach, po promie ani œladu.
Zapadaj¹ce siê nabrze¿e, samotny wêdkarz. Na œrodku rzeki otulona pomarañczow¹ mg³¹ pracuje pog³êbiarka.

14.11.03 /pt/ 
Bóbr przegryz³ wierzbowy palik, do którego przywi¹za³em bareczkê. Na krótkiej cumie zwisa ogryzek

wierzby. Musia³ siê srogo zawieœæ, ¿e œciête drzewo nie chce z nim odp³yn¹æ! Zaczê³o siê, wbi³em nowy palik.



Czy œcinki wierzby z daszku przywabiaj¹ bobry? ¯eby tylko nie zbudowa³y nam ¿eremia na barce. Ca³e szczêœcie,
¿e nie jest drewniana, przynajmniej dziury nie wygryz¹. A mo¿e trzeba je dokarmiaæ?

15.11.03 /so/
Pawe³ z Kaœk¹ przywo¿¹ ca³y samochód wyk³adziny dywanowej. Wyk³adzina ma oddzielaæ foliê od

wiklinowej konstrukcji daszku i chroniæ j¹ od porwania na sêkach. Rozk³adam czerwone i zielone dywany na
barce. Herbatnik  wygl¹da jak wielki patschwork. Przywi¹zujê sznurkiem i przykrywam foli¹. Sznurek siê
koñczy. Wiatr chce porwaæ p³achtê razem ze mn¹. Przywi¹zujê na razie prowizorycznie tym co mam. 

17.11.03 /pn/
Wiatr porwa³ sznurki, w ostatnim momencie ³apiê odlatuj¹ca p³achtê. Szeœædziesiêciometrowy ¿agiel to

kawa³ si³y. Wzd³u¿ burt k³adê na folii d³ugie, ciê¿kie dêbowe deski ze starego pomostu. Wbijam w nie gwoŸdzie
co dwadzieœcia centymetrów i sznurujê Herbatnik jak starego buta. Na rufie i dziobie przyciskam foliê
zwi¹zanymi oponami. 

24.11.03 /pn/
36 urodziny Artka. Nie widzia³em go ju¿ wiele dni, nie jestem pewien czy jeszcze mieszka w sza³asie.

Jedziemy z kopytkami i œwieczkami. 

25.11.03 /wt/
Herbatnik zadaszony, posz³o pó³tora kilometra sznurka. Od tygodnia nic nie wi¹za³em, goj¹ siê

poranione palce. Nie wygl¹daj¹ najlepiej, czarna popêkana skóra, na koñcach dziury i przeciêcia. Przez tê robotê
na Herbatniku nie zagoi³y mi siê stawy po sp³ywie i ci¹gle mnie bol¹. Rano nie mogê zamkn¹æ d³oni. Rtg i badania
na szczêœcie nic z³ego nie wykaza³y. Smarujê ¿elem z apteki, jest trochê lepiej. Niepokoi mnie, ¿e to ju¿ czwarty
miesi¹c.

30.11.03 /ni/
Niska woda ods³oni³a le¿¹ce na dnie Portu Praskiego stare trapy od statków. Chcê je wydobyæ, zanim

zrobi¹ to z³omiarze. Mam pozwolenie z Zarz¹du Portu. Jeœli uda siê je odnowiæ bêd¹ jak znalaz³ na Herbatnik.
Opal przyjecha³ swoim nieœmiertelnym transporterem, przyszed³ mój brat Piotr i Micha³ Piasek, Kaœka
fotografuje akcjê. Wpierw obruszaliœmy piêciometrowego bydlaka z b³ota, na szczêœcie by³ blisko nabrze¿a.
Œciana basenu ma z szeœæ metrów wysokoœci. Zwi¹zanego linami wyrwaliœmy rêcznie i z pomoc¹ samochodu
wytaszczyliœmy na brzeg. Niestety okaza³ siê zupe³nie skorodowany, nadaje siê tylko na wzór. Drugi wbity w
œrodek dna portu ani drgn¹³. Gruba sizalowa lina, zaczepiona o hak transportera pêk³a jak nitka.  Woda nie by³a
za gor¹ca i nie zachêca³a do d³u¿szego w niej pobytu. 

1.12.03 /pn/ 
Smutny szary dzieñ. Jadê do Zarz¹du Portu oddaæ po¿yczony kombinezon przeciwchemiczny. Nad Wis³¹

bezrobotni wycinaj¹ wiklinê. Zje¿d¿aj¹c na betonowy bulwar zauwa¿am coœ w wodzie. To chyba przewidzenie,
ale zawracam. Przy brzegu le¿y coœ czarnego, z czarnej nogawki wystaje ¿ó³ta ³ydka manekina, robi mi siê
niedobrze. Oby to nie by³ A. Policja i pogotowie przyje¿d¿aj¹ w piêæ minut. Dzieciaki z Wioœlarskiej maj¹
sensacjê. Kiedy odje¿d¿am przyp³ywa motorówka policji wodnej. 

3.12.03 /œroda/
Zaskakuj¹co ciep³y grudzieñ. W dzieñ 5-10 stopni. Zwi¹za³em folie drutem. Ca³y dzieñ mi na tym

zszed³, ale teraz daszek jest nie do ruszenia. Muszê jeszcze tylko zabetonowaæ lew¹ burtê przy rufie, bo nieste-
ty trochê siê s¹czy ze starej drewnianej ³aty. Martwiê siê tym bardzo. Przez w¹sk¹ szparê zanurzam siê w czeluœæ
³adowni, czo³gam siê po wilgotnym dnie, ch³on¹c zapach zardzewia³ej stali i mokrego cementu. Przestrzeñ
wyd³u¿a siê,  zupe³ny mrok, w oddali widzê strumieñ œwiat³a wpadaj¹cy przez szparê w daszku. Zapalam
œwieczkê, która nic nie oœwietla. Wszystko ma kolor mokrej rdzy. Czerpakiem wybieram wodê, je¿eli by tu
zosta³a na zimê, lód rozsadzi betonowe plomby i Herbatnik zatonie na zawsze. 

4.12.03 /cz/
Szósta rano, œpi¹cy PKS wiezie mnie do P³ocka.  Przechodzê niekoñcz¹cym siê mostem na lewy brzeg



szerokiej Wis³y. Bielik poluje na mewy. Wêdkarze na drewnianych ³odziach wyci¹gaj¹ leszcze jak srebrne
talerze. Stocznia wielka ale jakoœ ma³o w niej ¿ycia. Tereny do wynajêcia. Kilku robotników spawa ogromny
kad³ub barki dla Holandii. Rozmowa z w³aœcicielem pozbawia mnie z³udzeñ. Za wyspawanie nowego dna chce
ponad 30 tysiêcy! Nie zrobimy tego w P³ocku. Herbatnik nie potrzebuje pochylni ani wielkich dŸwigów. Wa¿y
nieca³e piêæ ton, kupimy stal i zatrudnimy spawacza na miejscu. Na pewno znajdzie siê fachowiec, który zrobi
dobr¹ robotê za normalne pieni¹dze. Dlaczego pochylnie stoj¹ puste i stocznie s¹ nieczynne?

6.12.03 /so/
Dziœ spad³ pierwszy œnieg tej zimy. Woda w Wiœle znów opad³a i jest taka jak w po³owie lipca. Ktoœ

przyniós³ butelki, czêœæ w torbie przyciœniêtej kamieniem szczêœliwie przetrwa³a, kilka le¿¹cych luzem porwa³
wiatr i p³ywaj¹ po porcie. Ledwo uda³o mi siê wskoczyæ na barkê, butle wrzuci³em do rufki, zabra³em ostatnia
torbê z narzêdziami i tkaninê polipropylenow¹. Trzeba bestie bardziej zakotwiczyæ, bo w czasie wiatru rufa
p³ywa na ile cumy pozwalaj¹ i trochê siê obawiam o burty. 

7.12.03 /ni/
W nocy z Rudym kotwiczymy bareczkê. Kotwice-psy, zrobi³em z betonowych trelinek, zamiast ³añcucha

-w¹¿ stra¿acki wy³owiony z Wis³y. Raaz, dwaa, trzy i poszed³! cztery metry od burty wielki plusk, ale ledwo siê
zanurzy³, bardziej zagrzeba³ w mule. Taka woda. Podczas rzucania drugiej, odwi¹zujê siê pomocnicza linka i
dwudziestokilowy blok betonu wali z hukiem o stalowy pok³ad. O ma³o nie wypadam za burtê. Obk³adam wê¿a
na polerze, wciskam do luku butle przywiezione przez Rudego (od zimna kurcz¹ siê wiêc jakoœ siê zmieœci³y).
Wyci¹gamy jeszcze oponê z wody i do domu, zimno. Fajnie ¿e s¹ ludzie, którym siê coœ chce robiæ.

8.12.03 /pn/
Lód œcina wodê w Porcie cieniutk¹ tafl¹ szk³a.  Sprawdzam przeciek, jednak siê s¹czy. Kupujê worek

cementu.  Ka¿dy kolejny wydaje mi siê ciê¿szy. Jeszcze piasek, odgarniam œnieg, rozbijam saperk¹ zamarzniêt¹
skorupê i ³adujê trzy worki... Betonowanie to naprawdê fascynuj¹ce zajêcie. Zapada zmierzch, piach, cement,
woda, cement, woda, piach, siedz¹c w kucki pod pok³adem po raz setny przerzucam saperk¹ szar¹ brejê. Raz
przy razie rzucam porcjê betonu w  miejsce przecieku, uklepujê i ubijam i jeszcze raz uklepujê. Proszê Ciê nie
cieknij. Siedzê na palecie w brzuchu Herbatnika, jest zupe³nie ciemno, wdycham zapach mokrej stali, jestem
najszczêœliwszym cz³owiekiem na œwiecie.

22.12.03 /pn/
Z niczym nie zd¹¿y³em siê wyrobiæ i gdy w koñcu poszed³em kupiæ karpia, to nigdzie nie mog³em go

zastaæ. Nie by³o go ani na bazarku, ani w Billi, ani przed Supersamem. Przedsiêwzi¹³em w koñcu wyprawê z
wiaderkiem do Hita na Kabaty. T³um rzuca siê na karpie, a te biedne ledwo ¿yj¹ ze stresu. W koñcu promocja
6,99 za kilogram. Uda³o mi siê jednego wyratowaæ. Ch³opak na stoisku zdziwi³ siê gdy kaza³em mu nape³niæ
wiaderko wod¹, a jeszcze bardziej kasjerka gdy karp wychlusn¹³ jej ogonem trochê wody do szuflady. Karp
przejecha³ siê na gapê metrem i nie protestowa³ nawet przy gwa³townym hamowaniu. W autobusie 131 trochê
narozlewa³ podczas zjazdu ze skarpy.  Z domu na Cypel podró¿ maluchem na przednim siedzeniu bez pasów.
Za kierownic¹  osobisty kierowca naszych karpi DorotKa.  DorotKa ma wprawê, to ju¿ drugi. Zupe³nie o tym
zapomnia³em, a teraz mi siê przypomnia³o. Rok temu mia³em problem, têgi mróz sku³ port lodem i aby
uwolniæ zak³adnika musia³em w³aziæ po krach do Wis³y.  Pomyœla³em sobie wtedy - chcê ¿eby Herbatnik by³
nasz, chcê ¿eby siê to nam uda³o... min¹³ rok... Kaœka wypuszcza Karpia przy rufie, w tym miejscu pod
Herbatnikiem jest spora jama, na pocz¹tek mo¿e w niej mieszkaæ, wêdkarze nie ³owi¹ przy bareczce, bêdzie
wiêc raczej bezpieczny. Chlup karp wywin¹³ œliczny piruet i przyp³yn¹³ do naszych stóp! Pluska³ siê przy nas,
rusza³ pyszczkiem, zupe³nie jakby dziêkowa³. Kilka chwil krêci³ siê przy brzegu, a potem powoli pop³yn¹³ w
prawo i znik³ pod Herbatnikiem. Z karpiami nie ma ¿artów, czytaj¹ w myœlach. Tego wieczoru oboje
pomyœleliœmy to samo.

23.12.03 /wt/
Woda powoli podnosi siê. Spad³ œnieg, Herbatnik w bia³ej czapie zastyg³ w cieniutkiej tafli szk³a, jest

zupe³nie niedostêpny. W œwie¿ym puchu  œlady czapli. Jutro jedziemy do Szczecina, nie bêdzie nas dziesiêæ dni,
karpiu opiekuj siê nim.



24.12.03 /wigilia/
Pod choinkê od Justyny i Krzyœka dostajemy po kotwicy. Bardzo ³adne, patentowe dwudziestki

Danforta. Pozdrawiamy Pana Czesia z Odrytrans. Niech ¿yje flota œródl¹dowa!

26.12.03 /pt/
Spacerujemy wzd³u¿ Odry, wielkie barki motorowe schroni³y siê na zimê i stoj¹ zacumowane rzêdami

po trzy równolegle do brzegu. Du¿e bestie. Ostatnia BM 500 stoj¹ca przy Terminalu Starówka opuszczona i
zaniedbana zamienia siê w melinê. Szkoda. Niedaleko Zarz¹du Portu, przy zniszczonej kei, Kaœka znajduje wrak
trzydziestometrowej stalowej barki (statku?). Wystaj¹ce ponad wodê blachy porwane przez lody i spróchnia³e.
Wrêgi i wzd³u¿niki wygl¹daj¹ dosyæ solidnie, rêcznie nitowana stara przedwojenna robota. £adna sztuka. Myœlê
tylko o jednym.

27.12.03 /so/
Wybraliœmy siê na Wyspê Puck¹. Nie wierzymy w³asnym oczom. Na brzegu le¿y wieloryb z odr¹ban¹

g³ow¹! Stoimy jak zamurowani, majestat œmierci burzy odg³os ci¹gnika, dwóch robotników wy³adowuje butle
gazowe, palniki, pi³y i m³oty. To nie wieloryb, to drewniany kuter na stalowym szkielecie. Podobno zaton¹³
podczas bombardowania miasta przez Anglików, spêdzi³ szeœædziesi¹t lat pod wod¹, miesi¹c temu wyci¹gnêli
go na brzeg. Tn¹ go na z³om. Belki burtowe w przekroju ¿ó³te i zdrowe, stal pokryta cienkim nalotem rdzy,
trzycylindrowy silnik pokrywa warstwa mu³u. Ju¿ za póŸno, nic nie mo¿emy zrobiæ, zarobi¹ mo¿e piêæset
z³otych, drewno spal¹ w piecu. Pogr¹¿am siê w nieopisanym smutku. Nie jest mnie w stanie pocieszyæ nawet
bielik siedz¹cy na bia³odrzewie. Bezradnoœæ jest czymœ najgorszym na œwiecie.

3.01.04 /so/
O szóstej s³ucham rybackiej prognozy pogody. Ostrze¿enie przed silnym wiatrem, stan morza 6,

oblodzenie statków. Szeœæ godzin w poci¹gu (musimy kupiæ jedynkê, bo prezenty nie mieszcz¹ siê pod
siedzeniami w dwójce). Zrzucamy w domu plecaki, kotwice i prêdko na Herbatnik. Jest minus szeœæ,
zakapturzeni œlizgamy siê po sylwestrowym œniegu. W po³owie drogi uœwiadamiam sobie, ¿e nacisk tafli lodu
dzia³a dok³adnie na wysokoœci zabetonowanych dziur, i je¿eli choæ jedna plomba puœci³a...  przez chwilê widzê
jak trzydzieœci ton lodowatej wody wdziera siê do ³adowni, na nic miesi¹cami gromadzone butle i styropiany,
jest ich przecie¿ na pewno o wiele za ma³o. Herbatnik spoczywa na dnie i nic mu ju¿ nie pomo¿e. Chcê podzieliæ
siê swoimi obawami z Kaœk¹, przerywa mi " b³agam, nic nie mów, chodŸ szybciej". W³aœnie wyobra¿a³a  sobie,
¿e w sylwestra ktoœ poci¹³ i spali³ zadaszenie. Jesteœmy w Porcie, niska woda, czeœæ patelni p³ynie, w niebo
wzbija siê armada srebrnych mew. Nerwy jak na egzaminach wstêpnych. Trzymamy siê za rêce, jestem
w³aœciwie pewny ze to siê sta³o. Wchodzimy na  drewniany mostek. Jest. Szczêœcie. Woda opada, przy brzegu
lód jest cienki i pêka przy dotkniêciu. Nic mu siê nie sta³o, napiête wê¿e od kotwic. Spokój. Bo¿e jaki on
zardzewia³y.

W domu zapadam w drzemkê, œni mi siê... zaczyna siê pierwsza impreza na Herbatniku, ludzie bior¹
jakieœ dziwne dragi, Herbatnik stoi w krzakach tak jakby po przeciwnej stronie kana³ku, ale nie ma obok Trasy
£azienkowskiej. S³yszê przekrêcone zdanie z “Trylogii”- “oto dwie farby sin¹ ryb¹ k³ute, oto dwie sine farb¹
ryba k³ute, oto dwie k³ute sin¹ ryb¹ farb¹...” odwracam siê, siedzi ma³y smutny Azja Tuchajbejowicz, a jakaœ
staruszka w kontuszu pyta go: “jak¹ œmierci¹ chcesz zgin¹æ- pal czy stos?” I wo³a na niewidoczn¹ s³u¿bê
“przygotowaæ na jutro palik do upalowania, s³yszycie palik!” Patrzê w dó³, a tam stosik drewna ju¿ czeka...

7.01.04 /œr/
Minus siedem. Na zamarzniêtej patelni siedzi obra¿ony samotny ³abêdŸ. Po lodzie spaceruje parka

Japoñczyków. Przechodz¹ wzd³u¿ Herbatnika, dziewczyna przesuwa palcami po podtrzymuj¹cych daszek
drutach jak po strunach gitary, ch³opak zawziêcie kopie stalow¹ cumê wmarzniêta w lód. No ³adnie, co bêdzie
jak przyjd¹ wêdkarze.  Zagl¹dam na sam cypelek, sza³as Artka stoi, wolê nie myœleæ czy jest w œrodku. Nie
wyobra¿am sobie ¿eby móg³ przetrwaæ tu mrozy. Wis³¹ p³ynie kra. 

9.01.04 /pt/
Zima na ca³ego. Port skuty lodem, tylko jêzyczek p³yn¹cej wody przy wlocie podziemnego kana³u.

Trzyma siê tam sporo ptaków: mewy, rybitwy, dzikie kaczki i czaple siwe. Sikorki zjad³y ca³¹ kulê zimow¹ przy
Herbatniku. Niski stan wody. Ca³¹ szerokoœci¹ Wis³y p³ynie kra. Zimno.



13.01.04 /wt/
Wczoraj przysz³a odwil¿ i gwa³towne opady œniegu. Herbatnik ju¿ siedem metrów od brzegu, p³ywa bez

zarzutu. Na Wiœle zator pod Poniatoszczakiem. Nieruchome pole gruzu lodowego zalegaj¹ce ca³¹ szerokoœæ
rzeki wygl¹da groŸnie i piêknie. Spiêtrzona rzeka podchodzi pod sza³as Artka. Nie mam odwagi tam zajrzeæ. Na
piaszczystej ³awicy grzej¹ siê kormorany rozk³adaj¹c do s³oñca czarne skrzyd³a.

10.02.04 /wt/
Odwil¿ przynios³a gwa³towne wezbranie Wis³y. Przez weekend woda podnios³a siê prawie o dwa metry.

Herbatnik unosi siê na powierzchni, p³ywa wraz ze swoimi czterema kotwicami. Ma siê te trzydzieœci ton
wypornoœci. Na szczêœcie jest dobrze zacumowany stalow¹ lin¹. Woda siêga poziomu bulwarku. Port zmieni³
swe oblicze, nabra³ majestatu, potêga wody robi wra¿enie. 

11.02.04 /œr/
Woda zaczyna opadaæ, z³apa³a kotwica dziobowa, ale rufa zepchniêta wiatrem stoi przy samym brzegu.

Niedobrze, bo w³aœnie tam pod wod¹ jest bry³a betonu metrowej œrednicy. Jeœli na niej osi¹dzie bêdzie awaria
na maxa. 

12.02.04 /czw/
Rano jadê uwalniaæ Herbatnika. Muszê go wypchn¹æ na wodê ¿eby nie rozpru³ dna o beton. Po drodze
wymyœlam rozwi¹zanie kwestii technicznej. Jestem przy nim. Wygl¹da jakby siedzia³. Próbujê odepchn¹æ
dr¹giem. Nie rusza siê. Jeszcze raz. Nawet nie drgnie. Napieram na maxa, poszed³! Zwi¹zujê dwie
czterometrowe belki w d³ugi bom. Jeden koniec wk³adam w poler na barce, do drugiego przywi¹zujê siatkê z
kamieniami, wypycham ³ajbê na wodê. Kamienie œci¹gaj¹ koniec bomu po skarpce i blokuj¹ go na dnie. Uda³o
siê. Stoi osiem metrów od brzegu. Jest bezpieczny.

18.02.04 /œr/
Zadzwoni³em do by³ego kierownika Inspektoratu ¯eglugi, radzi nap³yn¹æ Herbatnikiem nad star¹

pochylniê warsztatów remontowych, jak woda opadnie odwróciæ lewarem kolejowym i tam go spawaæ. Zaleca
wizytê w Urzêdzie ¯eglugi na Zamojskiego. 

23.02.04 /pn/
Uda³em siê do Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej, opowiedzia³em dyrektorowi historiê Herbatnika. Ze wzglêdu

na to i¿ Port Czerniakowski jest IV rejonem ¿eglugi, barka mo¿e w nim staæ w obecnym stanie. ¯eby mog³a
p³ywaæ po Wiœle musi przejœæ remont pod nadzorem inspektora PRS. Rozmawiam potem z inspektorami, histo-
ria trzech barek z wodoci¹gów czêœciowo potwierdza siê. Widzia³em dokumenty.

04.03.04 /czw/
Woda opada, lekki mróz, Herbatnik w lodach.

06.03.04 /so/
Zdecydowaliœmy, ¿e skoro chcemy wyremontowaæ Herbatnika, a koszt remontu w stoczni jest ogromny

i zupe³nie nas przerasta, to bêdziemy naprawiaæ go sami metod¹ gospodarcz¹ w Porcie Czerniakowskim, za
fundusze uzyskane z blaszek. Wymyœliliœmy ¿e w tym roku Herbatnik bêdzie Przystani¹ Wolnego Czasu.
Miejscem spotkañ, realizacji projektów artystycznych i dzia³añ twórczych. Zastanawiamy siê, czy nie za³o¿yæ
stowarzyszenia.

10.03.04 /œr/
Napisaliœmy list do Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyñskiego opisuj¹cy historiê barki z proœb¹ o

zgodê na istnienie Przystani Wolnego Czasu w Porcie Czerniakowskim...

12.03.04 /pt/
Idzie wiosna, rano s³ychaæ ptaki, ciep³o dwanaœcie-pietnaœcie stopni, s³oñce i niebieskie niebo. W koñcu.



19.03.04 /pt/
Fala roztopowa mija Pu³awy. Woda podnosi siê o trzy metry i ci¹gle idzie w górê. 

Jutro zamierzamy wyp³yn¹æ Herbatnikiem w pierwszy rejs. Na razie na druga stronê Trasy £azienkowskiej w
Nowe Miejsce. Mama upiek³a z tej okazji szarlotkê. Brat mówi, ¿e na wios³ach mo¿e byæ problem, ze wzglêdu
na masê bestii i lepiej by³oby przeholowaæ. Chcemy korzystaj¹c z wysokiej wody osadziæ barkê na brzegu, ¿eby
mo¿na by³o j¹ remontowaæ. Trzeba j¹ jak najszybciej odrdzewiæ i pomalowaæ farb¹ antykorozyjn¹. Uratowa³em
ropuchê szar¹, która przykima³a na stygn¹cej po zmierzchu ulicy. Ale siê bestia napuszy³a, ³azi³a na
wyprostowanych ³apach. Oby tylko jutro nie la³o.

20.03.04 /so/
Od godziny jest wiosna. Za oknem m¿awka, dziesiêæ stopni. Za kilka godzin bêdziemy p³ywaæ

piêciotonowym Herbatnikiem po porcie. To jego pierwszy rejs od dwunastu lat. Troszeczkê siê obawiamy, pod
bark¹ cztery metry wody. Po po³udniu chmurzy siê i wiatr siê wzmaga. Jedziemy rowerami na Cypel. Pogoda
marna. Drzewa do których cumowaliœmy w paŸdzierniku z Artkiem stoj¹ dziœ w wodzie. Odcumowujê w
gumowym ubranku. Stara stalowa lina zaczepia siê o korzenie, bardzo ciê¿ko, robota po pas w wodzie.
Zdejmujê cumê z polera rufowego. Zaczyna padaæ, chwilami szkwali. Ze wzglêdu na trudne warunki
przerywamy akcjê. Przybyli znajomi, szarlotka pod mostem.

21.03.04 /ni/
Wiej¹ straszliwe wiatry, ¿eby tylko nie odp³yn¹³ nam teraz do Gdañska. Rufa p³ywa swobodnie, cuma

trzyma tylko pierwszy poler, trzyma na szczêœcie du¿a kotwica dziobowa. Kotwica to najwa¿niejsza rzecz na
statku. Zak³adam z powrotem boczny bom. Zachodni wiatr dociska j¹ do brzegu, ale bom blokuje siê o dno i
utrzymuje bezpieczny dystans. Wytrzymaj jeszcze dzieñ. Jak tylko przestanie wiaæ przestawimy Ciê w
bezpieczne miejsce. Nie jest dobrze, wieczorem Herbatnik stoi ruf¹ przy brzegu i usi³uje wyskoczyæ z wody,
ktoœ dosta³ siê na niego i wyci¹gn¹³ dwie ma³e kotwice na brzeg, bom le¿y obok. Woda podnios³a siê jeszcze
dwadzieœcia centymetrów. Wrzucam kotwice najdalej jak mogê. W nocy budz¹ mnie obrazy zatopionego
Herbatnika. Stres. 

22.03.04 /pn/
O siódmej rano jadê na Cypel. Wypycham rufê na wodê i jeszcze raz blokujê bomem, tym razem

przywi¹zujê do wolnego koñca siatkê z ceg³ami. Posz³a na dno. Stoi dobrze. Prognozy nie najlepsze ma padaæ
i spadnie temperatura. Wis³a szeroka, potê¿na, niesie drzewa w mêtnym nurcie. Pchacz prowadzi barkê
z wiklin¹ przy Grubej Kaœce. Czas d³u¿y siê. Niepokój.

23.03.04 /wt/
Jesteœmy na Cyplu o drugiej. Wbrew prognozom ciep³o i nie wieje. Po¿yczam z WTW optymistê i

dwadzieœcia metrów niebieskiej cumy. P³yn¹c dostrzegam unosz¹c¹ siê tu¿ pod powierzchni¹ wody bia³¹ ³awkê,
biorê ja na hol i razem dop³ywamy do Herbatnika. Ch³opaki ju¿ s¹. Lipszyc z Jackiem bêd¹ p³yn¹æ bark¹, Robal
bêdzie asekurowa³ z l¹du, Kaœka jest fotoreporterem. Zak³adam sztormiak i rêkawice. Pojedynczo przep³ywamy
na barkê. Wszystko dzieje siê szybko. Najpierw we trzech podnosimy du¿¹ kotwicê dziobow¹. Jest za ciê¿ka
¿eby j¹ wci¹gn¹æ na pok³ad, na szczêœcie ³añcuch jest wi¹zany drutem i w miarê sprawnie daje siê go rozci¹æ.
Gdy pêka ostatni zardzewia³y drucik kotwica robi wielkie plum i porywa Micha³owi kombinerki. Na szczêœcie
nie ma strat w palcach, port lubi zabieraæ narzêdzia. Odcumowujê dziób. Wyci¹gamy na pok³ad zardzewia³ego
wê¿a. Za³oga pracuje z poœwiêceniem. P³yniemy, czy nie p³yniemy? No tak -jeszcze ma³e kotwice dryfuj¹ z
bark¹. Wyci¹gamy dwie rufowe, p³ynê z cum¹ do brzegu. Ch³opaki wyci¹gaj¹ ma³¹ kotwicê z dziobu.
P³yniemy? Teraz nie ma w¹tpliwoœci, Lipszyc na dziobie, Jacek na rufie, z szeœciometrowymi pychami jak
gondolierzy. Niestety œmieci i ga³êzie naniesione przez powódŸ uniemo¿liwiaj¹ mi dop³yniêcie do brzegu i
podanie liny na l¹d. Ale co to? Herbatnik jak piesek p³ynie za mn¹! £apiê jedna rêk¹ wystaj¹ce z wody drzewo,
drug¹ lekko ci¹gnê linê, Herbatnik idzie jak po sznurku, opór jakbym prowadzi³ rower po trawie. Niesamowite,
nie przypuszcza³em ¿e mo¿e tak lekko p³ywaæ. Podp³ywam do przês³a Trasy £azienkowskiej, ze œciany betonu
wystaje koniuszek prêta zbrojeniowego. £apiê go palcami, lew¹ rêk¹ przyci¹gam Herbatnika. Jacek manewruje
pychem. Herbatnik sunie jak deskorolka. Wyp³ywamy z pod mostu, na harcerskim slipie siedzi dziadek-wêdkarz
i przeciera okulary ze zdumienia. Ostatni przystanek przy zatopionym jesionie i dop³ywamy do brzegu, Robal



przejmuje linê i z precyzyjnie wprowadza barkê pomiêdzy wystaj¹ce z wody pnie wierzb. Jesteœmy w Nowym
Miejscu! Cumujê bestiê do drzew, za³oga z poœwiêceniem przeci¹ga postrzêpion¹ stalow¹ linê. Robota bardzo
ciê¿ka, œlina zasycha w ustach.  Jeszcze rzucamy trzy kotwice i operacja zakoñczona. Piwko. Le¿ymy na trawie.
Bosman siê cieszy, podobno dwanaœcie lat temu szybko ton¹³.


