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Tekst i zdjęcia  
Stanisław Iwiński

SUN CAMPEREM   – na Berlin!

W 2010 r. dokonaliśmy pionierskiego przepłynięcia 
Kanałem Augustowskim z Augustowa do 
Kowna, a potem do Kłajpedy. W kolejnych latach 
odkrywaliśmy oryginalne szlaki do wodnych wędrówek  
niedaleko granic naszego kraju. W ostatnim rejsie odwiedziliśmy  
Berlin, który oferuje dostęp do jednego z największych  
obszarów dróg wodnych w Europie.
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Po pokonaniu dziewiczej 
drogi (po raz pierwszy po 
II wojnie światowej!) z Au-

gustowa do Kłajpedy, w następnym 
2011 r. pływaliśmy po Dnieprze przez 
Dzikie Pola, od Kachowki do Zapo-
roża. W 2013 r. eksplorowaliśmy naj-
większe w Finlandii jezioro – Saima 
w południowej Karelii.

Nie mogło nas zabraknąć na ot-
warcie Kanału Augustowskiego (po 

remoncie) w 2014 r. i ponownie ruszy-
liśmy do Grodna. W nawiązaniu do 
historii i kultury tego regionu, dwóch 
królewskich miast leżących na jego 
krańcach, postanowiliśmy tę drogę 
wodną nazwać Szlakiem Królewskim. 
W następnym roku ruszyliśmy szla-
kiem Szwejka po wodzie, pokonując 
Wełtawę od Pragi w kierunku Cze-
skich Budziejowic. Podróżowaliśmy 
aż do pięknego zamku Orlik, własno-

SUN CAMPEREM   – na Berlin!

ści jednego z najbogatszych rodów 
czeskich – Szwarcenbergów. Wresz-
cie w ubiegłym 2016 r. ruszyliśmy na 
węgierski Balaton, po którym z uwagi 
na szczególną strefę pływaliśmy elek-
trycznym Sun Camperem 30. Rela-
cje ze wszystkich wypraw zamiesz-
czane były w miesięczniku „Żagle”.

Pomysłodawcą i ojcem wszyst-
kich rejsów był Benedykt Kozłowski, 
współwłaściciel stoczni Balt-Yacht,  
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producent naszych środków 
transportu, a podstawową załogę 
tworzyli: w/w autor pomysłu, a także 
Jacek Centkowski (konstruktor tych 
jachtów) oraz autor tej relacji.

Na zakończenie cyklu wypraw wo-
kół granic Polski zaplanowaliśmy rejs 
Sun Camperem 30 po rzekach i kana-
łach stolicy Niemiec – Berlinie. Moż-
na stąd ruszyć na największy obszar 
dróg wodnych Niemiec, obejmujący 

3600 km z czego ponad 200 znaj-
duje się w granicach stolicy naszych 
zachodnich sąsiadów! Można więc 
wybrać się jachtem do samego ser-
ca miasta i oglądać jego zabytki od 
strony wody lub pływać po okolicz-
nych, połączonych ze sobą kanałach, 
rzekach i jeziorach. Wokół miasta jest 
ponad 70 doskonale wyposażonych 
w pełną infrastrukturę dostępnych 
dla wszystkich marin! Współorgani-

zatorem naszej wyprawy do Berlina 
był niemiecki przedstawiciel stoczni 
Balt-Yacht, firma Fichtner Marine, któ-
ra udostępniła nam jacht oraz służyła 
radą i wszelką pomocą. Firma dyspo-
nuje kilkoma jednostkami Sun Camper 
30 oraz Balt 818 Tytan, przeznaczo-
nymi dla chętnych do czarterowania 
i pływania po okolicznych szlakach. 
A jest co zwiedzać. Można dopłynąć 
do samego serca Berlina w pobliże 
Reichstagu i Bramy Brandenburskiej, 
albo zwiedzić satelitarne miasta wo-
kół stolicy Niemiec.

Szczególnie spodobał nam się 
Poczdam, w którym aż roi się od cie-
kawych zabytków, zarówno z daw-
nych lat wielkich Prus, jak i tych bliż-
szych naszym, współczesnym cza-
som, związanych z podziałem Niemiec 
i stworzeniem „Żelaznej Kurtyny” od-
dzielającej przez 45 lat wschód od za-
chodu Europy.

Na rozgrzewkę  
– łatwy dojazd
Do Berlina można dostać się na kil-
ka łatwych sposobów. Chyba jednak 
najłatwiej w przypadku planowania 
wyprawy wodnej pojechać samocho-
dem. Droga z Warszawy do Fichtner 
Marine zajęła nam około sześć i pół 
godzin z postojem na posiłek. Jest 
ona położona na zachód od stolicy 
Niemiec, zaraz za obwodnicą Berlina. 
Warto jednak zrobić wcześniej zaku-
py prowiantu, ponieważ do najbliż-
szych sklepów jest około osiem ki-
lometrów. Sama marina jest dosyć 
wąska i wymagająca, ale wyposażo-
na w pełną infrastrukturę nadbrzeż-
ną, od zasilania po toalety i pryszni-
ce. Pierwszy dzień poświęcamy więc 
na dojazd i przygotowanie logistycz-
ne. Wieczorem ruszamy jeszcze do 
pobliskiej, poleconej nam, restaura-
cji. Jedzenie jest pyszne, a i ceny są 
dużo niższe niż w mieście.

Śladami Żelaznej Kurtyny
Pierwszy dzień wita nas piękną i sło-
neczną pogodą. Z naszego portu 
można wybrać kilka szlaków prowa-
dzących do centrum Berlina, który 
jest oczywiście naszym głównym ce-

■■■  Cumując w poszczególnych marinach Berlina można doskonale zorientować się w której 
części się znajdujemy, widać to po standardzie i wyposażeniu 

■■■  Fichtner Marine dysponuje włąsnym dobrze wyposażonym portem w niewielkiej 
odległości od centrum Berlina 
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■■■  Solidny stalowy most pamiętający czasy świetności pruskiej stał się mimo woli ważnym 
świadkiem najnowszej historii w czasach Żelaznej kurtyny

■■■  Nasz SunCamper 30 wyposażony był 
w drugą sterówkę  

■■■  Takich napisów ostrzegających o opuszczeniu bezpiecznej strefy było kiedyś bardzo dużo  

lem. Wszystkie prowadzą przez Pocz-
dam, który 28 lat temu był miastem 
granicznym przy „Żelaznej Kurtynie”.

Płynąc z prędkością marszową 
około 10 km/h, docieram do jeziora 
Jungfernsee, położonego w północno-
-wschodniej części Poczdamu. Wszę-
dzie można znaleźć ślady niechlubne-
go podziału Niemiec, na brzegu za-
chowały się w dobrym stanie bunkry 
i strażnice, granica przebiegała środ-
kiem toru wodnego. Naszym pierw-

szym celem jest słynny most Glünicker 
Brücke, to na nim dochodziło do spek-
takularnych wymian agentów, stąd in-
na potoczna nazwa „Most Szpiegów”. 
Wokoło pełno jest nie mniej sławnych 
zabytków. Po drugiej stronie mostu 
leży piękny zamek Babelsberg, za-
raz niedaleko mostu zaś inny relikt, 
związany także z naszą współczesna 
historią, Cecilien Hof. To w nim odbyła 
się Konferencja Poczdamska zatwier-
dzająca ostateczny układ granic euro-

pejskich po II wojnie światowej. Moż-
na tutaj zacumować, w kilku miejscach 
wyznaczonych do parkowania, obej-
rzeć okoliczne atrakcje, a także zjeść 
smacznie w którejś z licznych barek 
i restauracji.

Na wodach  
Berlina Zachodniego
Po południu ruszamy dalej, ale tym ra-
zem już po wodach dawnego Berlina 
Zachodniego. Wybieramy drogę pro-
wadzącą wąskim kanałem (Grübnitz-
kanal) do jeziora Wannsee. To kolejne 
miejsce związane z niechlubną histo-
rią  Niemiec. W jednej z reprezentacyj-
nych willi odbyła się tzw. Konferencja 
w Wansee, na której podjęto decy-
zję o zagładzie Żydów. W samym ka-
nale, z uwagi na jego szerokość ruch 
puszczany jest naprzemiennie w jed-
ną i drugą stronę co pół godziny. Tyle 
też czasu zajęło nam dostanie się na 
rozlewisko Wannsee. Po drodze moż-
na podziwiać piękne zabytkowe wil-
le i pałace, do dzisiaj jest to najdroż-
sze miejscem w Berlinie. Dla mnie to 
jezioro ma bardziej sentymentalne 
znaczenie z uwagi na liczne starty 
w regatach organizowanych jeszcze 
w słusznie minionych czasach. W ra-
zie potrzeby można zatrzymać się 
na nocleg w którejś z licznych ma-
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■■■  Bajkowy zamek Babelsberg to wręcz 
gotowa scenografia do filmu 

rin miejscowych klubów żeglarskich. 
Praktycznie w każdej z nich znajdują 
się miejsca gościnne. My jednak pły-
niemy dalej na północ tak, aby na-
stępnego dnia mieć jak najbliżej do 
celu, czyli centrum Berlina. Na wo-
dzie prawdziwy wysyp żeglarzy i mo-
torowodniaków. Można tutaj spotkać 
przeróżne jednostki pływające, od 
zabytkowych, pięknie utrzymanych 
jachtów typu Folkboat czy Rekin po 
najnowocześniejsze konstrukcje Ba-
varii, Jeanneau czy Beneteau. Nie 
brak oczywiście jednostek wykona-
nych w Polsce. Co chwila mijamy ja-
kąś „wypornościówkę” lub żaglów-
kę Delphii, Balt-Yachtu, Northmana 
czy też innej naszej stoczni. Właś-
ciwie wszystko, co ma jakąś wypor-
ność służy tutaj do pływania. Niesa-
mowite wrażenie robią na nas ma-
łe jednostki, przypominające trochę 
tratwę Kon-Tiki, szczególne lubiane 
przez młodych wodniaków.

Około godziny 18 zaczynamy wy-
bierać miejsce na nocleg. Nasz wy-
bór pada na Marinę Lanke, dysponu-
jącą świetną infrastrukturą brzegową 
oraz stacją benzynową. Bez proble-
mu wyznaczają nam miejsce do cu-
mowania i po zapłaceniu 22,5 euro  
(1 euro za 1 m długości jachtu i 3,5 eu-
ro za osobę), możemy korzystać do-
woli ze wszystkich urządzeń, jest tu-
taj także restauracja.

Brama Brandenburska
Następnego ranka ruszamy dalej do 
centrum Berlina. Przepłynięcie do 
miejsca postoju zajmuje nam oko-

ło dwóch godzin. Płyniemy, dokąd 
można, czyli do dwunastego kilo-
metra Sprewy. Dalej, w godzinach 
od 9 do 19, mogą poruszać się je-
dynie jednostki wyposażone w krót-
kofalówkę UKF. Po drodze przepły-
wamy śluzę Charlottenburg o róż-
nicy poziomów 1,3 m, czynnej od 6 
do 24 (w niedzielę od 7 do 24). Po-
konujemy ją właściwie bez czekania, 
ale trzeba pamiętać, że jednostki ko-
mercyjne mają tutaj pierwszeństwo 
i w dniach o dużym natężeniu ruchu 
możliwe jest dłuższe oczekiwanie.

Płynąc w kierunku centrum, trze-
ba pokonać nurt rzeki, niewielki, ale po 
porównaniu z drogą powrotną, okazu-
je się, że płynąc z tą samą prędkością 
w czasie godziny spalamy o litr pa-
liwa mniej. Mniej więcej po czterech 

kilometrach cumujemy do prawe-
go brzegu, w wydzielonym do par-
kowania miejscu, w dzielnicy Hansa-
viertel, gdzie można pozostać do 24 
godzin. Do centrum jest stąd nieca-
łe trzy kilometry spaceru przez pięk-
ne parki. Nie mamy zbyt wiele cza-
su, więc tylko pobieżnie i zewnątrz 
oglądamy najważniejsze zabytki sto-
licy Niemiec, robiąc „selfie” i pamiąt-
kowe zdjęcia z Reichstagiem, Bramą 
Brandenburską, a na koniec w czę-
ści wschodniej z Alexanderplatzem 
w tle. Warto przejść wzdłuż Unter 
den Linden, gdyż za parę lat będzie 
to miejsce nie do poznania, prace re-
konstrukcyjne idą pełną parą, a Ber-
lin odzyskuje blask z czasów swojej 
największej chwały.

O godz. 18.00 wracamy na nasz 
jachcik mocno zmęczeni, ale pełni wra-
żeń i ruszamy z powrotem do Mariny 
Lanke. Dopływamy już po ciemku oko-
ło 20.30 i na światłach. Tutaj nie ma 
żadnego zakazu pływania po zmierz-
chu, ale ruch na wodzie jest o tej porze 
raczej niewielki. Bez problemu znajdu-
jemy miejsce, na rano zostawiając za-
łatwienie formalności.

Kurs na Poczdam
Następnego dnia zaplanowaliśmy 
krótkie płynięcie do Poczdamu i je-
go zwiedzanie. Mamy dużo czasu, 
więc niespiesznie posuwamy się na 

■■■  Wzdłuż Sprewy płynącej przez samo centrum Berlina znajdziemy wiele miejsc 
postojowych, w których można zatrzymać się na 24 godziny 
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południe, mijając po drodze „Most 
Szpiegów”, fotografując od strony 
wody liczne zabytki poczdamskie, 
których najwięcej położonych jest 
nad samą wodą.

W południe wpływamy w zato-
kę Havelbucht, tuż przy centrum hi-
storycznym miasta. Na chybił trafił 
wybieramy marinę miejscowego klu-
bu motorowodnego (Motorboatclub 
Potsdam). Marina była gorzej wy-
posażona niż ta, w której spaliśmy 
poprzedniej nocy, tamta znajdowa-
ła się jednak w historycznym Berli-
nie Zachodnim, ta z kolei w daw-
nym NRD. Jest jednak w pełni wy-
posażona w to, co potrzeba, a i cena 
jest prawie o połowę niższa (płaci-
my 13 euro).

Stąd spacerkiem w 10 minut do-
chodzimy do Starego Miasta Pocz-
damu. Zabytki pięknie odbudowa-
ne, atrakcji bez liku, aż szkoda nam, 
że mamy tylko jedno popołudnie na 
zwiedzanie. Szczególnie polecam 
uwadze dzielnicę zwaną Holländis-
che Viertel – wyglądającą trochę jak 
fragment Amsterdamu. Całe popołu-
dnie i wieczór poświęcamy na pozna-
nie Poczdamu, chyba jednego z naj-
piękniejszych miast dawnych Prus.

Trochę niepokoiła nas linia ko-
lejowa, która przebiegała tuż obok 
klubu, ale okazało się w nocy, że nie 
taki diabeł straszny, ruch kolejowy 
był minimalny i zupełnie nie zakłó-
cał ciszy nocnej.

Żal wracać...
Ostatni dzień rejsu prowadzi Hawe-
lą, która coraz przepływa przez ko-
lejne jeziora. Tym razem naszym ce-
lem jest urocze miasteczko Werder, 
zabytkowy kurort w niedalekiej od-
ległości od Berlina. Znajduje się tu-
taj świetna restauracja rybna „Ariel-
le”, położona nad samą wodą, która 
ma własne miejsca do parkowania 
jachtów gościnnych. Polecam pysz-
nego suma w sosie musztardowym, 
ale i inne ryby zasługują na uwagę. 
W razie potrzeby można tutaj ku-
pić na wynos bardzo dużo wędzo-
nych na ciepło i zimno ryb. Więk-
szość z nich jest łowiona w Haweli. 

Wieczorem, po 2,5-godzinnym 
rejsie, wracamy do miejsca startu 
– gościnnej Mariny Fichtner.

Podsumowanie
Nasz rejs po wodach wokół Berlina był 
wspaniałą, przeprowadzoną w kom-
fortowych warunkach wyprawą. Infra-
struktura bardzo licznych marin jest do-
skonała i pozwala na wybór dowolne-
go miejsca na nocleg. Można także bez 
problemów parkować w wyznaczonych 
do tego strefach wzdłuż szlaków wod-
nych w bezpośredniej bliskości zabyt-
ków i wartych odwiedzenia miejsc. Do 
wyboru mamy bogatą ofertę zarówno 

polskich, jak i zagranicznych konstruk-
cji motorowych i żaglowych, dostęp-
nych w szerokich widełkach cenowych.

Do Berlina łatwo dostaniemy się 
też własnym jachtem z Polski, jednym 
z dwóch kanałów łączących Odrę z Ha-
welą lub Sprewą. Mając więcej czasu, 
można połączyć zwiedzanie stolicy Nie-
miec z wyprawą na urokliwe pojezie-
rze meklemburskie w okolicach Müri-
tiz czy też udać się dalej do zachod-
niej Europy. Na zwiedzanie wodnego 
Berlina i okolic wystarczy praktycznie 
jednotygodniowa wyprawa wynaję-
tym jachtem w jednej z licznych czar-
terowni. n

■■n  Jednymi z najpopularniejszych jednostek, szczególnie wśród młodzieży są małe tratwy 

■■n  Marina Lanke to jedno z 70. miejsc do nocowania jachtem w Berlinie 
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