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 Kolejny udany rejs barką za nami. Ale po kolei. Był to nasz piąty rejs barką. Za 

każdym razem oczywiście inny rejon Francji plus zaliczona Holandia. Barka typu Eau-Claire 

930. Konstrukcja już raczej przestarzała lecz ma podstawową zaletę. Jest jednopokładowa. 

Bez udziwnień, śliskich, wąskich, plastikowych schodków co dla nas a głównie dla naszego 

psa jest bardzo istotne. Nie należy również szukać na jej pokładzie jakiś super luksusów. 

Jest wszystko co potrzebne do wygodnego pobytu. Woda ciepła i zimna, WC, prysznic, 

ogrzewanie, kuchenka, lodówka, łóżko podwójne + dwie pojedyncze koje. Trochę mało 

wygodne siedzenie dla sternika. Ale nie czepiajmy się drobiazgów. Model ten jest szerszy niż 

wszystkie poprzednie na których mieliśmy przyjemność pływać. Dało to bardzo wyraźnie 

odczuwalny wzrost przestrzeni. Po raz pierwszy pies potrafił położyć się w poprzek 

pomieszczeń. Do tej pory mógł jedynie wzdłuż.  

Odległość z Chorzowa do Redon, gdzie mieści się port zaokrętowania, to ponad 2 tys. km. 

Dlatego też podobnie do lat poprzednich trasę rozbijamy na trzy etapy. Wyruszamy 14 maja 

wczesnym rankiem.  Pierwszy nocleg w Niemczech: Camping am Strandbad w Mannheim-

Neckerau. Ośrodek pięknie położony bezpośrednio nad Renem, w lesie. Cisza, brak 

jakichkolwiek odgłosów miejskich. Czasem tylko jakiś przepływający statek było słychać. 

Niestety, ale w połowie maja dopiero budził się do życia ze snu zimowego. Byliśmy jedynymi 

gośćmi. Obsługa dopiero przygotowywała wszystko do sezonu. Pozimowe prace 

porządkowe dopiero były w toku. Ale na jedną noc jako przerwę w podróży zupełnie 

wystarczyło. No może gdyby jeszcze prysznice działały.  

 

 Rano ruszamy dalej. Kierunek Francja. Pogoda dopisuje. Jedziemy na zaplanowany 

wcześniej camping w Saint Avertin położony bezpośrednio nad rzeką Le Cher. Duży teren, 

funkcjonalnie zagospodarowany, pracujący pełną parą. 



 

Sporo gości i nawet kilka namiotów. Na drugim brzegu rzeki szalony lunapark z 

przerażającymi jak dla mnie karuzelami.   

 

Od samego patrzenia strach mnie obejmował. Była to niedziela więc zabawy trwały do 

północy. Piski i wrzaski z karuzel dochodziły aż do nas. Ludzie, wchodziłem na top masztu 

jachtu w trakcie sztormu na morzu naprawić zerwane olinowanie i strachu nie czułem, ale na 

te karuzele w życiu bym nie wszedł. 

 Wieczorem spacerek wzdłuż wału rzeki aby trochę kości rozruszać i grzecznie w śpiwory. 

Rano ruszamy w ostatni etap podróży tam. Według planu, powinniśmy być na miejscu ok 

godziny 1300. Jeszcze tylko wpisuję współrzędne GPS do nawigacji i ruszamy. Droga bez 

problemów, opłaty za autostrady bolą. Ale zgodnie z planem ok godziny 13 słyszymy z 



głośników głos nawigacji: "dojechałeś do celu". Hmmm, wszystko by było fajnie, tyle że my 

stoimy na polnej drodze w szczerym polu. Wprowadzam tym razem do nawigacji dane 

adresowe naszego celu. Okazuje się że mamy jeszcze do przejechania 40 km. Z czego 

część musimy wrócić. Ale dobrze jest. Przed 1400 jesteśmy na miejscu w Redon. 

Wjeżdżamy na teren portu. Szybka kontrola czy dobrze żeśmy trafili.  

 

Są barki, jest i nasza więc cel osiągnięty. I wybija godzina 1400. Otwierają się podwoje 

kapitanatu i rozpoczyna się wydawanie barek. Jesteśmy trzecimi w kolejności więc musimy 

trochę poczekać na osobę anglojęzyczną aby zapoznała nas z obsługą barki. W 

międzyczasie załatwiam wszelkie formalności papierkowo-finansowe. Pan w biurze 

posługiwał się angielskim. Otrzymałem wszelkie dokumenty, książki, mapy i poszedłem na 

barkę. I tu mała uwaga: razem z dokumentacją barki otrzymuje się mapy. Podobnie miałem 

również w zeszłym roku. Natomiast w pozostałych rejsach mapę musiałem kupić. Jest to 

koszt rzędu 20 euro. Tym razem jedynie było trzeba zostawić kaucję 20 euro. Na koniec 

rejsu została ona zwrócona. Czekając na szkolenie (obowiązkowe) zacząłem szperać po 

łódce i sprawdzać wszystko. W szafce z zaworami gazowymi wyczułem gaz. Wentylator 

nawiewu warczał, zgrzytał jak by się miał rozlecieć. Oczywiście swoje spostrzeżenia 

przekazałem Pani która przyszła mnie uczyć. Przyszedł Pan od spraw technicznych, 

postukał po zaworach, pokręcił nimi, zrobił test szczelności instalacji gazowej i stwierdził że 

już jest ok. Faktycznie gazu już nie czułem. Natomiast odnośnie wentylatora stwierdził że 

tego nie da się zrobić i tak musi zostać. Gdyby nie te 2 tys. przejechanych kilometrów to w 

takim stanie barki bym nie przejął. Cała reszta zaś była absolutnie bez zastrzeżeń. Wszystko 

czyściutkie, pokład bielutki, świeżo malowany. Aż pies się na nim rozjeżdżał. Pani wszystko 

dokładnie tłumaczyła. Bardzo duży nacisk kładła na sposoby cumowania, że absolutnie nie 

należy przywiązywać cumy do relingów. Tylko i wyłącznie do knag. Dla mnie to jest tak 

bardzo oczywiste że wydawało mi się to tylko durnym gadaniem. A jednak miało to swoje 

podstawy. Ale o tym później. Z próbnej przejażdżki zrezygnowałem. Musiałem jednak 

podpisać rezygnację. 



 

 Bagaże spakowane, samochód zabezpieczony. Ruszamy.  

 

 



 

 

 

Na początek kierunek La Gacily. 



 

 Miasto artystów. Gdzie się nie obrócić tam jakieś galerie. Obrazy, rzeźby, ceramika. I 

mnóstwo ludzi z aparatami foto.  

 

 



 

Szybki przelot przez miasteczko i płyniemy dalej. Trasa w kierunku Pontivy. Po drodze śluzy, 

miasteczka i wszędzie mili i przyjaźnie nastawieni ludzie. 

 



 

 



 

 

Domek śluzowego.  

 

Jedno z wielu śluzowań. 



 

Dopływamy do Josselin. 

 

Zamek w Josselin. Widok od strony kanału. 



 

I znów śluza ... 

 

W prawo czy w lewo ? 



 

 

Pole namiotowe dla rowerzystów przy szlaku rowerowym. W pełni wyposażone łazienki, WC, 

kuchnia. Dostęp do prądu. Wszystko bezpłatnie i nikt tego nie pilnuje. Takich miejsc jest 

sporo we Francji. 

 

Rohan 



 

W tym miejscu kończymy rejs tą nitką. Dalej zaczyna się odcinek naszpikowany śluzami. 

Szkoda czasu na ciągłe śluzowania. Na zdjęciu widoczny port w Rohan. My stoimy poza 

portem. 

 

 

I dokąd mnie jutro wywiozą??? 



 

Wracamy w kierunku Redonu. Jak do tej pory pogoda nam sprzyjała. Było chłodno lecz bez 

opadów. 

Wydawało by się że powrót tą samą drogą jest nudny. Przecież krajobrazy będą te same. A 

jednak spojrzenie z innej perspektywy pozwala zauważyć wiele nowych szczegółów.  

Mijają kilometry, mijają godziny, mijają dni. 

 

 

 Dopływamy do Redon. Zabrakło nam dosłownie kilku minut aby przejść śluzę "z biegu". 

Musimy poczekać do końca przerwy obiadowej. Cumujemy do nabrzeża praktycznie w 



centrum miasta. Tuż obok nas to samo uczyniła inna załoga. Tyle że na sporo większej 

barce. 

 

 

Obydwie załogi, czyli my i druga barka, zaopatrzyliśmy się w świeżutkie bagietki (o dziwo 

piekarnia była otwarta) i z wielkim smakiem pochłonęliśmy trochę kalorii. Niestety lecz z 

miejscem tym mamy również bardzo przykre wspomnienie. Podczas oczekiwania na 

wznowienie pracy śluzy, na nabrzeżu pojawiło się dwoje chłopaczków. Myśmy siedzieli 

wewnątrz konsumując wspomniane bagietki. Tak na oko mieli około 14 - 16 lat. Niby się 

wygłupiali, niby gonili, niby przyglądali barkom aż w pewnym momencie jeden wskoczył do 

naszej barki a drugi w tym samym momencie do sąsiedniej. Nam się o tyle udało, że gnojek 

(łagodnie mówiąc) nie zauważył psa i wpadł wprost na niego. Wyskoczył duuużo szybciej niż 



wszedł. Pies rzucił się na niego i uratowało go tylko to że pies był przywiązany. Do dziś nie 

wiemy czy został ugryziony. Zwiewał z prędkością światła. Nasi sąsiedzi nie mieli tyle 

szczęścia. Wszyscy siedzieli na górnym pokładzie i gnojek wskoczył do środka i ukradł 

aparat foto i portfel. Przed większymi stratami chyba uratował ich potężny wrzask "naszego" 

złodzieja. Sąsiadami byli włosi. Ktoś zapewne powie że nam się udało. Owszem tak, ale ... 

no właśnie jest pewne ale. Następne dni upływały w obawie czy gdzieś na szlaku gnojki nie 

przyjdą z kolegami i na przykład nie zatopią nam łajby w nocy albo nie przyjdą z nożami. 

Jeden pies wtedy raczej by nie pomógł. A jeśli pies ugryzł bydlaka, czy ten nie wróci z 

żandarmerią?  Na szczęście nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Po kilku dniach czarne 

myśli odchodziły już w niepamięć i wróciła sielanka urlopu. 

Śluza w końcu otwarta. Płyniemy dalej. Włosi jeszcze stali starając otrząsnąć się z szoku. 

 

 



 

 

 

Kierujemy się do Rennes. Do stolicy Britanii. Wpływamy na rzekę Vilaine. 



 

Chmury przed nami nie zwiastują nic dobrego. 

 

Momentami padało, wiało. Daleko było widać potężne pioruny. Na rzece nie ma śluz więc 

żegluga jest spokojna. Planujemy dopłynąć do Port de Roche. Według zdjęcia z mapy jest 

tam przyjemne nabrzeże na nocleg. Owszem jest, tyle tylko że zdjęcie zostało wykonane 

przy wysokim stanie wody, a myśmy mieli niski stan i nabrzeże okazało się wysoką ścianą. 

Na szczęście było drugie, ciut niższe, na które już pies potrafił wyskoczyć. 



 

 

Aby wyjść na brzeg podparłem się o słupek relingu i w moich oczach pojawiło się 

przerażenie. Po jego ruszeniu wzdłuż krawędzi pokładu pojawiło się pęknięcie. Wtedy 

zrozumiałem dlaczego pierwszego dnia podczas szkolenia pani tak bardzo zwracała uwagę 

na sposoby cumowania. Pamiętacie? Barka okazała się po przejściach. Zamiast solidnie ją 

naprawić, pokryto pęknięcia nową farbą. Skończył się strach ze złodziejami, zaczął się strach 

czy przy oddawaniu barki nie posądzą mnie o to uszkodzenie. Do końca już rejsu 

obserwowałem pęknięcie. Wciąż się powiększało. 

Ale płyniemy dalej. Znów zaczynają się śluzy. 



 

 



 

 

Pogoda nas nie rozpieszcza. 



 

Bezpośrednio za śluzą znajdujemy piękny zakątek na nocleg. Grzechem by było nie 

skorzystać. Tym bardziej że sklep w pobliżu a godzina już też nie młoda. Miejscowość 

Messac. 

 



 

 

W drodze powrotnej również tu spędziliśmy nocleg. Płyniemy dalej. 



 

 

Wciąż w kierunku Rennes. Mijamy kolejne śluzy, mijamy mniej lub bardziej urokliwe wioski. 

Pogoda wciąż w kratkę. Chwila słońca, chwila deszczu. I tak w końcu na horyzoncie pojawia 

się wielkie miasto. Wpływamy do Rennes. 



 

Hałas, brud, gwar. Po prostu wielkie miasto. Nie zatrzymujemy się. Starając się nie łamać 

przepisów jak najprędzej "pędzimy" aby uciec stąd. 

 



 

 

Uff, już prawie wypływamy :) 

Ostatnia śluza w mieście jest nietypowa. Wrota zanurzają się pod wodę. 



 

Powoli robi się późno więc pełną mocą naszych koni płyniemy dalej. Chcemy się jak 

najbardziej oddalić od miasta. Zatrzymujemy się w St-Gregoire. Wpychamy się w jedyne 

wolne jeszcze miejsce przy nabrzeżu. Z brzegu nasze poczynania asekuruje tamtejsza 

młodzież. Choć pomoc okazała się nie potrzebna to i tak było to bardzo miłe. 

 

Płynąc dalej, śluzy były coraz bardziej zużyte, zarośnięte. 



 

Dopływamy do St-Germain. Nocujemy przy nabrzeżu głównej siedziby służb utrzymania śluz. 

Niestety jest to dla nas koniec tego szlaku. 10 km dalej zaczyna się ciąg śluz. Dosłownie 

jedna za drugą. Jest ich tam 11. Czyli cały dzień na ich pokonanie. 

 

 Wracamy. Przed Rennes łapie nas ulewa. A my na śluzach :( 



 

Rennes z innej perspektywy. 

 

Płyniemy do portu macierzystego. Mijamy te same miejsca. Nawet spotykamy tych samych 

ludzi, znaczy się śluzowych. 



 

 



 

Jutro oddajemy sprzęt. O godzinie 0900 musi być gotowy do odbioru. Ale dziś jeszcze 

wcześnie więc przepływamy obok naszego portu ... 

 

... i płyniemy jeszcze trochę pozwiedzać akwen. 



 

 

Nawracamy i już ostatecznie do portu. Szkoda. Pogoda się trochę poprawiła. Ale przed nami  

plany zwiedzania Francji. W końcu mamy jeszcze tydzień zaplanowanego urlopu. 

Barka solidnie wysprzątana. Odbiór bez jakichkolwiek zastrzeżeń. O pęknięcia pokładu nikt 

się nie rzucał. Dostaliśmy zwrot kaucji za mapę oraz, co było dla mnie bardzo miłym 

zaskoczeniem, całkowity zwrot kaucji za sprzątanie. Po raz pierwszy nie zapłaciliśmy ani 

centa za sprzątanie. Również pies był bez opłat. Poniżej fotki z wnętrza barki: 



 

 



 

 



 

I tak się skończyło 14 dni żeglugi. A co do głośnej pracy wentylatora nagrzewnicy, to 

drugiego dnia, wieczorem, rozebrałem nagrzewnicę, wyczyściłem wentylator, naoliwiłem 

ośkę i chodził jak złotko. Ale nie namawiam nikogo do ingerencji w technikę jednostki. Ja 

znam te urządzenia i mam nawyk wożenia ze sobą zestawu narzędzi. Wielokrotnie pływałem 

po morzach jako bosman. 

Z Redon pojechaliśmy zwiedzać Francję. A przynajmniej jej kolejny kawałek. Pogoda coraz 

gorsza. Zimno, deszcz, wiatr. Poniżej już tylko trochę fotek bez opisu. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Resztki portu pontonowego w Normandii 



 

 

Ostatni nocleg. Picardia. W planach był jeszcze jeden dzień pobytu we Francji. Jednak po 

całonocnych opadach i przenikliwym ziąbie mieliśmy dość. Śpiwory wilgotne, gaz na 

wykończeniu więc ogrzewanie odpadło. Zapadła decyzja o powrocie. 



 

Do domu "jedyne" 1450 km. Trochę dużo jak na jeden skok. Ale ruszamy. Bak pełny. 

Jedziemy. Aby przyjemniej się podróżowało, zamiast muzyki puszczamy sobie audiobooka.  

"Znaczy Kapitan" K.O.Borcharda.  Jedna z nielicznych książek którą przeczytałem kilka razy. 

Polecam. Mijają kilometry, mijają kraje i im bliżej Polski tym pogoda lepsza, temperatura 

wyższa. Mijamy Wrocław, książka się skończyła. Słuchając jej nawet się spać nie chciało. 

Chorzów, środek nocy a temperatura 16 stopni. We Francji w dzień ledwo dochodziła do 10. 

Wrrrrr. No cóż nie można mieć zawsze pięknego słońca. 

Dziękuję Panu Adamowi za pośrednictwo w rezerwacji barki. Szczerze polecam jego usługi. 

Marian 


