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czerwca spakowali plecaki -i ,mina prezes,
Ostatni dzien ,wyprawy. byl dla
poszli na przystan. Na chwile 'przed
flisaków wyjatkowy nie tylko dlatego,
Matrymonialne pudlo
wyruszeniem w rejs wywiflZala sie
Powitaniew -Gdan*u bylo dla ze dobili do Gdanska, ale równiezze
sprzeczka o to, kto na lodzi przejmie
flisaków wielka niespodzianka:' wzgledu na licytacje lodzi. Dochód'z
obowiazki "mamy". Ostatecznie mial
Raczej spontaniczna" niz dokladn~e niej ma byc darem przewozników dla
zadecya<?wac charakter.
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Polskiego Stowarzyszenia'" na rzecz
przygotowa!1a.
' Choc na brzegu
Pierwszy postój w Lacku byl
Osób z Uposledzeniem Un}Yslowym
nie powitaly ich wladze miasta,
dla nich dojsc nerwuwy.' Tego dnia
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jatkami. ~ W Golkowicach na.wysokosci koto Neptuna. 'Praktycznie splywuodwiedzi!i7 woI~icytacjezakoticzylismy' na
wszyscy zc starówki sie
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'Sienkiewi~z, prezes flisaków: -WTo-"
Toruniu, Kalwarii, Kwi- w Gdansku. -Vostalismy
ta1lczyli,
a z nami okolo200
,azyniu, KazimierzuDolruniu takte. mielismy przerwe w splywie,
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50 akurat trajila nam sie za wysoka fala.

Pozostalych 18 dni na wodzie
bylo raczej milych. Zwiedzanie najpiekniejszych zakatkÓwPolski,'spotkania ze znanymi ludzmi. Zdjecia,
wyw~adyi nagrania .dla telewizji. PrzeWaznie}titaly nas wladze miasta lUD
gminy Byli takze pra(pwnicy biurpromocji. Najmilsza gpscina. tnijila sie nam jednak dpanstwaZmijewskich
- opowiada Sienkie\vlcz. To byl drugi tydzien
t;cjim. - Poplynelisrriy akura( w kferunku Czenvil1ska-.nad Wislq.' Okolo godz.
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- Gdybym mialyWbrac
jedno, ,s,zczególnedla mnie. miejsce,
który odMliedzilismy,mialbym problem
- 'przyznaje
Stanislaw Chmiel;
- Ustalanie"gdzie bylo lepiej"a gdzie
gorzej,nicjest tu wazne.Wazny byl cel m>mQcdzieciom niepelnosprawnym
w Szczawnicy, oraz promocja Pienin
i.Sply\vu Dunajcem. I to sie udalo.
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tegQ z~den z nich nie chciat
zdradzic. -, Na przystani, z tego co
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wiem, na, sobote badz, niedziele panie z,
kola gospodyn wiejskich szykujc/.dla nas
, poczestunek.
spotkac

"Wtedy"wszyscy mamy-

- zmienia temat

Chmiel.
Czy w przyszlym roku flisacy
'

z matrymonialna , ponownie, 'wyply,Q.a na podbo'j
Gdanska? OdpoWi~dzi na to pytanie
mlodych Staszków
sa
rózne. - Pl~nowalilmy tylko jeden
liczylo, ze moze' podczas rejsu uda
razplyhac.
Gdybysmy corokurobilitaki
sie im spotkac t~ jedyna. - 5.taszki
to ,zatwardzialt
kawalerzy, - wprawdzie>rejs,nie bylobytojui tak wielkqatrakcjq
rozdawali ifumel)! telefonu milym - wyjasnia Chmiel.
, - A dlaczego,
nie?Mozeponlynielny
paniom,.ale'do Sromowiec,z tegoco
ll{ilin, pbjechdli sami. - r~lacjol1uje znowu?- nie wyklucza Sienkiewiq;.
Aneta Dusik
Sienkiewicz.

bylo
J9.30;gdy zaczelismy szukac noclegu, zro- -, , Gorzej
oferta.
Dwóch
biló sie-dojsc nerwowo -doi:laje. - Kie-ay}!' perspektywie mielismy kolejne 20 km
na lodziach, na brzegu powital nas sym-

patycznymezczyzna,który- jakpotemsie
przyznal -'czekal na~as od chwili, gdy
uslyszat.~e

wyplynelismy

zeSrqmowiec.

Oddal nam, do dysp~zycji dom" a sam
przeniósl sie z zona ao pomieszczenia let-
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