
Na Kanale Elbląskim nie widziano tratw od 50 lat.
Brak jest filmów, zdjęć, relacji flisaków, niewielu opowiada 
o tratwach. Nasz Flis będzie rekonstrukcją historyczną
flisów odbywających się na Kanale Elbląskim od początku
jego istnienia.
Każdy flis jest wspaniały, flisacy z #cechflis.pl wykonali ich
setki, ale ten na Kanale Elbląskim będzie wyjątkowy. Tylko
tutaj będziecie mieć tratwę i flisaków codziennie dosłownie
na wyciągnięcie ręki. Będziecie mogli obserwować z
pobliskich brzegów, mostów, jachtów, motorówek i
kajaków. Spotkamy się w śluzach i na pochylniach, a tak 
na dłużej podczas wszystkich festynów. Ten flis ma wymiar
kulturowy ale i naukowy - Konferencja w Elblągu oraz
religijny. Ogromne, wieloletnie doświadczenie
organizatorów wsparte działaniami partnerów daje
gwarancję wspaniałego, trwającego ponad dwa tygodnie,
nieustającego Święta Kanału Elbląskiego.
Nigdy flis nie był tak blisko mieszkańcowi turystów.



Nasza tratwa
Tratwę będziemy budować w dniach 8-11.06 przy jedynej istniejącej
bindudze Glimy.
Popłyniemy trasą kanałowych tartaków z Iławy do Elbląga, tratwą
złożoną z siedmiu 14-metrowych tafli, zbudowanych z bali o średnicy pół
metra, o łącznej długości ponad 100 m. Będziemy spławiać ponad 70 m3
sławnego ekotypu sosny taborskiej z uprawy Nadleśnictwa Miłomłyn.

Na trasie zaprezentujemy wszystkie techniki przemieszczania
tratwy stosowane przez flisaków, głównie przy użyciu mięśni: na
jeziorach za holownikiem lub przy użyciu wyciągarki ręcznej na bazie
kołowrotu. W kanale na pych, 5 metrowymi tyczkami, maszerując
wzdłuz tratwy, burłaczenie przez ludzi i holowanie końmi.



Tak będzie wyglądała nasza tratwa



W każdym miejscu postoju flisakom towarzyszyć będą festyny z bogatą, różnorodną ofertą. Na Jarmarkach swoje
produkty zaprezentują wytwórcy regionalnej żywności oraz rękodzieła. Flisacy udostępnią tratwę do zwiedzania,
zaprezentują kulturę flisacką, również kulinarną. Animacje dla dzieci i dorosłych nie pozwolą się nikomu nudzić.
Każdy festyn będzie inny, warto odwiedzić wszystkie.





Cech utworzony został przez pasjonatów i spadkobierców tradycji. Od ponad 30 lat spotykając się
nad rzekami Polski i Europy działa wspólnie podczas prac szkutniczych, spławu drewna i festiwali
rzecznych. Kultywuje dziedzictwo przodków - tradycje wodniackie budowy jednostek
śródlądowych, tratew i tradycyjnych łodzi tj,: szkut, kryp, galarów, batów... Przybliża obyczaje,
dba o pamięć i upowszechnianie zanikających zawodów. Członkowie Cechu starają się jak
najwierniej prezentować rzemieślniczą spuściznę pradziadów.

Większość z nas pochodzi z regionu łódzkiego, stąd navicula - czyli łódeczka w nazwie. 
W żeglarskich podróżach zauroczyło nas Pojezierze Iławsko- Ostródzkie, jeziora połączone
systemem Kanału Elbląskiego, jedyne na świecie pochylnie, niezwykła historia tych
okolic,wspaniałe krajobrazy ... moglibyśmy długo tak wymieniać. Ponad 30 lat przemierzamy
wodne i lądowe szlaki tej krainy, a wciąż czymś nas zaskakuje, ciągle odkrywamy coś nowego.
Czerpiąc z niezwykłości tego terenu chcemy równocześnie zostawić tu część każdego z nas, 
dać coś od siebie, dla tych, którzy przyjdą z nami lub po nas.

Tartak Jagodno jest firmą rodzinną, od 30 lat łącząc nowoczesność z tradycją Zajmuje się
głównie przemysłowym przerobem drewna wielkowymiarowego, na potrzeby więżby dachowej 
i konstrukcji szkieletowych. Tartak Jagodno jest głównym polskim dostawcą trzciny na potrzeby
budownictwa.
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