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Po pożegnaniu Siergieja Kaledy, naszego miłe-
go przewodnika z Białorusi, zakończyliśmy że-
glugę po w miarę znanej drodze wodnej. Odtąd 
przed nami nieznany szlak, bez oznakowania 
toru wodnego i jakiejkolwiek napisanej locji. 
Niesamowicie kręta rzeka z bystrym nurtem, 
po której praktycznie nikt nie pływa, najeżona 
podwodnymi pułapkami tylko częściowo wi-
docznymi nad powierzchnią, stanowiła praw-
dziwą zagadkę i duże wyzwanie dla naszych 
umiejętności nawigacyjnych. Nie mieliśmy 
żadnych danych nawet o stanie wysokości 
wody, byliśmy prawdziwymi pionierami że-
glugi śródlądowej po Białorusi i litwie.

Powrót do UE
Opuszczając kanał, postanowiliśmy spraw-
dzić sprawność naszej barki przy żegludze pod 

Część 2

Z Augustowa 
do Kowna 

Tekst i zdjęcia Stanisław iwiński

Mniej	więcej	półtora	kilometra	za	śluzą	Niemnowo	
kończy	się	Kanał	Augustowski	i	wypływa	się	na	
Niemen.	Stąd	do	Kowna	mieliśmy	jeszcze	grubo	
ponad	dwieście	kilometrów,	płynąc	cały	czas	
prawdziwie	dziką,	kręta,	na	długim	odcinku	zupełnie	
nieoznakowaną	rzeką...
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wujemy wskazania echosondy, jest bezpiecz-
nie – około 4 m. 

Nagle od lewego brzegu rusza w naszym 
kierunku motorówka. Z daleka widzimy na 
jej pokładzie ubranych w mundury pogra-
niczników. Orientujemy się, że dopłynę-
liśmy do granicy z Litwą, od ujścia kanału 
pokonaliśmy zaledwie kilka kilometrów. 
Czujne służby białoruskiego państwa muszą 
dbać o swoich gości. Eskortują nas od lewego 
(litewskiego) brzegu aż do przejścia granicz-
nego. W sumie jesteśmy nawet zadowoleni, 
bo nie musimy się martwić nawigacją, cały 
czas wskazują nam drogę. 

Samo przejście graniczne jest doskonale 
przygotowane do odprawy, nowe betonowe 
nadbrzeże i wygodny pomost świetnie uła-
twiają przybijanie. Odprawieni zostajemy 

błyskawicznie i po 5 minutach ruszamy już 
w kierunku lewego brzegu, stanowiącego 
jednocześnie granicę z UE.

Nie minął nawet kwadrans, gdy w krzakach 
na brzegu dostrzegliśmy samochód z włączo-
nym kogutem i syreną. Tym razem litewska 
straż graniczna wzywa nas do podpłynięcia. 
Ambitnie postanawiamy dobić do brzegu, 
czym wywołujemy małą panikę. Krzyczą, aby 
pokazać tylko paszport i płynąć dalej. Robimy 
jednak ładne podejście pod prąd i miękko lą-
dujemy na małej plaży. 

Zdziwieni żołnierze pytają, skąd i dokąd 
płyniemy, nie mogą wprost uwierzyć w na-
sze odpowiedzi. Rozmowa jest bardzo miła, 
tym bardziej że możemy ją prowadzić w na-
szym języku, którym się świetnie posługują. 
Gdy formalnościom stało się zadość, witają 

prąd, a przy okazji zorientować się, czy da się 
płynąć w kierunku Grodna. Niemen na tym 
odcinku jest oznakowany, a nawet pływają po 
nim statki wycieczkowe. Uruchomienie tego 
odcinka szlaku dla jachtów turystycznych jest 
możliwe j już dzisiaj. Rzeka jest szeroka, nurt 
dosyć bystry, a widoki wprost cudowne.

Ruszamy w górę rzeki na maksymalnych 
obrotach, ale od razu orientujemy się, że 
wystarczy cruisingowa prędkość przy 2600 
– 2800 obr./min. Rozwijamy szybkość do 8,5 
km/h, a więc wychodzi na to, że prąd musi 
mieć ponad 4 km/h. Swobodnie można pły-
nąć do Grodna. Zawracamy w kierunku Li-
twy, wszak na granicy musimy zameldować 
się przed 19.00. Nasza droga wodna wije się 
wśród wysokich i zalesionych pagórków, niby 
w głębokim wąwozie. Cały czas pilnie obser-
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nas w naszej europejskiej wspólnocie i życzą 
powodzenia w dalszym rejsie. Przed nami 
około 10 kilometrów do Druskiennik, miejsca 
pierwszego postoju na Litwie.

Nocleg w kurorcie
Jak bardzo pomocni okazali się płynący mo-
torówką pogranicznicy, przekonaliśmy się za-
raz po opuszczeniu Białorusi. Postanowiliśmy 
skrócić sobie drogę, omijając wyspę na rzece, 
wbrew nurtowi. Po chwili szorujemy po pia-
sku, echosonda piszczy wściekle, więc lekko 
przerażeni dajemy całą wstecz. Okazuje się, że 
mimo bardzo małego zanurzenia naszej barki 
(zaledwie 45 cm) są na rzece miejsca, których 
nie damy rady pokonać. Skończyło się na stra-
chu, ale trzeba naprawdę uważać. 

Po godzinie jazdy słyszymy z oddali hałaśliwą 
muzykę i głosy ludzkie. Nagle nad nami, na roz-
piętej pomiędzy brzegami stalowej linie, zjeż-
dża młoda dziewczyna. Zaskoczona naszym 
widokiem o mało nie zderza się z drzewem na 
końcu zjazdu. Dopływamy do Druskiennik, 
słynnego litewskiego kurortu położonego 
nad brzegiem Niemna. W mieście trwa piknik 
otwierający sezon turystyczny. Nastrój zaba-
wy, muzyka, mnóstwo turystów, w tym wielu 
z Polski. Przybijamy do zadbanego nadbrzeża, 
ale kompletnie pozbawionego infrastruktury 

dla żeglugi. Mogą tutaj za to dobijać duże jed-
nostki wycieczkowe. Na brzegu czeka już na 
nas Czesław Sokołowicz, właściciel litewskiej 
stoczni Armplast. Jest przyjacielem Benedyk-
ta Kozłowskiego, który udzielił mu pomocy 
przy rozkręcaniu interesu. Zainteresowany 
również możliwościami rozwoju turystyki 
wodnej na szlaku pomiędzy Polską, Białoru-
sią i Litwą będzie płynął z nami aż do Kowna. 
Jego znajomy dowozi nam jeszcze, na wszelki 
wypadek, kanister z benzyną (czeka nas jesz-
cze długa droga praktycznie bez możliwości 
tankowania) i ruszamy w miasto. 

Jest ono gwarne, ruchliwe, zadbane: wszę-
dzie powstały nowe hotele, restauracje i przede 
wszystkim obiekty zdrojowe. Widząc, ilu przy-
jeżdża turystów z Zachodu, wszyscy przewi-
dujemy nieuchronny i szybki wzrost kosztów 
pobytu w tym pięknym miejscu. Zakotwicza-
my w przytulnej litewskiej knajpce i oddajemy 
się smakowaniu tutejszych specjałów. Dzisiaj 
wszyscy postanowiliśmy spróbować placków 
ze świńskimi uszami. Palce lizać!

Późnym wieczorem wracamy szczęśliwi na 
pokład i układamy się do snu szczelnie wypeł-
niając wszystkie koje. Jesteśmy w komplecie, 
ale zupełnie nie ma problemu z miejscem 
i wygodą – suncamperek sprawdza się i pod 
tym względem.

Dobijamy do brzegu 
przy najważniejszym 
na Litwie skansenie 
w Rumšiškes. 
Zgromadzono tutaj 
obiekty związane 
z kulturą czterech 
głównych regionów 
kraju naszych sąsiadów. 
Obiekt naprawdę wart 
obejrzenia. 

n Niemen pod Grodnem to wyjątkowo malownicza rzeka. Szlak wodny jest dobrze oznakowany i już dziś mogą się po nim odbywać rejsy jachtami motorowymi
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Pierwsi po „Rakiecie”
Wcześnie rano robimy pobudkę i szykujemy 
się do długiej żeglugi. Chcemy dzisiaj pokonać 
większą część trasy do Kowna. Z pobieżnych 
obliczeń wynika, że czeka nas prawie 200 km! 
Wyruszamy z Druskiennik o godz. 8.15, żegna-
ni przez powątpiewającego w nasz rozsądek 
kapitana miejscowego statku wycieczkowego. 
Gdzie ci szaleńcy z Polski się pchają na kom-
pletnie nieznany i trudny szlak?! 

Na brzegu za miastem podziwiamy przez 
jakiś czas piękne dacze. Widać, że Litwa bo-
gaci się szybko. Jaki kontrast z siermiężną 

i biedną Białorusią. Domy jednak szybko 
znikają. Coraz to widzimy znaki o zakazie 
dobijania do plaży. Płyniemy przez rezer-
wat przyrody w Parku Narodowym Dzüki-
jos. Przed naszym dziobem leci czapla siwa, 
w pewnym momencie zauważamy na niebie 
majestatycznie krążącego orła. Rzeka wije się 
jak wąż, płynie raz na północ, raz na połu-
dnie, stąd taka różnica w odległości między 
jazdą szosą a płynięciem szlakiem wodnym 
z Augustowa do Kowna.

Po czterech godzinach zbliżamy się do 
miejscowości Merkine. Mamy w planach 

zwiedzanie ruin zamku Witolda z czasów 
krzyżackich. Mijamy most i przybijamy do 
prywatnej plaży. Ponieważ nie jesteśmy zbyt 
mile widziani, szukamy innej możliwości. Za-
uważamy 50 m wyżej małą zatoczkę z piasz-
czystą plażą, tuż koło kawałka betonowego 
nadbrzeża. Z uwagi na bystry nurt i licznie 
wystające kamienie nie bardzo nadaje się do 
dobijania, ale nasz jachcik ma płaskie dno 
i dwa wystające falszkile, ułatwiające bez-
pieczne dojście do takiego brzegu. 

Część załogi idzie zwiedzać ruiny, pozosta-
li robią dokumentację pod kątem przyszłej 
turystyki. Na brzegu odkrywamy ładnie za-
dbane pole biwakowe, trawa przystrzyżona, 
są śmietniki, stoliki, ławy i mały parking. 
Jednak dla przybywających od strony wody 
nie ma żadnych udogodnień.

W trakcie porannych ablucji stwierdzi-
liśmy, że zbiornik na wodę powinien być 
większy. Z bańkami ruszamy do pobliskiej 
studni i bunkrujemy niezbędny do życia płyn. 
W trakcie nalewania podchodzi sympatyczny 
mieszkaniec miasta. Dowiadujemy się, że je-
steśmy pierwszą większą jednostką, która tutaj 
przypłynęła od czasów „Rakiety” – słynnego 
wodolotu z czasów sowieckich! Zapewniamy 
go, że „od teraz” wróci ruch na rzece. Z powąt-
piewaniem, ale i nadzieją, kręci głową...

n Załoga w składzie (od le-
wej): Czesław Sokołowicz 
(płynął od Druskiennik do 
Kowna), Jacek Centkow-
ski – konstruktor jachtu, 
Benedykt Kozłowski 
– kapitan, Stanisław 
Iwiński – autor i Andrzej 
Żyliński – lekarz 

n Cisza, spokój i nieskażona przyroda, po prostu raj!

n Na szlaku nie brak wystających z wody głazów

n Rzeka wije się pośród zalesionych wzgórz, często zmieniając kierunek biegu, nurt jest bystry i niebezpieczny
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Słodkie życie
Koniec zwiedzania, mamy jeszcze kawał dro-
gi przed sobą. Jest piękna słoneczna pogoda, 
robi się coraz cieplej. Wolni od wachty rozkła-
damy się z doktorem Andrzejem na sunpadzie 
rozpostartym na dachu jachtu. Z głośników 
sączy się nastrojowy głos Leny Piękniewskiej: 
„Odchodząc zabierz mnie...”, przed naszymi 
oczami piękna, niczym nieskażona przyroda. 
Jesteśmy wolni od trosk codziennych i chyba 
poza zasięgiem psujących nastrój komórek. 
Po prostu żyć, nie umierać...

Czytanie rzeki
Jesteśmy zgraną załogą, więc nie wypada się 
ciągle byczyć. Wracam do rzeczywistości 
i siadam za sterem, teraz moja kolej. Mam 
w głowie cały czas przestrogi litewskiego kapi-
tana z Druskiennik o licznych głazach i skałach 
podwodnych. 

Staram się „czytać rzekę”. Zaczynam przy-
pominać sobie tę naukę z moich pierwszych 
lat uprawiania żeglarstwa. Zanim powstał 
Zalew Zegrzyński, uczyliśmy się pływać na 
nurcie wiślanym. Okazuje się, że wszystko 
zapadło mi tak mocno w pamięć, że nie mam 
żadnych problemów z właściwym dobiera-
niem szlaku. Potwierdza to echosonda, cały 
czas pokazując bezpieczną głębokość. Jestem 
z siebie dumny i szczęśliwy. Dodam jednak, że 
i pozostali członkowie załogi równie dobrze 
sprawdzają się za sterem.

Najdłuższy dzień na wodzie
Mija już 11. godzina tej niesamowitej żeglugi. 
Od 45 minut płyniemy oznakowanym bojami 
szlakiem. W pewnym momencie zbliżamy 
się do brzegu, aby zapytać, gdzie jesteśmy. 
Potwierdzają się nasz przypuszczenia, mi-
jamy Prienai. Niezły kawał pustego szlaku 
za nami, przed coraz więcej zabudowań. Na 
brzegu znowu liczne dacze, przy każdej z nich 
obowiązkowa bania. Gorzej z pomostami 
i możliwością dobijania, chyba brak tutaj 
miłośników turystyki wodnej. 

Jeszcze tylko dwie godziny i dopływamy do 
Birštonas. Jest już ciemno, ale dobrze widać 
oświetlone latarniami duże betonowe nad-
brzeże. Teren zadbany, jest nawet toi-toika, 
natomiast brak infrastruktury jachtowej. 
Zapisujemy w dzienniku pokładowym naszą 
dzisiejszą marszrutę: wychodzi ponad 180 ki-
lometrów! Po takim długim dniu zasypiamy 
kamiennym snem.

Ostatni etap
Odpływamy z Birštonas wcześnie rano. Przed 
nami ostatni odcinek trochę już leniwej rzeki 
i żegluga po kownieńskim morzu – sztucznym 
jeziorze powstałym ze spiętrzenia rzeki. Pogo-
da, niestety, zupełnie się zmieniła. Na szczęś-
cie deszcz przestaje padać, gdy wpływamy na 
zalew. Wieje jednak silny wiatr i wysoka fala 
nieźle nami kołysze. Robi się bardzo głęboko 
– czasami nawet ponad 15 metrów. 

Dobijamy do brzegu przy najważniejszym 
na Litwie skansenie w Rumšiškes. Zgroma-
dzono tutaj obiekty związane z kulturą 
czterech głównych regionów kraju naszych 
sąsiadów. Obiekt naprawdę wart obejrzenia. 
Aż szkoda, że mamy tak mało czasu! Musi-
my jednak ruszać do jachtklubu w Kownie, 
w którym czekają już na nas na kei.

Nasz rejs zakończyliśmy dokładnie o 14.20. 
Zgodnie z zapisem w dzienniku pokłado-
wym przebyliśmy od Augustowa około 360 
kilometrów! Po udzieleniu kilku wywiadów 
zainteresowanej naszym przybyciem prasie 
litewskiej, wyciągnęliśmy jacht na przybyły 
ze stoczni samochód ciężarowy i ruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu. Rejs dobiegł 
końca... Trochę szkoda.

Postscriptum
Zbliżając się do Kowna, czuliśmy pewien 
niedosyt. Snuliśmy plany kontynuowania 
naszej żeglugi dalej, aż do Kłajpedy. Gdy 
więc w kilka dni po powrocie zadzwonił nasz 
kapitan, Benedykt Kozłowski, z propozycją 
dokończenia całego szlaku (aż do Bałtyku), 
nie zastanawiałem się ani chwili. Ale o tym 
napiszę za miesiąc...

n W trakcie rejsu nie mieliśmy praktycznie żadnego problemu z przybijaniem do brzegu, do piaszczystych plaż
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SunCamper 30
d a n e  t e c h n i c z n e

długość 9,50 m
szerokość 2,98 m
zanurzenie 0,45 m
zbiornik wody 200 l
liczba koi 5
silnik Yanmar 21 KM
projekt Centkowski & Denert Design 
 Studio


