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Po dziewiczych rejsach Kanałem Augustowskim i Niemnem oraz przez Dzikie Pola
po Dnieprze przyszła pora na zupełnie odmienny akwen. W lipcu 2013 r. nasza
ekipa ruszyła do południowej Karelii w Finlandii. W marinie nad jeziorem Saimaa
czekał już SunCamper 30, nasz ulubiony środek transportu w letnich wyprawach
na wodne szlaki Europy.

SunCamperem
po południowej
Karelii
Tekst
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■■ W osłoniętych zatoczkach najlepiej sprawdzają się jachty mogące dobić wprost do brzegu

Zaraz po zakończeniu rejsu SunCamperem 30 po Dnieprze („Żagle” 11/2011) zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie zorganizować następny wypad na wodne szlaki. Benedykt Kozłowski, współwłaściciel stoczni
Balt-Yacht i producent jachtu, zaproponował zupełnie inny od naszych dotychczasowych wypraw kierunek. Właśnie jeden
ze sprzedanych jachtów pojechał do Finlandii, aby po jeziorze Saimaa wozić swego
rosyjskiego armatora. Rozpoczęła się korespondencja, która doprowadziła do zaproszenia nas przez sympatycznego właściciela jachtu Evgenija Gruzdiewa do Matry, na
eksplorację największego jeziora Finlandii.

D o K arelii
W słoneczny poranek 4 lipca wyruszyliśmy
samochodem z Augustowa w żelaznym składzie: Benedykt Kozłowski, Jacek Centkowski (projektant jachtu) i moja skromna osoba
(kronikarz wypraw i autor relacji z tychże
w „Żaglach”). Wieczorem, po przejechaniu około 700 km, dotarliśmy do Tallina na

prom do Helsinek. Skorzystaliśmy z ciekawej oferty linii promowej – w ramach przewozu przez Zatokę Fińską (niecałe 2 godziny) zapewniono nam również nocleg w kabinie do samego rana. Wyspani i wypoczęci
pokonaliśmy jeszcze 200 km i przed południem dotarliśmy do Matry.
Evgenij, wraz z żoną, czekał już na nas
w miejscowej marinie na pokładzie świetnie nam znanego SunCampera 30. Z przyjemnością przyjęliśmy propozycję gospodarzy, aby nasz rejs zacząć od zwiedzania
Matry i okolicy. Pikanterii sytuacji dodawał
fakt, że naszym przewodnikiem był Rosjanin, a miejsce to aż kipi od różnych historycznych wydarzeń związanych z ponurymi czasami prawie sześcioletniej batalii
pomiędzy Finlandią i Sowietami w trakcie
II wojny światowej. I choć Finowie w każdym centralnym punkcie miasta przypominają o swoich ofiarach, to jednak potrafili
się pogodzić z dominacją wielkiego i silnego sąsiada, a przede wszystkim wyciągnąć
z tego profity. Dochody regionu z turystyki
rosyjskiej osiągają dzisiaj ponad 2 mld euro. Specjalne autobusy dowożą z odległego
o około 130 km Petersburga (ponad 5 mln
mieszkańców) codziennie tłumy „zakupowiczów”, w sklepach i restauracjach dominuje język rosyjski, w marinach stoją
tysiące jachtów i łodzi pod banderą rosyjską, a budowane w okolicy apartamentowce zasiedlane są głównie przez obywateli
Federacji Rosyjskiej. Wszystko to bardzo
ciekawe i warte oddzielnej opowieści, ale
przyjechaliśmy tutaj, aby pływać i eksplorować ciekawy akwen. Po zrobieniu ostatnich zakupów jedziemy do portu i okrętujemy się na jachcie. Trochę tylko zaniepo-

koiła nas ilość różnych produktów, które
nasz serdeczny gospodarz przygotował na
raptem cztery dni pływania. Wystarczyłoby tego na przysłowiowy pułk wojska. Jeszcze tylko tankowanie w miejscowej stacji
paliw i możemy ruszyć w drogę.

F ińskie

mariny

„ polowe ”

Kiedy wypływamy z mariny, krajobraz zmienia się całkowicie. Zalesione i miejscami
wysokie brzegi tworzą wrażenie zupełnie
bezludnych. Zaskoczeniem dla nas jest również pogoda – gorąco, i zupełnie nie czujemy, że jesteśmy na dalekiej Północy naszego kontynentu. Co pewien czas spotykamy całkiem sporych rozmiarów jachty
żaglowe i motorowe. Pewnie niektóre dotarły tutaj przez morze i Kanał Saimaański, właściwie moglibyśmy bez problemu
przybyć tutaj z Polski wodą. Po niecałej godzinie wpływamy do cichej zatoczki, „parkujemy” na plaży, a w oczekiwaniu na obiadowego grilla korzystamy ze wspaniałej
kąpieli w ciepłych (ok. 22 st. C) i czystych
wodach jeziora. Pod wieczór płyniemy dalej, naszym celem jest wyspa Satamosaari. W uroczej zatoczce jest zbudowanych
kilka pomostów, a po jej drugiej stronie
widać zakotwiczony specjalny pływający
zbiornik do wypompowywania czarnej wody. Za pomocą ręcznej pompy każdy może
tutaj zrzucić swoje ścieki samoobsługowo
i bezpłatnie. Żenia objaśnia nam wszystkie podstawowe zasady użytkowania i zachowywania się w takich miejscach. Duże wrażenie robi na nas czystość i porządek, o który dbają przede wszystkim sami
turyści. Oprócz wspomnianego zbiornika
na nieczystości mają na brzegu wszystko,
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■■Na największym jeziorze Finlandii rozrzucone jest ponad 14 tysięcy wysp, z najpiękniejszymi zatoczkami i miejscami do cumowania i biwakowania...
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■■Sławojki, miejsce do grillowania i fińska sauna to standardowe wyposażenie polowych marin

■■ Nasz podstawowy sprzęt do gotowania

co potrzebne na biwaku. Są więc przygotowane specjalne miejsca do grillowania
i gotowania, pobudowane toalety przypominające nasze sławojki i oczywiście to, co
najważniejsze dla Finów – sauna. W niewielkim drewnianym domku są dwa pomieszczenia ze specjalnymi piecami opalanymi
drewnem. W jednym można odpoczywać,
w drugim pocić się w saunie. W stosach ułożone jest drewno, które wystarczy porąbać
siekierą lub piłą (na miejscu do dyspozycji).
Sauna to jedyna płatna rzecz, korzystający z niej wrzuca po prostu 10 euro do skarbonki tuż przy wejściu. Obok są oczywiście
przygotowane pojemniki na segregowane
odpady, nie ma natomiast możliwości podłączenia do prądu i wody. I jakoś nikt z tego powodu nie narzeka. Żadnej zewnętrznej obsługi, tutaj każdy dba o czystość we
własnym zakresie, to podstawowa reguła
zachowania się na szlaku. W małych porcikach wszystko zrobione jest bez ingerencji w środowisko naturalne.

jąco podziwiamy śliczne, kolorowe domki,
z zazdrością patrząc na tysiące łodzi żaglowych i motorowych przycumowanych do
własnych pomostów.
Nasz dzisiejszy cel to wyspa Hietasaari, do
którego mamy kilka godzin płynięcia. Około 15.00 wpływamy do jednego z dwóch
porcików na wyspie. Wyspa ma oryginalny
kształt dwóch podkówek złączonych grzbietami, w każdej naturalnie osłoniętej zatoczce można cumować i biwakować w takich samych standardowych warunkach, jakie mieliśmy poprzedniej nocy. Najpierw czyścimy
zbiornik czarnej wody, a potem relaksujemy
się w saunie i wspaniałej czystej wodzie jeziora. Wokół nas wiele różnych jachtów i to nawet dużych. Jest nawet 50-stopowa Princessa. Na koniec znów długa biesiada przy obowiązkowym grillu i... niestety, wdajemy się
w niepotrzebną dyskusję polityczną. Pewnie
dużo jeszcze wody upłynie, zanim wyjaśnimy
sobie wszystkie nabrzmiałe sprawy historyczne i zrozumiemy się wzajemnie. Na szczęście

Siedząc wieczorem przy solidnej porcji
mięsiw z grilla, dyskutujemy zawzięcie,
dlaczego tak proste rozwiązania sprawdzają się w Finlandii, a nie u nas. Widać jest
to tzw. kwadratura koła... i czas iść spać.

W

archipelagu

Wprost trudno uwierzyć, ale na tym największym jeziorze Finlandii rozrzuconych
jest ponad 14 tysięcy wysp! Większość to
oczywiście małe i niezagospodarowane wyniesienia, ale jest też wiele wysepek zupełnie sporych rozmiarów, na które prowadzą
mosty lub groble, gdzie pobudowano domy zarówno zamieszkałe przez cały rok,
jak i tylko od czasu do czasu. W statystykach podaje się, że w Finlandii każda rodzina ma własne lokum wakacyjne, głównie
nad wodą. W związku z tym każda z nich
musi dysponować również jakąś łódką, bez
której nie można się obyć w takim miejscu.
Płynąc wzdłuż brzegów, wąskimi przesmykami i kanałami po archipelagu, nieusta-
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■■Cumujemy w jednej z dwóch urokliwych i wygodnych zatoczek podków na wyspie Hietasaari

wszyscy jesteśmy przede wszystkim żeglarzami i ucinamy rozmowy na trudne tematy. W końcu jesteśmy tu, aby wypoczywać,
cieszyć się przyrodą i wspaniałym nastrojem
chwili w miłym towarzystwie.

W

stolicy regionu

Rano szybko zbieramy się do drogi. Czeka
nas dzisiaj sporo kilometrów do przepłynięcia. W programie mamy zwiedzanie stolicy
regionu Lappeenranty (ok. 60 tys. mieszkańców). Po drodze mija nas kilka zupełnie dużych statków, tak na oko jakieś 6 – 8 tys. ton,
wypływających na jezioro z Kanału Saimaańskiego, którego wylot jest tuż obok. Zaraz
jednak porzucamy zatłoczony szlak i wpływamy w wąskie przepusty między wyspami, które prowadzą nas bocznymi trasami
do miasta. Tłumy turystów, jak się później
okazuje głównie oczywiście rosyjskich, korzystają z licznych rozrywek rozrzuconych
wzdłuż długiej kei. W marinie, przy w pełni wyposażonych nadbrzeżach, stoi kilkaset

różnej wielkości jachtów i łodzi. Dla gości
przygotowano specjalny kawałek pomostów
i boi najbliżej miasta. Można tutaj stanąć na
kilka godzin i bezpłatnie korzystać z wszystkich udogodnień. Ruszamy więc zwiedzać,
a naszym wspaniałym przewodnikiem jest
nieoceniony Żenia. Zadziwiające, jak fantastycznie zadomowił się tutaj, poznał wszystko, łącznie z najnowszą historią (w tym wypadku wcale nie zakłamaną), i może teraz
podzielić się tym z nami. Chyba więcej dowiedziałem się o Finlandii od Żeni w tym
krótkim czasie niż podczas wszystkich poprzednich moich eskapad. Miasto bardzo
ucierpiało w czasie II wojny światowej, będąc miastem praktycznie frontowym, ale
dzisiaj żyje przyszłością, a turyści przynoszą więcej nawet niż podstawa tutejszej gospodarki – przemysł drzewny.

D roga

powrotna

Po kilkugodzinnym postoju w Lappeenrancie ruszamy z powrotem. Po drodze Żenia

Finlandia

Helsinki

To właściwie kompleks kilku jezior położonych w południowej Karelii. Akwen uchodzi za czwarte co do wielkości jezioro Europy. Region pojezierza powstał wskutek
stopienia grubego lodowca podczas ostatniego zlodowacenia. System wodny połączony jest z Zatoką Fińską Kanałem Saimaańskim o długości 42,5 km, kończącym się
w okolicach rosyjskiego portu Vyborg i pozwala pływać statkom z Bałtyku aż do Kuopio na północy Finlandii.
powierzchnia łączna
4400 km2
(40 x więcej niż Śniardwy!)
linia brzegowa
14 850 km
(najdłuższa na świecie linia brzegowa jeziora!)
liczba wysp
ponad 14 tysięcy
głębokość maksymalna 
84 m
głębokość średnia
17 m

prowadzi nasz jacht do kolejnej urokliwej
zatoczki jednej z tysięcy wysp archipelagu, gdzie spędzamy ostatnią noc.
Rano po śniadaniu i wspaniałej kąpieli
w jeziorze – gdy już mamy ruszyć do domu – przypływa motorówka z ekipą miejscowej telewizji. Przygotowują promocyjny materiał pod kątem turystów zza miedzy. Ku ich zaskoczeniu natykają się na
nas, Polaków, co oczywiście skrzętnie wykorzystują, męcząc nas licznymi pytaniami. Nam robią przyjemność, długo zwiedzając i podziwiając naszego SunCampera. Szczególną satysfakcję mają Jacek
Centkowski i Benedykt Kozłowski, autor
i producent łodzi.
Następnego dnia z przykrością pożegnaliśmy naszych wspaniałych gospodarzy, zapraszając ich do Polski i życząc sobie wzajemnie wiele wspólnych rejsów. Wieczorem
dojechaliśmy do Augustowa pełni nowych
wrażeń i planów następnych wypraw, oczywiście naszym wspaniałym jachtem.
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