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Dnieprem
przez Dzikie Pola
Tekst i zdjęcia

Stanisław Iwiński

Gdy skończyliśmy ubiegłoroczny rejs SunCamperem z Augustowa do Kłajpedy,
zaczęliśmy się zastanawiać nad nową trasą. Wyprawa po dzikim Niemnie
rozbudziła w nas tęsknotę za podobnym szlakiem i nasze myśli kierowaliśmy
na wschód, na Dniepr, przyciągający nieodpartym urokiem naszych przodków.
To, co znaliśmy tylko z barwnych opisów Sienkiewiczowskiego
„Ogniem i mieczem”, leży wszak nie tak daleko od nas...
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Pokonanie całej trasy (około 800 km) było raczej niemożliwe do zrealizowania. Ostatecznie stanęło na odcinku od Nowej Kachowki
do Zaporoża, czyli mniej więcej 260 km, ale za
to dokładnie przez sam środek Dzikich Pól,
tak ciekawie opisanych przez naszego noblistę. Takie ograniczenie rejsu wynikło z prozaicznej sprawy: zarejestrowanie jednostki
pływającej na Ukrainie nie jest sprawą prostą
i szybką. Miejscowa biurokracja może prowadzić taką procedurę nawet i 10 miesięcy! A my
narzekamy na nasze urzędy... Wreszcie 20 lipca
2011 r. wsiedliśmy do samolotu lecącego prosto do Odessy w składzie trochę zmienionym
w stosunku do tego z poprzedniej wyprawy.
Wyżej wspomniany Benedykt Kozłowski,
przedstawiciel redakcji, czyli ja, i w miejsce
konstruktora Jacka Centkowskiego, któremu w ostatniej chwili sprawy zawodowo-prywatne skomplikowały plany, dołączył do
nas Andrzej Salamonowicz, właściciel jednej
z firm kooperujących z Balt-Yachtem.
Najpierw były przygody z uszkodzonym
samolotem, potem niezapomniana jazda
samochodem (270 km w ponad 8 godzin!)
i wreszcie po północy dotarliśmy porządnie
zmęczeni do miejsca startu.

Pierwsze zaskoczenie

Początkowy pomysł, jak się szybko okazało
zupełnie nierealny, zakładał wyprawę z Polski Bugiem, potem kanałem Bug – Dniepr
przez Białoruś i dalej aż do Kijowa.
Okazja znowu nadarzyła się na Targach
„Wiatr i Woda” w Warszawie. Na stoisku Balt-Yachtu pojawił się ukraiński kupiec Aleksandr
Goron – właściciel firmy Inter Parus, który postanowił kupić SunCampera 30 i spróbować
uruchomić czartery po Dnieprze. Nie dał się
długo namawiać Benedyktowi Kozłowskiemu, współwłaścicielowi Balt-Yachtu i głównemu pomysłodawcy naszych wypraw i ochoczo
przystał do rejsowej kompanii.

Niełatwe przygotowania

Pierwszy plan rejsu zakładał przepłynięcie od
Chersonu do Kijowa, ale szybko musieliśmy
zweryfikować ten odrobinę szalony pomysł.

Nasze zaskoczenie po przybyciu było całkowite! Ukraiński gospodarz czekał na nas
cierpliwie w nowiutkiej marinie, jakiej nie
powstydziłoby się Monte Carlo. Przygotowano dla nas luksusowe pokoje w eleganckim hotelu. Na razie marzyliśmy jedynie
o spaniu, odkładając poznanie portu i okolicy na następny dzień.
Nasz klub nazywa się Maxim Yachts Club.
Został zaprojektowany i wybudowany przez
miejscowego przedsiębiorcę i architekta. Nie
brak w nim niczego: luksusowy hotel i restauracja, korty tenisowe, stacja paliwowa dla
jachtów, doskonała infrastruktura portowa,
wspaniała tradycyjna „bania” z bezpośrednim
zejściem do kryształowo czystego zimnego
potoku i wreszcie – kompletne zaskoczenie!
– przepiękna maleńka... cerkiew.
Zabrakło tylko jachtów – nasz SunCamper
był praktycznie jedyną cumującą w marinie
jednostką pływającą. Jak zapewnił nas przemiły właściciel – od czegoś trzeba zacząć,
a jachty już wkrótce będą masowo cumować
w tym pięknym porcie. Kto wie, czy nie znajdzie się tutaj kilka suncamperów. Przedsiębiorstwo budowlane przynosi duże dochody,
ale hobby właściciela to żeglowanie i myśli on
o uruchomieniu flotylli czarterowej.
I tak zeszło nam pół dnia na rozmowach,
które być może zaowocują otwarciem nowych szlaków dla naszych wodniaków.

Na rozgrzewkę – wokół
Nowej Kachowki

Na pierwszy dzień zaplanowaliśmy na rozgrzewkę poznanie najbliższej okolicy poniżej tamy w Nowej Kachowce. Poznajemy kolejnego uczestnika naszej wyprawy, Siergieja
Zanudko, przyjaciela Saszy. To doświadczony żeglarz i marynarz wojskowy. Brał
udział w moskiewskich igrzyskach olimpijskich w 1980 r. w składzie załogi radzieckiej
470-tki. Był też niedawno na żeglarskiej
spartakiadzie wojskowej w Węgorzewie.
Sierioża będzie naszym skiperem.
Najpierw ruszamy do miasta po zakupy
aprowizacyjne. Zamawiamy taksówkę i za
niecałe 10 złotych jedziemy do dużego supermarketu. Zaopatrzenie nie gorsze niż u nas,
a ceny zbliżone do naszych. Na położonym
w pobliżu targu kupujemy jeszcze świeże
warzywa i owoce, w tym olbrzymiego prawie
10-kilogramowego arbuza. Tak słodkiego
i soczystego u nas się nie trafi...
Objuczeni jedzeniem i piciem wracamy
na nasz jachcik i ruszamy na wodę. Przed
nami cały system wysepek poprzecinanych
kanałami. Aby je tylko opłynąć dookoła,
trzeba przepłynąć ponad 45 km. Jachtów na
wodzie prawie nie widać, za to sporo małych łódek rybackich na wiosła lub dziwnych
konstrukcji napędzanych starymi silnikami
z minionej epoki. Widać, że ryb tu nie brakuje i dzisiaj, choć pewnie nie jest ich tyle,
jak w czasach opisywanych przez Sienkiewicza, kiedy to zdychały ponoć z braku tlenu
i miejsca w wodzie....
Sierioża zarzuca wędkę i w kilka minut
ma kilkanaście ładnych karpi. Nikt z nas nie
kwapi się jednak do oprawiania, więc wracają
żywe do wody. Spróbujemy ich smaku wieczorem w restauracji – będzie także sandacz,
może sum lub inna wyborna rybka.
Tymczasem podziwiamy wspaniałą przyrodę, zapomniane na brzegu sioła, wyglądające jak przed wiekami i tylko niezliczone
linie energetyczne przypominają o współczesności. To ślady leninowskiej elektryfikacji miast i wsi. Jej efektem jest również
system sześciu zapór oraz sztucznych jezior,
wielkich jak morze, ciągnących się od Kijowa
do Nowej Kachowki. Z jednej strony uregulowano olbrzymią rzekę, z drugiej – bezpowrotnie zniszczono niezwykle piękny
i dziki krajobraz, łącznie z fantastycznymi
porohami w okolicach dzisiejszego Zaporoża. Dzięki jednak ujarzmieniu potężnej rzeki
można dzisiaj pływać jachtami o całkowitej
wysokości do 18 m od Morza Czarnego aż
do samego Kijowa!
Po kilku godzinach udaje nam się jedynie
opłynąć rzeczny archipelag, na zapoznanie
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n W luksusowej i doskonale wyposażonej marinie w Nowej Kachowce brakuje tylko jednego... jachtów

n Ozdobą portu jest śliczna jak cukierek cerkiewka

się dokładne z jego ciekawym wnętrzem brakuje czasu. Zapada już zmierzch, a i naszym
celem jest szlak w górę rzeki, przez słynne
Dzikie Pola.
Sasza usiłuje nas namówić na kolejną noc
w apartamentach hotelowych, ale się nie dajemy. W końcu nie po to przyjechaliśmy, by
pławić się w luksusie, ale by przeżyć kolejną
przygodę na naszym niezawodnym suncamperku. Załoga idzie spać do koi, a ja zagłębiam
się w lekturze „Ogniem i mieczem”. Chcę
przeżyć jeszcze raz przygody bohaterów
sienkiewiczowskiej powieści, tym razem
jednak patrząc z bliska na te same krajobrazy, czując niepowtarzalny urok ówczesnych
wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.

inne jednostki. Przez cały dzień spotkaliśmy
zaledwie kilka statków transportowych, jeden
jacht motorowy i jeden duży cruiser, ponad
80-metrowy statek pasażerski kursujący między Odessą lub Krymem i Kijowem.
Robi się coraz goręcej, nasz termometr
we wnętrzu zatrzymał się na końcu skali
– 45oC! Na niebie kłębią się czarne chmury,
chyba dopadnie nas burza. Gwałtowność,
z jaką zaatakowała, lekko nas zaniepokoiła.
Po sześciu godzinach spokojnego, słonecznego rejsu około 15 rozpętało się na wodzie
prawdziwe piekło. Pioruny waliły z nieba
wokół naszego jachciku bardzo blisko.

nie wyższych kosztach obowiązujących
obcokrajowców. My płacimy jedynie 257
hrywien.
Po godzinie możemy wreszcie opuścić śluzę i ruszyć na rzekę. Przez pierwszą połowę
dnia czeka nas rzeka o szerokości 3 – 4 km.
Potem wpłyniemy na rozlewisko, które
w najwęższym miejscu ma 9 km! Pokonanie
jego prawie 100 km długości zajmie nam część
pierwszego i większość drugiego dnia.
Ruch na rzece niewielki. Tor wodny jest
oznaczony, ale brak jakichkolwiek charakterystycznych punktów orientacyjnych na brzegu. Płyniemy środkiem nurtu, z rzadka mijając

Etap I – do Nikipola

Mamy dzisiaj do pokonania śluzę, a potem
prawie 140 km do Nikipola. Wstajemy o 6.00
rano, na 7.00 mamy przewidziane śluzowanie. Jeżeli przypłyniemy później, możemy
mieć kłopot z przedostaniem się na drugą
stronę zapory. Rzeczywistość weryfikuje
zakazy i nakazy władzy. Czekamy godzinę
przed śluzą, aby do niej wpłynąć. Najpierw
musi zostać przeprawiony jacht płynący
w dół rzeki. Nikt nie będzie tutaj dla jednej
łódki spuszczał tyle wody. Śluza jest potężna,
jednokomorowa o wysokości 18 m!
Wreszcie otwierają się wrota i wpływamy
niczym w głęboki jar. Samo śluzowanie trwa
dosłownie kilka minut, gorzej z biurokratyczną odprawą – niczym kiedyś na przejściu
granicznym pomiędzy RFN i NRD. Gdyby
nie obecność ukraińskiej załogi, nie wiem
czy udałoby się nam załatwić wszystkie
formalności. Nie mówiąc już o wielokrot50
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n Zegar z minionej epoki wciąż chodzi...

n Na szlaku spotykamy nieliczne jednostki, choć mogą tędy pływać jachty żaglowe o wysokości do 18 m

W pewnym momencie Sierioża wypuścił
ster z ręki i z nietęgą miną zaczął mówić
o dziwnym mrowieniu po plecach. Wieje
już dobrze około 7B, ale na szczęście idziemy dokładnie pod wiatr, sztormujemy. Fale
zalewają pokład, nic nie widać na zewnątrz,
jedynie na horyzoncie po drugiej stronie
rozlewiska pojawiają się przejaśnienia.
Walka z żywiołem trwała ponad 2 godziny
i tak szybko, jak przyszła, tak samo szybko się
skończyła. Na koniec skiper pieszczotliwie
poklepał SunCampera – „gieroj łodka”. Chyba
lepszego komplementu z ust marynarza floty
wojennej nie można się było spodziewać.

Równo z zapadającym zmrokiem o 20.30
wpływamy do mariny w Nikipolu. Tym razem zaskoczenie w drugą stronę – nasz porcik przeniósł nas znowu do innej epoki...

W sercu Dzikich Pól

Nikipol to nieduże przemysłowe miasto
(około 70 tys.) leżące na zachodnim brzegu
Dniepru. Gdyby nie historyczne położenie
w miejscu, gdzie bohater narodowy Ukrainy
– Bohdan Chmielnicki – został obrany hetmanem kozackim, nie byłby wart większej
uwagi. Jest tutaj jednak tylko jedno z dwóch
miejsc, gdzie można zacumować w jako

n Miła pracownica śluzy dba o to, aby nikt nie uchybił administracyjnym przepisom

takich warunkach na całej trasie z Nowej
Kachowki do Zaporoża.
Port został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku i od tego czasu nic praktycznie
w nim nie zmieniono. Dostępna woda i elektryczność na kei, ale tragicznie jest z toaletami i WC. Widać jednak oznaki powolnych
zmian. Już teraz można tuż za płotem mariny
zjeść pyszny niedrogi obiad lub kolację. Zapiekany w gorczycy z miodem na patelni sum
z Dniepru smakował wybornie.
Upał nie zelżał nawet w nocy, o spaniu
trudno mówić, pogrążam się więc w lekturze.
Sienkiewiczowskie opisy szybko przenoszą
mnie w burzliwe czasy opowieści...
Rano ruszamy do starego centrum. Podczas naszej wyprawy chcemy też zobaczyć coś
na lądzie. Widoki w tej części miasta przypominają mi znane obrazki z książek do nauki
języka rosyjskiego w latach 50. Samochody
i autobusy, stan nawierzchni i domów woła
o pomstę do nieba. Ciekawy secesyjny budynek, w którym jeszcze niedawno było muzeum Bohdana Chmielnickiego, straszy wybitymi szybami i kompletną dewastacją...
Za to sam pomnik hetmana w doskonałym stanie góruje nad wszystkim. Chyba
trochę wstydzi się za rodaków... Próbujemy
jeszcze obejrzeć widziane od strony wody
place budów nad wodą, ale wysokie płoty
i uzbrojona ochrona nie dają nam szans podejrzenia zakresu robót. Jak mówi Sasza,
będą zapewne kolejne prywatne, zamknięte
mariny jedynie dla bogaczy.
Innych śladów naszej wspólnej historii zupełnie nie widać. Stwierdziliśmy jedynie, że
polski noblista trochę się pomylił, umiejscawiając wybory kozackiego hetmana w Siczy
51
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Odkładam książkę, a pobudzona
sienkiewiczowskim opisem zaczyna mocno
działać wyobraźnia. Słyszę wrzaski pijanej
tłuszczy na majdanie, szczęk szabel,
wystrzały z samopałów... Jesteśmy w Nikipolu,
w połowie naszego rejsu przez Dzikie Pola,
dokładnie w miejscu, w którym będący
w niewoli Jan Skrzetuski przyglądał się obraniu
Bohdana Chmielnickiego kozackim hetmanem.
n Pomnik Bohdana Chmielnickiego w centrum Nikipola

Bazawłuczańskiej. Faktycznie w 1648 r. nie
istniała już od 18 lat, a wyboru dokonano
w Siczy Mikityńskiej, w miejscu, gdzie dzisiaj położony jest właśnie Nikipol. Ale to mi
zupełnie nie przeszkadza...

Do mety w Zaporożu

Zjadamy pyszne żeglarskie śniadanie i ruszamy do celu naszej podróży – do Zaporoża.
W nikipolskiej marinie stoi trochę jachtów
żaglowych i małych motorówek. Podobno
30 lat temu roiło się tutaj od carterów i conradów, które masowo wysyłaliśmy do byłego
ZSRR. Do naszych czasów przetrwało ich
niewiele, ale może warto pomyśleć o odświeżeniu tego kierunku eksportu. Cały
czas cieszymy się w tym kraju doskonałą
renomą szkutniczą.
Początkowo płyniemy wzdłuż brzegu.
Piaszczyste plaże, restauracje i bary najszybciej przystosowały się do nowych czasów. To
takie naddniestrzańskie Miami...
Szybko jednak skręcamy na tor wodny.
W oddali na drugim brzegu majaczą olbrzymie silosy elektrowni atomowej – chyba nie
mamy ochoty bliżej podpływać, i to mimo
52
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że zbudowano tam podobno lepszą marinę
niż ta, którą widzieliśmy w Nikipolu.
Jesteśmy w najwęższym miejscu Kachowskiego Morza – „raptem” 9 km. Od tego miejsca rozszerza się do ponad 30 km, drugiego
brzegu nie widać. Z nieba leje się żar, wieje
słabiutko, po wczorajszej burzy nie ma śladu.
Znowu ruch minimalny, naszymi jedynymi
towarzyszami podróży są ptaki. Szczególnie
dużo czarnych kormoranów, widać, czego
dokonują na jednej z wysp – wygląda jak po
kataklizmie. Największy kłopot sprawiają
sieci rybackie, które bez żadnych oporów
miejscowi rybacy rozstawiają w poprzek
farwateru. Mamy na szczęście płaskie dno
i niewielkie zanurzenie, więc nic nam nie
grozi, ale dużym jachtem żaglowym trzeba
bardzo uważać.
Ostatnie dwie godziny rejsu prowadzą
przez zwężający się do zapory szlak wodny. Z oddali widać przemysłową zabudowę
miasta. Liczące około 800 tysięcy mieszkańców Zaporoże jest ważnym ośrodkiem
gospodarczym.
Naszym pierwszym celem jest świeżo
wybudowana marina Corsair Yacht Club

– przedsięwzięcie, w którym duży udział ma
Sasza. Na brzegu są już zamieszkałe luksusowe apartamenty z dojściem do wody, kończony jest hotel i kapitanat portu, w ciągu
kilku tygodni będą postawione sprowadzane z Finlandii pływające pontony. Jeszcze
w tym sezonie wspaniała marina służyć będzie wszystkim chętnym żeglarskiej przygody. Tutaj też powstanie w przyszłości baza
czarterowa dla barek, która ma zapoczątkować usługi od wynajmu SunCampera.
Jeszcze parę minut i dopływamy do ostatecznego celu podróży. Wpływamy w jedną
z odnóg, w której usytuowany był kiedyś
port rzeczny, a dzisiaj przebudowywany jest
na mariny jachtowe. W samym końcu działa
Elitsport Yacht Club, miejsce naszego cumowania. Jest tutaj zadbany i chroniony teren
z długą keją i kilkoma pomostami, z pełną
infrastrukturą. Nowe, czyste toalety, woda,
prąd, stacja benzynowa, ochrona, bar i miejsce do grillowania w pełni nas zadowalają.
Można również wypożyczyć motorówkę
lub skuter wodny.
Czujemy pewien niedosyt żeglugi, ale
mamy w planie na jutro opłynięcie wyspy
Żagle | www.zagle.com.pl
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n Zrekonstruowana sicz na Chortycy, kolebka państwa kozackiego

n Obok zapory w Zaporożu wystają nieliczne resztki skał słynnych dnieprzańskich porohów

n Już wkrótce z tej pięknej mariny ruszać będą w czarter barki, jachty żaglowe i motorowe

n Prywatne nadbrzeża czasem szokują swoim stylem

Chortycy, kolejnego miejsca związanego
z naszą wspólną historią.

dę dobry kontakt. Nie może być inaczej,
wszak wszyscy jesteśmy doświadczonymi
żeglarzami i potrafimy się porozumieć.
Okazuje się nawet, że różnice językowe
nie sprawiają kłopotów – nasze mowy są
bardzo do siebie podobne.

W kolebce kozactwa

Chortyca to największa wyspa na Dnieprze
i jednocześnie jeden z najważniejszych symboli narodowych Ukrainy. To na niej właśnie
kniaź Dymitr Wiśniowiecki w 1553 r. założył pierwszą sicz (ośrodek administracyjny
i wojskowy kozaków zaporoskich), czyli
zalążek organizacyjny państwa kozackiego.
Jest na niej muzeum historii kozaczyzny, zrekonstruowana sicz, stylowe restauracje, parki i ośrodki wypoczynkowe. Bardzo ważne
centrum kulturalno-historyczne.
Najpierw, kontynuując pływanie, chcemy
jednak poznać to miejsce od strony wody.
Płyniemy w kierunku zapory, jej potęga robi
niesamowicie wrażenie. Jest tutaj największa
elektrownia wodna, ale jednocześnie zniszczono jeden z siedmiu cudów Ukrainy. Wspomniane już przeze mnie porohy są dzisiaj 50 m
pod wodą! Możemy jedynie zobaczyć nieliczne
fragmenty wystających z wody największych
skał oraz najwyższych partii skalistego brzegu. Zbliżamy się do tamy, nurt coraz bardziej

rwący, bez mocnego silnika raczej nie można
się tutaj zapuszczać. Szlak wodny prowadzi
z innej strony nurtu, a sama przeprawa przyprawia o zawrót głowy. Różnica poziomów
w jednokomorowej śluzie wynosi 36 m!
Udajemy się w stronę starego koryta
wokół Chortycy. Widoki fantastyczne
– płyniemy głębokim kanionem pomiędzy
stromymi skałami. Miasto znikło zupełnie,
schowane za wysokim brzegiem. Wyspa
ma 12 km długości i około 3 km szerokości.
Liczne piaszczyste zatoczki wyłaniające się
nagle za kolejnym zakrętem kanionu służą
mieszkańcom do wypoczynku. Jest tak gorąco, że musimy i my skorzystać z kąpieli.
Woda czysta i ciepła, można tak siedzieć
w wodzie bez końca...
Dopiero późnym wieczorem wracamy do
mariny, na dzisiaj przewidziany jest jeszcze
wieczór pożegnalny z kozackim grillem
i biesiadowaniem. Sasza z Sieriożą są tym razem gospodarzami. Korzystamy z odrobinę
niższej temperatury wieczornej i siedzimy
razem prawie do białego rana. Pomimo zaledwie kilku dni wspólnej żeglugi zaprzyjaźniliśmy się i nawiązaliśmy ze sobą napraw-

Koniec przygody

Następnego dnia zwiedziliśmy Chortycę od
strony lądu. W muzeum historii z nostalgią
oglądaliśmy eksponaty bliskie zarówno gospodarzom, jak i nam, w ludowej restauracji smakowaliśmy wspólnych dla naszych
kultur potraw.
Naszą ukraińską przygodę zakończyliśmy
jazdą samochodem i przelotem samolotem.
Z Zaporoża pojechaliśmy samochodem do
Dniepropietrowska, gdzie kiedyś stała słynna twierdza Kudak, tak skutecznie broniąca
wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, skąd
samolotem polecieliśmy do Kijowa na wyścigi wodnej Formuły F1H2O.
Mamy nadzieję wrócić tutaj jeszcze kiedyś i przepłynąć cały Dniepr, aż do końca
– szlakiem bohaterów „Ogniem i mieczem”.
Naprawdę warto!
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