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Śródlądzie

n Prawie cała załoga i jej
jacht – SunCamper 30

Część 1

Z Augustowa
do Kowna

Po raz pierwszy po wojnie szlak wodny z Augustowa
do Kowna przepłynął duży jacht motorowy,
10-metrowy SunCamper 30. W załodze jachtu
znalazł się przedstawiciel redakcji „Żagli”.
Przedstawiamy relację z pierwszego odcinka
tej wyprawy – Kanału Augustowskiego
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Tekst i zdjęcia Stanisław Iwiński

n Oryginalna konstrukcja dobrze zachowanej śluzy
Swoboda. Woda przed nią pokryta jest grubym, białym
kożuchem – to tylko efekt kwitnienia sosen

Jest 28 maja 2010 roku, dokładnie godzina
10.00. Od pomostu augustowskiego klubu
Szekla odbija SunCamper 30 – osobowa barka do rekreacyjnego pływania, wyprodukowana w miejscowej stoczni Balt-Yacht. Na
brzegu zamieszanie – kłębią się miejscowi
żeglarze, przypadkowi turyści, jest i ekipa
oddziału TVP, która realizuje materiał dla
Wiadomości. Załoga szykuje się do historycznego przejścia Kanału Augustowskiego
i rzeki Niemen. Po raz pierwszy po II wojnie światowej duża jednostka motorowa
ma pokonać całą trasę od Augustowa do
Kowna. Cel jest prosty: udowodnić, że jeden
z najpiękniejszych i najciekawszych szlaków
wodnych w Europie jest gotów do przyjęcia
turystyki wodnej na całej długości...

Narodziny pomysłu

Ojcem rejsu był Benedykt Kozłowski,
współwłaściciel stoczni Balt-Yacht. Pochodzeniem związany z regionem, a życiem zawodowym z produkcją jachtową – marzył
o uruchomieniu szlaku, który przyciągałby
rzesze ludzi zamiłowanych w pływaniu barkami – najbardziej dziś dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki wodnej. Jako że
jest on człowiekiem czynu, zabrał się do tego
w sposób profesjonalny: postanowił zbudować właściwą jednostkę, zaangażować do
logistyki przedsięwzięcia odpowiednich
ludzi i wreszcie skompletować dobrą załogę.
Konstrukcję barki nazwanej SunCamper 30
opracował Jacek Centkowski, a na marcowych Targach „Wiatr i Woda” zdobyła ona

nagrodę Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych.
Organizacji wyprawy podjęła się augustowska firma turystyczna P.T. „Szot” (podziękowania dla pani Agnieszki Zyzało),
która wraz z białoruską Niemnowo Tur
Siergieja Kaledy wywiązała się z zadania na
przysłowiową szóstkę.
Do uczestnictwa w rejsie Benedykt Kozłowski zaprosił konstruktora, zaprzyjaźnionego lekarza i doświadczonego motorowodniaka Andrzeja Żylińskiego oraz przedstawiciela redakcji „Żagli”. Nie muszę nadmieniać,
że wszyscy ochoczo zgodziliśmy się na udział
w tej fascynującej przygodzie! W ciągu niecałych dwóch miesięcy wszystko zostało
zapięte na ostatni guzik i w pochmurny
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n W Przewięzi śluzowy, jak przed dwustu laty, do otwierania ciężkich drewnianych wrót używa tylko siły mięśni i specjalnych drewnianych drągów

piątkowy poranek jacht wyruszył w dziewiczą podróż przez trzy kraje...

Rozgrzewka – do śluzy
Swoboda

Na pierwszym odcinku trasy do Przewięzi
towarzyszą nam goście z Niemiec. To potencjalni przyszli klienci, wszak jacht ma
być hitem produkcyjnym stoczni i pływać
również po innych szlakach. Za sterem siedzi Leszek Siedzik, pracownik Balt-Yachtu,
który o jachtach motorowych wie wszystko,
był nawet zmiennikiem Bartka Marszałka
w wyścigach Endurance rozgrywanych co
roku w Augustowie.
Pierwszą godzinę poświęcamy na zapoznanie się ze wszystkimi urządzeniami, rozmieszczeniem bagaży i zdolnościami manewrowymi jednostki. Trasa jest łatwa i prosta.
Z jeziora Necko płyniemy najkrótszą rzeką
w Europie – Cichą Rzeczką (około 800 m długości) na Jezioro Białe. Przy 3000 obr./min
rozwijamy niezłą prędkość podróżną 6 węzłów i po półtorej godzinie dopływamy do
śluzy Przewięź. Żegnamy towarzyszące nam
osoby – od tej pory bierzemy ster wyprawy
wyłącznie w swoje ręce.
Po prawie 10 minutach (śluza nie należy
do dużych, różnica poziomów wynosi oko50

ło jednego metra) jesteśmy już na Jeziorze
Studzienicznym. Obowiązkowo podpływamy do sanktuarium maryjnego, miejsca
pielgrzymek z całego regionu, przy którym
postawiono pomnik Jana Pawła II. Nasz
papież uwielbiał kajakowanie na kanale, ale
jako głowa Kościoła był tutaj tylko jeden raz.
Na pamiątkę tego wydarzenia stoi tu jego

wykuta w kamieniu sylwetka. Pozdrawiamy
pielgrzymów na brzegu i płyniemy dalej.
Po mniej więcej godzinie od Przewięzi dopływamy do kolejnej śluzy – Swoboda. Budował ją brat Joachima Lelewela – jak głosi
zachowana tablica, wmurowana w ścianę,
„kapitan wśród inżynierów”. Takie tablice
zachowały się w większości odrestaurowanych obiektów sztuki inżynierskiej z XIX
wieku. Bardzo ciekawi nas niesamowity
wygląd wody – cała jej powierzchnia pokryta jest białym kożuchem. Okazuje się, że to
naturalny efekt kwitnienia sosen, których
wzdłuż brzegów rośnie bezliku. Bardzo miła
obsługa śluzy kasuje od nas 6,24 zł tytułem
opłaty za przeprawę i wpływamy na szlak
właściwego kanału.

Przyroda i arcydzieło
sztuki inżynierskiej

W większości śluz
zachowano oryginalne
tablice z nazwiskami
ich budowniczych.

Wokół pustka, tylko my i przyroda – po prostu zapiera dech w piersiach! Środkiem kanału płynie łabędź. Zupełnie się nas nie obawia,
nie ma zamiaru z zejść z naszego kursu, a my
nie chcemy płoszyć go klaksonem. Wreszcie
– majestatycznie ustępuje...
Przed nami niesamowicie długa prosta,
dobrze ponad kilometr. Nigdy tutaj nie byłem i zupełnie nie wyobrażałem sobie, jak
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n Jan Paweł II ukochał to miejsce, często tu pływał

n Dwukomorowa śluza Paniewo o różnicy poziomów 6,3 m robi na nas naprawdę duże wrażenie

n Jedyne w swoim rodzaju przejśce graniczne

może wyglądać ten odcinek szlaku. Przede
wszystkim szacunek budzą jego wymiary
– jest wyjątkowo szeroki, zupełnie pod tym
względem nie przypomina znanych mi tras
z Meklemburgii czy chociażby naszego
Kanału Elbląskiego.
I pomyśleć, że budowano go bez komputerów, a głównym narzędziem była łopata!
Cały kanał o długości 101 kilometrów wraz
z konstrukcjami hydrologicznymi powstał
w ciągu 14 lat, a jedna śluza była budowana
w 2 lata! Dyskutując o tym, z dala od cywilizacji, podziwiamy jednocześnie niesamowitą, niczym nieskażoną przyrodę.

tem mijamy nagle grupę kajakarzy. Musimy
stanowić dla nich niezłe zaskoczenie w tej
głuszy, gdyż przestają wiosłować i szeroko
otwartymi oczami spoglądają na nasz dzielny jachcik. Zbliżamy się do śluzy Gorczyca
(różnica poziomów około 3 m). To najwyższy
punkt na kanale. Stąd będziemy płynąć już
tylko w dół, aż do rzeki Niemen.
Za następną śluzą (Paniewo, dwukomorowa o różnicy poziomów 6,3 m) musimy
wyciągnąć łódź na przyczepę i przewieźć ją
aż do Kudrynek. Na tym odcinku trwają jeszcze prace remontowe – ma on być gotowy do
żeglugi dopiero w 2011 r. Podziwiamy sprawność przybyłej ze stoczni Balt-Yacht ekipy,
która w kilka minut wyciąga jacht i rusza
w kierunku Kudrynek. My postanawiamy
skorzystać z okazji i zjeść obiad w pobliskiej
karczmie „Starożyn”. Pyszna rybka, złapana
oczywiście w kanale, smakuje znakomicie,
tylko kto zje tę całą masę zgromadzonych na
jachcie specjałów, przygotowanych dla nas
przez panią Krystynę, zapobiegliwą małżonkę naszego armatora?

Zbliżamy się do drewnianego mostu
w Czarnym Brodzie. Zatrzymuje się na nim
przejeżdżający motocyklista, zdziwiony
niespodziewanym spotkaniem. Trąbimy na
siebie w pozdrowieniu, będzie miał co opowiadać wieczorem.
Po kilku minutach mijamy odgałęzienie
w kierunku jeziora Serwy i dobijamy do
plaży. Okolica jest tak urokliwa, że postanawiamy zrobić sesję zdjęciową. Szeroki
kanał wije się spokojnie wśród dzikich,
kompletnie zalesionych brzegów. Co pewien
czas napotykamy szersze rozlewiska, małe
jeziorka i oczka wodne. Za kolejnym zakręn Ekipa Balt-Yachtu
sprawnie wyciąga nasz
jachcik na samochód

Do granicy

Gotowi na dalsze wrażenia jedziemy samochodem do Kudrynek. Nasz jacht kołysze
się już na wodzie, zaraz za śluzą. Ruszamy
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n Pięknie, z dużym pietyzmem odrestaurowana śluza w Kurzyńcu stanowi dzisiaj przejście graniczne do korzystania tylko przez środki transportu wodnego

na ostatni w dniu dzisiejszym odcinek, do
granicy – do śluzy Kurzyniec.
Zaraz za pierwszym zakrętem przycieramy naszą barką o dno. Musimy się cofnąć
i ostrożniej wybierać szlak. Woda jest wyjątkowo niska i nawet SunCamper z płaskim
dnem i zanurzeniem zaledwie 0,45 m ma
problemy, więc trzeba uważać.
Trochę dziwimy się, że podczas remontu
kanału zlikwidowano drogi holownicze wytyczone przecież kiedyś na brzegach. Teraz
kanał obudowywany jest palami drewnianymi, nie ma drogi, posadzono zamiast niej
krzaki i drzewa. Nie ma żadnych możliwości
dobicia i wyjścia na brzeg.
Kanał wije się jak wąż, a my porównujemy się do pionierskich wypraw traperów odkrywających nieznane tereny. Coś
z prawdy w tym jest, w końcu od lat nikt tej
trasy podobnym jachtem nie przepłynął. Co
pewien czas natykamy się jednak na ślady
ludzkie – urokliwie położone pola namiotowe, schowane w głuszy gospodarstwa
agroturystyczne, domy stałych mieszkańców Puszczy Augustowskiej, a na minipomostach dostrzegamy liczne kosze służące
do połowu raków.
Pojawiają się przed nami słupy graniczne.
Powinniśmy płynąć prawą, polską stroną
szlaku, ale trzymamy się bezpiecznego środka, gdzie głębokość wynosi około 2 metrów.
Dopiero pod wieczór dopływamy do
Kurzyńca. Pięknie odrestaurowana śluza
i eleganckie przejście graniczne dla „ruchu
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osobowego pojazdami wodnymi” jest czynne od 1 maja do 1 października w godzinach
od 7 do 19, trzeba jednak wcześniej umówić
się na odprawę, przynajmniej dopóki nie zacznie się ruch masowy.
Dobijamy do pomostu po polskiej stronie,
burząc błogi spokój, ale i powodując duże
zaciekawienie naszych służb granicznych.
Po krótkiej rozmowie i wyjaśnieniu, że nie
zamierzamy odprawiać się dzisiaj, musimy
odpłynąć. W strefie przejścia granicznego
nocowanie jest zabronione. Cofamy się za
pierwszy zakręt i cumujemy przy brzegu.
Czeka nas pierwsza noc na jachcie.

Nocleg wśród komarów

Szykując kolację, włączamy oczywiście telewizor. Sygnał jest słaby i mało co widać,
ale chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście będzie o nas w wieczornych Wiadomościach.
Wreszcie pojawia się na ekranie materiał
o naszej wyprawie. Jesteśmy zadowoleni
i bardzo dumni – bardzo zależało nam na
nagłośnieniu tego rejsu.
Po wyłączeniu odbiornika słychać już
tylko odgłosy przyrody, a przede wszystkim
niesamowite brzęczenie komarów. Dzięki
Bogu mamy w oknach i drzwiach rolowane
moskitiery. Krwiożercze samice tych owadów patrzą na nas przez gęste siatki zawiedzionym wzrokiem.
Na jachcie jest pięć miejsc do spania: dwa w
zamykanej kabinie dziobowej, dwa na kanapie w mesie i jedno na hundkoi w rufowym

kokpicie. Wszystkie okazują się wygodne
i smacznie śpimy do samego rana.

Przekraczanie granicy

Pobudkę robimy o 6.15 – szybkie mycie
i ruszamy do przejścia. Punktualnie o 7.10
meldujemy się do polskiej odprawy granicznej. Budzimy spore zainteresowanie
kolejnej zmiany strażników i dużo musimy
opowiadać o naszym celu. Robimy pamiątkowe zdjęcia i przepływamy na stronę białoruską. Kiedyś planowano wspólne przejście,
tak też odbudowano śluzę i wybudowano
niezbędne pomieszczenia. Niestety, po naszym wejściu do Unii musieliśmy się rozdzielić – takie są przepisy wspólnotowe. Trąci to
lekką paranoją...
Po stronie naszych wschodnich sąsiadów
czeka już umówiony przewodnik i opiekun
– Siergiej Kaleda. Wszystko zorganizował
znakomicie i wzorowo, przywiózł nawet
kapitana żeglugi, który zna szlak i będzie
nas pilotował do śluzy Dąbrówka. Białoruscy
pogranicznicy sprawnie nas odprawiają, są
wyjątkowo mili i serdeczni. W kilka minut
udaje się załatwić trudną sprawę odprawy
samego jachtu.

Historia najnowsza
i polskie ślady

O 8.15 jesteśmy po odprawie i wpływamy
w śluzę Kurzyniec. Śluza pięknie odrestaurowana, niemniej zastanawiamy się, czy wytrzyma tyle ile jej oryginał z początku XIX
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n W największej i ostatniej na szlaku Kanału Augustowskiego śluzie Niemnowo białoruska telewizja państwowa przygotowuje materiał o naszej wyprawie

wieku. Okazuje się, że po białoruskiej stronie kanał jest całkowicie wyremontowany
i zachowano jego oryginalny wygląd (drogi
holownicze, brzegi umacniane faszyną i kamieniami). Od dłuższego czasu pokrywa się
z biegiem rzeki Czarna Hańcza. Szlak wodny
jest zadbany i z ulgą przestajemy się martwić
o wysokość poziomu wody.
Już po 20 minutach dopływamy do śluzy
Wołkuszek. Wychodzimy na brzeg zobaczyć
miejsce, w którym żył główny budowniczy
kanału, generał Ignacy Prądzyński. Pośród
pokrzyw i zarośli zachowały się jedynie fragmenty fundamentów budynku, w którym
mieszkał, oraz część kamiennego zegara słonecznego. Między drzewami widać wyraźnie
zarys dawnej drogi do Augustowa. Aż się prosi, aby pomyśleć o zbudowaniu tutaj jakiegoś
miejsca pamięci naszego wielkiego przodka.
Zaraz za śluzą mijamy element zapamiętany z czasów komuny. Przepływamy
pod mostkiem, który stanowił faktyczne
odgrodzenie od strefy granicznej. Pod nim
i zaraz za nim solidny podwójny płot stalowy, pomiędzy którym pas zaoranej ziemi
służy do pilnowania, aby nikt nieproszony
nie przedarł się bez śladu. W płocie liczne
czujniki ruchu, kamery itp. urządzenia
zabezpieczające.
Krajobraz zmienia się teraz zasadniczo.
Coraz to mijamy białoruskie wsie i przysiółki.
Wszystko trochę jak z innej bajki. Domy drewniane, często kryte strzechą, przypominają sielankowe widoki z obrazów Chełmońskiego...

Zbliżamy się do śluzy Dąbrówka. Z daleka
dolatuje nas głośna muzyka, na wodzie pojawia się statek wycieczkowy. Jest duży sobotni
ruch. Nadbrzeża zadbane, są pola namiotowe,
widać przygotowania do budowy obiektów
turystycznych. Siergiej mówi, że jest teraz doskonała okazja na porozumienie w sprawie
pełnego otwarcia szlaku. Sam Łukaszenka
zainteresowany jest rozwojem turystyki,
pojawił się pomysł na ustanowienie tutaj specjalnej strefy ekonomicznej, która ułatwiłaby
inwestowanie oraz ruch międzygraniczny.
Zwiedzamy odrestaurowany domek śluzowego z doskonale odbudowaną… sławojką.
Musimy wykonać przewidziany dla nas
przez Siergieja program. Około 200 metrów za śluzą dobijamy do nowego pomostu i idziemy zwiedzać betonowe bunkry,
pozostałości tzw. Zębów Mołotowa. Był to
pas umocnień od Bałtyku do Morza Czarnego, który miał składać się z 660 bunkrów.
Wybudowano tylko 96, które Niemcy zdobyli dzięki fortelowi. W krwawych walkach
zginęło wielu żołnierzy po obu stronach.
Po zapoznaniu się z historią najnowszą
ruszamy w kierunku Niemnowa, ostatniej śluzy na kanale. To najmniej ciekawy
odcinek. Po obu stronach pola i łąki, szlak
wodny jest prosty i monotonny. O 14.00
dobijamy do małego pomostu, mniej więcej kilometr przed śluzą. Czeka już na nas
ekipa państwowej telewizji białoruskiej.
Krótkie wywiady i ruszamy samochodem
do Grodna. To bardzo ważny cel podróży

dla Benedykta Kozłowskiego. W Grodnie
służył w przedwojennym wojsku jego ojciec,
nietrudno więc się domyślić, jakim sentymentem darzone jest to piękne miasto przez
całą jego rodzinę.
Do Grodna jedziemy samochodem Siergieja, powierzając opiekę nad jachtem jego znajomemu. Wycieczka do położonego zaledwie 30
kilometrów stąd miasta zasługuje na oddzielną opowieść. Gdybyśmy mieli więcej czasu,
z pewnością popłynęlibyśmy wodą. Nie ma
z tym żadnego problemu – Niemen jest głęboki. Grodno może stanowić również doskonałą
bazę wypadową ze strony białoruskiej.

Pożegnanie kanału

Kilka godzin poświęcone na zwiedzanie miasta upłynęło nam błyskawicznie. Wracamy
na jacht i ruszamy do śluzy Niemnowo. Na
brzegu mnóstwo wypoczywających, głównie
młodzieży, która właśnie tego dnia świętowała
zakończenie roku szkolnego. Wśród otaczających nas wielu Polaków, dumnych z naszego
przybycia i wzbudzonego zainteresowania.
Śluzowanie trwa dosyć długo, wszak to
największa, czterokomorowa śluza, o różnicy poziomów prawie 10 m (9,8 m). Siergiej
towarzyszy nam jeszcze kilkaset metrów, dobijamy do brzegu i żegnamy naszego przyjaciela. Obiecujemy sobie wzajemnie pracować
nad programem ożywienia turystycznego na
Kanale Augustowskim.
Przed nami nowe wyzwania, rzeka Niemen i jego piękny szlak.
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