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Kanadyjk¹
w Czarnogórze i Chorwacji
Ryszard August

Fot. Ryszard August

Znana jest opinia, ¿e Polska to
piêkny kraj, tylko ró¿nie bywa
z pogod¹. Po czerwcowym laniu, jakie dostaliœmy w zesz³ym
roku na Brdzie, postanowiliœmy wygrzaæ nasze stare koœci
i now¹ kanadyjkê w promieniach po³udniowego s³oñca.
Zdecydowaliœmy siê dotrzeæ
do Albanii, po drodze wykazuj¹c zainteresowanie Chorwacj¹
i Czarnogór¹ (zwan¹ przez tubylców Montenegro).
Prze³om Rijeki Crnojevicy.

rzyznajê, ¿e pierwsz¹ rzekê odkryliœmy
trochê przypadkowo. Powód? Zbyt ma³a iloœæ przewodników i map Czarnogóry. Wracaliœmy z kanionu Tary, gdy
nagle coœ kaza³o nam skrêciæ w boczn¹ drogê
tu¿ za jeziorem Szkoderskim (które zreszt¹ wygl¹da jak morze). Zakrêty by³y ostre, droga krêta, w¹ska i w nieznane. Podniecenie udziela³o
siê nawet ³ódce, która niecierpliwie ko³ysa³a siê
na baga¿niku. Po kilkunastu kilometrach przekonaliœmy siê, co nas tak ci¹gnie. W dole, na
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Trasa
Rzeka w po³udniowej Czarnogórze – Rijeka Crnojevica (od miejscowoœci Rijeka Crnojevica do Virpazar na Jeziorze Szkoderskim).
D³ugoœæ trasy
Oko³o 25 km (mo¿liwoœæ wyd³u¿enia trasy na Jeziorze Szkoderskim).
Dojazd
Z Polski do Czarnogóry przez Chorwacjê lub Boœniê i Hercegowinê. W Czarnogórze dojazd do
miejscowoœci Rijeka Crnojevica od drogi Cetinje
– Budva lub Petrovac Na Moru – Podgorica (od
ka¿dej strony dobrze oznakowany zjazd). Polecamy w³asny œrodek transportu.
Trudnoœæ
Szlak doœæ ³atwy, jednak na Jeziorze Szkoderskim
mog¹ wyst¹piæ du¿e fale i silny wiatr. Bez odpowiedniego sprzêtu i doœwiadczenia nie nale¿y odp³ywaæ daleko od brzegu. W porze wakacyjnej zawsze nale¿y spodziewaæ siê upa³ów i znacznej
wilgotnoœci powietrza. Konieczna du¿a iloœæ p³ynów oraz kremy przeciws³oneczne z wysokim filtrem! Na rzece czêsto nie mamy mo¿liwoœci przybicia do brzegu!
Dodatkowe informacje
Oficjalna waluta Czarnogóry – euro.
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Na lewo most...

dnie przepaœci wi³a siê w bajkowo-kiczowaty
sposób zagadkowa rzeka. Byliœmy jednak kilkaset metrów nad ni¹. Jak do niej dojechaæ? Maj¹c nadziejê, ¿e droga zaprowadzi, pojechaliœmy dalej. Co chwila traciliœmy j¹ z oczu, a¿ tu
nagle za prze³êcz¹ pojawi³a siê jeszcze wiêksza
i wrêcz w bajkowej scenerii.

Rijeka Crnojevica
P³ynê³a dostojnie i spokojnie wci¹¿ kilkaset
metrów ni¿ej, oœwietlona promieniami zachodz¹cego s³oñca. Widok by³ niesamowity... robi³o siê jednak póŸno i musieliœmy szukaæ noclegu. Po kolejnych 20 km zjechaliœmy na most
przerzucony nad nasz¹ bohaterk¹. Na moœcie pe³no ludzi, a w pobliskim miasteczku festyn, mecz
pi³ki no¿nej itd. Pytamy policjantów o nocleg.
Kwater nie ma (cele mieli przepe³nione), pola namiotowego te¿, ale 3 km dalej jest bardzo dobry
motel. Jedziemy, zapada zmrok.
W³adza nie k³ama³a – motel po³o¿ony jest na
zboczu nad prze³omem rzeki, po prostu bajka.
Cenê idziemy negocjowaæ z pagajami, w³o¿ywszy kapoki pod koszulki. Wywieramy zamierzony
efekt i w³aœciciel spuszcza nieco z ceny. Ostatecznie musimy jednak poœwiêciæ 70 euro (za
pokój), ale widok z balkonu wart jest ka¿dego
wydanego eurocenta. Pierwszy plan – bia³a kolumnada na balkonie, tu¿ poni¿ej balkonu droga nad urwiskiem. Kilkadziesi¹t metrów poni¿ej
drogi ogromny zakrêt rzeki skierowany szczytem w nasz¹ stronê. Zakrêt otacza górê. Dalej
rzeka sprawia wra¿enie, jakby a¿ po horyzont
robi³a sobie slalom miêdzy kopiastymi górami.
Zarz¹dzam pe³n¹ mobilizacjê, bo rano szturm
na rzekê, ale dzieci nie chc¹ zasn¹æ, mówi¹, ¿e
musz¹ nacieszyæ siê luksusem. Tradycyjnie, jako ¿e przyk³ad idzie z góry, najpierw zasypiamy my, a potem dzieci. W nocy œni mi siê, ¿e
nie mam filmu w aparacie. Rano sprawdzam
– jest jeszcze 10 zdjêæ. W ramach oszczêdnoœci œniadanie jemy „na mieœcie”, a nie w motelu. W miasteczku pusto, po festynie ani œladu.
Piej¹ koguty. Chcemy zacz¹æ p³yn¹æ nim bêdzie
upa³.
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W naszej miejscowoœci pokaŸnych rozmiarów
strumieñ górski wyhamowuje i rozlewa siê
w spor¹ rzekê. Zrzucamy ³ódkê na wodê, samochód odstawiamy na parking. W sk³ad za³ogi wchodz¹: Ma³gosia – matka, ¿ona i zarazem
szlakowa; Kajtek lat 10 i Kacper lat 3,5 – za³oga z zaciêciem pirackim „nic nie robiæ, tylko ³upiæ” oraz autor – sternik, m¹¿ i ojciec.
Domki i mostki odbijaj¹ siê w spokojnej wodzie, która jest zimna i czysta. £ódka ko³ysze siê
niecierpliwie. Sprawdzamy zapasy picia i jedzenia, kremy z filtrem, kapoki... okazuje siê, ¿e
paszporty zosta³y w motelu. Jedzie po nie Ma³gosia, a ja w tym czasie wymuszam na dzieciach
procedury fizjologiczne, póki mo¿na oprzeæ nogi na suchym l¹dzie. Gosia wraca z dokumentami, pakujemy dzieci na ³ódkê i wyruszamy.
Trochê siê dziwiê, ¿e p³yniemy – w okolicy nie
pada³o ponoæ od 7 miesiêcy. Po drodze mijamy
dwa mostki oraz wisz¹ce na brzegu kamienne

domki z czerwonymi dachówkami – mam wra¿enie, ¿e jesteœmy odprowadzani przeci¹g³ymi
spojrzeniami kilku par oczu schowanych za deseczkami okiennic. Dostrzegamy kilka zatopionych jednostek, niektóre wygl¹daj¹ na spore kutry. Widaæ mia³y mniej szczêœcia ni¿ nasza ³ódka.
Nie zniechêca nas to, ale ch³opcy ¿a³uj¹, ¿e nie
zawalcz¹ z za³og¹.
Rzeczka rozlewa siê coraz szerzej. Œrodek
o bardzo wolnym nurcie, boki zaroœniête tzw.
kapuch¹ (rodzinna nazwa nenufarów i innych
p³ywaj¹cych roœlinek). To w³aœnie ta kapucha,
z wysokoœci kilkuset metrów wygl¹da jak ³¹ki
z psalmu. Gdyby nie coraz wiêksze góry i upa³,
mo¿na by siê poczuæ jak na naszej kochanej Biebrzy. Zbli¿amy siê do olbrzymiego zakrêtu, który rzeka wykonuje na potrzeby „Motelu Gaziwoda” (czego siê nie robi dla turystów). Tutaj
rzeka ju¿ nie ma nurtu. Na zboczu góry z trudem dostrzegamy motel, jest bardzo malutki
i bardzo wysoko. Panuje cisza, nie s³ychaæ cykad, do których tak przywykliœmy. Dzieci machaj¹ pirackimi flagami, ale na pewno nikt ich
nie widzi z okien motelu. Do lotu zrywa siê za
to kilka ptasich par. W wodzie mo¿na dostrzec
du¿e, nawet pó³metrowe ryby, natomiast te
mniejsze ca³ymi ³awicami wyskakuj¹ nad powierzchniê. Na kapuchach siedz¹ liczne ma³e
i du¿e ptaszki, na pojedynczych mijanych drzewach widaæ czyhaj¹ce na zdobycz ptaki drapie¿ne. Czasem mijaj¹ nas wê¿e p³yn¹ce w ciep³ej jak zupa wodzie (na szczêœcie poruszaj¹ siê
w przeciwnym kierunku). Trudno siê dziwiæ, niedaleko znajduje siê du¿e jezioro.

Jezioro Szkoderskie
jest rezerwatem o bogatej florze i faunie (48
gatunków ryb i 264 gatunki ptaków). S³oñce
grzeje niemi³osiernie, woda paruje, my zreszt¹
te¿. Co chwila uzupe³niamy p³yny (³¹cznie 9 litrów na 4 godziny dla ca³ej za³ogi), do jedzenia
musimy siê zmuszaæ. Co jakiœ czas z przeciwka
mijaj¹ nas ³ódki motorowe wyposa¿one w daszek. Dzieci groŸnie machaj¹ pirackimi flagami,
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...na prawo most...
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S³awetna „Kapucha“.

Fot. Ryszard August

jednak bez wiêkszego odzewu. Motorówki p³yn¹ sennie i wygl¹daj¹ jak
bezza³ogowe. Ch³opcy zaczynaj¹ siê trochê niecierpliwiæ.
W jednym z numerów WIOS£A [nr 3/2003 – przyp. red.] piszecie o tym,
czym zaj¹æ dzieci na kajakach podczas sp³ywu. W Waszych propozycjach
brakuje walkmana z bajkami na kasetach magnetofonowych – sprawdzony sposób na zajêcie dzieci nie tylko w kajaku, ale tak¿e w namiocie
przy usypianiu. S³uchawki sprawiaj¹, ¿e bajki nie zak³ócaj¹ œpiewu ptaków i szumu wody. Polecamy.
Mijamy kilka nastêpnych zakrêtów rzeki wymuszonych przez góry i trafiamy na szeroki pas zaroœli, który oddziela ujœcie rzeki od jeziora. Daj¹
one nieco cienia, wiêc urz¹dzamy tu krótki postój. Za chwilê przebijamy
siê przez nie i wyp³ywamy na szerokie wody jeziora. Tutaj, na otwartej
przestrzeni nieŸle wieje. Fale s¹ zgodne z kierunkiem wiatru, ale niestety
nie z naszym – wszystkie p³yn¹ na nas (jakie to ¿yciowe), niektóre ozdobione pienistymi grzywami. Gorszy by³by wiatr boczny, a jak znam ¿ycie
na wiatr od ty³u nie ma co liczyæ.

Ka¿dy cz³onek za³ogi zna swoje miejsce...
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z l¹du pla¿ i zatoczek. To dzieci lubi³y najbardziej. Po zdobyciu zatoczki i osadzeniu pirackich flag nurkujemy, chlapiemy siê, budujemy
zamki z kamieni i patyków. Po prostu luz.
Czêsto obserwujemy morze. Pomimo ¿e otaczaj¹ce wyspy teoretycznie powinny chroniæ
przed wysokimi falami, jest ono kapryœne. Pewnego dnia próbujemy, oczywiœcie w kamizelkach
asekuracyjnych i ratunkowych (dla dzieci), wyp³yn¹æ trochê dalej od brzegu. Idzie dobrze, ale
niestety nagle zaczyna wiaæ, tworz¹ siê wysokie
fale. Nie ma du¿ego ryzyka wywrotki, ale kanadyjka to nie jest ³ódka na morze! Trzeba wracaæ.
Fot. Ryszard August

Park Narodowy Mljet

Nie wszystkie jednostki mia³y tyle szczêœcia co nasza...

Chcemy czy nie, p³yniemy w stronê majacz¹cego na horyzoncie mostu. Ledwo go widaæ, bo
to jeszcze oko³o 5 km, ponadto mgie³ka z paruj¹cej wody pogarsza widocznoœæ. Kacper schowa³ siê pod ³aweczkê i ma sjestê. Kajtek czyta,
ale po cichu. Wiatr przybiera na sile. Most zbli¿a siê poma³u, od czasu do czasu widzimy przeje¿d¿aj¹ce po nim poci¹gi. Z bliska zauwa¿amy,
¿e z mostu wisz¹ ¿y³ki i wrêcz linki wêdkarzy
(linki to na te pó³metrowe ryby). Jakoœ omijamy tê pajêczynê.
Za mostem jezioro rozszerza siê do granic
mo¿liwoœci, przeciwleg³ego brzegu nie widaæ.
Skrêcamy w prawo. Teraz p³yniemy skoœnie do
fali co oznacza ostre wios³owanie. Po oko³o 1,5
km wp³ywamy znów w pole kapuchy i p³yniemy w stronê domów przez „wykoszony” kana³.
Tu pojawia siê wiêcej ³ódek, a na koñcu kana³u
czeka na nas miejscowoœæ Virpazar. Na nadbrze¿nych ³¹kach pas¹ siê konie. Po prostu sielanka. 25 km przep³ynêliœmy w mniej wiêcej 4
godziny. Wzd³u¿ wybrze¿a, do którego dobiliœmy, ci¹gnie siê archipelag wysepek, na których
malowniczo przycupnê³y monastyry. Po noclegu podró¿ mo¿e byæ kontynuowana, jednak nastêpnego dnia wiatr wzmaga siê na tyle, ¿e p³ywanie po tak du¿ym zbiorniku wodnym mo¿e
siê Ÿle skoñczyæ. ¯a³ujemy, ale na przyszly rok
obiecujemy sobie zarezerwowaæ wiêcej czasu
na poznanie wybrze¿a i wysepek Jeziora Szkoderskiego.

Kilka godzin w Albanii
Nastêpnego dnia z powodu z³ej, bo wietrznej, wrêcz sztormowej pogody wyruszamy do
Ulcinij. Na morzu te¿ du¿e fale. Jesteœmy na
dwunastokilometrowej, brudnej, piaszczystej
pla¿y, za któr¹ czeka tajemnicza Albania. Bardzo kusi. Na jej mapie kilka tajemniczych rzek.
Trzeba by sprawdziæ, czy o tej porze roku jest
w nich woda. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa na
rekonesans wybieram siê sam. Gosia z dzieæmi
zostaje w Czarnogórze. Stwierdzam, ¿e Drin jest
pe³en wody i wygl¹da zachêcaj¹co, ale drogi s¹
w op³akanym stanie. K³opot z transportem
sprzêtu, chyba ¿e ma siê samochód terenowy
albo zap³aci za transport. A tanio nie jest. Trzeba to dopracowaæ na przysz³y rok, na razie wracam do Czarnogóry.

Kanadyjk¹ na morze?
Wszyscy razem przenosimy siê na pó³wysep
Peljeszac w Chorwacji. Kameralny kemping
w Trstenik. Wreszcie mo¿emy wyruszyæ na morze, gdzie kanadyjka po raz pierwszy zakosztowa³a s³onej wody. Narodzi³a siê tam nowa tradycja. Rano wsiadamy do ³ódki. P³yniemy do
pobliskiego miasteczka – zakupy, kawa w kawiarence z widokiem na zatoczkê. Powrót na
kemping, zostawiamy zakupy i p³yniemy wzd³u¿
brzegu szukaj¹c tajemniczych, niedostêpnych

Decydujemy, ¿e przy tak niestabilnej pogodzie
p³yniêcie, np. na wyspê Mljet, jest zbyt ryzykowne. Zamiast tego okrêtujemy siê na stateczek wycieczkowy – rejs trwa raptem 60 min. Na
wyspie wystêpuj¹ s³one jeziora z malowniczo
po³o¿onymi klasztorami. Mo¿na wypo¿yczyæ kajaki, kanadyjki, a nawet ³odzie wios³owe. Do dyspozycji s¹ te¿ rowery (zwyczajne, l¹dowe). Na
wyraŸne ¿yczenie Kajtka wypo¿yczamy ³ódŸ wios³ow¹. Ju¿ zapomnia³em, jak wolno siê p³ywa
tymi jednostkami. Ogl¹damy zabytkowy klasztor, w którym obecnie mieœci siê hotel. ¯a³ujemy, ¿e nie mamy naszej kandyjki, ale i tak nie
wolno tu p³ywaæ na swoim sprzêcie. Trochê podobna sytuacja by³a w Czarnogórze w Parku Narodowym Durmitor, gdzie znajduje siê malownicze Crno Jezero (1400 m n.p.m.). Mo¿na tam
np. krzyczeæ, wêdkowaæ (za op³at¹), p³ywaæ wypo¿yczonymi ³ódkami, ale w³asn¹ cich¹ kanadyjkê trzeba zostawiæ na dachu samochodu.
W ci¹gu nastêpnych dni po porannych kawach odkrywamy kilka niezdobytych pla¿ w pobli¿u naszego kempingu. Dojrzewamy te¿ do
ataku na rzekê Cetinê, jednak to nie o niej mia³em pisaæ. No, chyba ¿e Czytelnicy mnie zachêc¹ (a warto!).
Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê podwa¿yæ panuj¹ce u nas przekonanie, jakoby kraje by³ej Jugos³awii to pla¿a, knajpka i wieczorna dyskoteka.
Siedz¹ rodacy na pla¿y i nie wiedz¹, co jest w s¹siedniej miejscowoœci. Oczywiœcie, nikt nie ma monopolu na dobry wypoczynek, ka¿dy wypoczywa
tak, jak lubi, ale mo¿e warto spróbowaæ inaczej?
Myœlê, ¿e siê nie zawiedziecie.

Póki co czeka nas odwieczny problem kajakarzy,
czyli jak dostaæ siê do miejsca, gdzie zostawiliœmy
samochód. W górê rzeki ¿adna ³ódka motorowa
nie pop³ynie za mniej ni¿ 80 euro. A nawet za tê
cenê bez entuzjazmu, bo to daleko. Roweru, którym móg³bym pojechaæ po samochód nie ma, na
autostop te¿ nie ma co liczyæ. Wreszcie udaje siê
(trzeba pytaæ i jeszcze raz pytaæ) zorganizowaæ
taxi za 20 euro. Zarówno mieszkañcy miasteczka, którzy popijaj¹ rakijê w nadbrze¿nej tawernie,
jak i taksówkarz, maj¹ niez³y ubaw z naszego wyczynu. Inna mentalnoœæ? Wa¿ne, ¿e my jesteœmy
dumni, choæ zmêczeni, a samochód jest tam,
gdzie go zostawiliœmy.
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Jak po³¹czyæ kanadyjkê
z samochodem...

Malownicze zatoczki p³w. Pelješac.
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