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Szlamica i okolice
Kana³u Augustowskiego
Janusz i Dobros³awa Michalscy
„Melodia wody wype³ni³a szeptem
Szumi¹ce bory, puszcze nieprzejrzane;
I strumyk pluska³, i strumieñ siê pieni³,
I Ÿród³a bi³y w cienistej zieleni”
Wiliam Bryant

ielonemu „Prospectorowi” towarzyszy³
¿ó³ty, dwuosobowy kajak, udostêpniony
jako nagroda w konkursie „Zabierz
WIOS£O na WAKACJE” zorganizowanym
przez redakcjê WIOS£A oraz firmê Kajaki.pl podczas ubieg³orocznych targów „Wiatr i Woda”.
Pop³ynêliœmy we czwórkê: Dobros³awa lat 12,
Krzesimir lat 11, Wojtek lat 22 i Janusz lat odpowiednio wiêcej Zachêceni stanem aury w zesz³ym roku, na termin wêdrówki wybraliœmy
drug¹ po³owê sierpnia. ¯eby jednak nie by³o za

Z

Fot. Janusz Michalski

Czarna Hañcza jaka jest, ka¿dy
wie – tak pewnie mo¿na by
powiedzieæ w gronie czytelników WIOS£A. Postanowiliœmy
jednak spenetrowaæ jej okolice, a nowo nabyta kanadyjka
dawa³a ku temu dodatkowy
pretekst. Najbardziej spodoba³
nam siê szlak Szlamicy i jemu
poœwiêcimy najwiêcej uwagi.

³atwo, jak przysta³o na czytelników i prenumeratorów WIOS£A, zaplanowaliœmy nastêpuj¹c¹
marszrutê:
• rzek¹ Nett¹ z Augustowa na augustowskie jeziora – Necko i Rospudê, st¹d rzek¹ Rospud¹
pod pr¹d do ujœcia rzeki Blizny,
• rzek¹ Blizn¹ pod pr¹d do jez. Blizno i ze wsi
Danowskie przewóz kajaków do wsi Bryzgiel
nad jez. Wigry,

• Wigrami do Wigier,
• dalej Czarn¹ Hañcz¹ do Rygola,
• z Rygola rzek¹ Szlamic¹ do jez. Szlamy i przewóz ze wsi Mu³y do œluzy Kudrynki na Kanale
Augustowskim,
• kana³em do Augustowa zagl¹daj¹c po drodze (Such¹ Rzeczk¹) na jez. Serwy.

Z Augustowa do jez. Blizno
Zaczynamy na Netcie w Augustowie. Wodujemy obok zabudowañ MOS przy ul. Zarzecze,
nieco powy¿ej mostu. Wieje silny wiatr, na jez.
Necko du¿e fale za³amuj¹ siê z g³oœnym szumem. Wieje wzd³u¿ jeziora, z zachodniej strony. W³aœciwie nale¿a³oby od razu przebiæ siê do
SP£YW W PIGU£CE
(tylko szlak Szlamicy)
Trasa: Szlamica od Rygola do jez. Szlamy i Kana³
Augustowski od œluzy Kudrynki do œluzy Sosnówek – wariant do tradycyjnej trasy sp³ywów Czarn¹ Hañcz¹ i Kana³em Augustowskim.
D³ugoœæ trasy: 15 km p³yniêcia, 3 km przewo¿enia kajaków l¹dem.
Trudnoœæ: ZW A do ZW B.
Uci¹¿liwoœæ: szlak nieco uci¹¿liwy na odcinku od
mostu na wschodnim krañcu Rygola do Jez. G³êbokiego – co najwy¿ej U3, tj. do 50% dodatkowego czasu na pokonanie przeszkód. Uwaga: poziom wody na tym odcinku bywa zmienny, zale¿y
od ustawienia jazu przy MEW w Rygolu.
Malowniczoœæ: ** do ***
Zalecana mapa: Puszcza Augustowska, mapa
turystyczna w skali 1:70 000, Wyd. ATI Kart, Bia³ystok.
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lej przenoska przy jazie, wokó³ ³¹ki. Zmierzch
zastaje nas przy moœcie kolejowym w BliŸnie.
Poziom wody wszêdzie by³ fatalnie niski. Póki dno by³o twarde, nie mo¿na by³o narzekaæ...
Na BliŸnie odcinek od mostu w Szczebrze po
wieœ Strêkowiznê nasza kanadyjka pokonuje na
pych (technikê pychow¹ opisujê Andrzej Sa³aciak w ksi¹¿ce „Kanu”).
Od uroczyska Powstañce p³yn¹æ dalej ju¿ naprawdê siê nie da. Na szczêœcie trafi³ nam siê
ci¹gnik Ursus z furmank¹ – nabyliœmy przy tym
nowe doœwiadczenie: zawsze nale¿y mieæ przy
sobie pieni¹dze drobniejsze ni¿ 50 z³.
Podczas naszego sp³ywu czêsto pada³o, ale
wyj¹tkiem by³ dzieñ, w którym p³ywaliœmy po
jez. Blizno. Od rana do wieczora nic nie spad³o
i na dodatek nie wia³o!
Przewóz sprzêtu od jez. Blizno do Bryzgla nad
Wigrami ³atwiej zorganizowaæ z Aten ni¿ na
miejscu. We wsi Danowskie obeszliœmy wiêkszoœæ gospodarstw nim so³tys poradzi³ nam, do
kogo siê zwróciæ. Za to ³ódki podró¿owa³y wygodnie jak nigdy dot¹d – na kostkach sprasowanej s³omy!
drugiego brzegu, gdzie na pewno by³oby zaciszniej. Nie robimy jednak tego, a poniewa¿
wiatr siê wzmaga, l¹dujemy na pla¿y w obrêbie wyci¹gu narciarskiego, mimo gróŸb i z³orzeczeñ jego personelu. Na szczêœcie przy takiej
fali brak chêtnych na narty.
W przerwie miêdzy dwiema ulewami wiatr
cichnie, jezioro siê wyg³adza, przep³ywamy wiêc
na przeciwleg³y brzeg. Kolejne ulewy przeczekujemy w lesie i ju¿ bez przeszkód, przy piêknym s³oñcu, dop³ywamy do ujœcia rzeki Rospudy do jez. Rospuda. Krajobraz od razu siê
zmienia. Dzikie, zabagnione, poroœniête podmok³ym lasem brzegi, lekka mgie³ka, znów pochmurne niebo i si¹pi¹cy od czasu do czasu
deszczyk. Brak tylko zestrzelonego bombowca,
poza tym wszystko jak w filmie „Czas Apokalipsy”. Niestety, po trzech kilometrach las siê
koñczy i wp³ywamy do wsi Szczebra. Rzeka mocno meandruje. Ju¿ z daleka s³ychaæ szum szosy. Za mostem z lewej dop³yw Szczeberki. Za
dop³ywem gwa³townie ubywa wody. W rzece
zupa z wodorostów, pr¹du niemal nie czuæ. Da-

Wigrami i Czarn¹ Hañcz¹
Wigry, ze wzglêdu na rozmiar wód, zawsze
stanowi¹ wyzwanie. Nam sz³o g³adko do wysokoœci Cimochowizny. Tu dopad³ nas popo³udniowy szkwalik i pokaza³ zjawisko nak³adania
siê fal – du¿ych z g³êbi jeziora i mniejszych z zatoki jez. Leszczewek. Dobrusia orzek³a, ¿e to kara za obranie kursu zbyt blisko zakazanych brzegów za Wysokim W¹g³em, a na dodatek jeszcze
zapuœciliœmy siê na Zatoce Hañczañskiej a¿ do
ujœcia Czarnej Hañczy. Na szczêœcie do Starego
Folwarku by³o ju¿ niedaleko. Opuszczony, niszczej¹cy budynek dawnej Stacji Hydrobiologicznej, stoj¹cy niedaleko przystani, sprawia przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
Czarna Hañcza to przede wszystkim jagodzianki, ser, ogórki i miód. Biada temu, kto nie
zapozna siê przynajmniej z jednym z powy¿szych przysmaków. My preferowaliœmy ser na
zmianê z miodem i ogórkami. Poza tym dwa
piêkne puszczañskie odcinki: krótszy od Wysokiego Mostu i d³u¿szy od Dworczyska oraz niezwykle obfita roœlinnoœæ wodna pomiêdzy nimi.

Szlamica
Bardzo ciekawym urozmaiceniem tradycyjnej
trasy sp³ywów Czarn¹ Hañcz¹ i Kana³em Augustowskim okaza³ siê odcinek z Rygola Szlamic¹
do jez. Szlamy i dalej, po przewiezieniu sprzêtu, kana³em, a dok³adniej skanalizowan¹ Czarn¹ Hañcz¹, od œluzy Kudrynki do po³¹czenia
z tradycyjnym szlakiem przy œluzie Sosnówek.
Tej w³aœnie trasie chcia³bym poœwiêciæ wiêcej
miejsca. Inspiracji dostarczy³ nam artyku³ „Czarn¹ Hañcz¹” Andrzeja £aptasia, zamieszczony
w piœmie „Jaæwie¿” (nr 6/1999).
Odcinek Szlamicy od Rygola do Jez. G³êbokiego jest sztucznym przekopem wykonanym
w czasach budowy Kana³u Augustowskiego.
W³aœciwa Szlamica wyp³ywa z Jez. G³êbokiego,
³¹cz¹c je z jez. Szlamy i p³ynie dalej do ujœcia
w Marysze (to od nazwy rzeki Marychy) na terytorium Bia³orusi.
Jez. Szlamy przecina granica pañstwowa, nale¿y wiêc uwa¿aæ, by nie dokonaæ przestêpstwa
granicznego. Podobno jeszcze na wiosnê by³a
oznakowana bojkami, ale „pokradli panie, bo
sznurek by³ dobry i poszed³ na wnyki”.
Swoj¹ drog¹ to wielka szkoda, ¿e nie mo¿na
tak po prostu pop³yn¹æ dalej – Kana³em Augustowskim do Niemna i powrót Marych¹ i Szlamic¹. Ech, marzenia... Oto cytat z opisu sp³ywu
Niemnem przed 130 laty, z ksi¹¿ki „Dolinami
rzek” autorstwa Zygmunta Glogera: „Gdy inni
szukaj¹ Ÿróde³ Nilu w skwarze zwrotnikowego
s³oñca, gdy odkopuj¹ gruzy Troi lub gin¹ wœród
lodów podbiegunowych, ja ku tobie pod¹¿am,
domowy Niemnie; by wyspowiadaæ nurty twoje i ustronia wybrze¿y twoich, by skosztowaæ
chleba i soli pod strzech¹ nadniemeñsk¹ i pogwarzyæ z rzesz¹ sió³ twoich.”
Wspó³czeœnie o sp³yniêciu Czarn¹ Hañcz¹
z Rygola do Niemna pisze Zofia Pi³asiewicz w artykule „Kana³em Augustowskim przez trzy kraje” w WIOŒLE nr 1/2003 oraz 2/2003.
W Rygolu pod pierwszym mostem p³yniemy
na wprost. Czarna Hañcza tu¿ przed nim skrêca
gwa³townie w prawo – wiele osób b³¹dzi tutaj,
pomy³kowo p³yn¹c prosto i wp³ywaj¹c na Szlamicê – pewnie dlatego na moœcie wisi tablica reklamowa firmy „Szot”, wskazuj¹ca w³aœciw¹ drogê. Tu¿ za mostem, na lewym brzegu, znajdziemy
Literatura
• „Czarn¹ Hañcz¹” – Andrzej £aptaœ, kwartalnik
„Jaæwie¿”, wydawany przez Regionaln¹ Pracowniê Krajoznawcz¹ PTTK w Suwa³kach, nr 6/1999.
• „Kajakiem po Jeziorach Augustowskich i Suwalskich” – Józef Kuran, Wyd. Sport i Turystyka,
Warszawa 1976.
• „Czarna Hañcza, przewodnik dla kajakarzy”
– Marek Kwaczonek, Wyd. Pascal, 2003.
• Puszcza Augustowska, Szlak kajakowy Czarnej
Hañczy i Kana³u Augustowskiego, Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:70 000, Wyd. AtiKart,
Bia³ystok.
• „Polska Egzotyczna”, t. I. – Grzegorz R¹kowski,
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• www.kanu.pl – relacje z ciekawych wypraw.
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pomost, pole biwakowe oraz sezonowy sklep, niestety, za naszej obecnoœci nieczynny – to ju¿ koniec sezonu. Drugi, normalny sklep, znajduje
siê przesz³o dwa kilometry st¹d, na wschodnim krañcu wsi, ko³o leœniczówki.
Z powodów czysto taktycznych warto podp³yn¹æ dalej (nieca³e dwa kilometry), do MEW (MEW to po prostu Ma³a Elektrownia Wodna). Trochê
niewygodne l¹dowanie, gdy¿ brzeg przed jazem jest stromo wy³o¿ony
„kocimi ³bami”. Dogodniej wysiada siê po prawej stronie. W g³êbi znajduje
siê œliczny (jak wszystkie s³u¿bowe domki pracowników Kana³u Augustowskiego) domek, a w³aœciwie dworek stra¿nika wodnego. Budynek
elektrowni jest po lewej, za nim ³¹ka, na której mo¿na przenocowaæ za
zgod¹ stra¿nika. Do sklepu bêdzie st¹d mo¿e kilometr.
Dalej Szlamica dziczeje – do Jez. G³êbokiego mamy oko³o dwóch kilometrów krêtego kanionu, którego bram¹ jest niezwykle wysoki most na
drodze do leœniczówki. Pr¹d przyspiesza, jest zdecydowanie szybszy ni¿
na puszczañskim odcinku Czarnej Hañczy z Dworczyska do Ja³owego Rogu. W korycie liczne powalone drzewa, wiêkszoœæ udaje nam siê pokonaæ do³em. Niektóre przejœcia s¹ ju¿ u³atwione przez poprzedników – widaæ œlady po pi³ach i siekierach. Wspania³y, dziewiczy urok Jez. G³êbokiego
daje posmak odczuæ pionierów – wiemy, ¿e jesteœmy tu sami i nie dopêdzi nas ¿aden kajak.
W³aœciwa Szlamica, wyp³ywaj¹ca z tego jeziora jest znacznie szersza
ni¿ jej sztuczny odcinek. Mocno krêc¹c mija rozrzucone po okolicznych
wzgórzach pojedyncze zabudowania wsi Mu³y i uchodzi do jez. Szlamy.
Podobno kiedyœ oba jeziora by³y jednym, a wzgórza – wyspami.
Op³ywamy wyspê na jez. Szlamy i zawracamy do mostku w Mu³ach.
Niesamowicie wieje. Z Mu³ów do œluzy Kudrynki jest oko³o trzech kilometrów drog¹ przez puszczê. Taka przenoska to mo¿e nic niezwyk³ego, ale
w Kanadzie (patrz artyku³ „Kanadyjk¹ w Kanadzie” w WIOŒLE nr 3/4 2002).
My na takie okazje dysponujemy wózkiem, ale tym razem decydujemy
siê na ³atwiznê. Jeszcze w Rygolu umówiliœmy siê z p. Stanis³awem Micha³owskim (Rygol 11, tel. 087 641-75-05) na moœcie w Mu³ach. Pan Stanis³aw jest miejscowym potentatem przemys³u turystyczno-kajakowego.
Do niego nale¿y sklep i pole biwakowe w Rygolu, wypo¿yczalnia kajaków oraz transport.
Powy¿szy wariant p³yniêcia Szlamic¹ wyd³u¿a czas sp³ywu Czarn¹ Hañcz¹ i Kana³em Augustowskim o jeden dzieñ. My dotarliœmy do Kudrynek
w sobotê i zatrzymaliœmy siê tam na niedzielê. Nocowaliœmy, za zgod¹
mi³ego pana œluzowego, na terenie œluzy. Od œluzy do domu œluzowego
prowadzi piêkna aleja starych, pewnie pamiêtaj¹cych czas budowy kana³u, drzew. Obecnie ka¿de z nich to postaæ z grona bohaterów „W³adcy Pierœcieni”. W niedzielê wybraliœmy siê na piesz¹ wycieczkê do œluzy
Kurzyniec, po³o¿onej na granicznym odcinku kana³u. Warto tam dojœæ
trzymaj¹c siê œladów œcie¿ki holowniczej na prawym brzegu, przedzieraj¹c siê pocz¹tkowo na prze³aj przez las. Opisuj¹c to miejsce Grzegorz R¹kowski w pierwszym tomie przewodnika „Polska egzotyczna” cytuje
z ksi¹¿ki Stefana Maciejewskiego pt. „Szlachetni pasjonaci”:
„Niema³e robi wra¿enie ten opustosza³y zak¹tek, o którego dawnym
¿yciu œwiadcz¹ jedynie komora œluzy, ¿a³oœnie zwisaj¹ca po³ówka wrót
i cztery dostojne kolumny zwodzonego mostu – jedyne, jakie zachowa³y
siê na szlaku Kana³u Augustowskiego. W dole komory, pomiêdzy naniesionymi pniami, przeciska siê z bulgotem i szumem woda. Sama komora
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gu i mieszany, nieco wilgotny na niskim prawym. W pewnym momencie Krzysio, tego dnia
szlakowy w kanadyjce, zauwa¿a na prawym
brzegu, tu¿ przy wodzie, ³aniê z dwójk¹ m³odych. Staramy siê podejœæ jak najbli¿ej wios³uj¹c po indiañsku. I w momencie, gdy z krzaków
wy³ania siê najwyraŸniej zaniepokojony byk, dobiega nas z ty³u raŸne, miarowe chlap-chlap za³ogi doganiaj¹cego nas kajaka... Niestety, byka
na zdjêciu nie uda³o siê uj¹æ.
Do komory œluzy Tartak prowadzi prawa odnoga. Œluza podobno jest czynna, ale nie fatygujemy œluzowego, przenoska jest krótka. Praw¹ odnog¹ p³ynie siê te¿ do komory œluzy
Sosnówek. Po drodze, z prawej strony, dochodzi
Czarna Hañcza, ale w³aœciwie to sztuczny wykop Kana³u Augustowskiego odchodzi tu w lewo. Na wodzie zaczyna siê ruch. Po chwili zatrzymujemy siê przed komor¹ œluzy Sosnówek.

Kana³em Augustowskim
do Augustowa

jest w dobrym stanie. Jak niewiele innych zachowa³a swój pierwotny, dawny charakter. Nawet licówka dobrze siê tu trzyma. Napis po stronie radzieckiej g³osi, ¿e „Budowa³ fundamenta
por. in¿. K. Jodko, ukoñczy³ ppor. in¿. F. Wielohorski 1829 r.”. I dalej: „Czy o¿yje kiedyœ ta najbardziej zabytkowa ze œluz? Marzy mi siê, aby
na wzgórzu stan¹³ znowu dom œluzowego,
gdzieœ obok domek stra¿y celnej i stra¿nica WOP,
a œluza Kurzyniec sta³a siê przejœciem granicznym miêdzynarodowych kajakowych sp³ywów;
marzy mi siê dzieñ, kiedy w komorê œluzy Kurzyniec wp³yn¹ polscy kajakarze, wyruszaj¹cy
na szlak Niemna, i wp³yn¹ wodniacy radzieccy,
aby zwiedziæ polsk¹ czêœæ kana³u i augustowskie jeziora!”.
Dziœ nie ma ju¿ radzieckich wodniaków ani
radzieckiej strony, ale poza tym niewiele siê
zmieni³o. Ca³oœæ gor¹co polecamy.
Od œluzy Kudrynki do œluzy Sosnówek jest siedem kilometrów. Odcinek ten biegnie skanalizowan¹ Czarn¹ Hañcz¹, p³yn¹c¹ têdy do Niemna. Trzy pierwsze kilometry, do œluzy Tartak,
uznajemy za najpiêkniejsze na ca³ej trasie. Wspania³y stary sosnowy las na wysokim lewym brze-

Odcinki na Kanale Augustowskim mierzy siê
od œluzy do œluzy. Do Mikaszówki dop³ynêliœmy
po 16:00. Œluzowego nie widaæ, wiêc idê siê rozejrzeæ. Pytam i nie wierzê w³asnym uszom.
W Mikaszówce nie ma œluzowego! Jest Pani Œluzowa! Mêski œwiat nawet tu siê koñczy. I rzeczywiœcie – dziewczyna na schwa³. W d¿insach,
wysokie obcasy. Krêci korbami, przepycha wrota. Nie mogê dojœæ do siebie – zgroza równouprawnienia!
Na jez. Serwy tylko zajrzeliœmy z jazu zamykaj¹cego wyp³yw uroczej i trochê tajemniczej
Suchej Rzeczki. Zaœ Kana³ Czarnobrodzki to
wspania³e studium perspektywy. P³yniemy œrodkiem, leniwie wios³uj¹c i gwarz¹c o statkach p³ywaj¹cych tu kiedyœ, zastanawiamy siê, jak by³y
napêdzane...
Pokonujemy jeszcze dwie œluzy (Swoboda
i PrzewiêŸ) i trzy jeziora (Studzienniczne, Bia³e
i Necko) i docieramy do Augustowa, sk¹d zaczêliœmy nasz sp³yw.
Pogoda do koñca sp³ywu nie uleg³a zmianie.
Wia³o ca³y czas, raz mocniej, raz s³abiej. Oczywiœcie na rzeczkach nie mia³o to wiêkszego znaczenia, ale na jeziorach – owszem. Najwiêksze
fale spotkaliœmy ostatniego dnia sp³ywu, na Jez.
Studzienicznym, zaraz po wyp³yniêciu na nie
z zacisza kana³u.

S³ów kilka o biwakach
Dawne powiedzenie „koniec sezonu na Mazurach – na brzeg bez gumiaków nie wychodŸ”
na szczêœcie traci ju¿ aktualnoœæ i dziœ na pewien standard (ale jeszcze nie unijny!) mo¿na
liczyæ
Bywa jednak ró¿nie, wiêc po kolei: odradzamy biwakowanie w BliŸnie przy moœcie kolejowym. Linia kolejowa jest tu doœæ uczêszczana,
tak¿e w nocy, st¹d senne koszmary – poci¹g
wje¿d¿aj¹cy do namiotu. A jak to ju¿ ktoœ zauwa¿y³, najlepszy biwak i tak jest zawsze za zakrêtem. Tak w³aœnie jest – kawa³ek dalej, po prawej stronie, ko³o leœniczówki. Pole namiotowe
w Bryzglu, po³o¿one na wysokim brzegu jeziora, jest trzypiêtrowe i dysponuje wspania³¹ panoram¹ turkusowych Wigier. Niestety, jest te¿
drogie i na dodatek trzeba oddzielnie p³aciæ za
namiot. Nasze oœwiadczenie, ¿e w czwórkê
zmieœcimy siê w jednym ma³ym igloo, wzbudzi³o w personelu du¿¹ nieufnoœæ. Bardzo sympatyczna atmosfera panuje na polu namiotowym w Wigrach, u stóp zabudowañ
klasztornych. Podobnie jest w Budzie Ruskiej,
pierwsze pole po lewej stronie, z piecem i mo¿liwoœci¹ konnej jazdy. Srebaczek przychodzi tu
rano do namiotu i robi pobudkê. Polecamy te¿
pole namiotowe u Piotra Malczewskiego w tej
samej wiosce – nietuzinkowy gospodarz i wspania³a bania.
Dalej Adamowe £¹czki – po lewej, kawa³ek za
stanic¹ PTTK we Fr¹ckach. Nad Kana³em urocze
s¹ kameralne miejsca za Mikaszówk¹, a przed
jez. Mikaszówek, po prawej stronie. Po wodê
trzeba siê przejœæ do du¿ego pola biwakowego
w Mikaszówce. Przy ujœciu Suchej Rzeczki biwak
wœród wysokich, starych sosen. Mieliœmy tam
trochê stracha obserwuj¹c, jak gn¹ siê nad nami ich wierzcho³ki, gdy¿ wieczorem i rano potê¿nie wia³o. No i na koniec – stanice wodne
PTTK. „Zniszczone domki nie zachêcaj¹ nawet
do rozbicia namiotów, lepiej wiêc nocowaæ na
licznych prywatnych polach biwakowych.” – tak
pisze Marek Kwaczonek w swoim przewodniku.
My powiemy wiêcej: to co reprezentuj¹ stanice
PTTK na szlaku Czarnej Hañczy i Kana³u Augustowskiego pozostawia wiele do ¿yczenia. I nie
chodzi tu o ekskluzywny luksus mierzony iloœci¹
gwiazdek, ale o zwyk³¹ dba³oœæ, porz¹dek i gospodarsk¹ rêkê w³aœciciela. Tak jak to jest na Krutyni, gdzie do stanic zagl¹da siê z przyjemnoœci¹. Gwoli sprawiedliwoœci: s³owa te piszemy
z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ po obejrzeniu stanu
czterech stanic: w Wysokim Moœcie, Fr¹ckach,
Ja³owym Rogu i P³askiej. Na odwiedziny pozosta³ych nie mieliœmy ju¿ ochoty.
Zamykamy pêtlê po trzynastu dniach p³yniêcia, na jez. Necko, w przedwieczornej ciszy. Przed
nami zachód s³oñca, czerwony jak u wieszcza.
W zapadaj¹cym zmroku wp³ywamy na Nettê.
Koniec sp³ywu.

Fot. Janusz Michalski

„S³oñce ostatnich kresów nieba dochodzi³o,
Mniej silnie, ale szerzej ni¿ we dnie œwieci³o,
Ca³e zaczerwienione...”
Kontakt z autorami:
janusz.michalski@kir.com.pl
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