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Powitanie wiosny
na rzekach Roztocza
Piotr Kowalski (Z³oty)

iestety, ju¿ pierwszego dnia warunki
atmosferyczne znacznie siê pogorszy³y. Przez Puszczê Solsk¹ przesz³y
dwie burze, a temperatura w ci¹gu
dnia nie przekracza³a 4° C. Pomimo tego postanowiliœmy zrealizowaæ cel i w ci¹gu trzech
dni przep³yn¹æ górny odcinek Tanwi oraz Sopot
i Szum. Codziennie sp³ywaliœmy inny potok. Poni¿ej przedstawiê ich charakterystykê oraz relacje z pokonywania ka¿dego z nich.
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Na tydzieñ przed rozpoczêciem
kalendarzowej wiosny s³upek
rtêci przekroczy³ 10° C w ci¹gu
dnia. Zima odesz³a szybciej ni¿
mo¿na siê by³o spodziewaæ.
Woda w rzekach znacznie siê
podnios³a. Doskona³e warunki
postanowi³a wykorzystaæ grupa
zapaleñców z Mazowsza – postanowiliœmy sp³yn¹æ rzek¹
Tanew wraz z dop³ywami,
tj. Sopotem i Szumem.
W dniach 20-22 marca 2004 r.
nasza ekipa przywita³a wiosnê
na rzekach Roztocza.

Za Szumami na Tanwi.

Marek (Diablo), CoMartin (Chopper), Z³oty (School), Krakus (Diablo), Asia (School), Sentor (Canyon). Wstaliœmy punktualnie o szóstej. O siódmej wyjechaliœmy do Narola, miejscowoœci
oddalonej od Ÿróde³ Tanwi o oko³o 8 km. W³a-

œnie tam wodowaliœmy kajaki. Rzeka w Narolu
jest w¹ska (4-5 m szerokoœci), zabagniona i zaroœniêta trzcinami. Natomiast ju¿ 0,5 km od zabudowañ po lewej stronie rzeki pojawia siê las.
Nastêpnie rzeka wdziera siê w granice Parku

Dzieñ I – Tanew
W sk³ad ekipy wesz³o 7 osób (w nawiasach
nazwy kajaków): Kazik (Diablo), Kacper (Diablo),
SP£YW W PIGU£CE
Charakterystyka rzek
Tanew (odcinek Narol – Osuchy)
trudnoœæ: ZW C – WW I (miejscami WW II)
uci¹¿liwoœæ: U3 do U5
Sopot
trudnoœæ: od ZWC w dolnym odcinku do WW II
(miejscami WW III) w górnym
uci¹¿liwoœæ: U3 do U5
Szum
trudnoœæ: ZW B – ZW C
uci¹¿liwoœæ: U3 do U4
Uwaga: klasyfikacji dokonaliœmy przy wysokiej
wodzie
Malowniczoœæ wszystkich rzek oceniliœmy na ***
Noclegi
Stanica Wêdkarska PZW w Józefowie, ul. S³oneczna 1, tel. (84) 687 80 50 lub (503) 164 346
Kontakt z autorem:
petehaile@wp.pl
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Krajobrazowego Puszczy Solskiej (p³ynie przez ni¹ 25 km). Tu czeka nas
pierwsza niespodzianka w postaci sztucznych progów. Na najwy¿szym
z nich (1,3 m wysokoœci) jeden z uczestników zalicza klasyczn¹ „kabinê”,
czyli wychodzi z przewróconego kajaka. Za jazami rzeka wp³ywa w w¹wóz i zaczyna przyspieszaæ. W korycie pojawia siê wiele zwalonych drzew,
zwiêksza siê uci¹¿liwoœæ, nawet do U4.
Przez przyparcie kajaka do drzewa dochodzi do drugiej, trzeciej i czwartej tego dnia wywrotki. Rzeka przyspiesza jeszcze bardziej, zaczynaj¹ siê
tzw. „szumy na Tanwi”, czyli kaskada, sk³adaj¹ca siê z 24 niewysokich,
naturalnych progów.
Odcinek jest naje¿ony wystaj¹cymi z wody ska³ami. £atwo tu uszkodziæ
laminatowy kajak, na szczêœcie nikt takiego nie posiada³. 1,5 km w dó³
rzeki na uczestników czeka³ najtrudniejszy moment. Miejsce oceniono na
WW II. Rozpêdzona woda najpierw trafia tam na zwalone w poprzek rzeki drzewo, za którym znajduje siê 1,2 metrowej wysokoœci próg, nad którym zwisaj¹ ga³êzie. Tu koñczy siê festiwal „kabin” – liczba wywrotek koñczy siê na szeœciu. Za progiem rzeka, a¿ do Osuchów, nieznacznie zwalnia,
jej koryto staje siê szersze. Iloœæ zwalonych drzew wzrasta. Uci¹¿liwoœæ
oceniliœmy na U5. Z powodu braku czasu, z planowanego przep³yniêcia 37
km pokonaliœmy 30. Podczas pakowania kajaków na samochody przysz³a
ulewa. Leœne drogi sta³y siê grz¹skie. Powrót na miejsce noclegu, do stanicy w Józefowie, zosta³ okreœlony mianem „Tanew Trophy”.

Uci¹¿liwoœæ U5 na rzece Sopot.

Dzieñ II – Sopot
Do sp³yniêcia mamy 25 km Sopotu, prawego dop³ywu Tanwi. Trasa
wiedzie od Nowin do Osuchów. Od ekipy od³¹czyli siê Sentor i Asia, na ich
miejsce przybyli Œliwa i Tomek. Od pocz¹tku do koñca towarzyszy nam
deszcz. Sygna³ do rozpoczêcia sp³ywu nada³ Kazik, skacz¹c kajakiem,
z zawieszonego 5 m nad wod¹ drewnianego mostu. Rzeka od razu wdar³a siê w las. Po dwóch kilometrach od Nowin i przep³yniêciu pod pierwszym mostem drogowym zaczyna siê prze³om rzeki. Potok wp³ywa w w¹wóz. W wodzie le¿y znaczna liczba zwalonych drzew. Pojawiaj¹ siê
pierwsze wodospady. Prze³om Sopotu oceniliœmy na WW II, a najtrudniejsze miejsce na WW III. Rzeka zyska³a miano mini-Kamiennej. Dosz³o
do czterech „kabin”. Mnie przypar³o do drzewa. Tylko przez chwilê by³em
w stanie stawiaæ opór. Kajak zosta³ zaklinowany pod drzewem, wobec
czego nie by³em w stanie zrobiæ eskimoski. Po „kabinie” wyp³yn¹³em ze
Schoolem spod drzewa. Wiêksze problemy spotka³y Kacpra, którego Diablo zaklinowa³o siê w poprzek rzeki tu¿ przed progiem. Napieraj¹ca woda wywróci³a kajak. Kacper sp³yn¹³ w dó³ rzeki i znalaz³ siê w odwoju,
jednak przy pomocy rzutki w³aœciciel czerwonego Diablo wyl¹dowa³ na
brzegu. Nastêpnie w ten sam sposób wyci¹gnêliœmy sprzêt.
Prze³om rzeki Sopot jest niesamowicie malowniczy. Na jego walory
krajoznawcze sk³adaj¹ siê: w¹wóz, wodospady, las sosnowo-œwierkowy
oraz ruiny XIX-wiecznej papierni.
Po wyp³yniêciu z w¹wozu nurt zwalnia, wzrasta natomiast uci¹¿liwoœæ,
któr¹ mo¿na sklasyfikowaæ na minimum U5 (dobrze, ¿e by³a wysoka woda). Co chwilê trzeba siê przeciskaæ pod i skakaæ nad zwalonymi drzewami.
Na 5 km przed ujœciem do Tanwi Sopot staje siê mniej wartki i zdecydo-
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4 km od Górecka zaczyna siê jezioro zaporowe, na jego
koñcu napotykamy jaz, dziêki któremu powsta³ tam 6-metrowej wysokoœci próg. Jest, niestety, niesp³ywalny z powodu le¿¹cych u jego podstawy drzew. Przy jazie znajduje siê elektrownia wodna. Zosta³a wzniesiona w 1963 r.
dziêki funduszom i pracy rolników, kierowanych przez proboszcza z Górecka Koœcielnego. Mia³a wytwarzaæ pr¹d
elektryczny dla lokalnej spo³ecznoœci. Jednak gdy w³adze
komunistyczne dowiedzia³y siê, i¿ ksi¹dz integruje okolicznych mieszkañców, zamknê³y elektrowniê. Zelektryfikowano okoliczne miejscowoœci oraz wybudowano i wyasfaltowano wiele dróg. Nie chciano, aby Koœció³ ingerowa³
w lokaln¹ spo³ecznoœæ. Obecnie hydroelektrownia ponownie funkcjonuje. Do zakoñczenia etapu zostaje nam
jeszcze sp³yniêcie oko³o 4 km ju¿ nieco mniej uci¹¿liwym
odcinkiem Szumu (U3) i 0,5 km po nowo utworzonym zalewie. Sp³yw koñczymy przy moœcie w Sigli.

Kilka s³ów o noclegu
Zakwaterowani byliœmy w Stanicy Wêdkarskiej PZW
w Józefowie. Do dyspozycji mieliœmy kuchniê, ³azienkê

Szum – pocz¹tek rzeki.

wanie mniej uci¹¿liwy; zaczyna meandrowaæ. Sp³yw koñczymy po
25 km przy tartaku w Osuchach.

Dzieñ III – Szum
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Ostatniego dnia sp³ywamy 15-kilometrowy odcinek Szumu – kolejnego dop³ywu Tanwi. Sp³yneli go: Kazik, CoMartin, Marek, Z³oty i Tomek. Wystartowaliœmy przy moœcie w Starym Górecku. Rzeka by³a stosunkowo w¹ska, 4-5 m szerokoœci i stosunkowo wartka
– ZW C. Zaskoczy³ nas kolor dna rzeki. Na odcinku 10 km, a¿ do jeziora zaporowego, mia³ rudawe zabarwienie. Do Górecka Koœcielnego, czyli 6,5 km od miejsca startu, wystêpuje wiele przewalonych drzew, kilka bystrzy i niewysokich progów – uci¹¿liwoœæ
tego odcinka oceniliœmy na U4. Zdecydowanie warto siê zatrzymaæ w Górecku Koœcielnym. Znajduje siê tu zabytkowa, drewniana kaplica, Ÿróde³ko z uzdrawiaj¹c¹ wod¹ oraz ma³e, równie¿
drewniane kapliczki, imituj¹ce stacje Drogi Krzy¿owej.
Na wysokim prawym brzegu znajduj¹ siê dwa okaza³e dêby – pomniki przyrody. Nad rzek¹ przewieszony jest w¹ski, drewniany most.

Szum – Górecko Koœcielne.

oraz pokoje. Doba kosztowa³a nieca³e 18 z³. Stanica PZW
po³o¿ona jest na skraju miejscowoœci, w lesie, nad ma³ym zalewem utworzonym dziêki uregulowaniu ma³ej
rzeczki Niepryszki. Jest to idealne miejsce wypadowe na
omawiane w artykule rzeki. Na dodatek gospodarz okaza³ siê na tyle mi³y, ¿e ugoœci³ nas wspania³¹ ¿urawinow¹ nalewk¹.

Podsumowanie
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Tanew, Szum, a przede wszystkim Sopot polecam
wszystkim kajakarzom poszukuj¹cym spokoju, ciszy, odludnych miejsc, a tak¿e mocnych wra¿eñ. Rzeki przep³ywaj¹ przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. S¹
bardzo malownicze, czyste, ale uci¹¿liwe i trudne. Mo¿na napotkaæ wiele zwalonych drzew, bystrzy, sztucznych
i naturalnych progów.
Najlepiej sp³ywaæ wczesn¹ wiosn¹ lub jesieni¹, ze
wzglêdu na wy¿szy w tym okresie poziom wody. Warto zwróciæ uwagê na ruiny starej papierni na Sopocie
i obiekty kultury sakralnej w Górecku Koœcielnym na
Szumie.
Rzeka Szum.
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