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Go³dapa – trzy dni pe³ne
wra¿eñ
Andrzej Selwet

inê³o kilka miesiêcy... Nadszed³ d³ugi weekend majowy. Z dwoma potencjalnymi kandydatami na sp³ywowiczów pojechaliœmy na Mazury.
Przy okazji na kilka godzin wybraliœmy siê nad
œrodkowy odcinek Go³dapy. Rzeka nie wygl¹da³a na groŸn¹. Nurt miejscami doœæ bystry, ale
nie przesadnie. Obejrzeliœmy jedn¹ elektrowniê
wodn¹ – normalna, choæ nieco uci¹¿liwa, przenoska przez zaporê. Jad¹c wzd³u¿ koryta wypatrywaliœmy rzeki z okien samochodu. Widaæ
by³o sporo g³azów biel¹cych siê nad powierzchni¹ wody; przypomnia³ mi siê fragment
mówi¹cy o górskim charakterze tego odcinka.
Bli¿ej Go³dapi widaæ by³o rzekê silnie meandruj¹c¹ wœród ³¹k. Wniosek by³ jeden: rzeka jest
uci¹¿liwa, ale na pewno do przep³yniêcia – przyje¿d¿amy za miesi¹c na sp³yw.

Fot. Andrzej Selwet/Tadeusz Czarkowski

Wszystko zaczê³o siê od kupienia w drodze do przychodni
lekarskiej opisu szlaku kajakowego „Prze³omem Go³dapy ku
granicy pañstwa”. Wizyta poprzedniego pacjenta przed³u¿a³a siê, wiêc przeczyta³em ca³¹ ksi¹¿eczkê opisuj¹c¹ nieznan¹ mi bli¿ej rzekê. Gdy drzwi
gabinetu wreszcie siê otworzy³y, myœl o sp³yniêciu Go³dap¹
ju¿ zaczyna³a kie³kowaæ.
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Na szlaku Go³dapy.

Kilka tygodni minê³o jak z bicza strzeli³. Przygotowania przebieg³y sprawnie. Uda³o siê za³atwiæ wynajem kajaków, przewóz baga¿y i nocleg na noc poprzedzaj¹c¹ sp³yw. Po rozmowie
z panem Andrzejem Juchniewiczem, od którego wypo¿yczyliœmy kajaki, postanowiliœmy zrezygnowaæ z rozpoczynania sp³ywu od jeziora
Go³dap. Odcinek przez miasto Go³dap oferuje
atrakcje w postaci ruin starych mostów i stopni
wodnych, kamieni oraz wszelkiego rodzaju osi¹gniêæ naszej cywilizacji – butelek, puszek, opon
itp. Zgodnie z sugesti¹ p. Andrzeja pocz¹tek
sp³ywu wyznaczyliœmy przy metalowej k³adce

SP£YW W PIGU£CE
Termin
11-13 czerwca 2004 r.
Trasa
Go³dapa od miasta Go³dap do wsi Miczu³y, Kana³
Bro¿ajcki od wsi Miczu³y do Mieduniszek Wielkich.
D³ugoœæ trasy
61 km
Trudnoœæ
Szlak doœæ ³atwy. W œrodkowej czêœci szlaku du¿a
iloœæ kamieni i pni pod powierzchni¹ wody. Œredni
spadek: 1‰.
Uci¹¿liwoœæ
Przy niskim stanie wody szlak trochê uci¹¿liwy
w œrodkowej czêœci – du¿o g³azów w nurcie i bardzo p³ytko, konieczne holowanie. Kilka sta³ych
przeszkód (jazy i zapory). Najlepiej p³yn¹æ na pocz¹tku maja, gdy wody jest pod dostatkiem. Odcinek rzeczny silnie meandruje, pod koniec lata czêœciowo zaroœniêty trzcinami.
Malowniczoœæ
* do ***
Zalecane mapy
Mapa topograficzna Polski (wydanie turystyczne)
w skali 1:100 000, arkusz Suwa³ki (N-34-69/70)
i arkusz Kêtrzyn (M-34-67/68) lub mapa turystyczna
„Pojezierze Suwalskie i E³ckie” w skali 1:120 000,
wydawnictwo „Fotkart”.
Przydatne publikacje
Edward Stawecki, „Prze³omem Go³dapy ku granicy
pañstwa”, Go³dap 2002.
Marek Œleszyñski, „Polska pó³nocno-wschodnia.
Przewodnik kajakowy”, Bia³ystok 1996 i 2000
(wydanie II).
Wynajem kajaków
Go³dap – p. Andrzej Juchniewicz,
tel. kom. (604) 061 231.
Noclegi
Pensjonat „Atena”, Irena Rogowska, ul. Stadionowa 8b, 19-500 Go³dap, tel. kom. (608) 651 117.
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ko³o ulicy Nadbrze¿nej, przy koñcu zwartej zabudowy miejskiej. Przyszed³ dzieñ 10 czerwca.
Zbiórkê wyznaczyliœmy w pensjonacie „Atena”
w pobli¿u jeziora Go³dap.
Czêœæ uczestników przyjecha³a wczeœniej, wiêc
mieliœmy czas na krótki wypad, by obejrzeæ s³ynne wiadukty w Stañczykach. Wieczorem zasiadamy w 12 osób wokó³ ogniska: Kasia i Ewa –
nasze ozdoby, dwóch Krzysztofów, Piotr, Mariusz, Tadeusz, Jacek, Andrzej i przysz³oœæ narodu w osobach trzech m³odzieñców o wdziêcznych imionach Patryk, Tomek i Kuba. Na ruszcie
zawieszonym nad p³omieniami sma¿¹ siê kie³baski. Ustalamy zasady na najbli¿sze trzy dni
i sk³ad poszczególnych za³óg. Komandor na czele, „czerwona latarnia” z apteczk¹ na pok³adzie
zamyka grupê; pozostali otrzymuj¹ swoje miejsca w szyku – na przemian bardziej i mniej doœwiadczeni. A potem kolacja przy ognisku i d³ugie rozmowy na œwiatowe (oczywiœcie) tematy,
dopóki deszcz nie wygoni wszystkich spaæ. Rano pobudka, œniadanie i przejazd do centrum
Go³dapi, by kupiæ prowiant na drogê. Z zakupami zje¿d¿amy nad rzekê. Po kilku minutach
przyje¿d¿aj¹ zamówione kajaki i samochód
z przyczepk¹ na baga¿e. Piêæ kajaków i jedna
kanadyjka (w³asnoœæ Jacka) l¹duj¹ na trawie.
Jeszcze tylko ustalenie dok¹d i o której godzinie maj¹ przyjechaæ baga¿e i wodujemy kajaki.

Odprawa przed sp³ywem.

Szczegó³owy opis szlaku
0,0

Stalowa k³adka dla pieszych przy ulicy
Nadbrze¿nej w Go³dapi. Koryto rzeki zosta³o niedawno uregulowane i przypomina szeroki rów.
Jest bardzo p³ytko, liczne kamienie zalegaj¹ce
dno tylko czekaj¹, by ze z³oœliwym zgrzytem porysowaæ dna naszych „okrêtów”. Kamieniste p³ycizny co chwila hamuj¹ kajaki. Du¿o œmieci – jakieœ resztki drzwi, plastikowe butelki, opony, ró¿nej maœci ¿elastwo. Unosz¹cy siê w powietrzu
lekki acz wyrazisty fetorek dope³nia atmosferê
tego odcinka rzeki. Go³dapa p³ynie miêdzy wysokimi brzegami, trzeba ca³y czas trzymaæ siê
g³ównego nurtu, by nie osi¹œæ na mieliŸnie.
4,2 Po lewej stronie wysoka skarpa. Po jej wy³o¿onym kamieniami zboczu sp³ywa, szumi¹c
donoœnie, woda z miejskiej oczyszczalni œcieków. Po chwili koñczy siê uregulowany odcinek
rzeki (uff!) i zaczyna siê prawdziwa, naturalna
rzeka. Wysokie, poroœniête zieleni¹ brzegi i g³êboki nurt wywo³uj¹ uœmiechy na twarzach.
Wreszcie mamy to, czego oczekiwaliœmy. Dop³ywamy do mostu i zatrzymujemy siê na krótki postój na prawym brzegu.
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4,5

Przed nami kamienny most zwieñczony ceglanymi ³ukami. Mostem bieg³a kiedyœ linia kolejowa. Obecnie po torach nie ma œladu, a na nasypie jest lokalna, gruntowa droga. Rzeka p³ynie
pod prawym przês³em podpartym dwoma stalowymi filarami. Pod mostem bystrze i kamienie.
Przep³ywamy ostro¿nie po lewej stronie stalowych s³upów. Za mostem ma³e rozlewisko i cofka. Tutaj czekamy, a¿ wszystkie za³ogi przep³yn¹
pod mostem. Go³dapa nadal silnie meandruje,
podcinaj¹c wysoki brzeg na zakolach i tworz¹c
mielizny po wewnêtrznych czêœciach zakrêtów,
szybko ucz¹c niektóre za³ogi, ¿e nie nale¿y œcinaæ ³uków, lecz p³yn¹æ z g³ównym nurtem.
7,9 Zbli¿amy siê do pozosta³oœci po zburzonym jazie. Przep³ywamy lew¹ stron¹ miêdzy betonowymi filarami uwa¿aj¹c, by nie zahaczyæ
o kamienie i betonowe bry³y. Wkrótce nurt s³abnie i rzeka lekko siê poszerza.
8,4 Pierwsza przenoska. Rzekê przegradza jaz
o przesz³o metrowym spadku. Przybijamy do lewego brzegu i przeci¹gamy kajaki po trawie ok.
30 m. Za jazem jest p³ytkie i piaszczyste dno.
A¿ przyjemnie wsiadaæ do kajaków stoj¹c na
twardym piasku, a nie grzêzn¹c w mulistym
dnie. Rzeka zwê¿a siê, a koryto czêœciowo zarastaj¹ trzciny. Ca³y czas silnie meandruje daj¹c
mniej doœwiadczonym przyspieszony kurs sterowania kajakiem.
9,2 Przep³ywamy pod drewnianym mostkiem
na drodze Koœmidry-Ba³upiany. Rzeka
nadal krêci raz w lewo, raz w prawo, nasuwaj¹c przypuszczenie, ¿e w tej okolicy linia prosta jest czysto teoretycznym
pojêciem.
13,4 Po lewej wieœ Skocze. Dop³ywamy
do mostu na drodze gruntowej SkoczeBarkowo. Przybijamy do lewego brzegu.
Biwak.
Kolejnego dnia znów p³yniemy. O meandrach nawet nie warto wspominaæ. Po
prostu s¹. Mijamy resztki zburzonego jazu i pod¹¿amy wœród trzcin i ³¹k uwa¿aj¹c na pnie, które czasem zalegaj¹
w korycie.
20,6 Dop³ywamy do wsi Juchnajcie. Przed nami filary nieczynnego jazu, za nim most drogowy szosy Juchnajcie-Jany. Resztki jazu pokonujemy lew¹ stron¹ ocieraj¹c siê o betonowy próg.
Co ciê¿sze za³ogi osiadaj¹ na progu; trzeba wysi¹œæ i przepychaæ kajaki. Za mostem przybijamy do prawego brzegu na krótki odpoczynek.
Wzd³u¿ brzegów zaczynaj¹ siê pojawiaæ drzewa. Rzeka powoli zmienia otoczenie z ³¹kowego na leœny.
24,0 Zbli¿amy siê do mostu pod Ró¿yñskiem
Ma³ym. Przed mostem by³ kiedyœ jaz, którego
pozosta³oœci w postaci betonowych p³yt zalegaj¹cych dno zmuszaj¹ do uwagi. Potem ostro¿nie pod mostem i raptem zaczyna siê zupe³nie
inna rzeka. Jest p³ytko, nurt przyspiesza, w ca³ym korycie g³azy i kamienie. Ma³e wyspy w nurcie zmuszaj¹ do wyboru: w lewo czy w prawo?
24,6 Rzeka zwalnia i rozlewa siê szeroko. Przed
nami przesz³o metrowej wysokoœci stopieñ wodny, za nim widaæ p³ytk¹ rzekê pe³n¹ g³azów,
wœród których pieni siê woda. Skrêcamy w prawo wp³ywaj¹c w kana³ prowadz¹cy do nieczynnego m³yna.

Go³dapa ko³o wsi Juchnajcie.

24,8 Po niespe³na 200 m, nie dop³ywaj¹c do
samego koñca kana³u, przybijamy do lewego
brzegu. Trzeba uwa¿aæ przy wysiadaniu z kajaka, bo brzegi s¹ ocembrowane betonowymi p³ytami, nawet przy samym brzegu jest g³êboko.
Wyci¹gamy kajaki na brzeg poroœniêty krzakami
i pokrzywami. Przenosimy kajaki ok. 50 m w dó³
do rzeki. Kilka za³óg, chc¹c skróciæ przenoskê,
zwodowa³o siê 20 m wczeœniej i ugrzêz³o wœród
g³azów. Przed nami most w Ró¿yñsku Ma³ym.
Przep³ywamy praw¹ stron¹. W poprzek koryta
kamienny, niezbyt wysoki próg. Przep³ywamy
go ostro¿nie przy prawym brzegu.
25,0 Nastêpny kamienny próg, tym razem wy¿szy. Przybijamy do prawego brzegu przed progiem. Wyci¹gamy kajaki na l¹d. Znajdujemy siê
na wyspie okolonej rzek¹ i zarastaj¹cym kana³em. Tu rozbijemy namioty. Przy moœcie czeka ju¿
samochód z baga¿ami, które przenosimy na miejsce biwaku œcie¿k¹ zaroœniêt¹ pokrzywami. Wieœ
Ró¿yñsk Ma³y znajduje siê na prawym brzegu,
a na lewym widniej¹ powoli rozsypuj¹ce siê budynki po by³ym PGR. Id¹c od mostu pod górê po
ok. 300 m dochodzimy do nowo zbudowanego
sklepu stoj¹cego wœród zielonych domów.
Nastêpnego dnia rano zwijamy obóz, odstawiamy baga¿e i schodzimy na wodê. Po chwili
pierwsze przeszkody – kilka drzew le¿¹cych
w poprzek koryta. Rzeka p³ynie prze las ³agodnymi zakolami, nurt s³abnie, robi siê g³êbiej.
Wp³ywamy na zalew otoczony drzewami. Z pozoru woda jest g³êboka, ale trzeba uwa¿aæ, by
nie najechaæ na kikuty pni schowanych kilka centymetrów pod powierzchni¹ wody.
29,0 Dop³ywamy do elektrowni wodnej w Boæwince. Kajaki przenosimy z prawej strony tamy. Przenoska ok. 50 m z dobrym dojœciem do
rzeki. Spod tamy wyp³ywa woda po przejœciu
przez turbiny, widaæ mnóstwo wirów na powierzchni przy lewym brzegu. Rzeka znów zmienia charakter. Kamieniste koryto pe³ne jest g³a-
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zów, niektóre biel¹ siê nad powierzchni¹, inne skrywaj¹ siê pod
cienk¹ warstw¹ wody. Jest bardzo p³ytko, kajaki osiadaj¹ na
dnie. Trzeba je przeprowadziæ
przez stumetrowy odcinek. Na
dok³adkê du¿e drzewo zwalone
w poprzek koryta uniemo¿liwia
p³yniêcie – przeci¹gamy kajaki lewym brzegiem. A w wodzie
znów g³azy. Wreszcie robi siê g³êbiej, rzeka rozlewa siê szeroko sygnalizuj¹c pojawienie siê kolejnego zalewu. I znów drzewa wyrastaj¹ce z wody, ³abêdzie podejrzliwie obserwuj¹ce intruzów,
czaple zrywaj¹ce siê do lotu, gdy
nasze niebieskie jednostki zanadto siê do nich zbli¿¹.
31,5 Dop³ywamy do nastêpnej
elektrowni przy by³ym PGR Boæwinka. Dobijamy po prawej stronie i wynosimy kajaki na tamê po
betonowych p³ytach. Trzeba
chwilê odsapn¹æ po „górskich”
emocjach i nieco siê posiliæ. Po
przerwie znosimy kajaki w dó³ po
kamieniach i wodujemy pojedynczo z uwagi na brak miejsca. Przep³ywamy
pod mostem drogowym i znów wypatrujemy
g³azów w nurcie.
32,7 Mijamy przyczó³ki zburzonego mostu
w przysió³ku Skup i mamy kolejne drzewo tarasuj¹ce ca³e koryto. Kajaki przerzucamy nad
drzewem i p³yniemy dalej. Ponownie pojawia
siê amazoñski krajobraz. Rzeka poszerza siê,
znów drzewa wyrastaj¹ z wody. Ostatni zalew
tego dnia.
34,5 P³yniemy w kierunku zapory w Grunajkach. Przybijamy po prawej stronie i znosimy
kajaki do rzeki. Brzeg umocniony jest g³azami,
kajaki delikatnie spuszczamy na wodê. Patrz¹c
do ty³u stwierdzamy, ¿e przenoska lew¹ stron¹
by³aby ³atwiejsza.
34,8 Mijamy most w Grunajkach. Rzeka staje
siê nieco szersza, pojawiaj¹ siê d³ugie warkocze
wodorostów, spoœród których wy³aniaj¹ siê kolejne g³azy. Niektóre daj¹ znaæ o sobie g³oœnym
zgrzytaniem o dno kajaka. Ca³y czas trzeba
uwa¿nie obserwowaæ rzekê przed dziobem.
38,3 Betonowy most w Sapa³ówce. Za nim pozosta³oœci po dawnym m³ynie i betonowy próg,
który pokonujemy praw¹ stron¹ rozpêdziwszy
uprzednio kajak. Ca³y
czas uwa¿amy na kamienie i drzewa w korycie.
Pojawiaj¹ siê kamieniste
p³ycizny, chwila nieuwagi i mo¿na posadziæ kajak
na ¿wirowej mieliŸnie.
38,6 Przep³ywamy pod
drewnianym mostem ko³o wsi Surminy. Rzeka
znów wije siê wœród ³¹k
i wydaje siê, ¿e mamy
powtórkê z poprzedniego dnia. Odg³osy spod
dna kajaka uœwiadamiaj¹, ¿e kamienie jeszcze siê

nie skoñczy³y. Rzeka meandruje coraz silniej.

41,6 Drewniany most we Wróblu. Przed mostem na ¿wirowej mieliŸnie osadzamy kajaki.
Powoli dop³ywaj¹ kolejne za³ogi. Widaæ, ¿e osada kanadyjki wybiera wodê, która siêga im po
kostki. Na jednym z g³azów „zarobili” pod³u¿n¹ szczelinê.
Obracamy „kanadê”, ¿eby wylaæ wodê i wytrzeæ dno do sucha. Lekki wiaterek te¿ dorzuca
kilka podmuchów, by mieæ swój udzia³ w osuszeniu poszycia. Zaklejamy szczelinê taœm¹, na
zak³adkê. Kilka warstw powinno wystarczyæ.
Stawiamy ³ódŸ na wodê – nie przecieka. P³yniemy dalej.
44,6 Betonowy most na pocz¹tku Bañ Mazurskich. Rzeka krêci raz w lewo, raz w prawo. Zbli¿amy siê do drogi nr 650 Wêgorzewo-Go³dap.
46,6 K³adka dla pieszych i betonowy most na
drodze do Rapy. Przybijamy do lewego brzegu
i wyci¹gamy kajaki. Pora na obiad – tym razem
na gotowy. Bar „M³yn” w budynku – a jak¿e
– starego m³yna oferuje dok³adnie to, czego
nam potrzeba. Ciep³y obiad poprawiony szklaneczk¹ piwa nastraja wszystkich ¿yczliwie do
otaczaj¹cego œwiata. W doskona³ych humorach
jeszcze raz schodzimy na wodê. Bystry nurt, pale pod mostem i kamienie tu¿ za nim przypominaj¹, ¿e wci¹¿ trzeba uwa¿aæ. Doœæ szybki
nurt niesie nas wzd³u¿ wysokich brzegów.
W pewnym momencie rzeka poszerza siê nieco
i po raz pierwszy p³ynie prosto. Zaskoczony trzymam siê œrodka koryta i po chwili siadam na
¿wirowej mieliŸnie. Przeci¹gam kajak bli¿ej jednego z brzegów i znów jest dostatecznie g³êboko, by p³yn¹æ dalej. Po prawej pojawiaj¹ siê
budynki dawnego PGR Zaka³cze Wielkie.
52,3 Drewniany most prowadz¹cy do Zaka³cza,
a za nim drewniana k³adka wygiêta w ³agodny
³uk, zawieszona nad wod¹. Przybijamy do lewego brzegu tu¿ przed k³adk¹. Jesteœmy w Miczu³ach. Nieco oddalone od rzeki samotne gospodarstwo. Na podwórku, pod œcian¹ budynku mieszkalnego, czekaj¹ z³o¿one nasze baga¿e. Za zgod¹ gospodyni rozbijamy namioty na
³¹ce nad rzek¹. Miejsce jest idealne, cisza, spokój, wokó³ otwarta przestrzeñ i... nie ma komarów! Czyste, bezchmurne niebo zapowiada
ch³odn¹ noc. I rzeczywiœcie – trzeba siê schowaæ
g³êboko w œpiworze, niektórzy zak³adaj¹ dresy.
Na pewno by³o zdecydowanie poni¿ej 10 °C.
Rankiem po raz ostatni ³adujemy baga¿e do samochodu i odbijamy. Zakrêt w prawo i przed
nami ukazuje siê prosty a¿ po horyzont Kana³
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Kamienny próg w Ró¿yñsku Ma³ym.
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Pieszo po rzece.
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Bro¿ajcki. Nie do wiary – ktoœ ukrad³ wszystkie
meandry!
Kana³ Bro¿ajcki – wykopany w 1733 r. Odnowiony w latach 1824-26 stanowi po³¹czenie
rzek Go³dapy i Wêgorapy. Powsta³ wskutek
przeciêcia koryta Go³dapy betonow¹ zapor¹
kieruj¹c¹ prawie ca³¹ wodê z rzeki do kana³u.
W Lasach Skaliskich przeprowadzono w latach
1844-50 prace melioracyjne, osuszaj¹c tereny
bagienne i kieruj¹c nadmiar wody do kana³u.
Obecnie Kana³ Bro¿ajcki z wolna traci swój
uregulowany charakter – nie konserwowany
od kilkudziesiêciu lat powoli przechodzi we
w³adanie przyrody.
52,6 Nurt niesie nas pod drewnianym mostem
mocno nadgryzionym zêbem czasu.
53,1 Most ko³o by³ej leœniczówki B¹kowo. By³
tu kiedyœ jaz, po którym pozosta³ betonowy
próg i bystrze. Wszystkie kajaki przep³ywaj¹ bez
problemów lekko tr¹c rufami o próg. Wp³ywamy na teren Lasów Skaliskich. Jest to chyba najpiêkniejszy odcinek naszego sp³ywu. Wysoko
ponad wodami kana³u wznosz¹ siê korony sosen
i œwierków.
54,6 Po lewej mijamy œluzê kana³u dop³ywowego. Cienka stru¿ka wody wyp³ywa spod niszczej¹cej konstrukcji i wpada do naszego kana³u.
55,3 Pojawia siê betonowa konstrukcja kolejnego jazu na naszym szlaku. Wygl¹da potê¿nie,
wiêc bez wahania przybijamy do lewego brzegu
i wyci¹gamy kajaki na strome, zaroœniête zbocze.
Przenoska ponad 30 m. Potem ostro¿nie trzeba
opuœciæ kajak po nachylonych betonowych p³ytach. Stawiam jedn¹ nogê w kajaku i w tym momencie druga noga zeœlizguje siê po mokrej p³ycie. Le¿ê w wodzie. Ca³e szczêœcie, ¿e jest ciep³o.
Jeszcze jedno podejœcie do kajaka, tym razem
z asekuracj¹ Tadeusza. Za jazem betonowy próg
z kilkoma przerwami. Trzeba trafiæ w tak¹ szczer-

Jaz na Kanale Bro¿ajckim.
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bê, by przep³yn¹æ próg nie rysuj¹c
dna kajaka. Nastêpne za³ogi, wzajemnie siê asekuruj¹c, bez przygód
pokonuj¹ jaz. Po obu stronach wysokie skarpy ¿ó³c¹ce siê w s³oñcu jasnym piaskiem. Patrzymy w niebo.
Nad nami unosi siê, majestatycznie
szybuj¹c z rozpostartymi skrzyd³ami, orze³ bielik, co autorytatywnie
stwierdza po obejrzeniu ptaka przez
lornetkê Krzysztof, przysz³y leœnik.
Na wodzie my w naszych kajakach,
na wysokich brzegach strzeliste drzewa celuj¹ w górê, a na tle b³êkitnego nieba p³ynie ¿ywe god³o naszego pañstwa. Spogl¹damy w zachwycie na piêkno otaczaj¹cej przyrody.
55,8 Kana³ skrêca w prawo, nastêpnie lekko
w lewo. W korycie pojawiaj¹ siê zwalone drzewa, które omijamy z wpraw¹.
57,8 Nurt zwalnia. W wodzie drzewa i piaszczyste mielizny. Ma³e rozlewisko przed kolejnym
jazem. Przybijamy do obydwu brzegów, jak komu wygodniej. Jaz jest wysoki i budz¹cy respekt.
Z góry spogl¹damy na spienion¹ wodê pêdz¹c¹
miêdzy betonowymi œcianami. W jazie s¹ dwa
stopnie, co nieco sp³aszcza strumieñ wody i wyd³u¿a spadek. Jacek, w³aœciciel kanadyjki, któr¹
sp³yn¹³ S³upiê i £upawê, stwierdza: – Jest do
przejœcia. Jeszcze raz ogl¹damy jaz. Wracam do
kajaka, wszystkie luŸne rzeczy pakujê do worka i mocno go zawi¹zujê. Wp³ywam powoli
przed jaz. Dwa ruchy wios³em dla nabrania sterownej prêdkoœci, wios³o k³adê wzd³u¿ burty
i przelatujê przez niego. Rufa uderza o drugi
stopieñ, ale nieobci¹¿ony dziób ju¿ unosi siê
nad spienion¹ wod¹ rozlewiska poni¿ej jazu.
Przybijam do brzegu i wychodzê z rzutk¹ na betonow¹ konstrukcjê. Szlakowi wychodz¹ na
brzeg. Kajaki z jednoosobowymi osadami po kolei pokonuj¹ przeszkodê. Ci, którzy ju¿ mieli swoj¹ dawkê adrenaliny czekaj¹ na rozlewisku za jazem, tak na wszelki wypadek. Kanadyjka zostaje podprowadzona pusta pod sam wodospad,
nurt j¹ porywa i ju¿ jest po drugiej stronie, gdzie
cztery kajaki udaremniaj¹ jej ucieczkê. Kompletujemy za³ogi i dalej w drogê. Jeszcze drzewo
zwalone w poprzek kana³u udaje groŸn¹ przeszkodê, ale przy prawym brzegu jest doœæ miejsca, by pochyliwszy siê przep³yn¹æ pod pniem.
58,6 Nurt powolnieje. Las koñczy siê. Znów
p³yniemy wœród ³¹k. Jeszcze jedna sztuczna
przegroda przecina kana³, ale jeden jej segment jest otwarty i przep³ywamy nawet nie
zwalniaj¹c.
59,8 Przed nami niski betonowy
most na drodze Mieduniszki-Skalisko. Trzeba po³o¿yæ siê p³asko w kajaku i powoli przep³yn¹æ odpychaj¹c siê rêkami o spód mostu. Dobrze, ¿e jest niski poziom wody.
Nawet kanadyjka z bojowo wzniesionymi dziobem i ruf¹ te¿ siê zmieœci³a. Za mostem kolejny, tym razem
niewielki, zalew i zapora. Dop³ywamy do elektrowni w Bro¿ajciach.
Wyci¹gamy kajaki na lewy brzeg.
Przenoska ok. 50 m. Kajaki znosimy
ostro¿nie po g³azach umacniaj¹cych

brzeg. Po chwili z lewej strony wpada do kana³u mocno zaroœniêta trzcinami Wêgorapa.
60,7 Przep³ywami pod ³ukiem betonowego
mostu w Mieduniszkach Wielkich. Pod mostem
bystrze.
61,0 Trzysta metrów dalej kolejny most, a tu¿
przed nim pozosta³oœci zastawki i kolejne bystrze. W œrodku nurtu dwa metalowe s³upy, które omijamy z lewej lub prawej strony. Za mostem rozlewisko. Pr¹d usi³uje poci¹gn¹æ nas
w lewo, w kierunku granicy polsko-rosyjskiej,
ale skrêcamy silnie w prawo w stronê nastêpnego mostu nad stoj¹c¹ wod¹ tzw. Wielkiej Pêtli Wêgorapy. Przed mostem przybijamy do jednego z brzegów. Koniec.
Wyci¹gamy kajaki na brzeg. Samochód ju¿
czeka, ¿eby zabraæ kajaki i uczestników. Wracamy po nasze samochody zaparkowane ko³o
Go³dapi.
Nasz sp³yw trwa³ dwa i pó³ dnia, w czasie których pokonaliœmy 61 km. Po Go³dapie najlepiej
p³ywa siê na pocz¹tku maja, kiedy stan wody
jest wysoki, a trzciny jeszcze nie zd¹¿y³y odrosn¹æ po zimie. My p³ynêliœmy w po³owie czerwca. Rzeka by³a p³ytka, ods³aniaj¹c przeszkody,
nad którymi miesi¹c wczeœniej mo¿na by³o ³atwo przep³yn¹æ nawet ich nie zauwa¿aj¹c. Ró¿ny wiek uczestników wcale nie przeszkadza³,
by³o nawet weselej. Wczeœniejsze zapoznanie
siê z opisem trasy i wizja lokalna (choæ tylko wyrywkowa) piêæ tygodni przed sp³ywem bardzo
u³atwi³y planowanie.
Go³dapa jest rzek¹ ciekaw¹ o zmiennym charakterze i doœæ uci¹¿liw¹, oferuje jednak du¿o
atrakcji i z nawi¹zk¹ wynagradza w³o¿ony wysi³ek. Z uwagi na spor¹ liczbê przenosek zdecydowanie polecane jest p³yniêcie bez baga¿u.
Nie u¿ywaj¹c wyszukanych s³ów: po prostu by³o fajnie. Pewnie wielu z nas wróci na Go³dapê.
Warto!
PIRAMIDA W RAPIE
Cztery kilometry od Mieduniszek za wsi¹ Rapa,
przy drodze do Bañ Mazurskich, na koñcu alejki
prowadz¹cej w g³¹b lasu mo¿na zobaczyæ najprawdziwsz¹ piramidê. Bardziej szpiczasta i ni¿sza
ni¿ egipskie (jej kilkunastometrowa wysokoœæ na
pewno nie przyæmi piramidy Cheopsa), ale kszta³tu budowli nie mo¿na pomyliæ z innymi bry³ami.
Piramida w Rapie powsta³a w 1811 r. jako grobowiec niemieckiej rodziny Farenheidów.
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