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Kajakami przez Siedmiogród
w Rumunii
Na naszych zagranicznych sp³ywach wêdrujemy nad wybran¹
rzekê ze sk³adanymi kajakami
i pozosta³ym sprzêtem noszonym na w³asnych plecach. Daje
to 80 kg obci¹¿enia na mê¿czyznê, dlatego stajê na g³owie, aby podró¿ nad wodê by³a mo¿liwie najwygodniejsza.
Idea³ów podobno nie ma, ale
podró¿ do Rumunii by³a jego
bliska...
Desant w Sighisoarze

Widoki na Wielkiej Tyrnawie.

Nastêpnego dnia rano w ogródku z³o¿yliœmy
kajaki i ruszyliœmy w czwórkê na zwiedzanie Sighisoary. Stary gród na wzgórzu zachowa³ autentyczn¹ œredniowieczn¹ zabudowê wraz z murami obronnymi i basztami, co wiêcej – zabytkowe domy s¹ zamieszkane. Miasto jest wpisane na listê œwiatowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Z satysfakcj¹ obserwowaliœmy zadbane elewacje starych domów, czerwone pelargonie zawieszone na murach. Razem z nami te
wspania³oœci podziwia³y t³umy turystów zape³niaj¹ce w¹skie uliczki. Nasz¹ radoœæ dope³ni³o
piwo wypite w eleganckiej restauracji na rynku,
o dziwo, w niewiarygodnie niskiej cenie, w przeliczeniu 2 z³ za kufel.
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Do miasta Sighisoara – startu naszego sp³ywu – dotarliœmy z Gdañska poci¹giem tylko
z jedn¹ przesiadk¹ w Krakowie, a dworzec kolejowy w Sighisoarze oddalony by³ 500 m od
rzeki Wielka Tyrnawa (Tarnave Mare). Na mecie
by³o trochê gorzej, bo od rzeki Maruszy (Mures) do dworca w mieœcie Deva by³o 7 km, potem podró¿owaliœmy bezpoœrednio do Krakowa i dalej do Gdañska.
Za takie wygody ponosiliœmy oczywiœcie pewne koszty: turkot poci¹gu, dochodz¹cy od linii
kolejowej Kraków-Bukareszt, wzd³u¿ której p³ynêliœmy, towarzyszy³ wszystkim naszym biwakom. Niektórym to przeszkadza³o, ale mnie nie
– na wakacjach œpiê snem kamiennym. Je¿eli
jednak zbudzi³o mnie na³o¿enie siê trzech Ÿróde³ ha³asu: ca³onocnej dyskoteki z rumuñsk¹

muzyk¹, poci¹gu i rzê¿¹cej pompy,
obraca³am siê na drugi bok, z b³ogoœci¹ uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e jestem na urlopie.
Wysiadamy w niedzielê 4 lipca
2004 r. o godzinie 19.01 na dworcu
w Sighisoarze. Na zdobycie noclegu
nie ma du¿o czasu, za kilka godzin
bêdzie ciemno. W mieœcie, wiem to
z przewodnika, jest kemping na wysokiej górze nad dworcem, ale kapitan Jarek uwa¿a, ¿e tam bêdzie
nam niewygodnie, bo przecie¿ musimy z³o¿yæ kajaki i zejœæ na wodê.
Rusza wiêc z Wiesiem w kierunku
rzeki na poszukiwania ogródka nad
wod¹. Nasze wczeœniejsze doœwiadczenia ucz¹, ¿e dostaæ siê do ogródka to jak wst¹piæ do kajakarskiego
raju. Nie doœæ, ¿e biwak mamy wygodny, tu¿ przy wodzie, na dodatek
najbezpieczniejszy, jaki jestem w stanie sobie wyobraziæ, z mo¿liwoœci¹
pozostawienia namiotów i wyruszenia w czwórkê do miasta, to jeszcze taki nocleg to znakomita okazja do kontaktu z miejscow¹ ludnoœci¹.
Z relacji Jarka i Wiesia wiem, ¿e dobijali siê
do kolejnych furtek, zagl¹dali za p³oty, niestety ogródki nad Tyrnaw¹ s¹ pe³ne grz¹dek i rabatek, ¿¹dnego skrawka ³¹ki dla kajakarzy z Polski. ¯yczliwy Rumun pokaza³ im w ogródku przy
moœcie jedyny wolny trójk¹t trawy w cieniu owocowych drzew, gdzie za zgod¹ gospodarza mogliby rozbiæ namioty. Mogliby, ale có¿, pukaj¹,
stukaj¹, w domku nikogo nie ma. Kiedy ju¿ stracili nadziejê, chcieli zawracaæ i nocowaæ na kempingu za dworcem, przysz³a gospodyni i bez
wahania zgodzi³a siê na postawienie namiotów.

Fot. Jaros³aw Fr¹ckiewicz

Celina Mróz i Jaros³aw Fr¹ckiewicz

Zejœcie na wodê w Sighisoarze.
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Wie¿a zegarowa w Sighisoarze.

Wieczorem zaprosiliœmy gospodyniê na wino
do siebie, na ³¹czkê przy namiotach. Gospodyni œci¹gnê³a kole¿ankê. Na trawie w cieniu œliw,
próbuj¹c rozmawiaæ po francusku, rosyjsku i na
migi, wczuwaliœmy siê w lokalne klimaty. Najwiêkszym sukcesem imprezy by³o nauczenie siê
rumuñskiej piosenki. Przy kolejnych spotkaniach
œpiewaliœmy j¹, zdobywaj¹c serca Rumunów.

Z przewodnika wiedzia³am, ¿e w Siedmiogrodzie nale¿y zobaczyæ warowne koœcio³y, budowle gdzie indziej nie spotykane. W miarê narastania zagro¿enia tureckiego, z up³ywem lat
i wieków, mieszkañcy prawie ka¿dej wioski
w Siedmiogrodzie zbiorowym wysi³kiem przebudowywali miejscowy koœció³ w warowniê tak,
¿e teraz trudno rozpoznaæ: œwi¹tynia to czy zamczysko... Najpierw dodano pierœcieñ murów,
póŸniej dobudowano potê¿ne baszty. Wie¿ê koœcieln¹ przebudowano na obronn¹ z galeryjk¹
obserwacyjn¹, aby móc z daleka zauwa¿yæ wroga i og³osiæ alarm, po którym ca³a ludnoœæ osady z byd³em i ¿ywnoœci¹ skrywa³a siê w ufortyfikowanym koœciele, mog¹c wytrzymaæ wielomiesiêczne oblê¿enie.
By³ to trzeci dzieñ p³ywania. Niedawno zeszliœmy na wodê. Pomiêdzy drzewami, na lewym
brzegu miga wie¿a z zegarem. „Mo¿e to warowny koœció³?” – myœlê z nadziej¹. Dobijamy do brzegu. Jarek jako najmniej zainteresowany „kamlotami”, jak mówi, ofiarowuje siê pilnowaæ kajaków. Koœció³ i wioska s¹ rzeczywiœcie bliziutko.
SP£YW W PIGU£CE
Trasa
Rzeki w Siedmiogrodzie w Rumunii: Wielka Tyrnawa (Tarnave Mare) od miasta Sighisoara do miasta
Deva nad Marusz¹ (Mures) – 220 km.
Termin
Od 3 do 25 lipca 2004 r.
Trudnoœæ
Miejscami WW II.
Dojazd
Poci¹giem linii Kraków-Bukareszt, koszt tam i z powrotem z Gdañska do Sighisoary – 670 z³.
Noclegi
Biwaki na dziko.
Sprzêt
Dwa sk³adane sk³adaki Tajmieñ wyposa¿one w wózki.
Zwiedzanie
Miasto Sighisoara, warowne koœcio³y w Saros i w Brateiu, miasta: Blaj, Alba Iulia, Deva, zamek Hunedoara.
Koszt ca³kowity
1200 z³ na osobê.
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Stra¿niczki warownego koœcio³a

Jesteœmy w raju, po ucieczce z Medias.

zuje siê, ¿e czeka na dwunast¹. Gdy czas nadchodzi, ³apie za sznur i dzwoni. Kiedy siê zmêczy³a, sznur przejê³a druga dzwonniczka. Donoœne dŸwiêki rozchodz¹ siê na cztery strony
œwiata. Wychylam siê z galeryjki. Koœció³ otacza
kr¹g murów obronnych z wianuszkiem koœcielnych zabudowañ od strony dziedziñca, wszystko pokryte star¹, szlachetn¹ dachówk¹. Za murami widzê wioskê, pola i nasz¹ rzekê.
Dzwonniczki na bosaka towarzyszy³y nam do kajaków. Dla och³ody,
tak jak sta³y, w spódniczkach i bluzkach, wyk¹pa³y siê w rzece. Jarek nagle odkry³ w sobie du¿e zainteresowanie histori¹ i koniecznie chcia³,
odprowadzaj¹c dziewczyny, rzuciæ
okiem na cenny zabytek. Nastolatki
zaszczebiota³y, zakrêci³y siê i znik³y,
zostawiaj¹c zawiedzionego Jarka
przy nas.

wianie, rozpalanie itd. Wszystko w swoim czasie
i nale¿nej kolejnoœci. A tu nastêpuj¹ dwa dni,
niszcz¹ce ten porz¹dek – dni wprowadzaj¹ce nas
na przemian to w stan zniechêcenia, to radoœci
i pe³niê kajakowego szczêœcia.
Wsiadamy w nasze okrêty – nasz cel to dojœcie do Medias, znalezienie jakiegoœ ¿yczliwego
nam ogródka i staniêcie tam na dzieñ dla zapoznania siê z kilkoma historycznymi wspania³oœciami, o których z przekonaniem wypowiada³a siê Celinka.
Po kilku dniach p³ywania ju¿ wiedzia³em
i uprzedza³em o tym Wiesia, ¿e ogródków nad
Wielk¹ Tyrnaw¹ nie ma i nie bêdzie. Sk¹d siê
bra³a u niego ta niez³omna wiara, ¿e w Medias
bêdzie inaczej?
Przed miastem mamy przenoskê wokó³ zapory. Dobijamy do lewego brzegu. Z prawej strony ruiny elektrowni. Wyjœcia na brzeg, co jest regu³¹, nie ma. Brzegiem ci¹gnie siê wydeptana
przez wêdkarzy œcie¿ka, obok krzaki. Przy skarpie
g³êboko i mulisto – normalka. Zabieramy siê do
rutynowych dzia³añ, przyjrzeæ siê, gdzie jechaæ
z wózkiem, jeszcze zd¹¿ymy. S³oñce dopieka,
a my wyci¹gniête na brzeg kajaki lokujemy na
wózkach. Teraz mo¿na zobaczyæ, ile mamy drogi z tymi wózkami. Okazuje siê, ¿e nie wiêcej ni¿
300 m. Przewozimy siê za zaporê i po stromym
piaszczystym brzegu znosimy wszystko na wodê. Jak¹ ulgê przynosi zanurzenie siê w niej na
chwilê, obok za³adowanego ju¿, ko³ysz¹cego siê
na wodzie kajaka!
Sp³ywanie ma byæ teraz sielank¹, – aby tylko
znaleŸæ siê bli¿ej miasta, gdzie znajdziemy ów
ogródek. Zaczyna siê raczej marnie. Podmiejskie, nadrzeczne pejza¿e z regu³y nie s¹ ciekawe: jakieœ budki, dalej trochê krzaków nad brzegiem i znowu wyskakuje przed nami jakaœ budowla, ni to magazyn, ni to wytwórnia czegoœ
tam. Mijamy ruiny strasz¹ce pustymi oczodo³ami okien. Rzeka robi siê jakby nieco wê¿sza. Teraz szerokim zakolem w lewo, a na brzegu –
makabra; œmieci sp³ywaj¹ce jêzorem w dó³ do
rzeki. Ju¿ wiemy, co to oznacza – cygañska osada. Widzê z prawej rurê, wyrzucaj¹c¹ z siebie
jak¹œ zawiesinê. Teraz ju¿ mam jasnoœæ: trzeba
jak najszybciej uciekaæ, wynosiæ siê z miasta, ani
jednej zbêdnej chwili na takiej wodzie. Nie mog³em siê nadziwiæ, ¿e w tym momencie us³ysza³em, jak p³yn¹cy na przedzie Wiesiu zwróci³
siê do nas: – Widzicie ten domek na górze? Tam
ogródek! – Wiesiu, na Boga, jaki ogródek? Do
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Przechodzimy miedz¹ poœród pól kukurydzy, przekraczamy tory i raptem stajemy przy piêknym warownym koœciele.
Oczarowana zauwa¿am, ¿e wie¿a koœcio³a wyposa¿ona jest w w¹skie otwory strzelnicze i drewnian¹ galeryjkê obserwacyjn¹. Wszystko otacza potê¿ny ceglany mur z masywn¹ baszt¹. Podchodzimy do dwuskrzyd³owej, nabijanej
æwiekami bramy, która jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿ki otwiera siê, zanim jeszcze nacisnê³am rêk¹ klamkê.
Za wrotami przyjmuj¹ nas na dziedziñcu dwie ho¿e nastolatki. K³aniaj¹c
siê prowadz¹ dalej. Okazuje siê, ¿e s¹
klucznicami zegarowej wie¿y i zapraszaj¹ na migi do wejœcia na górê. Schody s¹ strome, drewniane, bardzo stare. Wyg³adzone stopnie trzeszcz¹, wypolerowane przez wieki ludzkimi d³oñmi porêcze siê kolebi¹. Bosonogie
dziewczyny w krótkich spódniczkach prowadz¹
w górê. Pewnie wbiegaj¹ na kolejne podesty,
przystaj¹c na chwilê, aby na nas poczekaæ i dodaæ nam odwagi. Wychodzimy na galeriê obserwacyjn¹. Zachwycona podziwiam rozleg³y widok na okolicê. St¹d wypatrywano wroga i bito
na alarm. Poœrodku wie¿y, nad otworem w podeœcie, wisi dzwon. Nasza przewodniczka k³adzie zegarek na pod³odze, przy otworze. Oka-

Dwa trudne dni pod s³oñcem Siedmiogrodu
Po paru dniach sp³ywu ³apie siê
w³aœciwy rytm. Wstawanie, jedzenie,
sk³adanie, sp³ywanie, przybijanie, sta-

Widok z zegarowej wie¿y warownego koœcio³a w wiosce Brateiu.
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W cieniu baldachimów.

Fot. Jaros³aw Fr¹ckiewicz

wiose³ i zmykajmy z miasta najszybciej jak tylko mo¿emy!
Przed nami most, za jego przês³ami dzieciarnia wybra³a sobie miejsce na k¹pielisko. Przy filarze jeszcze da siê przep³yn¹æ, ale im dalej od
niego, tym wody mniej. Udaje nam siê przep³yn¹æ wœród mrowia k¹pi¹cych siê tubylców.
Dzielnice mieszkalne ju¿ chyba mamy za sob¹,
teraz ci¹gnie siê na obu brzegach rzeki zabudowa przemys³owa. Coœ z tego jest
czynne, bo dymi, s³ychaæ jakieœ odg³osy
maszyn, reszta opuszczona straszy swoj¹
brzydot¹. A my wœród tego przep³ywamy
od jednego brzegu do drugiego w ci¹g³ej
obawie, ¿e zrobi siê p³ytko i trzeba bêdzie
brodz¹c w œmierdz¹cej zawiesinie œci¹gaæ
kajak z p³ycizn. Niestety, niekiedy przychodzi³o nam wysiadaæ.
Wygl¹da, ¿e niebawem znajdziemy siê
poza miastem. Nie tak szybko, jeszcze
nie tym razem. W oddali ha³aœliwa, ¿ywa masa. No có¿, oby siê jakoœ uda³o.
Podp³ywamy, natê¿enie ha³asu wzmaga
siê. Jakiœ kolejny aquapark. Zatrzymujemy siê, jesteœmy w pu³apce. Rzekê przegradzaj¹ dwie stalowe rury wystaj¹ce 30
cm nad zwierciad³o wody. Pomiêdzy nimi odleg³oœæ 3 m. – Wiêc co, przenoska? – zwracam siê
ni to z pytaniem, ni to z decyzj¹ do swoich stoj¹cych przy kajakach. I sam wiem, ¿e przenoszenie sprzêtu jest niemo¿liwe. Kajaki, bowiem
otacza masa dzieciarni, dziesi¹tki r¹czek je ob³apuje. Tylko co zgarn¹³em kogoœ przysiadaj¹cego siê na burcie, a tu ju¿ dwoje, niczym na
dyszlu u wozu, lokuje mi siê na rufie. U Wiesiów
podobnie. Nie wiadomo, jak siê broniæ, nie ma
gdzie siê wycofaæ, nie wiadomo, jak przejœæ te
cholerne rury. Czasu nie ma, jeszcze chwilê, a pozostaniemy bez kajaków.
– Przeci¹gamy kajaki przez rury! – Wiesiek
krzyczy mi do ucha. – Tak jest! Podprowadzamy mój, we trójkê wci¹gamy go na pierwsz¹ rurê, zaraz po tym niczym na rolkach, wpychamy
na drug¹ i kiedy by³ ju¿ na niej w po³owie, podniesieniem rufy da³o siê ³atwo spuœciæ go na wodê. W tym czasie Ania odgania oblepiaj¹ce kajak Wiesiów mrowie Cygani¹tek. Teraz szybko
do drugiego kajaka. I ta operacja te¿ siê uda³a.
Poœpiesznie odp³ywamy.
Stopniowo dochodzi do nas, ¿e staje siê coraz
ciszej i bardziej zielono. Wszystko wskazuje, ¿e
koñczy siê miasto z jego przygodami. Powodów
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do radoœci nie ma, nastroje kiepskie. Woda brudna, w uszach jeszcze s³yszymy wrzaski cygañskiej
dzieciarni. Mo¿e byliœmy w takim
stanie, jak kajakarz po wywrotce?
Niby dalej mu siê p³ynie, ale jakoœ
pasywnie, bez przekonania, bez
pewnoœci siebie, z demobilizuj¹cym uczuciem lêku, jak zachowaæ
siê na kolejnej czekaj¹cej za zakrêtem przeszkodzie. W podobnej dyspozycji znaleŸliœmy siê i my,
p³ywanie tego dnia ju¿ nie cieszy³o. Woda nios³a, mo¿na by³o
odp³yn¹æ od miasta i choæ robi³o
siê póŸno, na biwak siê nam nie
spieszy³o. Rzucisz okiem na wodê, na czarne pokryte szlamem brzegi, westchniesz sobie i dalej wios³ujesz. W koñcu trzeba gdzieœ stan¹æ – ¿eby tylko w jakimœ cichym,
ustronnym miejscu, byle nas nie spostrze¿ono.
W koñcu je znajdujemy; wyjœcie z wody takie
sobie, ale za to mamy zakrzaczony pas ³¹ki, obok
pole kukurydzy i dalej wa³ przeciwpowodziowy.
Nie³atwo bêdzie nas tu zauwa¿yæ.

Ranek wsta³ upalny. Szybko zjedliœmy œniadanie i wyruszyliœmy do miasteczka. Szybko mijamy
poletka kukurydzy i wchodzimy na wa³ powodziowy, którym docieramy do wyschniêtego strumienia. Id¹c wzd³u¿ niego trafiamy do centrum
– rozleg³y plac, koœció³, budynek miejscowej administracji i widoczne sklepiki. Nie zd¹¿yliœmy jeszcze dobrze siê rozejrzeæ, a ju¿ pojawi³ siê przed
nami ch³opak. Chce nam pomóc, wskazuje na
sklepy, do których zapewne zmierzamy. Ale przecie¿ nam nie o zakupy chodzi. Celinka z marszu
rozpoczyna wprowadzanie nieznajomego
w skomplikowan¹ od strony jêzykowej sprawê
naszej przewózki. On coœ jakby chwyta, ale do
pe³nej jasnoœci daleko. Przed nami stoliki. Wpadam na znakomity pomys³, ¿eby napiæ siê piwa;
tam pomaleñku, krok po kroku, wyjaœnimy naszemu znajomemu, co zamierzamy osi¹gn¹æ. Zajêty zakupami widzia³em, jak Celinka, rysuj¹c w zeszycie, usi³uje rzecz wy³uszczyæ ju¿ nie tylko jednemu, ale ca³emu gronu zainteresowanych s³uchaczy. Na stole kartki papieru z rysunkami samochodu za³adowanego dwoma kajakami oraz
drogi prowadz¹cej obok szeregu dymi¹cych kominów, koñcz¹cej siê gdzieœ za nimi przy rzece.

Wokó³ twarze radosne,
choæ straszne. Czarne
kapelusze, czarne
krêcone brody i w¹siska,
kryj¹ce œniad¹ cerê i te
oczy, niesamowicie
œwiec¹ce.
Prosit, na zdrowie, uderzamy siê kuflami. Rozpoczyna siê „¿ycie portowe”.
Warszawa? Warszawa. Bukareszt? Bukareszt. Na zdrowie! Jak to bêdzie po
rumuñsku?
W miêdzyczasie Celina relacjonuje, na
Niech ¿yje przyjaŸñ polsko-rumuñska.
czym stoimy. Wszystko ustalone, nasz znaStawiamy namioty, ka¿dy przy swoich rutyjomy ma starszego brata, „big brother” nas przenowych „czynnoœciach”. W koñcu rozpalamy
wiezie. O 15. bêdzie na nas czeka³. ¯e te¿ nie maognisko i analizujemy nasz¹ sytuacjê. Z tego, co
my aparatów. To¿ to niebywa³a egzotyka. By³by
zosta³o powiedziane wy³oni³ siê taki pomys³:
Wiesio, to nale¿a³oby ju¿ rozpocz¹æ œpiewanie.
rzeka brudna, przed nami tu¿-tu¿ Copsa Mica;
Nie ma czasu na zabawê, trzeba szybko wracaæ.
miasto w przewodniku opisano jako „piek³o na
¯egnamy siê ju¿ nie tylko z naszym znajomym,
ziemi”, gdzie wszystko jest „szare lub czarne,
ale z ca³ym gronem ciekawych i przyjaznych nam
od dachów domów i okolicznych wzgórz poludzi. Nie zd¹¿yliœmy jeszcze odejœæ od baru, a ju¿
cz¹wszy, na ludzkich duszach skoñczywszy”.
pojawi³ siê „big brother”. Nie dowiedzieliœmy siê,
Oznacza³o to dla nas tylko jedno: jest Ÿle, a bêczy by³ to przypadek, czy celowo wszczêto za nim
dzie jeszcze gorzej. Musimy jutro rano pójœæ do
poszukiwania. Teraz wszystko ju¿ jest dopiête.
wsi i za³atwiæ przewózkê ca³ego naszego sprzêBêdzie na nas czeka³ nie o 15., tylko ju¿ w po³utu poza to sparszywia³e Copsa Mica.
dnie. Mamy zatem trzy godziny na spakowanie
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Próg przed Alba Iulia.

majdanu! Zadowoleni, rozbawieni i szczêœliwi
z udanej misji szybciuteñko wracamy nad rzekê.
Z naszym przyjœciem biwak przeobrazi³ siê
w miejsce usilnej, nieprzerwanej, nie trac¹cej
tempa roboty. Stopniowo ca³y ten – wydawa³oby siê nie do ogarniêcia – majdan sprowadzony zostaje do jednego wózka i czterech worów na osadê. Jest jeszcze pó³ godziny, aby
przetoczyæ siê po wale do drogi. I te ostatnie,
ciê¿kie pod upalnym s³oñcem pó³ godziny te¿
wytrzymujemy. Przybywamy na miejsce w czasie ustalonym.
Punktualnie pojawi³a siê nasza Dacia. Oczywiœcie, transport naszego sprzêtu odbywa³ siê
w dwóch ratach. £adujemy siê z Celink¹ jako
pierwsi i mocno przeci¹¿onym samochodem odje¿d¿amy. Od razu z³apaliœmy kontakt ze „starszym bratem”. Rozumia³ po niemiecku, radzi³
sobie z angielskim, bra³o siê to st¹d, ¿e wyje¿d¿a
regularnie na roboty do Niemiec. Zrobi³o nam
siê jeszcze przyjemniej, kiedy wyjaœni³ nam, ¿e
s¹ Wêgrami, jednymi z wielu zamieszkuj¹cych
historyczny Siedmiogród. Przeje¿d¿aj¹c przez
Copsa Mica mogliœmy zobaczyæ nieczynne ju¿
zak³ady przemys³owe, rdzewiej¹ce, powyginane jakby chorob¹ instalacje, wszystko to w skali i rozmiarze niebywa³ym. Tak wygl¹da realny

krajobraz po bitwie – rezultat
przesadnych ambicji i z³udnych
nadziei. Znamiennym akcentem
w obrazie miasta-rumowiska by³
widok samotnych dziewcz¹t stoj¹cych na jego rogatkach.
Dobrze wiedz¹c, czego pragniemy, nasz kierowca poln¹
drog¹ dowióz³ nas do rzeki
w miejscu oddalonym od miasta. Kiedy tylko Dacia ruszy³a
w drug¹ turê, bez wahania zabra³em siê za sk³adanie kajaka.
S³oñce niemi³osiernie przypieka³o, wszêdzie wokó³ piach. Przy
skarpie parê nêdznych krzaczków, zero cienia. Pod
tym s³oñcem ka¿dy ruch jest katorg¹, muszê wiêc dzia³aæ powoli,
rozmyœlnie i skutecznie.
W toku tych zmagañ przyje¿d¿aj¹ Wiesiowie z reszt¹ baga¿u.
Jest okazja na d³u¿sz¹ przerwê. Celinka jakby wymusza na „starszym
bracie” przyjêcie op³aty za kurs.
Bratankowie od szklanki i wybitki
powinni równie¿ rozliczaæ siê ze sob¹. Jest sympatycznie. ¯a³ujemy, ¿e
musimy siê rozstaæ. Wymieniamy
z obu braæmi adresy, zapraszamy
do Gdañska, wspólnym ustawieniem siê do zdjêcia koñczymy nasze spotkanie.
¯egnamy siê jak przyjaciele. Fajne s¹ te œrodkowo-wschodnie klimaty.
Z wysokiej, zakrzaczonej skarpy spuszczamy
najpierw na wodê kajaki, a póŸniej uk³adamy
w nich wory, taœmowo podawane z r¹k do r¹k,
z góry do samej wody.

Gdy tylko rozpoczêliœmy
sp³ywanie zaskoczy³o nas
to, ¿e znaleŸliœmy siê
w jakiejœ zupe³nie nowej
krainie. Pokaza³y siê góry,
ca³e górskie ³añcuchy.
Wysokie zakrzaczone skarpy
znik³y, a ich miejsce zajê³y
usypiska g³azów i kamieni.
Przestrzeñ i pustka.
Woda zaczê³a cwa³owaæ, burzyæ siê, szypocikami sp³ywaæ w zawê¿eniach koryta. Niektóre bystrza zbli¿a³y siê do groŸnych dla naszych
sk³adaków „dwójek”. Ani siê spostrzegliœmy, ¿e
p³yniemy regularn¹ rzek¹ górsk¹. Woda przelewaj¹c siê przez kamienie kusi wymyœlnymi
„d¿akuzi”, biczami wodnymi pod rozs³onecznionym niebem. Pustkowie. Miejsce wymarzone na ca³odzienny biwak. Decyzja jednog³oœna
i entuzjastyczna – stajemy! Wszystkie uci¹¿liwoœci dnia znikaj¹, nie czuje siê zmêczenia. Mieliœmy jakieœ niewygody, k³opoty? Ale to ju¿ poza nami, pozostan¹ przygodami przechowywanymi w zabawnych anegdotkach.
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Zdobycie Alba Iulia
Zwiedzanie Medias wypad³o z programu, tym
bardziej wiêc oczekiwa³am dop³yniêcia do Alba
Iulia, dawnej stolicy Siedmiogrodu. Na biwak
zatrzymaliœmy siê na b³oniach przed miastem,
spod namiotów w oddali by³o widaæ ogromne,
bia³e silosy. Plan by³ taki: sp³ywaj¹c nastêpnego dnia cumujemy kajaki w punkcie najbli¿szym
miastu i wyskakujemy na zmianê, parami na
„portowe ¿ycie”.
Rankiem p³yniemy i p³yniemy, a miasto siê nie
zbli¿a. Pytam wêdkarza, jak daleko do Alba Iulia. Na szczêœcie mogê siê z nim dogadaæ po
francusku. Mariusz, sympatyczny prawnik na
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W goœcinie u rumuñskiej rodziny.

urlopie, potwierdza moje rodz¹ce siê podejrzenia – rzeka op³ywa aglomeracjê zakolem w odleg³oœci 7 km od rogatek. Domyœlaj¹c siê, ¿e
chcemy zwiedziæ miasto, spontanicznie zaproponowa³, ¿e popilnuje nam kajaków do godziny 17., kiedy koñczy wêdkowanie. Uradowani
niebywa³¹ okazj¹ ruszyliœmy w stronê jaœniej¹cych w oddali silosów Alba Iulia.
Przez nadbrze¿e krzaki, b³oniami, poln¹ drog¹, asfaltówk¹ docieramy do obwodnicy. S³oñce
pali niemi³osiernie, jest po³udnie. Po godzinie jesteœmy pod silosami, ale to dopiero przemys³owa dzielnica miasta. £apiemy „jêzyka”. Mieszkañcy radz¹ wzi¹æ taksówkê, gdy¿ do soboru
i katedry, znajduj¹cych siê w obrêbie cytadeli,
jeszcze daleko. Staje siê jasne, ¿e bez szybkiego
transportu nie zmieœcimy siê w czasie zaproponowanym przez Mariusza. Trochê obawiaj¹c siê
du¿ych kosztów pytam taksówkarza o cenê dojazdu do twierdzy. – 40.000 lei – s³yszê w odpowiedzi. To tylko 4 z³ote! Zadowoleni wysiadamy przed monumentalnym soborem wybudowanym w 1922 r. na uroczyst¹ koronacjê
pierwszego króla Rumunii Ferdynanda I. W otwartej œwi¹tyni odbywa siê œlub za œlubem.
Natomiast katedra katolicka, ponoæ najstarsza w œrodkowej Europie, jest zamkniêta. Do
wejœcia równoczeœnie z nami podchodz¹ wycieczki wêgierska i polska. Znów dopisuje nam
szczêœcie; pó³ godziny trwaj¹ poszukiwania osoby z kluczem, lecz w koñcu zostajemy oprowadzeni po œwi¹tyni. Znajduje siê w niej sarkofag
Jana Hunyady, obroñcy Belgradu i Europy przed
Turkami, o którym dowiedzieliœmy siê dzieñ
wczeœniej. Grób ten, symbol dawnej potêgi
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Wêgier, jest celem wêgierskich wycieczek, które
sk³adaj¹ przy nim wieñce z kokardami w kolorach swojej flagi.
W koœciele pochowana jest równie¿ Izabela
Jagiellonka – córka Zygmunta Starego, ¿ona
Jana Zapolyi, w³adcy Siedmiogrodu. Po bezpotomnej œmierci syna Izabeli, Jana Zygmunta Zapolyi, godnoœæ ksiêcia Siedmiogrodu piastowa³ Stefan Batory. W³aœnie ten Stefan Batory, który kilka lat póŸniej zosta³ wybrany królem Polski.
Po zwiedzeniu tych wspania³oœci zjedliœmy
„ciorba de burta”, czyli gêst¹ zupê z flaczkami,
popijaj¹c najlepszym rumuñskim piwem „Ursus”, a na deser „clatide”, czyli naleœniki. Smakowaliœmy w Rumuni ró¿ne „ciorby”, lecz zapewniam was, ¿e ta z flaczkami jest najlepsza.
Jeszcze chwila na szybkie zakupy, w czasie których pamiêtaliœmy o winie dla Mariusza i o zapasach na dalsz¹ drogê. Ju¿ teraz bez wahania
³apiemy taksówkê. Najwiêksze zas³ugi w odnalezieniu drogi do czekaj¹cego nad rzek¹ Mariusza przypisujê Wiesiowi. On to, po kilku zakrêtach, zorientowa³ siê w topografii okolicy i bezb³êdnie doprowadzi³ kierowcê i nas do kajaków.
Odœpiewaliœmy jeszcze z Mariuszem nowopoznan¹ rumuñsk¹ piosenkê i kilka innych z naszego repertuaru. Po¿egnaliœmy siê serdecznie
i pop³ynêliœmy jeszcze ze dwie godziny na biwak, z którego, a jak¿e, widaæ by³o nadal b³yszcz¹ce silosy Alba Iulia.

W rumuñskim domu
Dop³ywamy do Devy, a w³aœciwie do po³o¿onej nad Marusz¹ wioski oddalonej o 7 km od
Devy. Tutaj koñczy siê nasz sp³yw. Posz³yœmy
z Ani¹ po wodê do najbli¿szego gospodarstwa.
Chlewik, w nim weso³e œwinki, w oborze zadbane krowy i pachn¹cy mlekiem cielaczek. Wychodzi do nas gospodyni, zna trochê francuski,
prosimy o wodê, pytamy o kemping. Do rozmowy w³¹cza siê m¹¿, który choæ zna tylko rumuñski, od razu wodzi rej w rozmowie.
Kiedy ulokowaliœmy siê na kempingu, zaproponowa³am: – OdwiedŸmy tych gospodarzy
z butelk¹ wina! Wszyscy podchwycili mój pomys³ z entuzjazmem; by³a to wspania³a okazja
do wizyty w rumuñskim domu.
PóŸnym popo³udniem zjawiliœmy siê na podwórku. W pierwszej chwili wywo³aliœmy zamieszanie. Domownicy zajêci prac¹ nie bardzo
rozumieli, co nas do nich ponownie sprowadza.
Postawione na stole butelki wina wyjaœni³y nasze zamiary. Gospodarz widz¹c co siê œwiêci,
odstawi³ na stronê nasze wino i nie zwlekaj¹c
przyniós³ z piwniczki karafkê palinki. – Palinka!
– krzyknêliœmy z radoœci¹, ciesz¹c siê, ¿e wreszcie bêdziemy mogli wypróbowaæ s³ynny rumuñski napitek. Do sto³u wpierw do³¹czy³a córka z ziêciem, potem mama gospodyni. Po pierwszych ³ykach ju¿ œpiewaliœmy. Rozmawiaæ by³o
trudno, tylko z gospodyni¹ mog³am siê trochê
dogadaæ po francusku. Reszta, ³¹cznie z m³odymi, ani po angielsku, ani po niemiecku. Na
szczêœcie wziê³am przemyœlnie ze sob¹ rozmówki
polsko-rumuñskie i odczytywa³am wszystkie pasuj¹ce do sytuacji zdania, np. „Niech ¿yje przyjaŸñ miêdzy narodem polskim i rumuñskim” albo „Jestem w Rumunii po raz pierwszy”, Jarek
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natomiast, trafiaj¹c na chybi³ trafi³,
odczytywa³ zupe³nie przypadkowe
kwestie w rodzaju „Baga¿owy, proszê zamówiæ taksówkê”, „Proszê
oddaæ do wyprania moj¹ bieliznê”
albo „Jak¹ rolê odgrywaj¹ kobiety
w waszym ruchu zwi¹zkowym?”
Gospodarz co rusz wêdrowa³ do
piwnicy, a my bawiliœmy siê coraz
lepiej. Œpiewaliœmy po polsku i rosyjsku. Wielokrotnie przeæwiczyliœmy, razem z ca³¹ rodzin¹, poznan¹ w czasie sp³ywu piosenkê rumuñsk¹. Na stole pojawi³a siê przepiêknie podana kolacja: jajecznica
Szczêœliwe zakoñczenie sp³ywu – zamek w Hunedoarze.
ozdobiona przysma¿on¹, skrojon¹
w wachlarz s³onink¹ i plasterkami warzyw we
œmy, gdy wody by³o ma³o, ale im ni¿ej, tym okawszystkich kolorach. Na deser typowe dla Ruzji do sp³ywania zdarza³o siê coraz wiêcej.
munii naleœniki z d¿emem. Co chwila ktoœ z s¹Na Tyrnawie przysz³o nam pokonaæ cztery zasiadów pojawia³ siê na podwórku, to po¿yczyæ
pory. Obejœcia by³y co prawda niezbyt d³ugie –
soli, to trochê grochu, strzelaj¹c oczyma w nado 200 m, ale zawsze niewygodne i uci¹¿liwe,
sz¹ stronê. Nie chc¹c zamêczyæ naszych gospojak to na rzekach, gdzie kajakarzy praktycznie
darzy, póŸnym wieczorem da³am sygna³ do roznie ma.
stania, znajduj¹c w rozmówkach zwrot „Robi
Marusza, na któr¹ wp³ynêliœmy, nie od razu
siê póŸno”. Ta rumuñska rodzina zostanie na
sta³a siê szerok¹ rozlan¹ rzek¹. Z pocz¹tku ciezawsze w naszych wspomnieniach.
szy³a nas swoimi bystrzami, staj¹c siê dopiero
bli¿ej Devy typow¹ rzek¹ dla d³ugich „marszy”
kajakowych. Charakter rzeki by³ jednak¿e ca³Charakterystyka rzek
kiem nowy. Za niewysokimi brzegami rozci¹gaDo pop³yniêcia Siedmiogrodem zachêci³ mnie
³y siê równiny, zamykane ³añcuchami gór. Odfascynuj¹cy przewodnik wydawnictwa Bezdrot¹d pastwiska i stada byd³a sta³y siê nieod³¹cz¿y „Transylwania. Twierdza rumuñskich Karpat”.
nym elementem krajobrazu.
A w³aœnie Wielka Tyrnawa i Marusza p³yn¹ przez
Konieczny objazd zniszczonego przemys³em
œrodek tej krainy.
Copsa Mica i fakt, ¿e rzeki, którymi p³ynêliœmy,
Obie rzeki, a zw³aszcza Tyrnawê mo¿na bez
przy miastach bywa³y brudne, mog¹ nieco ostuwahañ zaliczyæ do szlaków górskich, takich
dziæ zapa³ do pójœcia naszym œladem. Transylwszak¿e, po których mo¿na sp³ywaæ wype³niowania jest wszak¿e krain¹ niezwykle interesunymi sprzêtem sk³adakami. Stopieñ trudnoœci
j¹c¹, warto i nale¿y j¹, podobnie jak i ca³¹ Ruw niektórych tylko przypadkach zbli¿a³ siê dwójmuniê, odkrywaæ dla turystyki kajakowej. Chêtki. Trafiliœmy na nisk¹ wodê i zapewne tak¹ jest
ni do p³ywania tam mogliby spenetrowaæ rzeona przez ca³o lato. Natomiast gdy woda przykê Maruszê na odcinku od Toplity do Alba Iulia,
bierze, z ma³ej rzeczki robi siê wielka woda, któgdzie na trasie Toplita-Dedy czeka ich 40-kilora od wieków budzi³a lêk. Œwiadczy³y o tym olmetrowy prze³om pomiêdzy Górami Kelimeñbrzymie budowle hydrotechniczne i dalekie od
skimi i Gurghiului.
rzeki usytuowanie wsi i miasteczek.
Druga propozycja to Aluta (Olt). Przewodnik
Wysokie, strome skarpy Wielkiej Tyrnawy nie
„Bezdro¿y” wymieni³ j¹ jako jedyn¹ rzekê, na
czyni³y jej malownicz¹ w pierwszych dniach sp³yktórej w Siedmiogrodzie s¹ organizowane sp³ywania. Czu³o siê, ¿e dalej ci¹gn¹ siê pasma gór,
wy kajakowe. Aluta przecina prze³omami kilka
ale poza zakrzaczonymi brzegami nic interesupasm górskich i opuszcza Transylwaniê poprzez
j¹cego z rzeki nie da³o siê zobaczyæ. Dno Tyrs³ynny Prze³om Czerwonej Wie¿y, dziel¹cy panawy po wielekroæ stawa³o siê skalist¹ p³yt¹.
smo Gór Fogarskich i Sybiñskich. W tym miejPowodowa³o to, ¿e woda – i tak ju¿ dostateczscu dolina, po³o¿ona na wysokoœci 350 m
nie szybka – przedzieraj¹c siê przez kamieniska
n.p.m., otoczona jest masywami górskimi doformowa³a szypoty lub spadaj¹c uskokiem czy
chodz¹cymi do 2000 m. W ten sposób mapa
nawet ca³ymi grzêdami uskoków tworzy³a szekajakowa Rumunii mniej bêdzie szokowa³a biaregi malowniczych, choæ zdradliwych „baran³ymi plamami.
ków”. Kajaki w takich sytuacjach sprowadzali-
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