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Jest ju¿ popo³udnie.
Pomiêdzy krzakami ja³owca
i kar³owatej sosny widaæ
wyranie siod³o prze³êczy
 najwy¿szy punkt naszej
wspinaczki. Wkrótce przenosimy
tam pierwsz¹ czêæ baga¿y
 dwa wory zawieraj¹ce
sk³adany kajak.

C

hwilê przygl¹damy
siê le¿¹cej pod nami
dolince, przez któr¹
doæ leniwie wije siê
Lena, i schodzimy po
drug¹ partiê naszego dobytku
 sprzêt biwakowy i jedzenie.
Transportujemy sprzêt od rana,
etapami, poniewa¿ na ka¿dego
przypadaj¹ dwa solidne pakunki.
Musimy jeszcze dzisiaj dotrzeæ
do Leny, roz³o¿yæ kajak i sp³yn¹æ
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kilka kilometrów, aby oddaliæ siê
od strefy zagro¿enia.
Górna Lena znajduje siê na obszarze Rezerwatu Bajkalsko-Leñskiego, w którym mo¿na przebywaæ
tylko po otrzymaniu pozwolenia
dyrekcji z Irkucka. Kiedy w zesz³ym
roku, p³yn¹c Bajka³em wzd³u¿ zachodniego wybrze¿a, o mo¿liwoci
sp³yniêcia górnej Leny rozmawia³em w Pokojnikach z Siergiejem
 jednym ze stra¿ników rezerwatu

od strony Bajka³u  nie widzia³
problemu. A teraz...
 Nie mo¿emy was teraz przepuciæ, nie ma dyrektora  te s³owa
witaj¹ mnie i Wojtka w Pokojnikach, gdy przemokniêci koñczymy
sk³adaæ naszego Amazona. Po karko³omnych targach ugadujemy jednak cenê przejazdu pod prze³êcz
gazikiem pamiêtaj¹cym drug¹
wojnê wiatow¹. pieszymy siê,
¿eby zd¹¿yæ przed zmrokiem. Jest

to prawdziwy off road  czterokrotnie nie miecimy siê miêdzy drzewami i z impetem, bo nasz kierowca mocno dociska gaz do dechy
na podjazdach, taranujemy je.
Ka¿dy samochód rozsypa³by siê,
ale nie ten wiekowy pojazd.
Odp³yñcie jeszcze jutro trochê
na pó³noc. Dalej przez jaki tydzieñ
na pewno nikogo nie spotkacie.
Kiedy zaczniecie siê zbli¿aæ do
Czanczuru  tam jest stra¿nica

rezerwatu od strony po³udniowo-zachodniej  uwa¿ajcie. Motor
s³ychaæ z daleka, bêdziecie mieli
z pó³ godziny  zd¹¿ycie siê ukryæ.
Pamiêtajcie, oni o was nic nie
wiedz¹, a obok stra¿nicy musicie przep³yn¹æ niezauwa¿eni
 dwiêcz¹ mi w uszach s³owa Siergieja, kiedy jemy kolacjê na naszym
pierwszym biwaku nad Len¹. Teraz
przez wiele dni tylko my, Lena i niedwiedzie!

Oj, Siergiej, Siergiej...

Nastêpnego dnia rzeka zaczyna
wymylaæ najrozmaitsze sposoby,
by utrudniæ nam ¿ycie. Lena opuszcza ródgórsk¹ dolinê i zaczyna, na
pocz¹tku niemia³o, prze³amywaæ
siê przez otaczaj¹ce j¹ pasma górskie. Natrafiamy na pierwszy wodospad o wysokoci oko³o dwóch
metrów, którym woda wali z du¿¹
si³¹. Rzeka na tym progu znacznie
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Pierwszy wodospad. Rzeka
zaczyna wymylaæ najrozmaitsze
sposoby, by utrudniæ nam ¿ycie.

siê zwê¿a i to spiêtrzenie dodaje jej
agresji. Nie decydujemy siê na sp³yniêcie tej przeszkody  mog³oby siê
to zakoñczyæ nie tylko wywrotk¹,

lecz tak¿e rozbiciem naszego
sk³adaka. Mozolnie taszczymy
Amazona z ca³ym dobytkiem
wokó³ wodospadu.

Czy górna Lena jest trudna?
 przypominam sobie pytanie,
które rok temu zada³em Siergiejowi. Nie. Jest tylko jedno trudne
miejsce, które mo¿na obnieæ
 odpowiedzia³.
 Czyli to ju¿ wszystko  dzielê
siê swoimi mylami z Wojtkiem.
 No to nietrudne to bêdzie...
Hmmm... Do wieczora zaliczamy
jeszcze trzy nastêpne, doæ d³ugie
obnoski, trochê trudnych odcinków
oraz p³ytkich bystrzy, przez które
musimy kajak przeci¹gaæ. Oj, Siergiej, Siergiej... Kiedy o 20.30, siedz¹c w kajaku wype³nionym wod¹,
decydujemy siê rozbiæ obóz, mamy

za sob¹ tylko oko³o jedenastu kilometrów, przed sob¹ jeszcze w³aciwie ca³¹ górn¹ Lenê, a pod sob¹
dwie pêkniête wrêgi, oderwane
wzmocnienie jednej z pod³u¿nic
i  poza drobnymi  jedno æwieræmetrowe przeciêcie nies³ychanie
mocnego przecie¿ poszycia.
Dwóch zmarzniêtych facetów
w popiechu rozbija namiot i po
przebraniu siê w suche ciuchy rozgrzewa siê w piworach, by dojæ
do siebie. To jedyna czynnoæ, do
której s¹ w tym momencie zdolni.
Pierwsza krew

Jest zimno, wieje silny wiatr i od
czasu do czasu pada. Trudno w takich warunkach dobrze naprawiæ
kajak, ale jako siê nam to udaje
w chwilach krótkich przejanieñ.

Charakter rzeki zmieni³ siê ponownie. Teraz mamy do pokonania
typowe prze³omy, na których brak
co prawda wodospadów, ale gorzej  nie mo¿na tego obnieæ: na
90-stopniowych zakrêtach woda
z impetem wali w skalne ciany,
podcinaj¹c je i tworz¹c miejsca bardzo niebezpieczne. Te doæ d³ugie
odcinki przeplataj¹ siê z miejscami, gdzie rzeka rozlewa siê szeroko poni¿ej prze³omów i gdzie trzeba wyskakiwaæ z kajaka, ¿eby go
przez te p³ycizny przeci¹gaæ.
Idzie nam dobrze. Wszystkie najtrudniejsze miejsca przechodzimy
czysto i nagle, na stosunkowo nietrudnym zakrêcie, dajemy siê wepchn¹æ pod podciêt¹, pochylon¹
w stronê rzeki ska³kê. Chlup! Niestety, sta³o siê  zaliczamy kabinê!
Poni¿ej zakrêtu woda jest g³êboka,

ale na szczêcie uspokaja siê. Szybko siê zbieramy i doholowujemy
kajak do brzegu. Sprawdzamy jego
stan techniczny; ca³kiem niele siê
trzyma. Trochê siê suszymy, jest cieplej, stracilimy ju¿ du¿o wysokoci, charakter przyrody wyranie siê
zmieni³. Teraz to ju¿ nie tundra, ale
tajga. W g³êbokich, w¹skich dolinach jestemy os³oniêci od wiatru.
Decydujemy siê p³yn¹æ dalej. Pod
wieczór jednak na d³ugim odcinku
p³ycizn Wojtek gubi wios³o. Udaje
mi siê je wy³owiæ, ale podczas tej
ekwilibrystycznej czynnoci... gubiê
swoje! Zapasowego nie mamy...
Widz¹c, jak odp³ywa od nas coraz
dalej, podczas gdy my przepychamy kajak ponad kamieniami, wyskakujê na brzeg i gnam co tchu wzd³u¿
rzeki, ¿eby zd¹¿yæ przed nastêpnym zakrêtem. Przeganiam wios³o
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Zapasy z nurtem

Po pierwszym dniu...

i wskakujê do wody, niestety  za
póno! Czynnoæ powtarzam, tym
razem daj¹c sobie wiêkszy zapas
nad wios³em, i udaje siê.
Dopiero gdy wsiadam do kajaka,
odczuwam silny ból. Kiedy ci¹gam
fartuch, w kajaku pojawia siê krew.
Mam mocno rozciêt¹ stopê. W³aciwie do szycia, ale nie mamy ta-

kiego sprzêtu. Tamponami i banda¿em elastycznym udaje mi siê zatamowaæ krew, jednak rana zasklepi siê dopiero w Polsce. Do koñca
wyprawy bêdzie siê z niej s¹czy³a
krew z rop¹ pomimo ci¹g³ego opatrunku z gazy i banda¿a.
Dystans przep³yniêty to ponownie tylko jedenacie kilometrów.

Trudno w takich warunkach dobrze naprawiæ kajak.
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Kolanami i biodrami unosimy
praw¹ burtê, by napieraj¹cy nurt nie
spowodowa³ nastêpnej kabiny.
Po³o¿eni na skale, z paznokciami
wbitymi w jej nierównoci, próbujemy przepchn¹æ kajak do przodu.
Chocia¿ trochê, to pr¹d nam ju¿
pomo¿e. Nie wiem, ile sekund tak
na niej tkwilimy, walcz¹c o tych
kilkanacie centymetrów. Uda³o
siê! To by³ prawie cud. Ostry zakrêt w prawo, a na zakrêcie du¿y
g³az. Nurt rozbija³ siê o niego
i czêæ wody sz³a do ma³ej zatoczki miêdzy g³azem a cian¹ lewego
brzegu  z tej pu³apki trudno by³oby siê wydostaæ.
W sumie rzeka jednak ³agodnieje. Niesie wiêcej wody i nie musimy ju¿ prawie w ogóle wysiadaæ.
Porównujemy j¹ teraz do naszego
Dunajca miêdzy Sromowcami i Krocienkiem, choæ jest wê¿sza, bardziej krêta i czêsto siê rozga³êzia na
kilka odnóg. Zaczynaj¹ siê zwa³ki,

które tarasuj¹ przep³yw, ale przecie¿
jestemy kajakarzami zwa³kowymi,
to nasz chleb powszedni.
No i  wstyd siê przyznaæ: w miejscu naprawdê nietrudnym pope³niamy prosty b³¹d (zmêczenie?)
i pr¹d wpycha nas pod drzewo zawieszone jakich czterdzieci centymetrów nad wod¹ w poprzek jednej z odnóg. Le¿ymy! Ufff... Trochê
nas potarmosi³o i kiedy wreszcie
uda³o siê wyci¹gn¹æ kajak na brzeg,
okaza³o siê, ¿e jest w op³akanym
stanie. Wszystkie trzy rodkowe
¿ebra w rozsypce, a tylna pod³u¿nica, pozbawiona ju¿ wszystkich
wzmocnieñ, mo¿e pêkn¹æ w ka¿dej chwili, nawet pod ciê¿arem
kajakarza.
Do godziny 22.30, trochê ju¿ po
ciemku, naprawiamy kajak, g³ównie szkielet. Ile¿ uderzeñ otrzy-

Chwilami mo¿na odetchn¹æ...

ma³! Rozgrzanym do czerwonoci drucikiem wiercimy dziury
w szkielecie i elementach, które
maj¹ go wzmocniæ i skrêcamy je
czêciowo drutem, czêciowo ig³¹
i dratw¹. Efekt wygl¹da doæ solidnie, jednak jeli trafimy na
prze³om podobny do tych, które

s¹ ju¿ za nami  wiemy, ¿e nie wytrzyma. Co wtedy? Bêdziemy musieli pozostawiæ resztki kajaka
i przedzieraæ siê wzd³u¿ Leny
wiele dni, przez zupe³n¹ dzicz.
Pocieszamy siê wzajemnie, ¿e
to niemo¿liwe  charakter rzeki
zmieni³ siê doæ mocno, ale
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szek! W upale powoli dosuszaj¹ siê
nasze ubrania i piwory  wiecznie
wilgotne od pierwszego dnia na
Lenie. Wieczorem GPS wskazuje
dystans dzienny siedemdziesi¹t
kilometrów  najd³u¿szy podczas
wyprawy.
A Lena wci¹¿ p³ynie...

Poni¿ej Czanczuru na rzece robi
siê ruch. Dot¹d nie widzielimy nikogo. Zupe³nie! Teraz w ci¹gu jednego dnia mija nas z piêæ ³odzi. Po
przyjêciu du¿ego lewego dop³ywu
Ilikty Lena zaczyna przypominaæ
nasz¹ Wis³ê w rodkowym biegu
przy niskim stanie wody. Wzd³u¿
lewego brzegu biegnie szutrowa
droga, która dochodzi do pierwszego drogowego, pontonowego mostu na Lenie. Zaraz za nim wiosecz-

w gardle ka¿dego z nas tkwi jaka
klucha... Czy damy radê? Czy da
radê kajak?!
Zwa³ki i zwaliska

Chocia¿ s³owo zwa³ki przywodzi na myl raczej co ma³ego  to,
co spotyka siê na tym odcinku Leny,
to olbrzymie zatory zbudowane
z setek k³ód. Podp³ywaj¹c do nich,
ma siê wra¿enie, ¿e tworz¹ autentyczne zapory. Woda przes¹cza siê
przez nie i trzeba szukaæ albo innej odnogi, albo w¹skiego przejcia
prowadz¹cego przez zator. Na jednym z zatorów przeci¹gamy kajak
ponad luno unosz¹cymi siê w takim kanale k³odami, przeskakuj¹c
z jednej na drug¹  trzeba wykazaæ siê wrêcz cyrkowymi umiejêtnociami, to wszystko siê rusza pod
naszym ciê¿arem!
Zajmuje nam to oko³o pó³ godziny. Poni¿ej zatoru przybijamy do
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brzegu, by odsapn¹æ i ws³uchujemy
siê w brzêczenie owadów. Czy¿by
to tylko owady? Wytê¿amy s³uch. To
motor! Wyranie jaka ³ód p³ynie
w górê rzeki. Czy to mo¿liwe? W³aciwie tak. Jestemy daleko za
prze³omami, tylko w dwa ostatnie
dni zrobilimy sto trzydzieci kilometrów. Minêlimy najdalej wysuniêt¹ w górê rzeki zimowlê i cie¿kê prowadz¹c¹ do niej z Czanczuru. Ale jak oni przechodz¹ te zatory?
Wskakujemy do kajaka i chowamy siê w w¹skiej odnodze. Wkrótce s³yszymy, jak ³ód nas mija,
a nastêpnie pokonuje zator. Jestemy pe³ni uznania.
Chy³kiem

Min¹æ Czanczur. Niezauwa¿enie! To by³o teraz naszym zadaniem. Rzeka przyjemna, doæ szybka, ale ³atwa  sama nas niesie.
Obóz przed Czanczurem rozbija-

my na wszelki wypadek tak, aby by³
z rzeki niewidoczny. Otacza nas
piêkna modrzewiowa tajga. Nastêpnego, mglistego ranka schodzimy na wodê bardzo wczenie.
P³yniemy szybko, ale cicho, nie
rozmawiaj¹c. Oko³o po³udnia
 jest! Na brzegu stoi ma³y, zadbany, drewniany domek. Obok dwie
³odzie. Na szczêcie brzeg tworzy
niewielk¹ skarpê. Przyklejamy siê
do niej i domek ginie nam z oczu,
co znaczy, ¿e i my nie jestemy
widoczni.
To by³a stra¿nica u wejcia do
rezerwatu. Sam Czanczur jest
o trzydzieci minut poni¿ej. Przep³ywamy tam pod wisz¹cym mostem  pierwszym mostem na Lenie  i po chwili z uczuciem ulgi
chowamy siê za zakrêtem rzeki.
Zrobi³ siê prawdziwy upa³. Na
jednej ze ¿wirowych ³ach wygrzewamy siê na s³oñcu, ja na golasa,
co bardzo lubiê. Prawie nie ma me-

ka Birju³ka, gdzie robimy spore zakupy, by odbiæ sobie ostatnie posi³ki typu ry¿ z ¿urawin¹ czy przecierem pomidorowym.
Dalej to ju¿ ekspresowo i bez
wysi³ku do Kaczugi, gdzie kiedy

rozpoczyna³ s³ynny rejs Len¹
ksi¹dz Sañko ze swoim gangiem.
Wiele siê zmieni³o od tamtego czasu. Darka nie ma ju¿ wród nas,
a Lena p³ynie wci¹¿ tak samo...
Piotr Opacian

