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Barką kanałem Sommy

Śluza w Long

Zofia Zubczewska


Somma, największa rzeka francuskiej Pikardii, jest jednocześnie spławnym kanałem. Płynęliśmy nią pod prąd,
zaczynając od jej ujścia do kanału La Manche w Saint Valery sur Somme, w kierunku Amiens i 2O km dalej do
końcowego portu w Cappy.

Amiens – marina w środku miasta

W oczekiwaniu na otwarcie obrotowego mostu w drodze do ST. Valery do Amiens
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Płyniemy z St. Valery do Amiens

Barka jest pływającym domem
z kuchnią, salonem, łazienkami
z bieżącą, podgrzewaną wodą
i trzema dwuosobowymi kabinami.
Płynie się więc jak gdyby luksusową
przyczepą kempingową i ogląda
świat z wody. Jest to widok „od
podwórka”, gdyż kanały prowadzą
przez pola, lasy, torfowiska,
słowem – przez
prowincję.

Dzięki temu kraj, nawet dobrze
znany z podróży samochodem,
odsłania zupełnie nowe oblicze.
Plusem podróży barką jest to, że
cały czas pozostajemy w swoim
pokoju (kabinie), jemy domowe posiłki, a mimo to się przemieszczamy.
Nie musimy korzystać z autostrad,
hoteli ani restauracji. Minusem są
dojazdy do końcowych portów,
położonych zwykle na uboczu. My
przepłynęliśmy 107 km. Zajęło nam
to pięć dni.

Widoczny wpływ księżyca
Miasto St. Valery leży nad zatoką
– ujściem Sommy, będącą
ogromnym rozlewiskiem,
rezerwatem ptaków.
Postanowiliśmy
zatrzymać się
w nim
pół-

Rzeka Somma z ujściem w Le Crotoy / rys. J. Buczek

tora dnia i dwie noce, wykorzystując barkę jako hotel. Zatokę można
obejść piechotą – zajmuje to
cały dzień, a można też przejechać uroczą zabytkową kolejką
wąskotorową (w niecałe dwie
godziny). Parowóz i wagony
(bardzo niewygodne drewniane ławeczki) pochodzą z XIX w.,
pociąg pogwizduje głośno, kopci,
trzęsie i stuka. Z okien ogląda się
pola obsiane bobem i pszenicą,
pasterzy z owcami i nieliczne ptaki.
Po półtorej godziny dojeżdża się
do Le Crotoy, miasteczka wypoczynkowego, pełnego hoteli
i restauracji. Nie liczcie na to, że zrobicie tu zakupy. Poza breloczkiem
w dworcowym stoisku przy kasie
nie znajdziecie innych pamiątek.
Pociąg z turystami dojeżdża tam
o godz. 1300, a u Francuzów jest to
pora przerwy obiadowej. Zamykają
więc wszystkie sklepy, nie przejmując się turystami, na których
mogliby przecież zarobić.

Na szczęście restauracje są czynne,
więc wszyscy pasażerowie ciuchci
idą coś przekąsić. Są to zazwyczaj
owoce morza, a konkretnie mule
lub przegrzebki. Nam smakowało
bardzo. Wieczorem po powrocie
z Le Crotoy poszliśmy na przechadzkę deptakiem ciągnącym się
wzdłuż brzegu Sommy. Była pełnia
księżyca i odpływ. Rzeka płynęła
wąskim korytem, wokół niej widać
było odsłonięte łachy błota, na
brzegach stały w piachu przechylone łodzie, a jedna – barka właśnie
– utknęła w grzęzawisku za nurtem
rzeki. Najwyraźniej odpływ zaskoczył załogę. Barka została uwięziona, musiała czekać na przypływ.
Nadszedł on w sposób trudny
do zauważenia. Nagle i po cichu
w całej zatoce podniosła się woda.
Wyspy piachu poznikały, rzeka podeszła pod sam bulwar i popłynęła
w przeciwnym kierunku. Wszystkie
łodzie wyprostowały się, uwięziona barka odzyskała możliwość
pływania, z czego załoga bardzo
szybko skorzystała, włączając
silnik. Przewodniki turystyczne
poświęcają mało miejsca St. Valery,
a miasteczko to jest urocze. Warte
spaceru. Na klifie wysokim na
kilkanaście pięter leży stara część
miasta z domami z kamienia,
wąskimi, brukowanymi uliczkami,
pamiętającymi XI w. Przez te uliczki
prowadzona była Joanna d’Arc na
proces, którego wyrok wszyscy
znamy. Było to w maju 1431 r. Nad
samą rzeką stoją nowsze domy,
a właściwie rezydencje wzniesione
na początku XX w.

Otwierane mosty
Każdy może prowadzić barkę.
Niepotrzebne są żadne
uprawnie-



nia, trzeba jednak przejść kilkunastominutowy instruktaż. Udziela
go pracownik Locaboat. Mówi on,
gdzie jaki włącznik i wyłącznik się
znajduje, jak nabierać wodę (jej
zapas trzeba uzupełniać) i w jakim
porcie można podłączyć się do
prądu, aby podładować telefony
i uruchomić suszarki do włosów.
Na trasie rejsów barkami nie ma
z tym żadnego problemu. Nie
jest to nasza pierwsza podróż
barką, więc nie musieliśmy odbywać próbnego, krótkiego rejsu.
Otrzymaliśmy jednak specjalny
telefon komórkowy. Mamy z niego
korzystać, gdy będziemy zbliżać
się do mostów lub śluz. Przeprawy

te są zaznaczone na mapie rejsu:
Waterways Guide. Płyniemy do
Abbeville, musimy więc minąć trzy
mosty, które nie są zwodzone, lecz
otwierane jak obrotowe wrota.
Zbliżamy się do pierwszego z nich,
dzwonimy, nadjeżdża pomarańczowy samochód z napisem Somma.
Wysiada z niego mężczyzna
w pomarańczowym uniformie, zatrzymuje ruch na drodze biegnącej
przez most, chwyta za korbę i kręci
– most otwiera się, przepływamy
przez niego, zamyka się, pan wsiada
do samochodu i jedzie na następną
przeprawę. Kiedy nadpływamy,
już na nas czeka… Widać, że ruch
turystyczny na Sommie nie jest

Na szlaku do Amiens

duży, co może być cenne dla osób
szukających cichych, niezatłoczonych, lecz zarazem atrakcyjnych tras
wycieczkowych.

Mroczne Abbeville
W Abbeville można się nie zatrzymywać, chyba że ktoś lubi oglądać
pomniki upamiętniające tortury.
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Jeden z nich przywitał nas na
nabrzeżu. Przedstawiał 19-letniego
chłopca łamanego drągami przez
średniowiecznych katów za to, że
układał frywolne piosenki. Po tym
wstępie nie zaskoczyło już nas to,
że miasto jest brzydkie, ponure,
przygnębiające. Kiedyś był tutaj
port, do którego wpływały z morza
statki wiozące towary do Paryża.
W Abbeville statki te rozładowywano, lecz na początku XX w. ten

rodzaj transportu stracił znaczenie,
port zamknięto. Miasto podupadło. Opuściliśmy je z ulgą, spiesząc
w kierunku Amiens, stolicy Pikardii
ze sławną gotycką katedrą. Popłynęliśmy jednak tylko parę kilometrów
do przodu. Rejs barką upływa
w rytmie zamykania i otwierania
przepraw. We Francji śluzy i mosty
otwierane są o 0800, z przerwą na
obiad (od 1330 do 1430) i zamykane
o 1800. Trzeba więc uważać, jeśli nie

Koszty podróży i wynajmu barki
Barkę wynajęliśmy za pośrednictwem warszawskiej firmy PUNT.
tel. 22 466 83 80, www.punt.pl
Wynajęcie barki – ok. 2400 EUR (ok. 400 EUR za osobę)
Wynajęcie jednego roweru – 44 EUR
Ubezpieczenie barki – 95 EUR (warto je wykupić dla spokoju, nie
trzeba wtedy wpłacać kaucji i absolutnie nie obchodzą nas wszelkie
ewentualne uszkodzenia jednostki)
Mapa nawigacyjna (Woterways Guide) – 21 EUR
Samolot – 800 PLN/os.
Dojazd do St. Valery – pociąg do Boulogne – 55,20 EUR, taksówka
do portu wyjścia – 200 EUR dla sześciu osób, czyli 33 EUR/os.
Powrót z Cappy – taksówka 5 EUR/os., pociąg 27,70 EUR.

Przykładowe ceny
W restauracji:
Pizza ........................................................................................................................... 9–12 EUR
Duże piwo miejscowe Stella .................................................... 3,50 do 5,20 EUR
Kurczak cały z rożna i frytki .................................................................. od 6,50 EUR
Kawa lub herbata ............................................................................................ 2,50 EUR
Kanapka z szynką, żółtym serem i sałatą .................................... 3,50 EUR
Mule (cały kociołek, ok. 2 kg) z frytkami ................................................ 9 EUR
W sklepie:
Cały upieczony kurczak ............................................................................... 6,50 EUR
Bagietka .................................................................................................................. 0,60 EUR
Ser żółty 30 dag ................................................................................................ 3,30 EUR
Sprite 1,5 l .............................................................................................................. 1,06 EUR
Coca-Cola, sześciopak .................................................................................... 2,22 EUR
Wódka 0,7 l .......................................................................................................... 9,70 EUR
Wino w kartonie 3 l .......................................................................................... 7,69 EUR
Wino Merlot w butelce ................................................................................ 2,55 EUR
10-letnie Porto .................................................................................................... 9,81 EUR
Pomidory kg ........................................................................................................ od 3 EUR
Śluza w Amiens



chce się utknąć na noc gdzieś w polu,
w dodatku bez wody w zbiornikach.

Katedra w Amiens
Widać ją z daleka, wydaje się, że
wodna droga prowadzi wprost do
jej bram, lecz to tylko złudzenie.
Rzeka wije się, katedra pojawia się to
z lewej, to z prawej burty, wreszcie
ginie za budynkami stojącymi nad
brzegiem. Kanał prowadzi nas do
centrum miasta, cumujemy opodal
katedry, oddziela nas od niej jedna
przecznica. W Amiens podłączamy
się do prądu (bezpłatnie), nabieramy wody (też za darmo), traktujemy poważnie ostrzeżenia przed
kradzieżami i wyruszamy na miasto.
Amiens przecinają szerokie aleje ze
sklepami i restauracjami. Wybór jest
ogromny, a zakupy można zrobić jak
w Paryżu, gdyż jest tu nawet Galeria
La Fayette. Łazimy po mieście całe
popołudnie, robimy zakupy na
obiad, który gotujemy na barce. Odpoczywamy, czekamy na noc, która
w czerwcu zapada tam dopiero po
godz. 2200. Za piętnaście jedenasta
ma się zacząć prezentacja typu
światło i dźwięk. Fasada katedry
zostanie „pomalowana” światłem, a ponieważ pierwotnie była
kolorowa, zobaczymy ją taką, jaką
ją wybudowano w XIII w. Pokaz robi
ogromne wrażenie. Aż nie chce się
wierzyć, że kiedyś ta monumentalna
budowla była kolorowa niczym krakowska szopka. Katedra w Amiens
należy do najsłynniejszych na
świecie i największych we Francji.
Wzniesiono ją zaledwie w 50 lat
w stylu nazywanym płomiennym
gotykiem. Jej dach opiera się na
strzelistych kolumnach, a ogromne
witraże sprawiają, że ściany wydają
się ażurowe. Niestety konstrukcja
katedry jest niestabilna, ciągle trwają dyskusje nad tym, jak uchronić ją
przed zawaleniem.

Pamięć Wielkiej Wojny
Katedrę w Amiens cudem ominęły wszystkie bombardowania
I i II wojny światowej. Świat wokół
niej się walił, a ona trwała nienaruszona. Obie te wojny przetoczyły
się przez dolinę Sommy, wyrządzając ogromne szkody. W pamięci
tamtejszych mieszkańców pozostała zwłaszcza pierwsza wojna,
którą nazywają Wielką. Nad Sommą
od 1 lipca do 18 listopada 1916 r.
trwała bitwa. Ani broniący się Anglicy z Francuzami, ani Niemcy
– najeźdźcy, nie mogli zapanować
nad doliną Sommy. Gdy się przez
nią płynie, można zrozumieć tego
przyczynę. Rozlewiska, jeziora
powstałe po wykopanym torfie,
liczne bystre dopływy, czynią ten
teren trudnym do przebycia. Nad
Sommą zginęło 400 tys. Brytyjczyków i 200 tys. Francuzów. W każdej
miejscowości stoi pomnik wzniesiony na cześć tych żołnierzy, na tablicy
wymienione są zazwyczaj nazwiska
poległych mieszkańców konkretnej
miejscowości. A w małym Chipilly
znajduje się wzruszający pomnik
angielskiego kawalerzysty pocieszającego rannego konia. Do pomnika
poszliśmy na piechotę. Mieliśmy
jednak na barce dwa rowery (wynajmuje się je za dodatkową opłatą),
którymi można jeździć po zakupy
lub na wycieczki. Nasz końcowy
port znajdował się w Cappy. Stąd
musieliśmy taksówką dojechać
do przystanku szybkiej kolei, czyli
TGV (innej możliwości nie było).
Pociąg zawiózł nas wprost na
lotnisko w Paryżu, z którego odlatywał samolot do Warszawy. Barkę
zdaliśmy w niedzielę po południu,
gdyż podróż powrotną musieliśmy
zacząć o 0600 w poniedziałek, gdy
kapitanat był jeszcze zamknięty.
Klucze do barki i stacyjki zostawiliśmy po prostu na stole. 

