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Na spływ Dunajca wyjechaliśmy w pióntek popołudniu. Droga, choczaż długa,
uciekła szybko. I tak zaniedługo przybyliśmy do kempu w Krościęku nad Dunajcem.
Kdzie rozbiliśmy nasze namioty, i rozpalili ognisko. Przy którym coś mało pojedliśmy
a wcześnie, dlatego że rano czakał nas trudny dzień, zalegliśmy do śpiworów i wkrótce
zasneli.
Ranko było zimne jako każde inne rano na Dunajcu, ale lodowa woda rzeki
szybko obudziła nasze ciała. Potem pośniadaliśmy i już byliśmy w samochodach i
zmierzali na Sromowce Niżne. Tam złożyliśmy łódki z wózka i zaczeło się
załadowanie. I już za niedługo usłyszeliśmy tyle oczekiwane ZAŁOGI DO ŁODŹI!
Nieczekaliśmy na nic i wkrótce się łódki kołysały na niespokojnych wodach Dunajca.
I już nas czekał pierwszy zakręnt i pierwsze mierzenie sił z wodóm, załogi posłósznie po
koleji spływaly „perzejki” i tak wstęmpowały do kanionu. W tym pojedynku z rzekóm
zwyczenżyliśmy, ale w każdej łodce było teraz kapke Dunajca i dalsza jazda zaczynała
stawać się o coś wiencej adrenalinówom ale głównie zabawniejszą.
I za niedługo nadeszła pierwsza wywrótka. Pomogliśmy mokrej załodze na brzeg
i chwile pobyliśmy zakiwali turystóm na isach a znów nasiedli do łodek i wypłyneli
dalej.
Kanion dla nas przygotowal przepiękny widok na zbocza skał, na których
jesien wykolorowala drzewa do prepienknych odcieni i słonko dokonczylo pienkę
dzieło natury. Choczaż patrzyliśmy na skały kanionu, postrzegliśmy że zbliżamy się
do dalszego testu naszej zdolnośći i odwagi. W ostrym zakrętu nie jednej załodze nie
mało brakowalo do wywrótki, i niektórzy skutecznie poczuli wody Dunajca na
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włastnóm skóre. Ale pred nami wkrótce miało się objawić „Esiczko” adrenalinowe
miejsce Dunajca, i ci którzy już Dunajec pokonali, niecierpliwie oczekiewali to wlaśnie
miejsce.
No i było tak jak oczekawaliśmy. Niektorzy skończyli w wodzie a w dobrej
naladzie plyneliśmy dalej.
I potem już tylko kawałek drogi do kempu i sczenśliwie przybiliśmy do brzegu.
Niektorzy jescze mokrzi ale każdemu w twarzy rozlewal się uśmiech. Zjedlismy pużny
obiad i potem męska część postawila bramki i prez chwilę zabawiliśmy się grą w piłkę
nożną. Wieczorem niektorzy odszedli do sauny i potem na długo oczekiwany mecz
piłki nożnej Czechy – Polska.
Kibicowaliśmy grę i czas pomalutku ubiegal. Ten mecz wygrala Polska i my
wrociliśmy do kempu gdzie już było rozpalonę ognisko. Więc usiedliśmy pry nim i
spiewali szanty, komentowali tegodniowy spływ i niektórzy opiekali sobie coś do
zjedzenia. Potem pomalutku króg zaczeł rządnać i wkrótce już wszyscy spokojnie
zasneli w śpiworach.
Następny dzień czekal nas Dunajec jescze raz i tego razu zamieniliśmy załogi.
Znów niektorzy wykómpali się, znów patrzyliśmy na majestatne skały kanionu i
cała trasa uciekała jescze szybciej niż wczoraj. Po dopłynęciu do kempu musieliśmy się
szybko zapakowac, bo droga do domu jest dłóga. Pożegnaliśmy się z Dunajcem, ostatni
widok na przepiękną krajinę, i do samochodów i do domu.
Kubusz

