
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Gorzów zaprasza wszystkich zainteresowanych na spływ kajakowy rzeką Drawą  
który odbędzie się w terminie 27-29 lipca 2018r. (  piątek popołudnie, sobota, niedziela).  

Trasa spływu:  Drawno – Bogdanka.  Prostynia - Drawno.   
Koszt spływu wynosi 160 zł/os. Dla członków NSZZ Solidarność Komisja Podzakładowa refunduje koszt wynajęcia kajaków. 

 

Zapisy i wpłaty proszę dokonywać do 13.07.2018r. u kol. Mariusza Kępiszaka,  
Telefon 95 721 75 04, komórka -603397818 

 

Co należy zabrać ze sobą? 

Przede wszystkim dobry humor, a także: śpiwór, karimatę lub materac, namiot, buty do pływania, dobrze mieć też ze sobą czapeczkę z 

daszkiem, lub chustę, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem do opalania, gitarę, akordeon, śpiewniki. 

 

PROGRAM SPŁYWU  
Dzień 1 

Przyjazd Uczestników do Drawna- siedziba Posterunku Energetycznego- piątek od godz.  1600. O godz. 1900 “oficjalne” powitanie 

Uczestników spływu, sprawy organizacyjne.  Wieczorem kolacja integracyjna przy ognisku + napoje integracyjne. Po kolacji zwiedzanie 

Izby Pamięci Elektroenergetyki. W Drawnie warto także obejrzeć ruiny gotycko-renesansowego zamku Wedlów z XIV–XVI w. na Wzgó-

rzu Zamkowym, Kościół gotycki z XIII–XIV w., przebudowany w XV, XVII i XIX wieku, domy  

wąskofrontowej konstrukcji ryglowej, zabytkowy układ urbanistyczny miasta. Wieczorem wspólne ognisko i historie ogniskowe. Jeśli ko-
muś nie pasuje przyjazd w piątek, to musi się zameldować najpóźniej w sobotę o godz. 800 PE Drawno. 
 

Dzień 2 (18 km) 
"Próba sił" - 18 km do  Bogdanki. Wstajemy wcześniej – 800 -830. Po śniadanku   godz.0900 specjalna odprawa przed wpłynięciem na 

"dziką" Drawę DPN-u. 0930 - wpływamy na teren jednego z najdzikszych i najpiękniejszych zakątków Europy - Drawieńskiego Parku Na-

rodowego. Drawę należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych nie tylko Polski, ale także całej Europy. Niewątpliwie jest to 

najszybsza i najbardziej emocjonująca rzeka nizinna Polski. Kilkakrotnie spływał Drawą ksiądz Karol Wojtyła, następnie papież Jan Paweł 

II, na którego cześć szlak został nazwany jego imieniem. Rzeka płynie tu szybko w wąskiej i wysokiej na 30 metrów dolinie; w nurcie zale-

gają liczne drzewa i głazy - odcinek stanowi prawdziwą "próbę sił" z dziką przyrodą i dostarcza naprawdę niezapomnianych wrażeń!!!  

Godz. 1130 grochówka wojskowa z wkładką na pięknym polu biwakowym Binduga k. Barnimia. Około godz.1600 planujemy dotarcie na 

leśny biwak znajdujący się w widłach Drawy i Korytnicy w samym sercu DPN-u. Dla chętnych krótka wycieczka krajoznawcza po parku 

narodowym i powrót na obiad do Drawna. Godz.2000 – ognisko oraz historie ogniskowe.  

 

Dzień 3 (19km)  
Prostynia – Drawno . Sugerowany czas pobudki: 800. Godz. 900 śniadanie i przejazd do miejscowości Prostynia Most drogowy, Prostynia 

wieś, ujście Starej Drawy, dwie odnogi łączą się ponownie w jedno koryto. Most kolejowy linii Stargard - Kalisz Pom. Most drogowy na 

trasie Ręcz- Kalisz Pom. 

Poniżej obu mostów, na prawym brzegu, widać pomost - pochylnię do wynoszenia kajaków, piaszczystą plażę i parking samochodowy. 

Tutaj rozpoczynamy spływ Drawą. Prostymi odcinkami rzeka przecina rozlegle łąki, ujście rzeki Mąkowarki, płynącej przez Kalisz Pom. i 

malownicze, zalesione Jeż. Mąkowarskie. Można dostać się na nie płynąc 1,5 km Mąkowarką pod bystry prąd. Wieś Rościn na obu brze-

gach Drawy. Na łące miejsce na biwak. Rozlewiska rzeki o zanikającym prądzie dochodzą do 200 m szerokości.Za zwężeniem rozlewiska 

jezioro Siekiercze i jezioro Grażyna (Rudno, Łąkie, Drawno Drawnieńskie). Obok Góry Zamkowej wpływamy pod mostem na jezioro Du-

bie zwane również jeż. Adamowo. Miejska zabudowa Drawna widoczna na obu brzegach jeziora. Po wpłynięciu pod mostem, na lewym 

brzegu znajduje się stanica wodna: domki kempingowe, pole namiotowe, schronisko młodzieżowe. 

Przypływamy na miejsce biwakowe. Chwila wypoczynku, obiad . Pożegnanie uczestników spływu, pamiątkowe zdjęcia. 

 

Życzymy udanego wypoczynku i wielu wrażeń NSZZ  ENEA GORZÓW WLKP. 

 „XII Spływ Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II.” 

 


