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Spływ kajakowy najczęściej kojarzy
się z kilkudzięsięcioosobową grupą
załadowaną w dwuosobowe kajaki
- na styk i najczęściej pokonującą
prosty, łatwy i krótki odcinek rzeki.
Zwykle są to imprezy firmowe, 
masówki.
Co z takiego spływu można wyciągnąć 
dla siebie to już zupełnie inna kwestia.

Chciałbym ci pokazać zupełnie inny 
wymiar kajakarstwa turystycznego
(rzecznego), takiego bez tłoku, bez 
pośpiechu, bez spędzania nocek 
w lesie, bo ktoś z grupy nawalił, bez 
nerwów, bez presji patrzących jak 
sobie radzisz z przeszkodą. Chciał-
bym pokazać ci świat widziany z ka-
jaka ale nie obraz 20 kajaków pły-
nących przed tobą, a świat pełen 
zieleni, ptaków, zwierząt, ciszy, pięk-
nych krajobrazów.

Ty i twoja rodzina czy znajomi mo-
żecie sami organizować sobie spływy 
kajakowe albo inaczej weekend w 
kajaku tak, jak tylko chcecie. Nic was 
nie ogranicza, za wyjątkiem przesz-
kód naturalnych. Możecie zabrać na 
spływ dzieci i pokazać im 
świat spoza ramek smartfona.
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SPIS TREŚCI

1. Co wybrać, rzekę czy jezioro, a może jedno i drugie?

2. Jak znaleźć wypożyczalnię kajaków?

3. Jak znaleźć nocleg?

4. Co powinienem ze sobą zabrać?

5. Prowiant.

6. Jaki kajak wybrać na spływ?

7. Organizacja spływu krok po kroku?

8. Kilka przydatnych informacji.

9. O portalu „Weekend w kajaku”

10. Dodatki:
 - Planer spływu
 - Formularze zamówienia spływu
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CO WYBRAĆ RZEKĘ CZY JEZIORO,
A MOŻE JEDNO I DRUGIE?

RZEKA
Rzeka płynie, rzeka ma prąd, rzeka ma nurt, 
wypłycenia, przeszkody. Tutaj trudno za-
wrócić, trzeba dopłynąć do celu lub wysiąść 
wcześniej jeśli będzie taka sposobność i ktoś 
będzie mógł ciebie stamtąd zabrać. Z kolei 
rzeka bez przeszkód i z delikatnym prądem 
jest bardzo łatwa i w ogóle nie męcząca.

Rzeka kryje niespodzianki. Czasami stan wo-
dy jest niski i pływamy od mielizny do mieli-
zny, a mieliznę pokonujemy pieszo ciągnąc 
za sobą kajak. Czasami jest wręcz odwrotnie, 
duży stan wody powoduje, że leniwa i spo-
kojna rzeka przysparza nam sporo kłopotów.

Są jednak odcinki takie, które z powodzeniem możemy dopasować do własnych możliwości i 
upodobań.

Rzeka jest piękna, ciekawa, czasami wręcz zachwyca swoją przyrodą, krajobrazami. Te 
ostatnie zmieniają się co chwila. Płynąc rzeką wszystko się zmienia, raz płyniemy przez stary, 
głęboki, porośnięty zwisającymi mchami las, innym razem z kolei roztaczają się przed nami piękne i 
pachnące łąki, mijamy mokradła, grzęzawiska, bagna. Czasami są to długie na kilka kilometrów 
korytarze, porośniete po obu stronach wysokimi trzcinami, pośród których pełno jest ptactwa a 
czasami przed nami roztacza sie zupełna dzicz, która może nie zachwyca widokami ale ukazuje 
świat, który wydawałoby się, że nie zmienił sie od tysięcy lat. Większość rzek płynie przez jeziora. 
Jedne to 
małe i urokliwe oczka a inne z kolei duże i majestatyczne.

Na rzece znajdują się róznego rodzaju zapory, tamy, elektrownie wodne, progi, jazy. Często 
te obiekty tworzą rozlewiska lub wąskie ciągnące się kilometrami jeziora. Tu zobaczysz najwięcej 
polujacych ptaków, przeróżnej roślinności, ryb a czasami zapamiętasz obraz wędkarza na starej 
łodzi, który powoduje, że przenosisz się w zeszły wiek. Im rzeka większa tym więcej takich obrazów 
ujrzysz.

Do rzeki ciągną wszystkie zwierzęta a płynąc wcześnie rano i bardzo cichutko, bedziesz miał okazję 
je zobaczyć. Warto mieć w ręku gotowy aparat.
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Z jeziorami jest inaczej. Dobrze jest zaopa-
trzyć się w mapę danego jeziora. Chociaż 
mapy nie są robione pod kontem spływów 
kajakowych, to najważniejsze informacje 
zawsze na nich znajdziesz. Na jeziorze jedyną 
przeszkodą może być silny wiatr, przy któ-
rym albo zawrócimy z trasy nie ryzykując 
wywrotki, albo będziemy płynąć wzdłuż linii 
brzegowej, co odpowiednio przełoży się na 
ilość dodatkowych kilometrów. Jednak nawet 
podczas wiatru cel może być osiągnięty a 
spływ udany.

JEZIORO

Jeziora, zwłaszcza te przepływowe często są wąskie na 50-100 m ale ciagną się za to kilometrami. 
Takie jeziora nie różnią się wiele od rzeki. Wielkie jeziora mają natomiast swój klimat, a spływ nimi 
kajakami ma zupełnie inną wartość. Tu, na wielkich połaciach wody możemy zachowywać się jak 
odkrywcy, wikingowie i realizować wyprawy niczym z bajek i filmów. 

Nad większymi jeziorami często znajdują się pola biwakowe, ale takie z wypasem no i mariny. Są 
też większe miejscowości, w których odbywają się liczne imprezy kulturalne. Na jeziorach znajdują 
się wyspy, które są idealnym celem weekendowego spływu. Niektóre z nich są rezerwatami, za-
wierają, ścieżki dydaktyczne z tablicami. Na wyspach też można zorganizować sobie superowy
biwak na dziko. Wyspy dla odkrywców? Dlaczego nie!

Jeziora zachwycają. Wydaje się, że każde jest piękne ale aby to dostrzec, należy dobierać porę
dnia. Warto przyjrzeć się mapie oraz wyszukać w Internecie zdjęć zrobionych nad danym jeziorem. 
Będziemy wiedzieli co chcemy zobaczyć i o jakiej porze płynąć. Szczególnie przyjemne bywają 
popołudnia.

Nad jeziorami czas płynie leniwie. Możemy korzystać z kąpielisk, a niektóre są rozbudowane o 
rynny, fontanny. Znajdują się w nich również bary, czy budki z zapiekankami. Zwykle w
miejscowościach leżących bezpośrednio przy jeziorze, centrum życia kulturalnego jest właśnie na 
plaży. Tu również możemy skorzystać z parku fitnes, wieczornej potańcówki czy pograć w piłkę 
siatkową. W nocy widać na przeciwległym brzegu ogniska a woda niesie śpiewy po calym jeziorze.

Wśród jezior, podobnie zresztą jak wśród rzek zdarzają się perełki. Zwykle takie jeziora obięte są 
ochroną i wyglądają na nienaruszone przez człowieka, za to krajobrazy, fauna i flora są 
niepowtarzalne.
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RZEKA I 
JEZIORO
Polskie pojezierza swą pięknością po prostu 
wymiatają. Wybierając szlak kajakowy po 
rzece i jeziorach serwujemy sobie wszystko w 
jednym spływie. Całe bogactwo przyrody 
rzeki oraz majestat jeziora. Takie trasy najle-
piej nadają się na dłuższe wyprawy kajako-
we.

Jak zatem zobaczyć to wszystko razem w 
jeden weekend?

Odpowiedź jest prosta. Wystarczy wybrać odpowiedni etap rzeki i odpowiednie jezioro. Sporo jest 
szlaków kajakowych, na których etapy rzeka-jezioro następują po sobie i posiadają to wszystko, 
co chcemy zobaczyć. Jeśli etapy nie występują jeden po drugim, to też żaden kłopot. Wystarczy 
poinformować o tym wypożyczalnię kajaków składając zamówienie i wskazać wybrane przez siebie 
etapy.

Zdarza się też, że wypożyczalnia kajaków ma swoją lokalizację nad pięknym jeziorem lub rzeką
oraz dodatkowo prowadzi pole biwakowe lub ma domki czy pokoje do wynajęcia. Idealne 
rozwiązanie dla początkujących. Można wówczas wybrać trasę z noclegiem w wypożyczalni.

Wybierając etapy warto rozejrzeć się po mapie za parkami narodowymi, krajobrazowymi i 
rezerwatami. Nie bez przyczyny te obszary zostały objęte ochroną. Na tych obszarach znajdziemy 
na trasie jednego etapu rzekę, która przepływa przez kilka, kilkanaście małych jezior. Takie trasy są 
najpiękniejsze. Leśne, krótkie odcinki nas chłodzą, a szeroka woda i gorące słońce nas rozleniwia. 
Niezłą zabawą może być też poszukiwanie wypływu rzeki z takiego jeziora, często bowiem 
porastająca brzegi jeziora trzcina zarasta wypływ rzeki.

Trasa mieszana to również dobry wybór aby przekonać się, co tak naprawdę wolimy, rzekę czy 
jezioro. Warto przetestować w ten sposób swoją grupę, by ustalić preferencje na kolejne spływy.
Im więcej osób będzie zadowolonych, tym przyjemniej będzie się pływało kajakami.

Jeśli trudno ci jest zdecydować jaką trasę wybrać przejrzyj opisy na stronie internetowej 
https://www.weekendwkajaku.pl/splywy-kajakowe/splywy-weekendowe/  

https://www.weekendwkajaku.pl/splywy-kajakowe/wyprawy-kajakowe/
https://www.weekendwkajaku.pl/splywy-kajakowe/wyprawy-kajakowe/
https://www.weekendwkajaku.pl/splywy-kajakowe/splywy-weekendowe/
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JAK ZNALEŹĆ WYPOŻYCZALNIĘ 
KAJAKÓW?

1
Jeśli już wiesz, którą rze-
ką lub jeziorem chcesz 
płynąć, wejdź na stronę 
google.pl i wpisz np.
takie frazy: piława 
spływy kajakowe, ro-
spuda kajaki, warta 
wypożyczalnia kajaków. 
Po wpisaniu każdej z 
tych fraz wyszukiwar-
ka  zwróci odpowiednie 
wyniki.

To samo powtórz w Go-
ogle Maps. Tu również 
otrzymasz wyniki oraz 
dodatkowo będzie 
wskazana lokalizacja 
wypożyczalni kajaków.
Upewniamy się, że 
wypożyczalnia świadczy 
usługi transportowe dla 
ludzi i kajaków i wybie-
ramy tę najbliższą dla 
miejsca naszego spły-
wu.

2

Przeglądamy stronę internetową wypożyczalni i wpisujemy dane do Planera spływu. 
Kontaktujemy sie z wypożyczalnią, ustalając szczegóły. Najlepiej kiedy się do nich 
zadzwoni i wszystko ustali (na stronach internetowych wypożyczalni zwykle nie ma 
kompletnych informacji), a następnie wyśle e-maila ze wszystkimi ustaleniami i popro-
si o potwierdzenie.

3

Planer spływu znajdujący sie w dodatku a to formularz, który wypełniamy danymi. Często spływ
kajakowy organizować będziemy z dużym wyprzedzeniem. Jeśli będziemy mieli wypisane wszystkie 
dane dotyczące organizacji spływu w jednym miejscu, zaoszczędzi nam to później sporo czasu w 
poszukiwaniu informacji, które już raz znaleźliśmy.

Informacje o rzekach i jeziorach oraz o konkretnych etapach spływu wraz z opisami, znajdziesz na 
stronie internetowej www.weekendwkajaku.pl.

https://www.google.pl/
https://www.weekendwkajaku.pl/
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1
Znaleźć nocleg to trochę 
bardziej skomplikowa-
ne zadanie. Najpierw 
wpiszmy w wyszuki-
warkę frazy np.: parsę-
ta noclegi, noclegi nad 
wartą (oczywiście poda-
jemy nazwę rzeki, którą 
płyniemy). W większości
przypadków znajdziemy 
nocleg.

Jesli jednak nic nie 
znaleźliśmy musimy 
spojrzeć na mapę na-
szego etapu i znaleźć 
najbliższe miejscowości. 
W wyszukiwarkę wpisu-
jemy np.: noclegi swor-
negacie, milicz noclegi. 
Teraz z całą pewnością 
w wynikach wyszukiwa-
nia pojawią się linki do 
stron z noclegami. 

2

2
Przeglądamy stronę internetową naszego noclegu i wpisujemy dane do Planera spły-

wu w części b. Kontaktujemy się z właścicielami obiektu, ustalając szczegóły. Najlepiej 
kiedy się do nich zadzwoni i wszystko ustali, a następnie wyśle e-maila ze wszystkimi 
ustaleniami i poprosi o potwierdzenie.

Jeśli to są początki naszego weekendowego pływania kajakami może warto byłoby wybrać wy-
pożyczalnię kajaków, która również oferuje noclegi. Wybieramy wówczas pierwszy etap przed 
wypozyczalnią i kończymy spływ w wypożyczalni a kolejny rozpoczynamy własnie z niej. Jest to 
najtańsze z możliwych rozwiązań weekendowych.

Dla przykładu na końcu poradnika znajdują się dwa gotowe formularze zamówienia spływu, 
noclegu na pięknych i łatwych rzekach - Piława i Barycz. Wystarczy je wypełnić i zamówić.
Informacje o spływach i noclegach znajdziesz również w grupie Weekend w kajaku na portalu 
Facebook https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/.

https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
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Pływając kajakami po rzekach szyb-
ko dojdziemy do wniosku, że każda 
rzeka jest inna, każdy etap rzeki jest 
inny a pływając po jeziorach zabie-
ramy ze sobą dodatkowe rzeczy, 
które nie zawsze potrzebne są na 
rzekach.

Ponieważ najważniejsze jest bez-
pieczeństwo powinniśmy najpierw 
dokładnie zapoznać się z etapem 
naszego szpływu. W tym celu nale-
ży zakupić mapę i przewodnik kaja-
kowy oraz w zależności od charak-
terystyki etapu zabrać odpowiednie 
wyposażenie.

Jeśli będziemy przygotowani na 
wszystkie okoliczności to nasz spływ 
bedzie w 100% udany i nawet ka-
pryśna czasami pogoda nie będzie 
w stanie go zepsuć.

Jeśli zamierzamy częściej pływać, przynajmniej kilka razy do roku, to warto jest zaopatrzyć się w 
kilka podstawowych rzeczy. Z całą pewnością przydadzą się: buty do wody, spodenki z neoprenu, 
apteczka kajakarza, kurtka kajakarza, rękawiczki z poduszkami, linka 8-10 mm o dł. ok 5 m, latarka 
czołówka dodoodporna, worek lub beczka kajakarska, pokrowiec na telefon, butelka z filtrem do 
wody.

Dokładne informacje o tym co ze sobą zabrać na spływ znajdziesz na stronie Weekend w kajaku
pod adresem https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/wyposazenie-kajakarza.php.
Od czasu do czasu informacje te są aktualizowane.
Ostatecznie o to co ze sobą zabrać na dany etap można zapytać się w wypożyczalni kajaków. 
Często mają w ofercie wypożyczenie dodatkowego osprzętu jak: worek, beczka, apteczka, rzutki
itd.

Szczegółowe informacje na temat rzeki czy jeziora uzyskasz w naszych przewodnikach kajakowych, 
mapach i poradnikach na stronie https://www.weekendwkajaku.pl/mapy-i-przewodniki/.

https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/wyposazenie-kajakarza.php
https://www.weekendwkajaku.pl/mapy-i-przewodniki/
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Prowiant to kolejna, ważna rzecz zaraz po noclegu. Generalnie przygotowując prowiant na spływ 
nie należy odbiegać od naszych przyzwyczajeń żywieniowych. Podczas spływu jak i wieczorem przy 
grillu czy ognisku najlepiej sprawdzą się posiłki lekkie. Do kajaka zabieramy pokrojone na kawałki 
owoce i warzywa. Wszystkie umieszczamy w plastikowych, sztywnych pudełkach. Mogą to być: 
jabłka, papryka, ogórek, pomidorki koktajlowe, marchewka, arbuz. Dobrze też sprawdzą się pyszne
kanapki z szynką, sałatą, ogórkiem, rzodkieką.

Na zimniejsze dni znakomitym rozwiązaniem jest termos z obiadem. Termos powinien trzymać 
temperaturę przez 12 godz. W środku może byc pożywna, rozgrzewająca zupa, zupa krem, czy coś 
lekkiego jak: piersi kurczaka z kaszą, papryką i pieczarkami. Wybór jest ogromny. W drugim 
termosie dobrze mieć rozgrzewającą herbatę a na upalne dni zimny, pyszny kompot z np.
porzeczek i agrestu.

Zabieranie ze sobą na spływ posiłków lekkostrawnych nie jest podyktowane odchudzaniem się 
a jedynie dbaniem o dobre samopoczucie. Często bowiem brzegi rzek i jezior są mało lub wręcz 
niedostępne na odcinkach ciagnących się kilometrami. Wyjście zatem z kajaka jest prawie niemoż-
liwe.
Więcej na temat żywienia się i prowiantu na spływach kajakowych znajdziesz na stronie pod 
adresem https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/kuchnia-kajakarza/ (obecnie 
w trakcie rozbudowy) oraz  w grupie Weekend w kajaku https://www.facebook.com/groups/
weekendwkajaku/

https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/kuchnia-kajakarza/
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
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Jaki kajak wybrać na spływ to problem począt-
kujących kajakarzy. Nie ma idealnego kajaka, a 
nawet wiecej, kiedy zapytamy doświadczonych 
kajakarzy jaki sprzęt wybrać, padną różne od-
powiedzi.

Kajak powinniśmy dostosować do naszego 
wzrostu i wagi. Należy przy tym wziąć pod
uwagę ciężar zabieranego ewipunku. 
Dla osób drobnych odpowiedni może być kajak 
jednosobowy odkryty lub z kokpitem.
Dla osób większych z pewnością wygodniejszy 
okaże się kajak dwuosobowy odkryty.
Dla osób, które chciałyby czuć się pewnie w 
kajaku i np. wykonywać zdjęcia podczas spły-
wu najlepszym wyborem będzie kajak stabilny. 
Taki kajak ma około 90 cm szerokości i bardziej 
płaskie dno.
Dla osób, które lubią trasy ze zwałkami (nie 
mylić z kajakarstwem zwałkowym) najlepszym 
wyborem może okazać się kajak długi ok. 5 m.
Dla osób lubiących dłuższe wyprawy od-
powiedni będzie duży kajak dwuosobowy
odkryty.

Oprócz parametrów kajaka jak długość i szerokość powinniśmy zwrócic uwagę na wiecej szczegó-
łów. Ważnym elementem jest dziób. Jeśli jest w kształcie szybkiej łodzi to kajakiem łatwo bę-
dzie się pokonywało przeszkody, jesli jest podobny do dziobu okrętu, to mimo iż taki kajak lepiej 
trzyma kurs, to na rzeki z przeszkodami się nie nadaje.
Siedzenia w kajaku to kolejna istotna rzecz. Na spływ trwający powyżej 2-3 godzin wygodne 
oparcie to ukończenie spływu bez siniaków na plecach. Ważne aby oparcia były składane, wów-
czas przepłynięcie pod niskim mostem będąc całkowicie schowanym w kajaku będzie możliwe.

O kajakach można pisać dużo. Jest tak wiele różnych rozwiązań, że aby dobrać dla siebie idealny
kajak trzeba pływać dużo i różnymi modelami. Do testowania włączyć należy także ekwipunek, 
który zabrany na dłuższą wyprawę potrafi ważyć często i 100 kg. W kajaku najlepiej pływa się w 
pojedynkę.

Warto zerknąć na stronę https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/testowany-sprzet/
na której opisujemy testowany przez nas sprzęt. Wiecej informacji otrzymasz zadając pytanie w
grupie Weekend w kajaku https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/

https://www.weekendwkajaku.pl/poradnik-kajakarza/testowany-sprzet/
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
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1
Ustalamy trasę spływu kajakowego. Grupa powinna zdecydować którą rzeką 
czy jeziorem chce płynąć (str. 1-3). Należy wziąć pod uwagę możliwości każdej osoby w 
grupie a trasę dostosować do najmniej doświadczonych. Dla poczatkujących najlepsza 
będzie trasa łatwa.
Zaopatrujemy się w mapę szlaku kajakowego i przewodnik kajakowy.

Planowanie i organizacja spływu kajakowego dla siebie i znajomych nie jest ani trudna ani skom-
plikowana. Wszystko jak zwykle zależy od tego, co jest dla nas najważniejsze. Kiedy już zbierzemy 
grupę chętną na kajaki, najpierw powinnismy ustalić co chemy robić? Jedni wolą więcej kajakowa-
nia a mniej grillowania, inni uwielbiają przyrodę, a jeszcze inni w międzyczasie chętnie by coś po-
zwiedzali. Od razu też należy ustalić rodzaj noclegu: czy to będą namioty, pokoje, agroturystyka. 
W zależności od tych ustaleń rozpoczynamy planowanie.

2
Wybieramy wypożyczalnię kajaków. Tu pomoże nam wyszukiwarka Google. 
Przy wyborze zwracamy uwagę na to, w jakiej odległości od naszej trasy znajduje się 
wypożyczalnia oraz czy świadczy również usługi transportu osób i sprzętu (str. 4). Warto 
też od razu przemyśleć opcję wynajęcia przewodnika oraz ratownika WOPR - wy-
pożyczalnie często dysponują takimi ludźmi.

3
Ustalamy nocleg. Tu również pomoże nam wyszukiwarka. Wystarczy wpisać zapy-
tanie np: słupia noclegi, rzeka warta agroturystyka itd. (str. 5).
W wyborze noclegu uwzględniamy preferencje całej grupy i wspólnie podejmujemy 
decyzję, czy to bedzie namiot, czy pensjonat, czy może coś innego. Ciekawym rozwią-
zaniem bywają stare dwory, zamczyska i pałace.
Z wyborem noclegu związane są inne elementy jak: posiłki, zwiedzanie, imprezy
lokalne, węzeł sanitarny inne atrakcje.

4
Sporządzamy listy zakupów i wyposażenia. W zależności od wyboru trasy, 
noclegu oraz inych atrakcji z pewnością trzeba bedzie uzupełnić braki, zrobic zapas 
żywności, ustalić kto zabiera namiot, kuchenkę gazową, apteczkę i inne.
Wszystkie dane jakie dotąd zgromadziliśmy najlepiej przechować w jednym miejscu. 
Do tego idealnie nadają się planery spływu, które znajdują się w dalszej części poradni-
ka.  Ponieważ taki spływ planuje sie z wyprzedzeniem, najlepiej jest, kiedy zaplanujemy 
i zapiszemy wszystko w momencie organizowania spływu. Na dzień przed spływem 
wystarczy tylko przypomniec sobie poszczególne informacje.
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KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI
Wybór trasy kajakowej nie zawsze jest prosty i oczywisty. Warto jednak poświęcić troche czasu
i zebrać informacje o trasie, o miejscowościach przez które prowadzi szlak kajakowy, o 
rezerwatach, przez które będziesz przepływać, czy nawet o konkretnych obiektach, jak elektrownie 
wodne, mosty, młyny, zamki i pałace. Historia niektórych miejsc jest bardzo ciekawa. Znając 
szczegółowe informacje o trasie bedziemy wiedzieć na co zwracać szczególną uwagę, a najważ
niejsze, że zobaczymy to na własne oczy.

Planując trasę, która prowadzi przez park narodowy, najpierw zapoznajmy się z informacją na 
stronie internetowej parku, kiedy wolno pływać kajakami oraz powinniśmy nabyć bilety wstępu. Na 
niektórych szlakach wprowadzony został limit dzienny, jeśli chodzi o ilość osób na rzece. Bilety 
należy zakupić z dużym wyprzedzeniem.

Każda rzeka i każde jezioro jest inne. Nie wszystkie trasy kajakowe są piękne i łatwe. Ogólnie 
przyjęty limit długości jednego etapu to 20 km - tyle powinien bez większego wysiłku przepłynąć 
kajakarz, który nie ma doświadczenia. Na rzekach są jednak odcinki o długosci 8 - 10 km, których 
nie da się pokonać jednego dnia. Warto zatem poczytać o trudnościach, uciążliwościach i 
atrakcyjności planowanej przez was trasy kajakowej. Takie informacje znajdziesz na naszej stronie 
internetowej www.weekendwkajaku.pl, a także na grupie na portalu Facebook
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/.

Większe jeziora też posiadają uciążliwość w postaci silnego wiatru. Należy o tym pamietać i 
uwzględnić go w planowaniu czasu. Może być tak, że przez wiatr będziemy zmuszeni płynąć 
wzdłuż linii brzegowej, przez co trasa może wydłużyć się 2-krotnie i więcej.

Aby móc w pełni nacieszyć się piękną przyrodą, patrzeć jak nurkują zimorodki, jak poluje czapla,
jak stado dzików forsuje rzekę, jak sarny i jelenie zażywają kąpieli czy podziwiać krajobrazy - należy 
wypłynąć wcześniej od innych i zachowywać się bezszelestnie. Tylko tak spotka sie kanię rudą, orła, 
wielkie kruki siedzące na drzewie czy wielkie ryby, które nie uciekają, a które doskonale widać w 
przezroczystej wodzie.

Wszystkie sprawy organizacyjne jak: rezerwacja spływu, kajaków, posiłków, noclegu, transportu 
należy załatwiać pisemnie np. poprzez e-mail. W dniu spływu ustalając szczegóły już z 
wypożyczalnią kajaków dobrze mieć przy sobie zapisane w smartfonie lub wydrukowane e-maile. 
Dzięki temu unikniemy wielu nieporozumień. 
Wypożyczalnia kajaków to ostani i najdokładniejszy punkt informacyjny i warto z tego skorzystać. 
Dobrze jest mieć również przygotowaną trasę alternatywną, ponieważ zbyt niski stan wody na 
rzece może z bajkowego spływu uczynić drogę przez mękę.

www.weekendwkajaku.pl
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
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O PORTALU „WEEKEND W KAJAKU”
Portal weekendwkajaku.pl powstaje na bazie opisów przepłyniętych przeze mnie szlaków kajako-
wych. Jego głównym celem jest zgromadzenie całej społeczności, która uprawia lub chce uprawiać 
tę formę aktywnego wypoczynku, wypożyczalni kajakowych oraz firm-producentów sprzętu
i odzieży turystycznej. Portal przede wszystkim służył będzie rzetelną i konkretną informacją na
temat szlaków kajakowych w Polsce.

Wiele rzek i jezior nie jest jeszcze opisanych w portalu z uwagi na brak czasu, lub dlatego, że je-
szcze ich nie przepłynąłem  :-) Prosze zaglądać od czasu do czasu.
O każdej opisanej nowej trasie czy obiekcie informuję na bieżąco na fanpage:
https://www.facebook.com/Weekend-w-kajaku-189450338276080/ na który zapraszam.

Prowadzę też grupę na Facebooku, na której można uzyskać konkretne i szczegółowe odpowiedzi 
na zadane pytanie. Grupa służy wymianą informacji, doswiadczeń a przede wszystkim 
wiadomościami - to co aktualnie dzieje się na szlaku: czy powstają nowe przystanie kajakowe, 
gdzie likwidowane są progi rzeczne itd.
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/

O mnie więcej dowiecie się z  mojego bloga (aktualnie w przebudowie)
http://www.przemyslawlange.com/
lub z profilu na LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/przemyslaw-lange/

Zapraszam również do współpracy.

Przemysław Lange

https://www.facebook.com/Weekend-w-kajaku-189450338276080/
https://www.facebook.com/groups/weekendwkajaku/
http://www.przemyslawlange.com/
https://www.linkedin.com/in/przemyslaw-lange/
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TERMIN SPŁYWU1. od do
Zaplanuj sobie wolny weekend ( jeśli do rzeki daleko, będą dwa noclegi i w piątek wieczorem wyjazd).

SZLAK KAJAKOWY2.
Wybierz rzekę lub jezioro, po którym chcesz płynąć. Jeśli nie wiesz, wejdź na stronę www.weekendwkajaku.pl i znajdź opis trasy, 
która cię zainteresuje.

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW3.

Planer spływu

nazwa firmy:

ulica i nr: 

kod, miejscowość:

tel:

www:

e-mail:

nr. konta:

GPS:

a

Warto wpisać wszystkie dane, ponieważ, jeśli organizujemy spływ kajakowy z dużym wyprzedzeniem, nie będziemy 
musieli wszystkiego powtarzać przed samym wyjazdem - szkoda czasu.

SPRAWY OGÓLNE

weekend   kajaku.plw

PARKING3. bezpłatny:płatny:



DATA NOCLEGU1.
Wpisz dokładną datę noclegu.

RODZAJ NOCLEGU2.
Wybierz jaki nocleg chciałbyś mieć? Np: pokój w pensjonacie, agroturystyka, ośrodek wypoczynkowy, pole biwakowe, może coś 
zabytkowego jak pałac czy zamek (takich obiektów jest sporo na szlakach kajakowych.

ADRES NOCLEGU3. nazwa:

ulica i nr: 

kod, miejscowość:

tel:

www:

e-mail:

nr. konta:

GPS:
Wpisz prawidłowy i dokładny adres noclegu. Nie muszą być wszystkie dane, nie wszyscy posiadają strony internetowe 
ale wszystkie sprawy związane z noclegiem najlepiej załatwiać mailowo. Nie będziesz później rozczarowany, że twój 
pokój jest na poddaszu albo zamiast pokoju zostały tylko przyczepy kempingowe.

NOCLEG
b

DODATKOWO Z NOCLEGIEM4. grill:
Dowiedz się czy możesz mieć grilla oddzielnie dla siebie i swojej grupy i jeśli chcesz to zamów i zaznacz pole. Często bywa tak, że 
dostepny jest jeden wielki grill dla wszystkich.

lodówka:
Dowiedz się czy możesz mieć miejsce w lodówce na swoje przysmaki. Jeśli tak to zamów i zaznacz pole.

prysznic płatny:

Dowiedz się czy możesz mieć swoje, przenośne ognisko. Ta opcja najczęściej występuje na polach biwakowych. Jest to specjalna 
konstrukcja metalowa (np. wielka miska na nóżkach), którą można ustawić w dowolnym miejscu i palić w niej ognisko. Jesli twoja grupa
będzie spać w kilku namiotach, to warto stworzyć sobie troche prywatności na wielkim polu i rozstawić namioty w kole, a pośrodku 
ognisko. Jeśli tak, to zamów i zaznacz pole.

Dowiedz się jak jest z prysznicem (w pensjonatach, ośrodkach czy hotelach wiadomo). Na polach biwakowych coraz częściej 
montowane sa automaty na pieniądze. Jeśli tak, to dowiedz się jaka jest cena jednego prysznica i jeśli odpowiada to zamów i zaznacz 
pole.

weekend   kajaku.plw



SKLEPY1.

2.

POSIŁKI I PROWIANT
c

Dowiedz się, które sklepy i restauracje czy pizzerie są czynne i kedy. Wpisz ich adresy. W przypadku sieciówek sprawa jest oczywista,
można wszystko sprawdzić na stronie internetowej. W mniejszych miejscowościach nie jest już tak łatwo. Jeśli nie bierzesz swojego 
prowiantu na cały spływ i nie wykupujesz posiłków, to zdobycie informacji o sklepach i restauracjach jest konieczne.

Jeśli wykupujesz posiłki, dowiedz sie jakie sa ceny i zaznacz, które posiłki zamówiłeś.

weekend   kajaku.plw

ulica i nr:

ulica i nr:

ulica i nr:

PIZZERIE, BARY, RESTAURACJE ulica i nr:

ulica i nr:

ulica i nr:

POSIŁKI RAZEM Z NOCLEGIEM3. PIĄTEK:

SOBOTA:

NIEDZIELA:

kolacja:

kolacja:śniadanie: obiad:

kolacja:śniadanie: obiad:

obiad:



TERMIN SPŁYWU1. od do

SZLAK KAJAKOWY2.

rzeka Piława

domek: 20 os

Prosze odwiedzić stronę internetową firmy - www.przybialejkladce.pl i zapoznać się z aktualnymi cenami, nowymi obiektami, 
usługami.

ORT

weekend   kajaku.plw

PARKING5. bezpłatny:płatny:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

STANISŁAW WÓJCIK

ORT Stanisław Wójcik
Nadrzeczna 7

78-611 Szwecja /k Wałcza
woj. Zachodniopomorskie

tel. 696 458 539
e-mail: pole@przybialejkladce.pl

www.przybialejkladce.pl

etap: Sikory-Liszkowo - 19 km

etap: Liszkowo-Nadarzyce - 20 km

etap: Nadarzyce-Szwecja - 20 km

etap: Szwecja-Zabrodzie - 18 km

etap: Zabrodzie-Dobrzyca - 12 km

etap: Zdbice - Szwecja - 8 km

etap: Szwecja-Czechyń - 9 km

3. NOCLEG domek: 18 os(całoroczny)

6.

8.

7.

DODATKOWO grill: ognisko:

plac zabaw:

boisko do siatkówki:

boisko do badminktona:

rowery górskie:

KAJAKI dwuosobowe:jednoosobowe:

ILOŚĆ OSÓB

RAZEM (KOSZT WSZYSTKIEGO)

(letni)pokój: 2 x 2 os

kemping: 4 os pole namiotowe: 300 os

kojec dla zwierzaka na czas spływu:

9. TRANSPORT OSÓB I KAJAKÓW

miejsce na campera:

wiata na wyłączność: grill / ognisko na wyłączność:

PEŁNY WĘZEŁ SANITARNY4. bezpłatny:płatny:



TERMIN SPŁYWU1. od do

SZLAK KAJAKOWY2.

rzeka Barycz

domek: 5 os

Proszę odwiedzić stronę internetową ośrodka - www.sosenka.com.pl i zapoznać się z aktualnymi cenami, nowymi obiektami, 
usługami.

SOSENKA
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PARKING4. bezpłatny:płatny:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

OŚRODEK REKREACYJNY

Wypożyczalnia kajaków „SOSENKA"
Stawczyk 14
56-300 Milicz

woj. Dolnośląskie
tel. 0 605 418 294

e-mail: biuro@sosenka.com.pl
www.sosenka.com.pl

etap: Odolanów-Wróbliniec - 10 km

etap: Wróbliniec-Sławoszowice - 19 km

etap: Odolanów-Gądkowice Potasznia - 16 km

etap: Potasznia-Sławoszowice - 13 km

etap: Odolanów-Sławoszowice - 29 km

etap: Milicz technikum-Sułów - 10 km

etap: Sułów-Żmigród - 29,5 km

inny:

3. NOCLEG nazwa domkuapartament: 6 os (całoroczny)

5.

7.

6.

DODATKOWO grill: ognisko:

plac zabaw:basen zewn.:

boisko do kosza:boisko do siatkówki:

boisko do badminktona: rowery górskie:

KAJAKI dwuosobowe:jednoosobowe:

ILOŚĆ OSÓB

RAZEM (KOSZT WSZYSTKIEGO)

8. TRANSPORT OSÓB I KAJAKÓW

pole namiotowe: 



TERMIN SPŁYWU1. od do

SZLAK KAJAKOWY2.

rzeka Rurzyca

domek: 20 os

Prosze odwiedzić stronę internetową firmy - www.przybialejkladce.pl i zapoznać się z aktualnymi cenami, nowymi obiektami, 
usługami.

ORT
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PARKING5. bezpłatny:płatny:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

STANISŁAW WÓJCIK

ORT Stanisław Wójcik
Nadrzeczna 7

78-611 Szwecja /k Wałcza
woj. Zachodniopomorskie

tel. 696 458 539
e-mail: pole@przybialejkladce.pl

www.przybialejkladce.pl

etap: Trzebieszki-Wrzosy - 8 km

etap: Wrzosy-Dobrzyca - 12 km

3. NOCLEG domek: 18 os(całoroczny)

6.

8.

7.

DODATKOWO grill: ognisko:

plac zabaw:

boisko do siatkówki:

boisko do badminktona:

rowery górskie:

KAJAKI dwuosobowe:jednoosobowe:

ILOŚĆ OSÓB

RAZEM (KOSZT WSZYSTKIEGO)

(letni)pokój: 2 x 2 os

kemping: 4 os pole namiotowe: 300 os

kojec dla zwierzaka na czas spływu:

9. TRANSPORT OSÓB I KAJAKÓW

miejsce na campera:

wiata na wyłączność: grill / ognisko na wyłączność:

PEŁNY WĘZEŁ SANITARNY4. bezpłatny:płatny:


