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Wianki na Kajakach vol. 2 – Brdą wokół Borów 

Tucholskich 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam na drugą edycję Wiankowych Kajaków.  

Tak jak w poprzednim roku celem jest  spędzenie najkrótszej nocy w otoczeniu wody, komarów i 

lasów. Ruszamy w rejony dotychczas nieznane SKPTG – na Kaszuby! Spływamy środkowym 

odcinkiem Brdy, jednym z najciekawszych kajakarskich szlaków Polski. Przepłyniemy 9 kaszubskich 

jezior, mając cały czas po prawej stronie – PN Bory Tucholskie. Przy odrobinie szczęścia i dobrej 

organizacji czasu będą przewidziane także dodatkowe atrakcje. Szczegóły poniżej. 

Zbiórka: piątek, 24 czerwca o godz. 22:50 w hali głównej dworca PKS Warszawa Zachodnia 

Wyjazd: godz. 23:50 (Autobus PKS Kołobrzeg). Planowany przyjazd do Chojnic 7:14. 

Powrót: Niedziela, 26 czerwca godz. 22:00 (Warszawa Centralna) 

Charakter wyjazdu: Kajakowy, namiotowy 

Atrakcje: 

 Najkrótsze noce w roku! 

 Park Narodowy Bory Tucholskie 

 Ekspresowe zwiedzanie Starego Miasta w Chojnicach 

 Dziewięć kaszubskich jezior 

 Miejscowości o atrakcyjnych nazwach: Swornegacie i Męcikał. 

 Ognisko, kiełbaska i wieczorna integracja. 

 Jeśli szczęście pozwoli: Mecz ME 1/8 finału.  

Trasa: 

Dzień 1: Warszawa -> Chojnice –>  Brda (Cicholewy) - j. Charzykowskie – j. Długie – j. Karsińskie – 

j. Witoczno – Płęsno – j. Małołąckie – j.Łąckie - Drzewicz  (23 km) 

Dzień 2: Drzewicz – j. Dybrzyk – j. Kosobudno – j. Mylof – Rytel -> Tczew - > Warszawa (22km ) 

Nocleg: (namiotowy) Pole Namiotowe w Drzewiczu.  

Szacunkowy koszt: ok 225 zł (studenci/doktoranci: 180)  - obejmuje dojazd, wynajem i 

transport kajaków, nocleg, wyżywienie 

Ekwipunek: 

UWAGA: W czasie wyjazdu kajakowego rzeczy muszą być upchnięte w kajaku, więc 

konieczna jest możliwość podzielania ich na mniejsze paczki. Wszystkie rzeczy w kajaku 
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powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wodą (np. zawinięte w foliowe worki)! 

Sprzęt: 

 namiot (osoby nie posiadające namiotów mogą skorzystać z wolnych miejsc u innych 

członków wyjazdu)  

 worki na śmieci (jako opakowanie chroniące przed wodą) 

 śpiwór karimata  

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

Ubranie: 

 lekkie obuwie do poruszania się poza kajakiem sandały 

 klapki lub inne obuwie mogące ulec zamoczeniu  

 ciepły sweter, polar albo bluza, skarpety na zmianę 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 strój do spania bielizna 

 chustka lub czapka od słońca, okulary przeciwsłoneczne 

 strój kąpielowy 

Inne: 

 Pieniądze 

 dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

 leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka) 

 ręcznik, papier toaletowy, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Bory Tucholskie. Szlak kajakowy Brdy) 

 Lornetka, aparat fotograficzny (dobrze zabezpieczony przed wilgocią!) 

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Kajakarskiej Odznaki Turystycznej oraz innych  

Jedzenie: 

 kanapki na sobotę 

 napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

Obiadokolacja w sobotę wieczorem oraz jedzenie na niedzielę jest przewidziane przez 

organizatora 

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)  

UWAGA: LIMIT – 14 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł do organizatora! 

Proszę o wpłacenie zaliczki do wtorku – 14/06/2016 
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