Wakacje z Bogiem
Spływ Kajakowy – szlakiem świętego Jana Pawła II
Czarna Hańcza 2021
Termin
19 lipca – 30 lipca 2021
Wyjazd z Krośniewic Zbiórka plac za plebanią poniedziałek 03.33, wyjazd godz. 04.00.
Jedziemy (Kutno, autostrada, S8, Białystok i 8 do Augustowa)
Pakowanie przyczep sobota/niedziela
Bagaż – gdyby się nie mieścił w rodzinnych autach upakujemy przed samym wyjazdem.
Proszę pakować się w torby podróżne, nie plecaki ze stelażem.
Grupa z Brzozowca wyrusza ok. 5.30 (Płońsk, Ciechanów, Łomża, Augustów)
Augustów
Krośniewice - 456 km. (4,33 h) ok. 11.30 – 12.00
Brzozowiec – 312 km. (5,01 h) wg Targeo
Powrót piątek (30.07.) Wyjazd z Augustowa ok. 14 – 16.00.
Krośniewice – dojazd 30 lipca ok. 24.00
 Komórkowy księdza Tomasza Jackowskiego 602 496 016
Koszt; 700 zł cały koszt już z paliwem (wpłata pierwszego dnia)
Dla tych co dojadą – jeden dzień 50 zł. na osobę (bez paliwa).
Koniecznie należy zabrać
Rzeczy
Kubek 1/2 litra lub mniejszy, łyżka duża, łyżeczka, nóż, widelec i ścierka do
naczyń. (nie zabieramy misek, menaszek do jedzenia )
kulinarne
Spanie
Śpiwór !!!, materac lub karimata, mały jasiek (?), latarkę !!!
Ubranie
buty – adidasy lub trampki, klapki lub sandały, skarpety cienkie (2–4 pary), grube
(2–3 pary), czapeczka. Spodnie 2 pary, dres, koszulki, koszula flanelowa,
spodenki, strój kąpielowy, bielizna, coś do spania (np. dres, raczej nie pidżama),
dwa ciepłe swetry może być polar, coś od deszczu. (można to spakować
w torebki foliowe ?)
Kosmetyki dwa ręczniki (minimum) + jeden do kajaka, przybory toaletowe, spinacze do
bielizny, płyn do prania (trochę)
Można
podręczną torbę – plecaczek, telefon.
wziąć
Dokumenty legitymacja uprawniająca do zniżek (śluzy) !!!, dowód osobisty?
Różaniec
Tekst Ewangelii na każdy dzień będzie wydrukowany.
Czarna Hańcza jest lewobrzeżnym dopływem Niemna, wypływającym ze źródła pod
Wiżajnami. Liczy 141,7 km długości (w Polsce 107,8 km) i posiada bardzo rozwinięte dorzecze
o pow. 1916,2 km2 (w Polsce 1612,5 km2). Walorów i atrakcyjności szlaku Czarnej Hańczy nie
trzeba chyba zbytnio opisywać, gdyż jest to jeden z najbardziej znanych i reklamowanych
szlaków kajakowych Polski. Każdy kajakarz powinien poznać tą piękną, biegnącą prawie w
całości przez obszary rozległej Puszczy Augustowskiej trasę. Jak już było wspomniane trasa
Czarnej Hańczy liczy około 108 kilometrów, z czego 48 po wodzie stojącej (jeziorami
i Kanałem Augustowskim). Czarna Hańcza od wypływu z jeziora Wigry jest rzeką szeroką o
wysokich brzegach, wijącą się w tunelu strzelistych drzew, sitowia, trzcin. Posiadająca przez
cały sezon odpowiednią ilość wody. Można więc dotrzeć do wspaniałych miejsc biwakowych,
gdzie czas zwolnił swoje tępo, ludzie są otwarci i szczerzy. Niestety w miejscowości Rygol
pożegnamy Czarną Hańczę i popłyniemy dalej Kanałem Augustowskim, wybitnym
osiągnięciem hydrotechnicznym polskich inżynierów z XIX w. Budowę kanału rozpoczęto w
1824 roku, a jego projektantem i budowniczym był generał Ignacy Prądzyński.
Po drodze do Augustowa pokonamy parę śluz i będziemy mieli okazję obejrzeć z bliska
urządzenia hydrotechniczne w dwukomorowej śluzie w Paniewie.
Nieomal cały szlak Czarnej Hańczy otacza Puszcza Augustowska, jeden z największych
w Polsce liczący 114 tys. ha kompleks leśny.

Dzień 0
Pakowanie w sobotę o 16.00
Opis szlaku wodnego
Początek – miejscowość Wysoki Most, rzeka Czarna Hańcza,
koniec szlaku wodnego – Kanał Augustowski Stanica Płaska.
Dzień 1 (poniedziałek) 19 lipca
Grupa 1 – Krośniewice – Zbiórka plac za plebanią 03.33, modlitwa i wyjazd godz. 04.00.
Jedziemy (Kutno, autostrada, S8, Białystok i 8 do Augustowa)
Krośniewice - 456 km. (4,33 h) ok. 11.30 – 12.30
Grupa 2 – Brzozowiec – 05.00 (u Przemka), 05.30 wyjazd
(Płońsk, Ciechanów, Łomża, Augustów)
Brzozowiec – 312 km. (5,01 h) wg Targeo
Obie grupy spotykają się w Abro – restauracja za Augustowem
Kto wcześniej w Augustowie – robi zakupy (Biedronka w lewo na pierwszym rondzie)
przejazd do JAZY nad Jeziorem Mikaszewskim. Rozpakowanie bagaży i organizacja obozu.
Aklimatyzacja.
Dzień 2 (wtorek ) 20 lipca
Nauka pływania kajakiem dla „Szuwarów” (pierwszaków).
Dzień 3 (środa) 21 lipca
Drugi dzień nauki pływania kajakiem.
Rowery Jazy – Sanktuarium Studzieniczna (ok. 25 km.)
Wycieczka rowerowa do Sanktuarium M.B. Studzienicznej. Kaplica wybudowana w 1872 r.
przez współtwórcę Kanału Augustowskiego – Ludwika Jeziorkowskiego. Jest to pięciokątna
rotunda nawiązująca do renesansu, osadzona, z racji na grząskość terenu, na 64 drewnianych
palach wbitych w ziemię, połączonych kratownicą z bali wypełniona polnymi kamieniami.
Obecnie – pięknie odnowiona.
Dzień 4 (czwartek) 22 lipca
Przejeżdżamy na szlak Czarnej Hańczy (Wysoki Most) tam odbieramy kajaki
i podziwiając Czarną Hańczę po ok. 3 godzinach dopływamy do Frącki-sauna.
Dzień 5 (piątek) 23 lipca
Postój Jazy.
Dzień 6 (sobota) 24 lipca
Dojazd do Frącki-sauna. Spływ do Dworczyska (ok. 4 h). Zostawiamy kajaki i powrót do obozu.
Dzień 7 (niedziela – Dzień Pański) 25 lipca
Postój Jazy.
Dzień 8 (poniedziałek) 26 lipca
Dojazd do Dworczyska. Spływ do obozu (Jazy) (ok. 5 h).
Ruszamy z Dworczyska. Tutaj rozpoczyna się jeden z piękniejszych odcinków rzeki z
wysokimi, podmywanymi skarpami, porośniętymi starodrzewem świerkowo-sosnowym i 400
letnimi dębami. Stanica Wodna "Jałowy Róg", krótki postój – możliwość zakupienia jedzonka –
bywało smacznie. Następnie płyniemy w prawo. (Uwaga !!! prosto trasa prowadzi na Białoruś).
Śluza "Sosnówek" (dł. 43,9 m, szerokość 6,15m, spadek 2,37m, czas śluzowania 25 min.).
Śluza "Mikaszówka" (dł. 43,9 m, szerokość 6,05m, spadek 2,82m, czas śluzowania 25 min.)
Po obu stronach kanału wieś Mikaszówka. Początek jeziora Mikaszówek, które wąskim

kanałem łączy się z malowniczym jeziorem Mikaszewo, mającym wysokie, zadrzewione brzegi
i ładnie położone biwaki. Na jego początku po lewej leśnictwo "Jazy" z biwakiem na bindudze
i malowniczym widokiem na jezioro, uważane przez Melchiora Wańkowicza za najpiękniejsze
w Polsce.
Dzień 9 (wtorek) 27 lipca
Postój Jazy.
Dzień 10 (środa) 28 lipca
Jeziorem Mikaszewskim dopływamy do śluzy. Śluza "Perkuć" (dł. 44 m, szerokość 5,9 m,
spadek 2,38m, czas śluzowania 25 min.), uważana za najpiękniejszą na całej trasie. Po
śluzowaniu wpływamy na jezioro Krzywe i z daleka widzimy wysoką konstrukcję kolejnej śluzy.
Śluza "Paniewo" (jedyna dwukomorowa), wyrównująca przy pomocy sprzężonych ze sobą
komór o długościach 44,4 i 43,6 m oraz jednakowej szerokości 5,8 m największy na trasie
spadek wysokości poziomu wody wynoszący 6,5 m. Przepłynięcie śluzy robi ze względu na jej
rozmiary niemałe wrażenie na początkujących wodniakach. (Karczma Starożyn ). Po
pokonaniu śluzy wpływamy na jez. Paniewo, dalej podążamy kilometrowym odcinkiem
sztucznego przekopu kanałowego, następnie Jez. Orle i śluza "Gorczyca" (dł. 42,7 m,
szerokość 5,75m, spadek 2,87m, czas śluzowania 20 min.). Po lewej wieś Płaska, po prawej
wieś Gorczyca. Za śluzą początek jez. Gorczyckiego. Stanica Wodna "Płaska".
Odbiór kajaków. Powrót do obozu.
Dzień 11 (czwartek) 29 lipca
Postój Jazy.
Sauna-Frącki. Chrzest. Ważne wydarzenie w życiu jeszcze nie kajakarza.
Powrót do obozu.
Dzień 12 (piątek) 30 lipca
Pakowanie obozu i ok. 14 – 15 wyjazd do Augustowa a po obiadku w Augustowie droga
powrotna do domu. Brzozowiec ok. 23.00 – 0.00. Krośniewice ?

