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VII Efraimowy Spływ Kajakowy  
– Wda 2017 –  

informator spływowicza 
 
 

Wda w okolicach Błędna jest obłędna   

 
29.04.2017 

 
I. Odpowiedzi na pytania, które być może sobie zadajesz. 
 
1. Co warto zabrać ze sobą na spływ? 
 
a) do kajaka: 

 solidny worek foliowy, najlepiej taki na śmieci ze sznurkiem  
– wkładamy do niego nasz bagaż podręczny, żeby nie zamókł, 

 krem z filtrem, 
 nakrycie głowy, 
 ewentualnie bluza na wypadek chłodniejszej pogody, 
 koniecznie jakiś lekki płasz przeciwdeszczowy, 
 w zależności od preferencji: klapki, sandały, buty piankowe, brak obuwia, 
 rękawiczki rowerowe – mogą zapobiec odciskom, 
 ewentualnie woreczek strunowy na dokumenty i komórkę, 
 wraz z kajakami oczywiście będziemy mieli wypożyczone kapoki. 

 
b) na biwak: 

 śpiwór,  
 karimata,  
 namiot, 
 koniecznie latarka, najlepiej czołówka, 
 cieplejsze ubranie na wieczór – może być chłodno w nocy, 
 koniecznie kubek (najlepiej stalowy), 
 jakiś środek na komary, 
 scyzoryk, nożyk, łyżka – może się przydać. 
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2. Co będziemy jeść? 
 
W piątek na czas spływu (do ok. godz. 19.00), każdy powinien zadbać o swoje jedzenie wg uznania. 
Pamiętajcie szczególnie o odpowiedniej ilości płynów. Wszystkie kolejne posiłki organizujemy wspólnie,  
a ich koszt wliczony jest w cenę spływu. Przewidujemy wspólne posiłki rano i wieczorem wg przyjętego 
programu. Każdego dnia o godz. 19.00 będzie obiad dostarczony na pola namiotowe przez Restaurację „Pod 
Sosną” ze Śliwic (w piątek – filet z dorsza, ziemniaki, surówka; w sobotę – grochówka z kiełbasą; w niedzielę 
– kotlet z kurczaka, ziemniaki, surówka). Śniadaniowe menu będą stanowiły płatki z mlekiem oraz kanapki. 
Po śniadaniu w sobotę i w niedzielę będzie okazja, aby zrobić sobie kanapki na czas spędzony w kajaku. Poza 
tym na sobotni wieczór przewidujemy pieczenie kiełbasek na ognisku. Ze wspólnej puli przewidujemy 
jeszcze po jakimś owocu do kajaka, wodę mineralną i mniej znaczącą 'drobnicę', która z pewnością 
uprzyjemni nam spływ od strony kulinarnej. Za przygotowanie wspólnych posiłków będą odpowiedzialne 
kilkuosobowe grupki. Przed spływem podzielimy się tak, by jedna konkretna grupka była odpowiedzialna za 
jeden posiłek. 
 
 
3. Jak śpimy? 
 
W namiotach. Jeśli nie masz namiotu, nie martw się :). Zawsze udało nam się uzbierać odpowiednią liczbę 
namiotów tak, by nikt nie został bez dachu nad głową. Jesteśmy wspólnotą – wspólnymi siłami damy radę. 
To, czy każdy ma gdzie spać, dogadamy na planowanym spotkaniu organizacyjnym oraz już bezpośrednio na 
samym polu namiotowym. 
 
 
4. Jak dojeżdżamy? 
 
Planujemy dojazd samochodami. Podział na to, kto z kim pojedzie, ustalimy po spotkaniu organizacyjnym za 
pomocą interakywnego arkusza. Pieniądze za dojazd zostaną zwrócone kierowcom, stąd też prośba do 
zmotoryzowanych, aby sprawdzili, ile kilometrów pokonają na rzecz spływu i przeliczyli po spływie, jaki 
zwrot chcieliby otrzymać. 
 
 
5. Co z namiotami i plecakami w trakcie spływu? 
 
Namioty i większy bagaż zostawiamy zamknięte w samochodach. Do kajaku zabieramy ze sobą niezbędne 
rzeczy, kanapki, wodę itp. 
 
 
5. Co z Mszą świętą? 
 
W tym roku jesteśmy w komfortowej sytuacji, ponieważ po raz pierwszy jedzie z nami Duszpasterz.  
W związku z tym w piątek i w sobotę (z liturgią niedzielną) planujemy Msze święte na polu namiotowym. 
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II. Infrastruktura pól namiotowych. 
 

1. Infrastruktura turystyczna na Wdzie na odcinku, na którym płyniemy, nie jest szczególnie 
rozbudowana. Na polach namiotowych brakuje bierzącej wody. Wodę do mycia zapewnia więc 
rzeka. Prosimy jednak o nie używanie chemicznych środków czystości. Toalet – póki co – brak. Być 
może nadleśnictwo postawi do czerwca toalety przenośne. W razie konieczności sami zbudujemy 
latrynę.  

Pole namiotowe we Wdeckim Młynie 

 
29.04.2017 

 
2. Pola namiotowe, zarówno we Wdeckim Młynie, jak i Błędnie, są położone poza większymi 

zabudowaniami i nie są oświetlone, dlatego ważne jest byśmy zabrali ze sobą latarki. Na obydwu 
polach są natomiast wiaty ze stołami i ławkami. 

 
Pole namiotowe w Błędnie 

29.04.2017 
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III. Akcje tworzące spływ. 
 
Formuła spływu zakłada, że tworzymy go wspólnie, dlatego też zachęcamy, aby czynnie się włączyć w jego 
współtworzenie. W tygodniu przed samym spływem proponujemy kilka akcji, bez których nasz spływ byłby 
tylko normalnym spływem. Te akcje to: 
 

1. Ciastka 360 – W tygodniu poprzedzającym spływ stworzenie 360 energetic-Śpica-cookies wg 
sprawdzonej receptury. Ciastka będą serwowane na starcie każdego odcinka jako źródło dodatkowej 
energii. 

 
2. "Pokaż, jaka jesteś słodka, jakie z Ciebie ciacho" – akcja znana już z wcześniejszych edycji spływu. 

Jeśli chcesz podzielić się swoim talentem cukierniczym, to przygotuj coś dobrego :)  (preferowane 
ciasta i ciastka, mające zdolność przetrwania warunków ekstremalnych w trakcie transportu  
i wysokich temperatur). 

 
IV. Kwestie porządkowe.  
 
Prośba, aby każdy uczestnik zadbał o porządek na polu namiotowym i czystość kajaka po przypłynięciu do 
brzegu. 
 
V. Funkcje dodatkowe. 
 
W trakcie spotkania organizacyjnego wyłonimy kilka osób odpowiedzialnych za konkretne zadania, będą to: 
 

1) Dowodzący grupką przygotowującą posiłek. 
 

2) Dwaj ogniomistrzowie – odpowiedzialni za ognisko, drewno, opał, kije do pieczenia, ławki itd. 
 

3) Inspektor czystości i czasu – osoba czuwająca nad harmonogramem spływu i nad tym, w jakim stanie 
zostawiamy pole namiotowe. 

 
4) Pogotowie samochodowe – dwójka kierowców, która w razie nieoczekiwanej potrzeby będzie  

w stanie zamienić wiosła i kajak na kierownicę i samochód. 
 

5) Kopacze latryn – w razie konieczności trzy silne osoby, kórym bardzo wiele będziemy zawdzięczać  
 

6) Dyżurny liturgii – osoba, która rozdzieli czytania, psalm oraz skoordynuje służbę liturgiczną na 
piątkową i sobotnią Mszę świętą. 

 
7) Sanitariusz – opiekun apteczki, zdolny udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby. 
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VI.  Opłaty 
 
Koszt spływu wynosi 150 zł. Prosimy o dokonanie wpłaty 150 zł na podane poniżej konto, najpóźniej do dnia 
16.06.2017. 
 
Nr konta: 
Mikołaj Kurzak 
49 1020 1491 0000 4102 0048 4188 
 
Brak dokonania przelewu przyjmujemy jako informację o rezygnacji z uczestnictwa w spływie. 
 
Koszt spływu jest szacunkowy.  W przypadku niższych kosztów organizatorzy zobowiązują się w imieniu całej 
grupy przekazać pieniądze na cele charytatywne dla dzieci w potrzebie. 
 
VII Spotkanie organizacyjne 
 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę wieczorem po modlitwie 21.06.2017. Postaramy się wyjaśnić 
to, co jeszcze nie zostało napisane. Rozdzielimy funkcje i odpowiemy na pytania. Ustalimy kto, jakie rzeczy 
ma zabrać (miski, noże do krojenia, siekiera itd.). 
 

 
Jeśli masz jakieś sugestie odnośnie spływu - daj znać. 

 
Z pozdrowienimi organizatorzy: 

 
Mikołaj Kurzak      mtkurzak@gmail.com 

Paweł Śpica            pawelspica@wp.pl 

 

 


