
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Wakacje wychowanków 

- wychowankowie poza zakładem – cztero - dniowy spływ kajakowy Rzeką Krutynią 

 
 

 

 

 W dniach 30-06-2016 roku do 03-07-2016 roku odbył się kajakowy spływ z trzema 

wychowankami naszego zakładu. Celem wychowawczym naszego spływu było między innymi:   

przygotowanie wychowanków do właściwego funkcjonowania w warunkach wolnościowych,  

zwiedzanie malowniczych terenów Polski , doskonalenie umiejętności funkcjonowania w grupie, 

nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, nauka bezpiecznego poruszania się po rzece 

kajakiem, nagroda za roczne właściwe funkcjonowanie w zakładzie. Założyliśmy sobie, po 

wspólnych analizach i konsultacjach, następującą trasę spływu:  1 dzień-  Babięta- Spychowo- 

Łukta, 2 dzień: Łukta- Zgon 3 dzień: Zgon- Cierzpięta -Ukta, 4 dzień: Ukta- Iznota- koniec  trasy. 

Życie zweryfikowało nasze 

plany i spływ zakończyliśmy 

pomyślnie noclegiem w 

miejscowości Krutynia, gdzie 

zwiedziliśmy miejscowość, 

spotkaliśmy osobę opiekującą 

się końmi, zorganizowawszy 

konkurs połowu ryb i konkurs 

kulturalnego kibicowania- 

trwało przecież Euro we Francji 

oraz pożegnalne wieczorne 

ognisko.  W spływie udział 

wzięli wychowankowie grupy 

1: Darek, Daniel i Przemek oraz 

opiekunowie. Z założenia 



spływ, jak wspomniałem na początku, przebiegał piękną Rzeką Krutynia i jeziorami. Trasa, którą 

pokonywaliśmy to rzeka  w wielu miejscach zatorfiona i zabagniona, wahająca się w granicach od 

około 1,5 km w części środkowej do 30-50 m w miejscach północnej i południowej części, 

otoczona jest wzniesieniami morenowymi o urozmaiconej rzeźbie. Nurt rzeki Krutyni jest wolny, a 

rzeka tworzy liczne zakola, szczególnie w środkowej, zabagnionej części rezerwatu. Spadek rzeki 

na długości około 10 km rezerwatu wynosi 1,3 m. Szerokość rzeki osiąga 30-40m, a głębokość od 

1,5–2,5 m do 3–7 m. Bieg Krutyni pod względem hydrologicznym rozpoczyna się na terenach 

otaczających Jezioro Warpuńskie.  Zatem Krutynia w swoim różnym biegu przyjmuje różne nazwy. 

Między początkowymi jeziorami nie ma nazwy, następnie przyjmuje kolejno: Sobiepanka, 

Grabówka, , Dąbrówka, Struga Spychowska, aż w końcu Krutynia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie spływu  odpoczynek i noclegi organizmalizmy sobie, w zgodzie z naturą i blisko natury, 

pod namiotami. Sami przygotowywaliśmy sobie posiłki, wyznaczaliśmy dzienny limit trasy do 

przepłynięcia- biorąc pod uwagę wytrzymałość wszystkich uczestników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie przerw mieliśmy czas na piesze marsze do sklepu, zwiedzanie najbliższej okolicy oraz 

organizację czegoś  na sportowo- mecze piłki siatkowej- plażowej. Na czas spływu mieliśmy 

wyśmienitą,  zamówioną, słoneczną pogodę. Dopiero ostatniej nocy, około czwartej nad ranem 

złapał nas mały deszcz. Jednak i on nie zepsuł wspaniałych wrażeń związanych z wyjazdem.  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezioro_Warpuńskie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobiepanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grabówka_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dąbrówka_(dopływ_jeziora_Gant)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_Spychowska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy w niedzielę szczęśliwie powróciliśmy do zakładu; chłopcy do swojej grupy, my do 

domów. Drugim wakacyjnym etapem spływu kajakowego będzie dwudniowy marsz pieszy 

szlakiem Warmii i Mazur. 

 

 Gratulujemy naszym podopiecznym wzorowej postawy i zachowania w czasie zajęć poza 

zakładem. Oby tak na co dzień w życiu.  

 

 

Opracował: Dariusz Baranowski- wychowawca 

 

 


