
 
 

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji 
zaprasza do uczestnictwa w spływie kajakowym rzeką Pisą pod hasłem 

 

„Sobótki po klezmersku“ 

  
Termin imprezy: 25.06.2022 r.  

- Miejsce: rzeka Pisa, trasa Tumiany – Barczewo: Kajaki wodujemy w miejscowości Tumiany na 

przystani Campingu Tumiany na jez. Pisz. Jezioro posiada urozmaiconą linię brzegową w dużej części porośniętą 

lasem. Po wpłynięciu na jezioro z lewej strony mijamy pomost widokowy pola namiotowego Campingu. Trzymając się 
lewej strony płyniemy na wprost, po minięciu 2 półwyspów dopływamy do wyspy („Piski Ostrów”) z lewej strony 
znajduje się wyspa, mijając ją płynąc dalej wzdłuż prawego brzegu w niewielkiej zatoczce odnajdujemy wypływ rzeki 
Pisy. Początkowo rzeka meandruje wśród podmokłych lasów. Nurt spokojny, miejscami nieznacznie przyspiesza, 
możliwość napotkania przeszkody w postaci powalonych drzew. Krajobraz bardzo malowniczy, spokojny. Po 
wypłynięciu z lasu wypływamy na otwarty teren gdzie po około 500m znajduje się 2 ostre zakręty – na drugim zakręcie 
mijamy z lewej strony wpływ w kanał na jez. Orzyc i po pokonaniu około 2 km zbliżamy się do Barczewa. Po 
wpłynięciu do Barczewa po lewej stronie widzimy mury więzienne a po prawej znajduje się amfiteatr nad stawem i tu 
kończymy spływ. Trasa ok. 11 km, 4 godziny. 

 

Planowany program spotkania: 

25.06.2022r – godz. 1100 

- Zbiórka – Parking Camping Tumiany 1C, dla osób, które nie mają jak dojechać do 

Tumian zorganizujemy transport naszymi samochodami 

- Start: Miejsce campingowe w Tumianach godz.1100 

- Meta: Miejsce campingowe w Barczewie (staw przy więzieniu)  –  ok. godz.1500 

- Przejazd kierowców po samochody do miejsca rozpoczęcia spływu 

- Synagoga żydowska w Barczewie - biesiada łącząca kultury, czyli po żydowsku kugiel 

i humus, po polsku pierogi o różnych smakach (dostępne na miejscu do kupienia we 
własnym zakresie) oraz plecenie i puszczanie wianków na wodę – godz. 1500-1700 

- Występ Chóru Collegium Baccalarum oraz Koncert zespołu Warmia Klezmer Band - 

od godz. 1700 

- Zakończenie spływu ok. godz.1900 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Koszt uczestnictwa: 25 zł od osoby, wyżywienie we własnym zakresie. 

• Cena zawiera: wynajęcie kajaka, transport busem z Barczewa do Tumian. 

• Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie emailowe na konto b.plewik@wp.pl oraz 

wpłata 25 zł do przedstawicieli OIPiP lub na konto nr 52 1020 3541 0000 5302 

0134 8853 (w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko osoby) do dnia 21 czerwca 

2022r.  

• Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko + telefon kontaktowy oraz informację 

czy jest potrzebny transport 

• W przypadku rezygnacji po 21.06.2022r wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

• Na biesiadzie mile widziane powłóczyste sukienki i sukmany np. lniane, koszule 

nocne 😉 w jasnych kolorach, najlepiej w białych 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
Barbara Plewik 600 360 870  

mailto:b.plewik@wp.pl

