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ODREDAKCJI:
Turystykawodnamaswójspecyficzny
udzialw ofercieturystycznejSudetówZachodnichi warto przedstawichistoriejej rozwojuna przykladziewykorzystania
dlajej potrzebwalorów

Bobru- glównejosiekologicznej
tegoobszaru.
W powojennym dwudziestoleciu turystyka kajakowa na rzekach Sudetów Zachodnich byla prawie nieobecna. Co prawda w latach 60. zdarzaly sie jeszcze
pierwsze skromne wypady kajakarzy z wroclawskiego klubu kajakowego "Wiadrus" na Bóbr czy Kwise,
ale zazwyczaj mialy one charakter eksploracyjny.

Pierwsi popularyzatorzy
i rozwoj kajakarstwa w Jeleniej Górze
Wazna role w popularyzacji Bobru, Kwisyi innych
sudeckich rzek w turystyce kajakowejodegral Narcyz Bondyr - kajakarz z Wroclawia,który od konca
lat 50., przewaznie samotnie, penetrowal owe rzeki,
skrupulatnie zbierajac materialy z mysla o wydaniu
przewodnika kajakowego. Plywal na tych rzekach
wielokrotnie, na skladanym kajaku pneumatycznym, w róznych porach roku, czasem takze zima.
Pojedyncze opisy rzek publikowal w miesieczniku
"Gosciniec" w latach 70. i 80. oraz w biuletynach
Polskiego Zwiazku Kajakowego.Dlugo oczekiwany
pierwszyprzewodnik SzlakiwodneSlqskaukazalsie

w 1983 r. nakladem Wydawnictwa PTTK Kraj. Druga wazna postacia, która rozslawila walory kajakowe
Bobru na cala Polske, a i Europe, byl Andrzej Strycharczyk, wieloletni prezes Oddzialu PTTK "Sudety Zachodnie': Brak tradycji wodniackich w tym
Oddziale nie byl dla niego przeszkoda w zalozeniu
w 1972 r. Akademickiego Klubu Kajakowego przy
ówczesnej filii wroclawskiej Akademii Ekonomicznej, a przy Oddziale - Komisji Turystyki Kajakowej.

Byl to przelomowy rok, od którego rozpoczal sie
rozwój jeleniogórskiej turystyki kajakowej. Przejawami tego bylo uksztaltowanie sie obsady klubu,
nabieranie doswiadczen wodniackich, szkolenia
i uzyskiwanie uprawnien kadry przodownickiej,
zdobywanie sprzetu plywajacegooraz wyprawy kajakowe po rzekach Polski i Wegier,a takze organizowanie splywów,ale wtedy jeszcze... na Pomorzu.
Rzeka Bóbr jakos nie byla wtedy celem specjalnej
uwagi czlonkówKlubu, a baza jeleniogórskichwodniaków zostala wyspa Bielawa na Jeziorze Drawskim! W 1976 r. nastapila zmiana nazwy Klubu na
Akademicki Klub Wodniaków "Bulaj",który mial
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sie stac "oknem na swiat" i urzeczywistniac realizacje marzen o dalekich wyprawach.

Bóbrjest rzekauciazliwa, ale i zachwycajaca, plynac jej nurtami nie mozna
sie nudzic. Jej zródla znajduja sie w czeskich Karkonoszach na zboczach Zaclerskiego Grzbietu na wysokosci 700-780 m n.p.m. w miejscowosci Bobr.
Plynie on stad na pólnoc, by w okolicach Marciszowa zmienic kierunek na
zachodni i za Jelenia Góra znowu poplynac na pólnoc. Roztaczaja sie z niej
widoki na malownicze partie RudawJanowickich, dalej polozone Karkonosze
i fragmenty Gór Kaczawskich.
Stan wody w Bobrze ulega czestym wahaniom, a na splyw najlepiej wybrac
miesiace wiosenne (marzec, kwiecien, maj), gdy rzeke zasilaja roztopowe
wody sniegowe albo lipiec, który zazwyczaj obfituje w opady. Dla kajakarzy
rzeka dostepna jest na dlugosci 248 km od KamiennejGóry az do ujscia do
Odry w KrosnieOdrzanskim. Na pokonanie calej trasy trzeba przeznaczyc od
7 do 10 dni.

Pierwszesplywy na Bobrze
Zainteresowanie Bobrem, jako rzeka do splywania
kajakami, pojawilo sie w 1978 r., kiedy to na trasie Pilchowice - LwówekSlaski odbyl sie pierwszy
splyw klubowy. W 1980 r. zorganizowano juz liczniejszy, ale nadal tylko klubowy splyw na znacznie dluzszej trasie: Lwówek Slaski - Boleslawiec

- Szprotawa - Zagan. Pomógl on w rozpoznaniu
warunków wodnych i terenowych tego odcinka Bobru przed nastepnym, juz bardzo powaznym zadaniem, jakim stalo sie dla jeleniogórskich wodniaków
zorganizowanie rok pózniej XVIII Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK.

Impreze te poprzedzal ogólnopolski splyw na Bobrze, na ww.trasie oraz wycieczkigórskie, a powierzenie Oddzialowi PTTK w Jeleniej Górze organizacji Zlotu bylo dla zgrupowanego w jego lonie,
mlodego srodowiska kajakowego duza nobilitacja.
W Zlocie udzial wzielo 200 przodowników z calej
Polski, w samym splywie 30, a w wycieczkachgórskich 18 osób. Zlot okazal sie sukcesemjeleniogórskiego srodowiska i postanowiono o wprowadzeniu
na stale splywu na Bobrze do ogólnopolskiego kalendarza imprez kajakowych. Kolejnymi, waznymi
imprezami byl pózniej w 1984 r. II Ogólnopolski
Splyw Kajakowy,a w roku nastepnym Splyw Centralny PTTK. Od tego czasu splyw na Bobrze organizowany juz jako miedzynarodowy, stal sie sztandarowa impreza Oddzialu na ponad 20 lat.

Bóbr pod "Perlq Zachodu"

Bobrzanskiszlak nie nalezy do prostych i latwych. Klopotów przysparza czeste przenoszenie kajaków, co zniecheca poczatkujacych kajakarzy.Bóbrzaliczanydo rzekgórskich,charakteryzuje
siewartkimnurtemiwymagaod nich
sporych umiejetnosci technicznych i "czytania wody", jak równiez refleksu
i czujnosci. W jego biegu znajduje sie wiele róznych, stalych przeszkód, takichjak progi, jazy i zapory. Doplywajacdo nich, nalezy zachowac szczególna ostroznosc, a przed ich pokonaniem, wychodzac z kajaka, nalezy zrobic
rozpoznanie z brzegu.
Do plywania po rzekach górskich najlepiej nadaja sie specjalne kajaki polietylenowe z fartuchem strugo-szczelnym, konieczne jest takze ubieranie sie
w kamizelke asekuracyjna. Rzekitego typu nie sa polecane dla poczatkujacych kajakarzy.
Na mijanych terenach wystepuje kilka zabytkowych zespolów urbanistycznych, wiele wsi z dawna zabudowa, szereg zabytków, ciekawe obiekty przyrodnicze i dobra infrastruktura turystyczna (z miejscami noclegowymi i punktami wyzywienia) oraz komunikacyjna (prawie do kazdego miejsca mozna
dojechac samochodem lub pociagiem). Obok szlaku kajakowego wiedzie wy-

znakowanyszlakrowerowyER-6"DolinaBobru"z Lubawkido Boleslawca.
(AM)
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Do 1997 r. komandorem splywu byl Andrzej Strycharczyk, a po jego smierci, od 1998 r. kierownictwo imprezy objal nizej podpisany, natomiast splyw
otrzymal imie jego wieloletniego koordynatora.
W 1999 r. splyw zostal uznany przez Polski Zwiazek
Kajakowy za najlepsza, turystyczna impreze kajakowa roku, a organizatorzy otrzymali stosowna plakiete okolicznosciowa i... dwuosobowy kajak.

Nowe formuly splywów na Bobrze
W 2000 r. nastapil przelom w dotychczasowej formule organizowanych na Bobrze splywów. Osmiodniowa edycje XVIII splywu zorganizowano
z wprowadzeniem "prologu górskiego" na trasie od
Kamiennej Góry do Lwówka Slaskiego (jako splyw
czterodniowy) i dalej, tradycyjnie od Lwówka Slaskiego do Zagania (takze jako czterodniowy).

Zmiany te spowodowane byly kilkoma przyczynami, a ws~ód nich istotna okazala sie potrzeba
uatrakcyjnienia samego splywu oraz umozliwienia
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wielu jego uczestnikom zdobycia doswiadczen na
górskich odcinkach Bobru. Ponadto zaczeli byc oni
wyposazeni w coraz lepszy sprzet do plywania na
rzekach górskich. Poczatkowo plywano na skladanych kajakach.plastikowych - tzw. "szklakach" czy
nawet drewn{anych "dykciakach': bez fartuchów
chroniacych przed wlewaniem sie wody do wnetrza, ale wtedy dostepne staly sie "niezniszczalne"
kajaki z róznych odmian polietylenu, przystosowane do plywania po rzekach górskich i wyposazone
w szczelnefartuchy.
Modyfikacja trasy okazala sie strzalem w dziesiatke. Zaczeli powracac uczestnicy dawnych splywów,
oczekujac nowych atrakcji na górskim odcinku,
a i przybywalo zupelnie nowych "wyrypiarzy':
Wplynelo to na zmiane trasy, która jako czterodniowa objela odcinek: Janowice Wielkie - Jelenia
Góra - Wlen - Lwówek Slaski - Boleslawiec. I taka
pozostalo do 2006 r. Niekwestionowanymi atrakcjami tej trasy staly sie: Przelom Janowicki z szachownica ogromnych glazów w nurcie rzeki - jedyne
takie miejsce w Polsce; "pierwszy koniec swiata"
w Trzcinsku, gdzie rzeka pcha sie na pionowa sciane
skalna; miejsce w Lomnicy, gdzie z kajaka widoczna
jest Sniezka; palace w Bobrowie, Wojanowie i Lomnicy czy wreszcie malowniczy Borowy Jar oraz drugi "koniec swiata" na Jeziorze Modrym, ze schroniskiem "Perla Zachodu': Przy okazji mozna bylo
zwiedzic takze Jelenia Góre.

cyjnie wsród wodniaków, nie tylko polskich. Coraz
czesciej zaczeto widywac tez na wodzie w okresie
letnim kajakarzy z Czech i Niemiec. Niestety ostatni, tj. XXIII Miedzynarodowy Splyw Kajakowy na
Bobrze odbyl sie w 2006 r. i potem do zorganizowania kolejnej edycji tej imprezy trudno bylo wrócic.
Jej organizacja stawala sie coraz bardziej kosztowna
i w konsekwencji trzeba bylo z niej zrezygnowac,
gdyz wsparcie dla niej samorzadów i innych instytucji bylo niewystarczajace, wobec czego wpisowe od
uczestników musialoby byc bardzo wysokie, co nie
gwarantowalo frekwencji.

Podsumowanie
Podczas 23-letniej edycji splywu udzial w imprezie
wzielo ponad 8 tys. uczestników, w tym z Bialorusi,
Czech, Holandii, Lotwy, Litwy, Niemiec, Ukrainy,
Slowacji, Wegier, nawet z USA i oczywiscie z Polski. W rekordowym 1989 r. splynelo Bobrem ponad
600 kajakarzy, a po latach liczba uczestników splywów ustabilizowala sie na poziomie 200- 250 osób.
W przypadku niedostatecznej ilosci wody plywano
na "sztucznej fali", wytwarzanej przez spust wody
z zaprzyjaznionych elektrowni.

Splyw zaslynal w srodowisku wodniackim z dobrej
organizacji i szeregu imprez towarzyszacych oraz
honorowania jego uczestnikówwieloma nagrodami.
W 1996 r. podczas uroczystego zakonczenia imprezy na dziedzincu palacu w Zaganiu wreczanie tych
Promocja wodnego szlakubobrzanskiego
nagród trwalo prawie 2 godziny! W ramach proAby uatrakcyjnic walory turystyczne, krajoznawcze gramów artystycznych,wystepowalyna zaimprowii marketingowe rzeki Bóbr, w 2002 r. jeleniogórski zowanych scenach: zespoly folklorystyczne, kabaOddzial PTTKwyznakowalszlakrowerowyER-6 retowe, szantowe i m.in. kilkukrotnie Jerzy Filar,
"Dolina Bobru" od Lubawkiprzez Kamienna Góre, który na czesc sp. Andrzeja Strycharczyka nagral
JanowiceWielkie, Jelenia Góre, Wlen, LwówekSla- w 1998 r. sciezke muzyczna Na kajakowymszlaku
ski do Boleslawca.Przy okazji realizacjitego zadania z hymnem klubu "Bulaj"i innymi kajakowymipio- Na górskim
odcinku Bobru
wydano mape rowerowa, na której udalo sie umie- senkami.
scic takze segmentowa mape szlaku kajakowego na
Bobrze z kilometrazem, naniesionymi przeszkodami i krótkim opisem krajoznawczym oraz podstawowymi zasadami bezpiecznego plywania. Z czasem mapa ta i kilometraz rzeki z opisami znalazly
sie na stronie internetowej Oddzialu www.pttk-jg.pl.
W 2003r.wprowadzonokolejna innowacje- rozszerzono impreze o nowe dyscypliny: rajd rowerowy,
raj pieszyi imprezy na orientacje, pod wspólnym tytulem "MiedzynarodowyRajd Wielodyscyplinowy".
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Kolejnym elementem popularyzacji walorów "kajakowych" Bobru bylo ukazanie sie w 2005 r.,
w wydawnictwie Pascal, przewodnika dla kajakarzy
Bóbr i Kwisa mojego autorstwa. Dzieki tej publikacji
rzeka ta stala sie bardziej znana i dostepna informa-

