
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 6  „Opolskie sacrum i profanum” 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, rowerowa, kajakowa 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Zawadzkie 
4. Koszt uczestnictwa: 780 zł. 
5. Koordynator trasy: Agnieszka Jamrozik 508 348 383, Krzysztof Sawczuk 508 348 358 
6. Baza noclegowa: Ośrodek Jowisz w Turawie , ul. Spacerowa 6 zakwaterowanie w domkach 

campingowych w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami, położonych bezpośrednio nad Jeziorem 
Turawskim  http://owjowisz.pl/             

7. Liczba miejsc: 105 ( 2 grupy wymienne trasami ) 
8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.05.2019 Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600. 
1900 –2100 kolacja  

13.05.2019 Profanum: „Z nurtem Opolskiej Amazonki” 
godz. 7:30 - Śniadanie 
godz. 8:30 - Wyjazd z parkingu przed hotelem , przejazd do Zawadzkiego 
9.10 – Wycieczka rowerowa, zwiedzanie między innymi Nadleśnictwa Zawadzkie, Zameczku 
Myśliwskiego Malepartus, posiadłości wybudowanej w 1856 r. w konstrukcji tzw. muru 
pruskiego, o skomplikowanej bryle, urozmaiconej przez liczne ryzality, szczyty i werandy z 
dominującą sześcioboczną wieżą http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/15486,zawadzkie  
. Przejazd przez rzekę Mała Panew która ze względu na jej charakter nazywana jest 
„opolską Amazonką” kładką pieszo-rowerową na Kocią Górę. Przejazd wokół Stawów 
Pluderskich, kompleksu pięciu zbiorników wodnych w układzie paciorkowym w dolinie rzeki 
Smolina o powierzchni  łącznej 44,6 ha, znajdujących się w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Następnie przejazd wzdłuż zbiornika 
retencyjnego” Regolowiec” do leśnego arboretum przy leśniczówce Jaźwin. Można tu 
podziwiać tematyczne zbiorowiska roślin pochodzących z różnych zakątków świata, okazy 
niezwykłe i kolekcjonerskie. Sercem ogrodu jest niesamowita kolekcja irysów, roślin których 
hodowlą, krzyżowaniem i odkrywaniem nowych odmian zajmuje się leśniczy leśnictwa 
Jaźwin. http://irysek.com/ 
13.00 - posiłek turystyczny w „Dzikiej Chacie w Staniszczach Wielkich ( danie na ciepło, 
kawa, herbata, ciasto) http://www.dzikachata.pl/   
14.00-17.00 - spływ kajakowy rzeką Mała Panew do Krasiejowa ( ok 2-3 godziny).  
Trasa najbardziej zróżnicowana, mające grono swoich wiernych "fanów". Pierwszy fragment 
trasy przebiega w stosunkowo głebokim jarze, ściśle porośniętym drzewami.  Na tym odcinku 
występują liczne bystrza, które delikatnie podnoszą poziom adrenaliny.  
W Staniszczach Małych, po przeniesieniu kajaka obok metalowego jazu, rzeka leniwie snuje 
się wśród pól i łak, dając możliwość skorzystania z kąpieli słonecznych. Wskazane jest 
posiadanie nakrycia głowy, kremów z filtrem oraz worków zabezpieczających dokumenty i 
inne rzeczy przed zamoczeniem. 
18.00 – powrót do ośrodka Jowisz 
19.00 – wieczór integracyjny z kolacją w ośrodku Jowisz 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/15486,zawadzkie-palacyk-mysliwski-(1856)--obecnie-dom-pomocy-spolecznej-.html
http://irysek.com/
http://www.dzikachata.pl/


14.05.2019 Sacrum: „Z wizytą na wulkanie: Góra Świętej Anny i okolice” 
Dzięki swym unikalnym walorom Góra Świętej Anny w dniu 14 kwietnia 2004 roku została 
uznana za pomnik historii i tym samym znalazła się na liście najcenniejszych obiektów i 
zabytków w Polsce. 
godz. 8:00 - Śniadanie 
godz. 9:00 - Wyjazd z parkingu przed hotelem  
W programie m.in. zwiedzanie:  
- Zespołu Dawnego Klasztoru Cystersów w Jemielnicy 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/182,jemielnica-zespol-dawnego-klasztoru-
cystersow.html  ( 10.00 – 11.00)   
- Wystaw przyrodniczych w Muzeum Czynu Powstańczego , na Górze Św. Anny 
http://muzeum.opole.pl/o-muzeum/muzeum-czynu-powstanczego/ ( 11.30 – 12.30) 
- Posiłek w Domu Pielgrzyma (13.00-14.00) ( danie na ciepło, kawa, herbata, ciasto) 
- Sanktuarium Św. Anny, patronki Śląska Opolskiego z cudowną figurą Świętej Anny 
Samotrzeciej http://swanna.com.pl/sanktuarium/ , kalwarii na zboczu góry 
http://swanna.com.pl/kalwaria/ ,  kamiennego amifiteatru wybudowanego w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku 
http://www.goraswanny.info.pl/i_amfiteatr_pomnik_czynu_powstanczego.htm  oraz 
geostanowisko nefelinitów ( łączny czas 14.00-17.00) 
- w drodze powrotnej , przy zachowanej rezerwie czasowej możliwość obejrzenia terenów 
Cementowni Górażdże 
- powrót do ośrodka Jowisz 
- Godz. 19:00 - Wieczór integracyjny z kolacją w ośrodku Jowisz 

 
15.05.2019 

Zakończenie Rajdu Leśnika 2019. 
- 8.00 – 9.30 – śniadanie,  
- do 10:00 - wykwaterowanie 
Przejazd z Turawy do Ogrodzieńca - transport własny  

 
Uwagi dodatkowe: 

1. Dojazd do Ośrodka Jowisz dla osób podróżujących samochodem od strony Opola( zachód) lub Lublińca 
(wschód): drogą nr 46 do Ozimka, następnie kierować się na miejscowość Szczedrzyk.  

2. Realizacja programu odbędzie się niezależnie od pogody. Zalecane jest wyposażenie w odzież 
przeciwdeszczową. 

3. Dzień „Z nurtem Opolskiej Amazonki” to czas dużej aktywności, planowana trasa rowerowa to ponad 20 km 
odcinek poprowadzony głównie po drogach leśnych. Trasa spływu nie jest szczególnie uciążliwa, ale 
uczestnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności kajakarskie. Zwłaszcza, że kajaki planowane są 
bezpośrednio po wysiłku rowerowym, po przerwie obiadowej. Każdy uczestnik spływu otrzyma kamizelkę 
ratunkową. 

4. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia Rajdu, tj. Zamek w Podzamczu. 

5. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie planujemy w kosztach uczestnictwa. 

Plan dojazdu autokaru do Nadleśnictwa Zawadzkie ( dzień rowerowo-kajakowy)

 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/182,jemielnica-zespol-dawnego-klasztoru-cystersow.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/182,jemielnica-zespol-dawnego-klasztoru-cystersow.html
http://muzeum.opole.pl/o-muzeum/muzeum-czynu-powstanczego/
http://swanna.com.pl/sanktuarium/
http://swanna.com.pl/kalwaria/
http://www.goraswanny.info.pl/i_amfiteatr_pomnik_czynu_powstanczego.htm


 

 
 
 
 
 
 
 


