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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE SKALA: 1 cm – 15,5 km
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Wielkopolska to kraina wielu pięknych rzek i jezior, co sprawia, że są tu świetne 
warunki do uprawiania kajakarstwa. W 2021 r. wydaliśmy Informator dla począt-
kujących, przekonując, że jest to sport dla każdego i radząc, jak i gdzie zacząć 
kajakarską przygodę. Tę publikację kierujemy natomiast do doświadczonych ka-
jakarzy, do prawdziwych twardzieli chcących zmierzyć się z wodnym żywiołem, 
którym niestraszne są przenoski, pokonywanie zwałek, wartki nurt czy niskie 
temperatury, a czasem też przedzieranie się przez bujną roślinność. Przedstawia-
my rzeki mniejsze i mniej znane, ale również ciekawe i fascynujące. 

Bardzo dziękujemy wszystkim współautorom i innym osobom zaangażowanym 
w tworzenie niniejszego informatora za podzielenie się swoimi doświadczenia-
mi, wiedzą i zdjęciami. 

Tomasz Wiktor
Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
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Drogi Kajakarzu!

Wierzymy, że kajakarstwo i chęć poznawania nowych szlaków to Twoja wielka pasja i cią-
gły głód przygody, dlatego przedstawiamy 19 szlaków kajakowych w różnych rejonach 
Wielkopolski, dotychczas mniej popularnych, ale urokliwych i wymagających indywidu-
alnego podejścia plus odrobiny doświadczenia. Prezentowane rzeki mają rozmaity cha-
rakter – od sielankowych strug do wartkich potoków i rzek zwałkowych. 

Kluczowe znaczenie do odkrywania zaprezentowanych tutaj szlaków ma właściwe przy-
gotowanie i wybór odpowiedniej pory roku. Zdarza się bowiem, że niektóre z rzek latem 
są zbyt płytkie, by pływać kajakiem. Warto więc rozważnie planować kajakowe wyprawy 
i przygotować własny sprzęt, bo często w okolicy nie ma komercyjnych firm, które go 
wypożyczają. Zabierz ze sobą dobrą mapę lub GPS w telefonie. Zadbaj, by nie zabrakło 
środków asekuracji! Pamiętaj zawsze o kamizelce i apteczce, czasem też o kasku czy 
rękawicach, no i odpowiednim ubiorze oraz butach. Pomocne mogą być rzutki i wózki 
transportowe. Wczesną wiosną przygotuj się na częściowe tafle lodu na rzece i zaopatrz 
w odzież termiczną. Zaplanuj posiłki i ciepłe napoje.
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Kajakowe wskazówki

Zimowy spływ kajakowy, fot. Karolina Stefaniak
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Prezentowane przez nas rzeki są mniej popularne, ale 
niezwykle ciekawe. Ich odkrywanie to przygoda, nawet gdy płyniesz 
nimi kolejny raz. Zmieniają się sezonowo zależnie od warunków przepływu 
wody, a także po gwałtownych zjawiskach pogodowych, np. po wiosennych 
burzach lub nagłych wezbraniach. Otaczająca przyroda zawsze zaskoczy swoimi 
urokami. Na szlaku można spotkać zwierzęta, które nie znają strachu przed kajakarzem, 
zobaczyć roślinność we wczesnych fazach rozwoju, której latem już nie widać wśród 
liści i wysokich traw. 

Planowanie i dobre przygotowanie to podstawa! Wiesz o tym zapewne z wcześniejszych 
wypraw. Nie inaczej jest na mniejszych rzekach. Wybierając się na spływ kameralnie lub 
w małych grupach, zaplanuj miejsce startu i zakończenia, weź też pod uwagę możliwość 

wcześniejszego (awaryjnego) zakończenia z powodu niekorzystnych warunków. 

Czarna, fot. Wojciech Eichler Samica Stęszewska, 
fot. Maciej Mieszkowski

Mała Wełna, 
fot. Karolina Stefaniak
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Fot. archiwum Organizacji Turystycznej Leszno-Region

Mała Wełna, 
fot. Karolina Stefaniak

Zimowy spływ kajakowy,
fot. Karolina Stefaniak

Plitnica, fot. Bajokajaki.pl



Wełna, fot. Karolina Stefaniak
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Często na trasie brak będzie zorganizowanych przystani lub parkingów, a nawet wygod-
nych dróg dojazdowych. Upewnij się, czy wjazd do lasu lub przez łąki będzie bezpieczny 
i legalny, czy po prostu nie zakopiesz się w błocie po roztopach na polnej drodze. Czasem 
warto donieść sprzęt, niż szukać pomocy w wyciąganiu auta. Obmyślając trasę, pamiętaj, 
że wczesną wiosną i jesienią, a zwłaszcza zimą, dzień jest krótki. Pływanie po zmroku jest 
skrajnie niebezpieczne! Długości odcinków winny być zatem odpowiednio skrócone. Po-
nadto cały czas należy kontrolować swoje położenie i postępy w realizacji zaplanowanego 
odcinka. Pozostaw informację u znajomych na lądzie, gdzie danego dnia zamierzasz pły-
nąć, by w razie potrzeby wiedzieli, jak do Ciebie dotrzeć. 

Biwakowanie na trasie to wariant dla najbardziej doświadczonych i odpowiednio wypo-
sażonych kajakarzy. Jeśli decydujesz się na taką opcję, zadbaj o komfort termiczny, zapas 
drewna na ognisko i własne wyżywienie, gdyż poza sezonem większość biwaków jest nie-
czynna. 

Choć prezentowane trasy kajakowe nie są popularne, być może niektórzy spośród 
Twoich znajomych już nimi pływali. Skorzystaj z ich doświadczenia. Z pewnością pod-
powiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę na danej rzece. Jedne rzeki będą bardzo 
zarośnięte roślinnością wodną, inne z powalonymi drzewami. Niektóre płyną wśród łąk 
i pól i przegradzają je liczne druty czy płoty, inne co kawałek ujmowane są w betonowe 
przepusty i trzeba wtedy przenosić kajak lądem. Niektóre mają odcinki długie i proste, 
inne płyną kilkoma równoległymi lub pokręconymi odnogami i nawigowanie będzie 
dużym wyzwaniem.  



Płynąc kajakiem, ciesz się pięknymi widokami i bogactwem otaczającej przyrody. Nie 
zapominaj jednak zabrać ze sobą wszystkich odpadów, a jeśli to możliwe, zbierz nawet 
te, które znalazły się w wodzie już wcześniej, niekoniecznie porzucone przez turystów. 
Czystość wielkopolskich szlaków jest dla nas, kajakarzy, niezmiernie ważna, a opisywane 
rzeki nie są odwiedzane w ramach organizowanych corocznie akcji „Sprzątanie Świata”. 
Ich piękno zależy także od Ciebie. 

Zachęcamy również do dzielenia się doświadczeniem i dokumentowania fotografią 
wspaniałych zakątków Wielkopolski, które następcy będą mogli poznawać w kolejnych 
sezonach turystycznych z lądu i wody. 

Do zobaczeniu na szlaku kajakowym!

Wojciech Rybarczyk
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Mała Wełna, fot. Karolina Stefaniak
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BUKÓWKA
Długość szlaku kajakowego: ok. 48 km

Bukówka jest prawym dopływem Noteci, do której uchodzi poniżej śluzy w Drawskim 
Młynie. Wypływa na północny zachód od osady Trzcinno, przepływa przez kompleks jezior 
Bukowych w województwie zachodniopomorskim, po opuszczeniu których wpływa na 
teren Wielkopolski, przecinając obszar powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Całkowita 
długość rzeki wynosi 58 km, z czego aż 55 km przypada na województwo wielkopolskie.

Ze względu na urozmaicony charakter i zróżnicowaną trudność poszczególnych odcin-
ków, to rzeka znana i często odwiedzana przez kajakarzy. Mimo iż jest ciekiem nizinnym 
o podwyższonej retencji, uzależniona jest od wód opadowych, przez co możliwość swo-
bodnego spływu kajakiem ogranicza się do okresu intensywnych opadów, w miesiącach 
wiosennych. W swym biegu Bukówka zasila kilka sztucznych zbiorników oraz kompleksy 
stawów hodowlanych. W miejscach tych wody Bukówki piętrzone są progami, wymusza-
jącymi przenoszenie kajaków. 

Przy wysokich stanach wody spływ można rozpocząć już 48 km od ujścia, przy drodze 
z Trzcianki do miejscowości Wołowe Lasy. Ten górny odcinek niesie ze sobą jednak sporo 
trudów: powalone drzewa, tamy bobrowe i śródleśne rozlewiska. Kto nie chce się z nimi 
mierzyć, spływ może rozpocząć w okolicy jeziora Straduń. Jego brzegi są wprawdzie 
zalesione, ale wyznaczono tu miejsca umożliwiające dojazd w pobliże wody. Należy 
pamiętać, że jest to akwen o powierzchni ponad 90 ha, przez co w wietrzne dni trzeba 
się liczyć z wysoką falą. Poniżej rzeka zasila tzw. Rychlicki Staw. Wokół tego zbiornika 
Nadleśnictwo Trzcianka zorganizowało ścieżkę przyrodniczo-leśną „Nad Bukówką”, 
eksponując pomnikowe okazy kilkusetletnich drzew. Warto wyjść na brzeg w pobliżu 

drewnianej kładki i poznać choćby krótki fragment ścieżki. W dalszym biegu rzeka 
zmienia charakter na zwałkowy. Odcinek do zapory w Górnicy wymaga od kajakarzy

SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE
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Fot. Maciej MieszkowskiSKALA: 1 cm – 4,5 km



Fot. Maciej Mieszkowski
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sprawności i wytrwałości podczas przeciskania się bądź wspinania na powalone do wody 
drzewa. Kolejny etap jest znacznie łatwiejszy i możliwy do spłynięcia nawet kajakiem 
dwuosobowym. Przebiega przez otwarte tereny łąkowe, a niskie progi oraz szerokie 
przepusty pod mostami nie powinny nastręczać problemów. Etap ten można zakończyć 
w  Kuźniczce, gdzie na charakterystycznym łuku rzeki znajduje się wygodne wyjście 
z  wody. W tym miejscu należy zastanowić się, czy ma się wystarczająco dużo siły, by 
płynąć dalej, gdyż poniżej rozpoczyna się najbardziej wymagający odcinek. Bukówka 
wpływa na obszary zalesione, znacząco przyspiesza, a jej koryto często przegradzają 
powalone drzewa. W nomenklaturze wędkarskiej ten fragment rzeki określany jest jako 
woda górska, co w  pełni oddaje jego charakter. Spływ najdogodniej jest zakończyć za 
mostem kolejowym w  Herburtowie, a jeśli ktoś chce poznać ostatni, 5-kilometrowy,
 łąkowy odcinek przyujściowy, musi liczyć się 

z koniecznością wpłynięcia na Noteć i do-
tarcia do mostu w  Drawsku, czyli przebycia 
dodatkowo 2,5 km. 

W przeciwieństwie do innych małych rzek 
województwa wielkopolskiego Bukówka jest 
łatwo dostępna w różnych miejscach swego 
biegu. Dzięki licznym mostom i piętrzeniom, 
do których doprowadzają wygodne drogi, 
spływ można podzielić na etapy o różnych 
stopniach trudności i  długości adekwatnej 
do indywidualnych możliwości i oczekiwań. 

Maciej Mieszkowski

Miejsca do wodowania kajaków:
- przy moście na drodze z Trzcianki 
  do Wołowych Lasów
- w okolicach jeziora Straduń
- przy moście na drodze nr 180 
  z Przyłęk do Kocienia Wielkiego
- przy moście na drodze nr 177 
  z Dzierżążna Wielkiego 
  do Wielenia
- przy moście na drodze z Wielenia 
  do Mniszek.
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CZARNA
Długość szlaku kajakowego: ok. 14 km

Czarna jest niewielką rzeką północnej Wielkopolski. Jej źródła znajdują się w kompleksie 
leśnym na zachód od miejscowości Brokęcino w powiecie złotowskim, w gminie Okonek. 
Płynąc wzdłuż granicy województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, opływa 
od zachodu obszar Natura 2000 Poligon w Okonku oraz założony w jego obrębie rezerwat 
przyrody Wrzosowiska. Na terenie rezerwatu wybudowano platformę widokową, z któ-
rej można obejrzeć całą okolicę. Po minięciu Okonka rzeka rozcina polodowcowe osady 
morenowe i tworząc malowniczy odcinek przełomowy, w miejscowości Lędyczek ucho-
dzi do Gwdy, jako jej prawobrzeżny dopływ. Całkowita długość Czarnej wynosi 34 km, 
z czego w obrębie województwa wielkopolskiego – ok. 30 km. 

Podobnie jak wszystkie małe cieki w dorzeczu Gwdy, dla turystyki kajakowej Czarna 
dostępna jest wyłącznie w miesiącach wiosennych lub po długotrwałych opadach 
deszczu. Odważni mogą spróbować spłynąć nią także zimą. Odcinek powyżej Okonka, 
mimo że atrakcyjny, ponieważ położony w terenie całkowicie odciętym od cywilizacji, 
w praktyce jest niedostępny ze względu na brak dróg dojazdowych oraz skłonność do za-
rastania koryta roślinnością wodną. Pierwszym miejscem, gdzie można rozpocząć spływ, 
jest betonowy mostek na drodze prowadzącej do rezerwatu Wrzosowiska w  Okonku. 
Rzeka ma tu 3–4 m szerokości, naturalne brunatne zabarwienie, a zejście na wodę ułatwia 
drewniany pomost. Długość szlaku od tego miejsca do ujścia do Gwdy wynosi 14 km. 
Większość spływów rozpoczyna się jednak w centrum Okonka, gdzie poniżej mostu na 
drodze krajowej nr 11 znajduje się plac, przy którym wygodnie jest zwodować kajaki. Przy 
wyższych stanach wody pierwszym poważnym wyzwaniem może okazać się pokonanie 
trzech niskich betonowych mostów, położonych jeszcze w granicach miasta. Kolejną 

atrakcję na trasie stanowi próg w postaci pochylni pod wąskim mostkiem. Przy wy-
sokich stanach wody poniżej pochylni może tworzyć się odwój, należy więc ocenić
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Fot. Monika Ukleja
SKALA: 1 cm – 3,5 km



trudności przed podjęciem decyzji o spłynięciu tego miejsca. Ostatnią sztucz-
ną przeszkodą jest próg na osiedlu Zamłynie. Ze względu na stan techniczny 
progu konieczna jest tutaj przenoska. Poniżej Zamłynia rozpoczyna się najciekawszy 
i najbardziej wymagający odcinek rzeki. Aż do mostu w Lędyczku gdzieniegdzie tarasują 
ją powalone drzewa, a konfiguracja przeszkód wymusza na kajakarzach współpracę 
zespołową. Chcąc pokonać ten 6-kilometrowy odcinek w stylu czysto sportowym 
(bez wychodzenia z kajaka), trzeba przeznaczyć kilka godzin. Na szczęście równolegle

do rzeki, w  odległości kilkuset 
metrów, przebiega asfaltowa szosa, 
do której można dotrzeć w razie 
rezygnacji z  dalszego płynięcia. 
Spływ najwygodniej jest zakończyć 
na Gwdzie, przy moście w Lędyczku. 
Od ujścia Czarnej należy popłynąć 
pod prąd Gwdą ok. 400 m, co 
w  przypadku wysokiej wody może 
być sporym wyzwaniem. 

Ze względu na swoje rozmiary i spe-
cyfikę odcinka przyujściowego rzeka
Czarna polecana jest wyłącznie doś-
wiadczonym i sprawnym kajakarzom,
znającym zasady autoratownictwa,
pływającym w polietylenowych kaja-
kach jednoosobowych.

Maciej Mieszkowski

Fot. Wojciech Eichler
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Miejsca do wodowania kajaków:
- przy betonowym mostku na drodze 
  do rezerwatu Wrzosowiska w Okonku 
  (pomiędzy Borucinem a Okonkiem)
- Okonek – centrum miasta, przy moście 
  na drodze krajowej nr 11.

Fot. Wojciech Eichler
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

FLINTA
Długość szlaku kajakowego: ok. 24 km

Flinta jest prawym dopływem Wełny, ma długość ok. 27 km. Jej źródła objęte są ochroną 
ścisłą – w 1998 r. utworzono rezerwat przyrody o nazwie Źródliska Flinty, położony na 
wschód od Gębiczyna, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego i chodzieskiego. 
Sam rezerwat to unikatowa mozaika różnych typów środowisk leśnych oraz bagnistych 
łąk, wód i torfowisk. Spotkać tam można wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. 
Na obszarze rezerwatu Flinta nie jest dostępna do spływania. 

Spływ można rozpocząć poniżej rezerwatu, na łąkach między Gębiczynem a Wyszynkami, 
na jazie. Jednak górny odcinek rzeki (powyżej miejscowości Ryczywół) nadaje się do 
spływów okresowo, wiosną, przy wysokich stanach wody. Wiedzie on przez łąki i pola 
w kierunku południowym do Ryczywołu. Ma charakter krótszych lub dłuższych odcinków 
kanałów odwodnieniowych z terenów rolniczych. Poniżej Ryczywołu Flinta się zmienia, 
staje się bardziej naturalną rzeką zwałkową. Odcinkiem pomiędzy Ryczywołem a ujściem 

do Wełny można pływać właściwie cały rok, poza okresami skrajnych niżówek i pod 
warunkiem, że roślinność wodna nie jest zbyt rozwinięta. Cyklicznie na Flincie 

Fot. Karolina Stefaniak
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przeprowadza się zabiegi utrzymaniowe, w ramach których wykaszana jest roślinność 
z dna lub ze skarp, co znacznie ułatwia pływanie. 

Flinta poprzecinana jest mostami i przepustami, co daje wiele możliwości wygodnego 
zaplanowania trasy. Trzeba tylko uwzględnić warunki meteorologiczne i stan rzeki. Łatwo 
dojechać autem na liczne mostki. Może to być szczególnie korzystne przy spływach 
zimowych, gdy dzień jest krótki, a siły szybciej się wyczerpują. Dobrze jest wtedy móc 
zakończyć spływ w dowolnie wybranym miejscu. Pod częścią obiektów drogowych znaj-
dują się niewielkie piętrzenia. Tamy bobrowe, zatory z drzew oraz urządzenia regulujące 

stan wody podnoszą jej wysokość w rzece, 
tym samym ułatwiają pływanie, ale wyma-
gają czasem przenoszenia kajaka brzegiem. 

Brak zorganizowanych pól biwakowych czy 
przystani, z wyjątkiem hotelu w okolicach 
Piłki-Młyna, pozbawia możliwości nocowa-
nia na trasie. Rzeka polecana szczególnie na 
spływy zimowe lub wiosenne.

Wojciech Rybarczyk, Meta na Drawie

Miejsca do wodowania kajaków:
- Ryczywół – przy moście
- Wiardunki – przy moście
- Boruchowo – przy moście
- tereny przy wielu innych mostach 
  zlokalizowanych na rzece.
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Fot. Karolina Stefaniak
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

GŁOMIA
Długość szlaku kajakowego: ok. 40 km

Głomia ma źródło w pobliżu wsi Głomsk koło Zakrzewa. Długość rzeki to ponad 50 km. 
Jest lewym dopływem Gwdy, do której uchodzi w Dobrzycy. W większej części płynie 
wśród pól i łąk, jedynie za wsią Skórka przez ostatnich kilka kilometrów wije się w lesie. Na 
spływy, zwłaszcza kajakami dwuosobowymi, nadaje się od Złotowa na długości ok. 40 km 
(przy niskich stanach wody – nawet dopiero od Krajenki).

Szlak kajakowy rzeki Głomi można nazwać szlakiem młynów i hydroelektrowni. Do spły-
wów zachęca czysta woda, malownicza linia brzegowa oraz bystry przełom w pobliżu 
Skórki. Atrakcją jest też architektura, w przeszłości bowiem Głomia zasilała wiele młynów. 
Budynki te można zobaczyć m.in. w Krajence, Blękwicie, Skórce i Dobrzycy; niektóre 
odrestaurowano i przekształcono w restauracje i hotele. W takich miejscach powstały 
spiętrzenia. Aby je pokonać, trzeba zejść z kajaka. Jedno ze spiętrzeń znajduje się koło 
elektrowni wodnej między Skórką a Dobrzycą. Utrudnieniem są też powalone drzewa – 
ślady pracy bobrów. Na szczęście przenoski nie są zbyt trudne.

4

SKALA: 1 cm – 5 km
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Na odcinku od Dolnika do Dobrzycy brzegi rzeki bywają strome, sporadycznie pojawiają 
się bystrza o płytkiej wodzie i z wystającymi głazami.
Szlak jest dosyć wymagający, polecany co najmniej średnio doświadczonym kajakarzom. 
Zdecydowanie łatwiej przepłynąć go kajakiem jednoosobowym. Do spływu warto się 
dobrze przygotować i zaopatrzyć; przyda się nawet zapas wody pitnej. Po drodze mija 
się tylko kilka miejscowości: Złotów, Wąsosz, Krajenkę, Dolnik i Skórkę. Na nocleg można 
zatrzymać się na polach namiotowych zlokalizowanych przed Krajenką, we wsi Dolnik 
i przed Skórką. 

Fot. Bajokajaki.pl
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Fot. Bajokajaki.pl

Trasę można podzielić na trzy etapy, z których każdy można pokonać na jednodniowej 
wyprawie, bądź połączyć je w całość. Pierwszy odcinek, ze Złotowa do Krajenki, jest 
nizinny i raczej łatwy, mimo koniecznych kilku przenosek (np. na jazie w miejscowości 
Wąsosz). Gdy jednak stan wody w rzece jest niski, odcinek ten bywa kłopotliwy do 
przepłynięcia. Najlepiej wybrać termin do połowy czerwca, gdyż później występują tam 
gęste trzcinowiska. Miejscami trzeba uważać na duże kamienie na dnie.

Drugi fragment rzeki, od Krajenki do Skórki, jest łatwiejszy. Zwykle wody jest tu wystar-
czająco dużo, by pływać kajakiem przez cały rok. Rzeka meandruje, płynąc pięknym za-
drzewionym jarem. Szczególną ostrożność należy zachować przy pokonywaniu jazu 
w Żeleźnicy. Najbezpieczniej będzie przenieść kajak lądem. Etap ten można zakończyć 
przy młynie w Skórce na lewym brzegu.

Ostatni, leśny fragment szlaku, od Skórki do Dobrzycy, jest najtrudniejszy ze względu 
na wielość przeszkód i zwałek. Kto zdecyduje się na ten odcinek, musi wytrwale płynąć 
do końca, gdyż brakuje tu dróg dojazdowych do rzeki. Konieczna jest przenoska przy 
elektrowni wodnej w Dobrzycy. Spływ można zakończyć przy młynie Dobrzyca bądź po 
krótkiej przenosce dopłynąć do Gwdy, by po pokonaniu 400 m pod prąd rzeki dotrzeć do 
przystani kajakowej.

Spływając Głomią, warto rozkoszować się pięknem przyrody. Występują tam takie 
gatunki chronione jak: motyl czerwończyk nieparek czy ważki – trzepla zielona 



Fot. Bajokajaki.pl
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i zalotka większa, a także zimorodek – jeden 
z najpiękniej ubarwionych polskich ptaków. 
Wiosną jest też szansa na obserwacje to-
kujących żurawi lub bekasów. Spotkanie 
z płochliwymi bobrami może być trudne, 
ale z pewnością uda się dostrzec ślady ich 
działalności.

Jacek Y. Łuczak, Anna Brykalska-Domańska

Miejsca do wodowania kajaków:
- Złotów – przy Jeziorze Miejskim 
  (przy kładce na promenadzie)
- Blękwit – przy moście drogowym
- Wąsosz – za jazem
- Krajenka – za młynem
- Skórka – przy młynie.
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GŁUSZYNKA I KOPEL
Długość szlaku kajakowego: Kopel z Koninka do Czapur – ok. 14 km
Głuszynka i Kopel od Jeziora Kórnickiego do Czapur – ok. 19 km

Głuszynka i Kopel to niewielkie rzeki płynące w okolicy Poznania. Kiedyś uważano, że 
Głuszynka, przepływając przez Głuszynę leżącą w administracyjnych granicach miasta 
Poznania, uchodzi do Warty w Czapurach, Kopel zaś jest jej dopływem. Jednakże w zwią-
zku z większą powierzchnią zlewni rzeki Kopel, w 2004 r., Komisja Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych – po konsultacji z Zakładem Hydrografii i Morfologii Koryt 
Rzecznych IMGW – uznała, że to Głuszynka jest dopływem Kopla, a Kopel uchodzi do 
Warty. Niezależnie od zawirowań związanych z nazewnictwem, zarówno jedną, jak i dru-
gą rzekę można spróbować przepłynąć kajakiem.

Kopel bierze początek w pobliżu Kostrzyna, Głuszynka wypływa z Jeziora Raczyńskiego. 
Kopel i Głuszynka łączą swoje wody w Kamionkach, skąd do ujścia jest 10 km. Do Głuszyny 
rzeka wije się leniwie, wśród łąk i torfowisk. Gdzieniegdzie jej brzegi porastają drzewa, 
w których schronienia szukają liczne gatunki ptaków. Mają się przed czym tu chronić, 
gdyż płynąca tędy rzeka stanowi granicę Poznania. Kajakarzom trudno uwierzyć podczas 
spływu, że niemal tuż za ścianą lasu skrywa się duże miasto. Pierwszym dowodem na 
obecność człowieka są pozostałości po starym moście, w miejscu zwanym Kopylnik, 

i  znajdujący się kawałek za nim bród. Jednak dopiero w Daszewicach przyjdzie 
przepłynąć pod niewielkim mostkiem na drodze prowadzącej z Mosiny do Poznania. 

5

SKALA: 1 cm – 4 km



Dalej rzeka dopływa do Głuszyny. Tutaj zmienia swój wygląd i charakter. O ile 
wcześniejszy odcinek był łatwy, o tyle kolejny jest bardziej wymagający. Rzeka 
wpływa w las. Jej nurt przegradzają konary powalonych drzew. Napotkać tu 
można również żeremia bobrów. Pokonanie tych przeszkód wymaga sporo 
czasu i wysiłku. Trud jednak zrekompensują wrażenia, jakie pozostaną po 
przepłynięciu tego fragmentu szlaku, wśród niemal dziewiczej przyrody.

Gdy minie się stadninę koni w Babkach, której wybiegi sięgają samego brzegu, 
rzeka ponownie zmienia charakter. Płynie wąwozem w otoczeniu budynków 
mieszkalnych. Koryto ma bardzo płytkie i niejednokrotnie, przy niskim poziomie wody, 
trzeba wybierać nurt, żeby nie utknąć na mieliźnie. Ostatnią przeszkodą na trasie jest próg 
wodny – pozostałość po wysadzonym w 1939 r. młynie wodnym, zwanym Topolnikiem. 
Aby nie uszkodzić kajaka o wystające elementy zbrojenia, zaleca się przenoskę. Jeszcze 
tylko kilka zakrętów i dociera się do Czapur, gdzie przy ul. Żurawinowej znajduje się 
dogodne miejsce do zakończenia spływu. 

Chcąc spłynąć Głuszynką, najlepiej wyruszyć z Jeziora Kórnickiego – z plaży przy ul. Błonie. 
Kolejno należy przepłynąć przez jeziora Skrzyneckie Duże i Skrzyneckie Małe. Wszystkie 
te jeziora połączone są krótkimi odcinkami rzeki. Między Jeziorem Skrzyneckim Dużym 
a Jeziorem Skrzyneckim Małym znajduje się betonowy próg wodny, którego pokonanie 
nie powinno przysporzyć większych problemów. Po przepłynięciu przez jeziora, Głuszynka 
przybiera swój charakterystyczny wygląd i na zmianę płynie przez tereny zalesione i tor-
fowiska. Te ostatnie w wielu miejscach porastają trzciny. Szczególnie dużo jest ich na 
Jeziorze Borówieckim, położonym mniej więcej w połowie odległości między Jeziorem 
Kórnickim a miejscem połączenia Kopla i Głuszynki w Kamionkach. Jezioro to stopniowo 
zanika, zamieniając się w torfowisko. Odnalezienie drogi przez gęste trzciny nie jest łatwe. 

Głuszynka, fot. Krzysztof Piechocki
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Łatwiejszy do przepłynięcia jest odcinek Kopla od Koninka do Kamionek, gdzie rzeka ta 
łączy się z Głuszynką. Nie ma na nim trzcinowisk ani powalonych konarów drzew (w ostat-
nim czasie zostały usunięte). Przeszkodą są natomiast płycizny. Niestety, to największy 
mankament całego szlaku, choć tutaj bardziej odczuwalny, gdyż brak urządzeń hydrotech-
nicznych piętrzących wodę skutkuje jej niskim poziomem już od maja. Na tym odcinku
 szlaku częściej spotyka się domy mieszkalne, których ogrodowe altany niejednokrotnie 

usytuowane są nad samą rzeką. Sąsiedztwo to nie zaburza jednak krajobrazu, lecz na-
daje mu nieco odmienny charakter.

Kopel, fot. Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl



Miejsca do wodowania kajaków:

KOPEL: 
- Koninko – przy moście kolejowym na ul. Magazynowej (w miejscu, w którym 
  do Kopla wpływa strumień Michałówka). 

GŁUSZYNKA:
- Kórnik – nad Jeziorem Kórnickim, na Campingu Oaza Błonie (należącym 
  do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu) lub z plaży przy ul. Błonie
- Borówiec – w pobliżu ul. Nad Potokiem (jednak tutaj nie można dojechać 
  z kajakami do samej rzeki, trzeba je przenieść 200 m ścieżką przez las)
- Kamionki – przy moście na ul. Mostowej, korzystając z parkingu kościoła 
  parafialnego (300 m od wpływu do Kopla).

21

Długość szlaku kajakowego rzeką Kopel z Koninka do Czapur wynosi 14 km; jego prze-
płynięcie zajmuje ok. 6 godzin. Trasa od Jeziora Kórnickiego do Czapur ma długość 19 km 
(9 km Głuszynką + 10 km Koplem); jej pokonanie trwa średnio 8 godzin. Spływ można za-
kończyć w Czapurach, ok. 40 m przed mostem na ul. Poznańskiej. Do rzeki najdogodniej 
w tym miejscu dojechać od ul. Żurawinowej. Możliwa jest także kontynuacja spływu dalej 
Wartą, chociażby do Poznania.

Najłatwiejszy jest odcinek od Kamionek do Daszewic, mający zaledwie 4 km długości. 
Warto polecić go osobom chcącym zapoznać się z urokami tej rzeki, a nieposiadającym 
wystarczających umiejętności. Spływ można zakończyć przy mostku na ul. Piotrowskiej 
w Daszewicach. Kierując się kryterium dostępności, trasę można wydłużyć o odcinek 
podobnej długości, rzeką Kopel od Koninka.

Pozostałe odcinki wymagają od kajakarzy doświadczenia w pokonywaniu przeszkód. 
Jednak to właśnie te najmniej dostępne fragmenty szlaku są najpiękniejsze przyrodniczo. 
Aby uniknąć problemów ze zbyt niskim poziomem wody, na spływ Głuszynką i Koplem 
najlepiej wybrać się wczesną wiosną lub nawet zimą. Gdy jednak jest sporo opadów, 
można nimi pływać cały rok.

Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl

Kopel, fot. Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl Głuszynka, fot. Krzysztof Piechocki
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KONWALIOWY SZLAK KAJAKOWY 
I KAJAKOWA PĘTLA CYSTERSKA

KONWALIOWY SZLAK KAJAKOWY

Konwaliowy Szlak Kajakowy ma formę pierścienia i prowadzi przez kilkanaście jezior na 
terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Są one połączone strumieniami i kanałami 
o niewielkim spadku, co umożliwia pokonanie tej ok. 37-kilometrowej trasy wodnej 
w obu kierunkach.

Wyprawę można rozpocząć i zakończyć na dowolnym z jezior na trasie, dowolnie 
wybrać czas jej trwania i miejsca postoju. Umownie przyjmuje się, że początek Szlaku 
Konwaliowego znajduje się w Wieleniu Zaobrzańskim nad Jeziorem Wieleńskim. Choć 
można płynąć w obu kierunkach, zalecany jest spływ w kierunku Brenna ze względu 
na to, że przewiezienie kajaków z Papierni do Jeziora Dominickiego (2,7 km) lub do 
Boszkowa-Letniska (ok. 5 km) wymaga sporo czasu. Najlepiej wcześniej zamówić usługę 
transportową. Bardzo popularnymi miejscami startowymi są także Boszkowo nad 

Jeziorem Dominickim i przystań na jeziorze Brzeźnie.

Szlak jest oznakowany tablicami informacyjnymi z kilometrażem oraz miejscem wy-
pływu z jeziora. Nie ma kłopotów z noclegiem i zaopatrzeniem. Na pokonanie całej 

6

SKALA: 1 cm – 3,5 km 
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pętli Konwaliowego Szlaku potrzeba 2–3 dni, ale można ją podzielić na mniejsze odcinki. 
Najbardziej polecanym fragmentem jest trasa z Przemętu lub Błotnicy do Wielenia.

Na Szlaku Konwaliowym nie ma wielu utrudnień terenowych zmuszających do przenosek 
kajaków, gdyż jeziora są połączone kanałami. Zdarzają się jednak miejsca, gdzie kajaki 
trzeba holować z powodu małej ilości wody. Brzegi kanałów silnie zarastają trzciną, 
kajakarze wręcz znikają w otchłani roślinności. Duże wyzwanie stanowi też przeprawa 
przez Jezioro Miałkie ze względu na silne zamulenie. Latem w  środkowej jego części 
„płynie się” w mule. Również Jezioro Małe bywa bardzo zamulone.

Szlak jest niezwykle malowniczy, wiedzie przez jeziora otoczone lasem, polami i łąkami, 
rezerwaty przyrody, jeziorne wyspy, zatoki i urokliwe kanały. Największą atrakcją jest 
Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim. To od niej szlak wziął nazwę. Rośnie tutaj 
wielka kolonia konwalii majowej o różowym zabarwieniu nasad pręcików, niespotykana 
nigdzie indziej w Polsce. Wyspa jest rezerwatem przyrody i nie ma na nią wstępu.

Przepływając pod mostem drogowym w Olejnicy, warto na chwilę opuścić kajak i wspiąć 
się na 19-metrową wieżę widokową. Przy dobrej widoczności dostrzec stąd można 
m.in. jeziora: Osłonińskie, Górskie, Trzytoniowe, Białe, Breńskie i  Radomierskie (wraz 
z Wyspą Konwaliową), a także kościół w Przemęcie i Starkowie oraz wieże kościołów 
w Dłużynie, Lginiu, Brennie i Wieleniu.

Konwaliowy Szlak Kajakowy, fot. Agata Borowiec



Na Szlaku Konwaliowym są liczne ośrodki 
wypoczynkowe, miejsca biwakowe (w  Do-
minicach, Boszkowie, Osłoninie, Wieleniu, 
Brennie), wieże widokowe (koło wsi Do-
minice i  Olejnica), plaże, boiska sportowe, 
ciekawe trasy rowerowe i piesze, wypoży-
czalnie sprzętu wodnego, a nawet minigolf 
i kręgielnia.

Mimo całkiem dobrego oznakowania może 
on jednak być sporym wyzwaniem dla kaja-
karzy ze względu na gęstą roślinność wod-
ną. Przed wyruszeniem na wyprawę warto 
zorientować się, jak aktualnie wygląda sytu-
acja i czy szlak jest spławny.
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Miejsca do wodowania kajaków:
- Wieleń – plaża
- Brenno – plaża
- Dominice – plaża
- Boszkowo – plaża
- Błotnica – przy wpływie 
  Kanału Błotnickiego do Jeziora 
  Błotnickiego
- Olejnica – przystań AWF Wrocław
- Osłonin  – plaża
- wiele innych miejsc zlokalizowa-
  nych przy jeziorach na szlaku.

Wyspa Konwaliowa, fot. archiwum Gminy Przemęt
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KAJAKOWA PĘTLA CYSTERSKA
Kajakowa Pętla Cysterska ma długość 34 km i prowadzi przez jeziora i kanały Przemęc-
kiego Parku Krajobrazowego, przez obszary związane z dawną działalnością cystersów. 
Spływ tym szlakiem to nie tylko spotkanie z przyrodą, ale też okazja do zobaczenia kra-
jobrazu, który przez wieki kształtowali swoją pracą bracia zakonni słynący z doskonałej 
inżynierii wodnej.

Pętla Cysterska częściowo pokrywa się ze Szlakiem Konwaliowym (w ciągu jezior od Prze-
męckiego Małego do Wieleńskiego). Rozpoczyna się za jazem w Wieleniu Zaobrzańskim 
i prowadzi Kanałem Kaszczorskim, następnie Południowym Kanałem Obry do Jeziora Mo-
chyńskiego i dalej do niewielkiego Kanału Przemęckiego połączonego z Jeziorem Prze-
męckim Małym. Od tego momentu, ciągiem jezior Szlaku Konwaliowego, dopływa się 
z powrotem do Wielenia. Trasa jest oznakowana znakami informacyjnymi pionowymi.

Płynąc Pętlą Cysterską, spotyka się liczne ślady działalności cystersów. We wsi Kaszczor, 
która była pierwszą siedzibą zakonu w XIII w., po dawnych budowlach cystersów pozostał 
barokowy kościół św. Wojciecha. Około 1300 r. cystersi przenieśli się do Wielenia, gdzie 
na miejscu ich świątyni stoi dziś barokowy kościół Matki Bożej z Dzieciątkiem – Ucieczki 
Grzeszników. Z kolei w Przemęcie, gdzie osiedli na początku XV w., zachowały się 

Kajakowa Pętla Cysterska, fot. Andrzej Kaleniewicz



Kajakowa Pętla Cysterska, fot. Andrzej Kaleniewicz
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fragmenty zabudowań klasztoru oraz piękna świątynia św. Jana Chrzciciela (doskonale 
widoczna z wody).

Szlak jest łatwy, tylko z kilkoma krótkimi, nieuciążliwymi przenoskami, choćby przy ja-
zach w  Przemęcie, Mochach i Wieleniu, pomocą służy dobra infrastruktura turystyczna 
w postaci pomostów przy jazach i w pobliżu Wyspy Konwaliowej oraz przystani kajako-
wej w Błotnicy. 

Spływ najlepiej rozplanować na weekend, od czasu do czasu wysiadając z kajaka, by 
obejrzeć miejscowe zabytki. Dodatkową atrakcją jest ciąg jezior z Wyspą Konwaliową czy 
wieża widokowa koło Jeziora Olejnickiego.



Na szlaku jest wiele dogodnych miejsc do wodowania kajaków. Niestety, niezależnie od 
tego, które z nich się wybierze i w którą stronę będzie się płynąć, zawsze jakiś odcinek 
trzeba pokonać pod prąd. Nie ma tu jednak dużych różnic wysokości, więc nurt jest nie-
znaczny (oczywiście w zależności od poziomu wody). Z uwagi na brak miejsc biwako-
wych na Strudze Kaszczorskiej i Południowym Kanale Obry w pierwszym dniu spływu 
najlepiej wybrać dłuższy etap – w kierunku Moch i dalej do Przemętu.

Warto także mieć na względzie bujną ro-
ślinność wodną, która (szczególnie latem) 
nie jest sprzymierzeńcem kajakarzy. Dodat-
kowo w niektórych miejscach na kanałach 
można spodziewać się przeszkód utworzo-
nych przez bobry. Zawsze przed rozpoczę-
ciem wyprawy należy sprawdzić wysokość 
stanu wody. Jeśli jest zbyt niski, część szla-
ku może nie być spławna. 

Jacek Y. Łuczak, Anna Brykalska-Domańska
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Miejsca do wodowania kajaków:
- Wieleń – plaża
- Olejnica – przystań AWF Wrocław
- Przemęt – przy moście
- Kaszczor – pomost w okolicy 
  kościoła św. Wojciecha
- Mochy – przy moście.

Kajakowa Pętla Cysterska, fot. Andrzej Kaleniewicz
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LUBCZA
Długość szlaku kajakowego: ok. 22 km

Lubcza jest lewostronnym dopływem Łobżonki. Ma długość 27 km (niektóre źródła 
podają 35 km), z czego na liczącym ok. 15 km odcinku płynie na obszarze województwa 
wielkopolskiego. Swój początek bierze w województwie kujawsko-pomorskim, kilka 
kilometrów od Więcborka, niedaleko nadleśnictwa Nowy Dwór. Ściślej biorąc, wypływa 
z jeziora Stryjewo pomiędzy miejscowościami Dźwierszno Małe i Dźwierszno Wielkie. 
W górnym biegu przepływa przez jeziora: Zakrzewskie, Ostrowo, Gardzinowo i Konieczno. 

W okresie zimowym i wczesnowiosennym spływ Lubczą można zacząć we wsi Lubcza, 
a nawet trochę wyżej, przy drodze nr 189 łączącej Więcbork z Sypniewem, jednak rzeka 
na tym odcinku dostępna jest tylko dla jedynek przystosowanych do kajakarstwa zwał-
kowego. Miejscami przypomina rów melioracyjny; trzeba się liczyć z licznymi naturalny-
mi przeszkodami. Za Lubczą rzekę zasila prawostronny dopływ – Lubawka.

Spływy rodzinne warto zacząć od jeziora Stryjewo, z któregoś z ośrodków wczasowych 
położonych na terenie gminy Łobżenica. Zimą i wczesną wiosną pokonanie tego odcinka 
Lubczy będzie możliwe nawet kajakiem dwuosobowym. Później rzeka silnie zarasta, 
a w miesiącach letnich, przy niskim stanie wody, spływ może być bardzo uciążliwy. 

Pierwszą przeszkodę na trasie stanowi próg wodny pod mostem na drodze nr 242, gdzie 
kajaki najlepiej przenieść lądem. Dalej Lubcza meandruje pomiędzy polami i niewielkimi 

lasami w stronę jeziora Topola. Na tym odcinku można spodziewać się zwałek i drew-
nianych, prowizorycznych mostków przerzuconych przez rzekę. Za jeziorem Topola, 
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pod drogą gruntową łączącą Izdebki z Ferdynandowem, przepływa ona przez 
trzy betonowe przepusty. Kajakiem zwałkowym można spróbować przecisnąć 
się przez jeden z nich. Kajak dwuosobowy trzeba przenieść na drugą stronę. 
Brzegi są strome, nie ma dogodnego dostępu do rzeki. 

Od tego miejsca Lubczę otaczają większe lasy, należy się więc spodziewać licz-
nych zwałek. Rzeka przepływa przez Jezioro Liszkowskie, a potem pod dwoma 
mostami – betonowym na drodze łączącej Łobżenicę z Liszkowem oraz mo-
stem nieistniejącej linii kolejki wąskotorowej. To ostatnie miejsce, z  którego 
można wygodnie zakończyć spływ, jeśli się nie chce płynąć do samego ujścia. 

Od mostu w Liszkowie kajakarzy czeka kilka kilometrów pokonywania leśnego, zwałko-
wego odcinka rzeki. Potem, silnie meandrując, wpływa ona między łąki, by w końcu wlać 
swoje wody do Łobżonki. Spływ można zakończyć na jazie w Kościerzynie Wielkim.

Podczas spływu warto zwrócić uwagę na 
różnorodny krajobraz, w szczególności wy-
patrywać ciekawych gatunków ptaków, ta-
kich jak wilgi, remizy, trzciniaki czy łozówki.  

Marta Konek

Miejsca do wodowania kajaków:
- przy moście na drodze nr 189 
  z Więcborka do Sypniewa
- jezioro Sypniewo – na terenie 
  ośrodków wczasowych. 

Fot. Marta Konek
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LUTYNIA
Dugość szlaku kajakowego: ok. 8 km

Lutynia jest lewym dopływem Warty. Jej źródło znajduje się w miejscowości Korytnica 
nieopodal Raszkowa. To zdecydowanie jedna z najciekawszych rzek środkowej Wielko-
polski. Na sporym odcinku płynie przez Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy i na 
skraju tego Parku, niedaleko Orzechowa, uchodzi do Warty. W dolnym biegu rozdziela 
się na kilka ramion. 

Rzeka ma ok. 63 km długości, jednak spływać nią można jedynie na krótkim, 8-kilome-
trowym odcinku od Woli Książęcej koło Jarocina do mostu w Wilkowyi, i to tylko przy 

8

Fot. Irena FrankaSKALA: 1 cm – 5 km



31

wysokim poziomie wody. 
Szlak kajakowy jest bar-
dzo trudny, przeznaczony 
dla osób posiadających do-
brą kondycję, doświadcze-
nie kajakarskie i odpowied-
ni sprzęt (kajaki górskie lub 
jedynki turystyczne). Ideal-
ny na długi weekend dla za-
paleńców. 

W wielu miejscach Lutynia 
przybiera charakter górskie-
go potoku, jej nurt gwał-
townie przyśpiesza, na ka-
mieniach tworzą się bystrza. 
Pełno tu także zwałek i śladów pracy bobrów. Szlak prowadzi przez las mieszany. Rzeka 
jest czysta, cenią ją wędkarze wypatrujący szczupaków, kleni i kiełbi. Start najlepiej za-
planować w miejscowości Wola Książęca, przy moście drogowym na drodze z Witaszyc 
do Wysogotówka. Pokonanie kajakiem ledwie kilku kilometrów może zająć nawet kilka 
godzin! Spływ kończy się zwykle po 5 km, w Bachorzewie, przy moście na drodze z Jaro-
cina do Konina. Wyjątkowo zdeterminowani kajakarze mogą pokusić się o przedłużenie 
spływu, choć bywa to bardzo trudne. 

Na szóstym kilometrze (licząc od Woli Książęcej), przy brzegu rzeki na skraju 
wsi Wilkowyja stoi dawny drewniany młyn wodny, opisany przez Jarosława 
Iwaszkiewicza w opowiadaniu Młyn nad Lutynią. Po przepłynięciu jeszcze ok. 
2 km, przy moście znajduje się dogodne miejsce do zakończenia kajakowej 
wyprawy. 

W dalszej części Lutynia nie nadaje się do spływu. W dolnym biegu płynie 
pradoliną Warty przez rezerwat przyrody Czeszewski Las, chroniący las łęgowy. 
Wstęp do rezerwatu poza trasami wyznaczonymi dla pieszych i rowerzystów 
jest wzbroniony. Formalnie zakazu płynięcia Lutynią nie ma, ponieważ zarządcą rzeki 
są Wody Polskie, a nie nadleśnictwo. Jednak gdyby zaszła potrzeba wyjścia na brzeg 
(przenoski), czyli na teren rezerwatu, jest to zabronione. Spływ na tym odcinku z uwagi 
na liczne trudne do pokonania przeszkody byłby również niebezpieczny, a przy niskim 
stanie wody niemożliwy.

Szlak, choć krótki i pełen trudności, zapew-
nia niezapomniane wrażenia. Lutynia jest 
czysta i piękna. Miłośnikom historii i ar-
chitektury można polecić zwiedzanie po-
łożonego niedaleko pałacu w Śmiełowie 
z Muzeum im. Adama Mickiewicza i zabyt-
kowym parkiem.

Jacek Y. Łuczak, Anna Brykalska-Domańska

Miejsce do wodowania kajaków:
- Wola Książęca – przy moście 
  drogowym na drodze z Witaszyc 
  do Wysogotówka.

Lutynia koło Wilkowyi, fot. Karol Budziński



32

SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

ŁOBŻONKA
Długość szlaku kajakowego: ok. 65 km

Łobżonka to ciekawa, choć mało znana rzeka, prawy dopływ Noteci. Ma długość 76 km. 
Bierze początek na Pojezierzu Krajeńskim – w okolicach Starego Gronowa. W górnym 
biegu stanowi granicę między województwem kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. 
Piękna, ale niełatwa do przepłynięcia. Jej główne atrakcje to zmienny krajobraz, różne 
poziomy wody, bystrza i kaskady, a także elektrownie i młyny wodne. 

Dla kajakarzy dostępna jest przez cały rok, ale w miesiącach letnich trzeba się liczyć 
z niskim poziomem wody. Mogą także wystąpić dobowe wahania stanu wody, co wiąże 
się z pracą elektrowni wodnych. 

Spływ można zacząć od Czyżkowskiego Młyna, płynąc kajakiem dwuosobowym, ale 
dobrze sprawdzi się jedynka. Łobżonkę, aż do miejsca, gdzie wlewa się do niej 

Stołunia, przegradzają zwalone pnie drzew, tamy bobrów, a jej nurt rozdziela się 
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pomiędzy kępami olch i wśród podmokłych rozlewisk. Dopiero od ujścia Stołuni staje się 
wygodnym, szerokim traktem wodnym. Ale i na nim kajakarzy mogą zaskoczyć zwałki. 
Wyprawę na tym początkowym odcinku najlepiej zaplanować na wczesną wiosnę lub 
miesiące jesienno-zimowe.

Najczęściej jednak spływy rozpoczyna się od Werskiego Mostu. Rzeka jest tu w miarę 
szeroka, silnie meandruje wśród łąk i pól. Przed Dorotowem zasila ją kolejny dopływ –
Jelonka (Jelonek), a Łobżonka zwalnia i rozszerza się. Na tym odcinku możliwe są prze-
szkody w postaci drewnianych kładek i pni drzew. Można tu zakończyć spływ (odcinek 
Werski Most–Dorotowo ma długość ok. 8 km). 

Za dwoma mostami w Dorotowie (drogowym i kolejowym) Łobżonka nieco się zwęża. 
Płynie głównie przez lasy, dlatego trzeba się liczyć ze zwałkami. Wszelkie niedogodności 
rekompensują malownicze widoki. Po przepłynięciu 6 km od Dorotowa do Rudnej można 
zakończyć spływ na brzegu. Jest tutaj wieżyczka widokowa, stanowiąca część ścieżki 
dendrologiczno-ezoterycznej. 

Za Rudną, a przed jazem w Witrogoszczy, Łobżonka na pewnym odcinku rozlewa się 
pomiędzy drzewami. Główny nurt toczy się wzdłuż wzgórz wznoszących się na prawym 
brzegu, a po lewej stronie znajdują się rozlewiska, z których wystają pnie obumarłych 
drzew. Przed zalewem w Witrogoszczy spodziewać się można pływających wysp, które 
mogą utrudniać podróż. Przy jazie konieczna jest przenoska. Najlepiej wylądować na 
lewym brzegu, a potem przeciągnąć kajak drogą na prawą stronę. Za jazem w korycie 
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usypano próg wodny; przy normalnym stanie wody można go pokonać, trzymając się 
środka nurtu. Dalej Łobżonka płynie w większości przez las. Możliwe są zwałki. Przed 
Łobżenicą zwalnia, rozlewa się szeroko. Po prawej stronie, nad młyńskim zalewem, 
rozciągają się malownicze bulwary, plac zabaw i stanica Krajna Motors Team, gdzie po 
uzgodnieniu z motocyklistami można przenocować. Chcąc zakończyć spływ, najlepiej 
wysiąść z kajaków po lewej stronie przed jazem (na wysokości parkingu przy cmentarzu). 
Odcinek pomiędzy Rudną a Łobżenicą ma długość ok. 12 km. 

Kajakarze planujący kontynuować podróż powinni zabrać ze sobą linkę, gdyż po przenie-
sieniu kajaka przez drogę biegnącą przez jaz trzeba spuścić go po stromej skarpie. 

Fot. Marta Konek
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Spływ można rozpocząć także od Łobżenicy, wtedy najlepiej wodować kajaki z ul. Olszo-
wej. Stamtąd prowadzi malowniczy i najłatwiejszy na całej Łobżonce 10-kilometrowy 
odcinek biegnący do Kościerzyna Wielkiego. Jedynie w okresie letnim pewne utrudnie-
nie mogą stanowić trzciny zarastające nurt. Do Łobżonki z lewej strony wlewa się Lub-
cza. Dobrym miejscem na zakończenie spływu będzie prawa strona jazu przy elektrow-
ni w Kościerzynie Wielkim.

Kolejny odcinek Łobżonki jest najtrudniejszy na całym jej biegu. Kajaki można wodo-
wać po lewej stronie. Rzeka ma tu górski charakter, należy uważać na leżące w wodzie 
kamienie. Przy niskim stanie wody konieczne bywa przeciągnięcie kajaków przez 
kamieniste łachy. Tak jest mniej więcej do czerwonego mostu, po którym niegdyś biegła 
linia kolejki wąskotorowej. Dalej, niemal do Klawka, zaczyna się najbardziej ekstremalny 
fragment Łobżonki. Jej nurt zagradzają liczne pnie drzew. Problem z ich pokonaniem 
mają nawet kajakarze zaprawieni w pokonywaniu zwałek. Na przepłynięcie ok. 9 km od 
Kościerzyna Wielkiego do Klawka trzeba zaplanować kilka godzin. Tu na pewno przyda 
się linka do przeciągania kajaka. 

Za jazem w Klawku warto przeciągnąć kajaki do miejsca, w którym kanał leniwy łączy się 
z głównym nurtem rzeki. Na liczącym 5 km odcinku do Wyrzyska należy spodziewać się 
zwałek. Rzeka mija most na drodze DK10, potem most na ul. Bydgoskiej, dwie kładki dla 
pieszych i wpływa na młyński zalew. Tu kajakarzy czeka kolejne ekstremalne przeżycie. 
Po wylądowaniu na lewym brzegu kajaki trzeba przenieść przez ruchliwą drogę, a potem 
przeciągnąć kilkadziesiąt metrów w dół do miejsca, gdzie wody jest już tyle, że można 
próbować płynąć. Odcinek bardzo uciążliwy. 

Od miejsca, gdzie do głównego nurtu wlewa się woda płynąca przez dawny młyn, jest 
już lepiej. Po drodze mija się most na ul. Pod Czubatką, kładkę dla pieszych, wyłożony 
betonowymi płytami bród i opuszcza tereny miasta. 

Za Wyrzyskiem Łobżonka silnie meandruje. Na wysokości Dąbek w jej nurt z lewej strony 
wlewa się Orla. Łobżonka jest odtąd szeroka, bez większych przeszkód. Spływ można 
zakończyć za mostem drogowym w Osieku, gdzie znajduje się kolejny jaz. 

Można go też kontynuować na odcinku liczącym ok. 6,5 km. Gdy minie się most ko-
lejowy i most drogowy, czeka ostatnia przeszkoda na szlaku – jaz w Ostrówku. Z kaja-
ków wysiada się po lewej stronie. Trzeba je przeciągnąć przez jaz na prawą stronę i wo-
dować kilkadziesiąt metrów od zapory (wartki nurt i kamieniste dno zniechęcają do 
zbyt szybkiego wodowania). Po prawej stronie za nasypami znajdują się stawy rybne. 

Ten odcinek Łobżonki nie jest zbyt 
atrakcyjny. Wkrótce wpływa ona do 
Noteci. Stąd pozostaje niecałe 6  km 
do mostu na drodze nr 194 ze Smo-
gulca do Osieka, gdzie można zakoń-
czyć spływ. 

Marta Konek

Miejsca do wodowania kajaków:
- Czyżkowski Młyn
- Werski Most – na trasie Wersk–Jazdrowo
- Dorotowo – przy moście na trasie 
  Złotów–Sypniewo
- Łobżenica – za jazem lub przy 
  ul. Olszowej.
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MAŁA WEŁNA
Długość szlaku kajakowego: ok. 60 km

Mała Wełna jest lewym dopływem Wełny, ma długość ok. 86 km. Źródła znajdują się na 
południe od Łubowa, a ujście w Rogoźnie. Rzeka nadaje się na spływy tylko przy wyższym 
stanie wody, głównie wiosną. Jej górny odcinek jest niespławny. Szlak kajakowy, długości 
ok. 60 km, zaczyna się od Jeziora Kłeckiego. Następnie rzeka płynie przez jeziora: Gorzu-
chowskie, Rościńskie, Budziszewskie i Rogoźno. 

Spływ można zacząć na Jeziorze Kłeckim lub Gorzuchowskim, ale latem i wczesną jesienią  
znalezienie wypływu z jeziora może być utrudnione z powodu wysokich trzcin i bujnej 
roślinności. Łatwiej wyruszyć na szlak przy moście w Zakrzewie, niedaleko XIX-wiecznego 
pałacu. 

W okolicy miejscowości Kiszkowo przy Małej Wełnie znajdują się „Stawy Kiszkowskie”. 
Te sztuczne zbiorniki są ornitologiczną perełką, cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego. 
Można tam zaobserwować przedstawicieli ok. 200 gatunków, m.in. błotniaka stawowego, 
bąka, perkoza, bociana białego i czarnego czy żurawia. Jest to chroniony obszar Natura 
2000. W dwóch miejscach na Stawach są obowiązkowe przenoski.

Dobrym miejscem na rozpoczęcie spływu jest polana przy ceglanym moście na ob-
wodnicy Kiszkowa, przy ul. Pobiedziska, lub most na trasie nr 197. Tam zaczyna się naj-

piękniejszy odcinek szlaku, który można zakończyć po 13 km w Raczkowie, lub po 
kolejnych 3 km w Nadmłynie. Początkowo rzeka wije się przez łąki i pola, później 
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wraz z bujniejszą roślinnością pojawiają się naturalne przeszkody, malowni-
cze zakola, bystrza, progi i  jazy. Gdy rzeka wpływa do lasu, widać ślady dzia-
łalności bobrów, przy okazji trzeba pokonać parę zwałek i niewielkich progów 
wodnych. W Nadmłynie konieczne jest przeniesienie kajaków przez jaz spię-
trzający wodę. Nadmłyn to dogodne miejsce na zakończenie spływu, gdyż 
w  dalszej części występuje sporo jazów spiętrzających przy przyległych do 
rzeki stawach Gospodarstwa Rybackiego w Skokach. Miejsca te wymagają mę-
czących przenosek. Dodatkowo ze względu na rozlewiska lub wyschnięte ko-
ryto rzeki warunki nie sprzyjają spływaniu, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. 

Kajaki można również zwodować w Skokach przy moście na ul. Kościelnej, 
z targowiska, ale tylko przy wysokim stanie wody. Miasteczko wygląda bardzo 
ciekawie, z kajaka można podziwiać szachulcowy kościół św. Mikołaja. Na 
końcowym, ok. 17-kilometrowym odcinku dolnego biegu Mała Wełna płynie 
prawie jednakową liczbę kilometrów jeziorami: Rościńskim, Budziszewskim 
i  Rogoźno, jak i własnym korytem. Widoki są tu bardzo piękne zarówno 
w części jeziornej, jak i rzecznej. Na brzegach Jeziora Budziszewskiego 
i  na jeziorze Rogoźno znajdują się kąpieliska. Jezioro Rogoźno wygląda szczególnie 
zachwycająco w okresie kwitnienia lilii wodnych. Jednak warto pamiętać, że z powodu 
bujnej roślinności odnalezienie wypływów z tego akwenu bywa trudne. Można przybić 
kajakami do pomostów na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego lub do przystani 
Klubu Żeglarskiego Kotwica. 

 Fot. Andrzej Rafalont
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Fot. Karolina Stefaniak



Mała Wełna kończy swój bieg za mostem w Rogoźnie, wpadając do Wełny, jednak by 
kontynuować spływ malowniczą Wełną, należy przenieść kajaki. Wełna została opisana 
w wydanym w 2021 r. folderze Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Szlaki kajakowe 
w Wielkopolsce. Informator dla początkujących, choć akurat odcinek za Rogoźnem przy

wysokim stanie wody przyjmuje cha-
rakter rzeki górskiej, jest więc często 
wybierany przez amatorów mocniej-
szych wrażeń.

Anna Brykalska-Domańska 
(na podstawie informacji 

zawartych w Przewodniku 
kajakowym po Wełnie i Małej Wełnie 

wydanym przez Stowarzyszenie 
Światowid, LGD Stowarzyszenie

 „Dolina Wełny” i Stowarzyszenie LGD 
„Kraina Trzech Rzek”)
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Miejsca do wodowania kajaków:
- Jezioro Kłeckie – przystanie na 
  południowym brzegu w okolicach Kłecka
- Zakrzewo – przy moście
- Myszki – przy moście
- Kiszkowo – przy moście, na obwodnicy
- Raczkowo – przy moście
- Nadmłyn – przy moście
- Skoki – przy moście na ul. Kościelnej
- Jezioro Rościńskie – z północno-
  -wschodniego brzegu
- Jezioro Budziszewskie – Grzybowo
- jezioro Rogoźno – przystań, np. Klubu 
  Żeglarskiego Kotwica.

Fot. Karolina Stefaniak



Fot. Wojciech Rybarczyk
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MIAŁA
Długość szlaku kajakowego: ok. 52 km

Miała to rzeka o długości 62 km przecinająca Puszczę Notecką. Bierze początek w okoli-
cach wsi Krucz koło Czarnkowa i płynie na zachód w kierunku Drezdenka w województwie 
lubuskim. Przepływa przez dziewięć jezior: Kruteckie, Hamrzyskie, Białe, Mileczki, Górne, 
Bąd, Księże, Małe i Wielkie oraz kilka sztucznych zalewów.

Jeziora zlokalizowane w górnym jej biegu są zróżnicowane zarówno pod względem wiel-
kości, jak i charakteru. Dzięki temu, że na krótkich odcinkach pomiędzy jeziorami prąd na 
rzece jest słaby, można pływać w obu kierunkach. Największe z jezior – Białe w okolicach 
wsi Biała – to dobre miejsce na początek szlaku kajakowego. Kajak można wygodnie 
zwodować w pobliżu plaży, gdzie znajduje się pomost pływający. Kajakowanie po jeziorze 
dobrze rozpocząć od odwiedzenia kapliczki papieskiej zlokalizowanej na północnym 
brzegu, nieco we wschodniej części jeziora. W 1977 r. (od 1 do 7 sierpnia) odpoczywał tam 
kardynał Karol Wojtyła, na rok przed wyborem na papieża. Na pamiątkę tych wydarzeń 
szlak Miałą nazwano Szlakiem Papieskim. 

Na środku Jeziora Białego można opłynąć dwie wyspy i podziwiać liczne gatunki ptac-
twa wodnego, następnie kierować się na zachód. Krótkim przesmykiem dopłynie się do 

11

SKALA: 1 cm – 4 km
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małego jeziora Mileczki, a następnie do Jeziora Górnego. Na jego końcu czeka 
pierwsza przenoska przez nieczynny młyn wodny. 

Potem trasa spływu wiedzie przez ciąg jezior: Bąd, Księże, Małe i Wielkie, aż 
do trasy kolejowej z Poznania do Krzyża Wielkopolskiego i dalej na Szczecin. 

Za linią kolejową wpływa się na zalew jazu w Miałach. Sam jaz należy pokonać, 
przenosząc kajaki (wyjście na lewym brzegu, następnie przez most drogowy 
na prawy brzeg, gdzie zorganizowano miejsce wodowania). Przy tej przenosce 
można odpocząć i posilić się w sąsiednim barze lub zakończyć ten etap spływu. 

Poniżej miejscowości Miały rzeka ma już zupełnie inny charakter, bez jezior, płynie wart-
ko przez lasy Puszczy Noteckiej. Są tu jednak spiętrzenia i obiekty regulujące przepływ 
wody, więc nie zabraknie przenosek, np. w Kamienniku czy Chełście. Trzeba też pamiętać 
o licznych niskich mostkach i przepustach, które w zależności od stanu wody i ilości za-
torów z gałęzi wymagać mogą przeniesienia kajaka lądem. Przenoski są trochę uciążliwe, 
ale i emocjonujące. Na pewno urozmaicają wodną podróż.

Miała na odcinku od Miałów do Piłki i z Piłki do Chełstu staje się coraz bardziej popular-
nym szlakiem dla kajaków dwuosobowych. Na stałe funkcjonują tu cztery wypożyczalnie
kajaków. Spływ całą rzeką można podzielić na cztery odcinki: Biała–Miały, Miały–Piłka, 
Piłka–Chełst, Chełst–Drezdenko, przeznaczając na każdy z nich jeden dzień. Ostatni 
odcinek, z Chełstu, prowadzi wśród łąk i pól doliną Noteci do Starej Noteci i dalej do 
centrum Drezdenka.

Rzeka zwykle jest spławna cały rok. Prawie cała trasa objęta jest zasięgiem GSM. Dostępne 
są na niej sklepy spożywcze, kwatery agroturystyczne i kilka pól biwakowych. Gorzej z re-

stauracjami czy barami, bo te znaj-
dują się tylko w Miałach i Piłce.  

Wojciech Rybarczyk, 
Meta na Drawie

Miejsca do wodowania kajaków:
- Jezioro Białe – w okolicy wsi Biała
- przy mostach w miejscowościach: Miały, 
  Marylin, Piłka, Kamiennik, Chełst.

Fot. Wojciech Rybarczyk
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

MOGILNICA
Długość szlaku kajakowego: ok. 20 km

Mogilnica jest rzeką nizinną, przepływającą przez obszar województwa wielkopolskiego. 
W XIX w. została „przebudowana”, z tego względu różne źródła podają różne jej parametry. 
Około 200 lat temu płynęła w sposób naturalny na południe i w okolicy Kościana ucho-
dziła do Obry, która wówczas jednym korytem płynęła w kierunku zachodnim. Dzisiaj, 
po przeprowadzonych pracach melioracyjnych w tej części Wielkopolski, większość wód 
Mogilnicy odprowadzana jest bezpośrednio do Warty, w kierunku północno-wschodnim, 
gdzie również kierowana jest większość wód górnej Obry. Oficjalnie źródła Mogilnicy 
znajdują się w pobliżu miejscowości Lubosina w gminie Pniewy, skąd kieruje się w stronę 
Opalenicy. Po przejęciu wód dopływów wschodniego i zachodniego podąża na południe, 
a  jej bieg kończy się po ok. 58 km, w miejscowości Łęki Małe. Tutaj główne koryto 

przyjmuje nazwę Kanał Prut, natomiast część wody kierowana jest podziemnym 
przepustem, zgodnie z pierwotnym biegiem rzeki, do Północnego Kanału Obry. 

12

Fot. Maciej MieszkowskiSKALA: 1 cm – 5 km



Mogilnica powoli zaczyna maskować swój uregulowany charakter, co na niektórych od-
cinkach czyni z niej rzekę interesującą. Ze względu na nieznaczny nurt, a co za tym idzie 
tendencje do zarastania roślinnością wodną, spływ najlepiej zorganizować wiosną. Poni-
żej Troszczyna, gdzie rzeka, zasilona wszystkimi swoimi większymi dopływami, prowadzi 
już wystarczającą ilość wody, rozpoczyna się najbardziej atrakcyjny odcinek leśny. Koryto 
ma kilka metrów szerokości, jednak zasadniczy nurt, kręcący pomiędzy kępami roślin-
ności wodnej, jest o wiele węższy. Dostęp do rzeki na tym odcinku ogranicza się do okolic 
mostów drogowych pomiędzy miejscowościami Woźniki, Dakowy Mokre i Troszczyn. 
Zastawka na rzece pomiędzy Urbanowem a Dakowami Mokrymi wymusza obowiązkową 
przenoskę. Chcąc jej uniknąć, można wybrać to miejsce na rozpoczęcie spływu, dojeżdża-
jąc drogą gruntową z Urbanowa. Poniżej zaczyna się odcinek zwałkowy, gdzie charakter 
przeszkód wymaga już sporej gimnastyki. Trzeba pokonać też typową tamę bobrową oraz 
wiele innych charakterystycznych śladów bytowania tych zwierząt. Dalej, po opuszczeniu 
terenów zalesionych, Mogilnica płynie nadal w szpalerze drzew. Co ciekawe, liczba zwałek 
w korycie nie zmniejsza się, za to trudności z ich pokonywaniem wzrastają. Od mostu na 
drodze krajowej nr 32 nie ma już tego typu przeszkód, ale występują niedobory wody. 
Koryto zostało tu poszerzone, przez co na odcinku ok. 2 km woda rozlewa się na większej 
powierzchni i staje się zdecydowanie płytsza. Obecność żwirowych przemiałów poniżej 
Kotowa świadczy o wpłynięciu na ostatni odcinek Mogilnicy. Tu woda piętrzona jest co 
pewien czas zastawkami, dzięki czemu można swobodnie płynąć, przenosząc kajak dwu-
krotnie przez urządzenia hydrotechniczne. Spływ wygodnie jest zakończyć w pobliżu 
mostu na drodze nr 308 w miejscowości Konojad (po pokonaniu 20 km) lub kontynuować 
w kierunku Warty, kanałami Prut oraz Mosińskim. 

Na Mogilnicy nie ma wyznaczonego szla-
ku kajakowego, nie ma też infrastruktury 
pomocnej przy uprawianiu tej formy tu-
rystyki. Ze względu na charakter odcinka 
górnego i środkowego jest to rzeka dla do-
świadczonych kajakarzy pływających jed-
noosobowymi kajakami polietylenowymi.

Maciej Mieszkowski

43

Miejsca do wodowania kajaków:
- przy mostach drogowych 
  pomiędzy miejscowościami:  
  Woźniki, Dakowy, Mokre i Troszczyn
- okolice Urbanowa – przy zastawce 
  (52.2712267 N, 16.4536278 E).

Fot. Maciej Mieszkowski
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

OŁOBOK
Długość szlaku kajakowego: ok. 20 km

Ołobok jest lewym dopływem Prosny. Ma długość ok. 40 km. Źródła znajdują się w okolicy 
wsi Grudzielec Nowy. Rzeka płynie przez tereny powiatu ostrowskiego, początkowo na 
południe, a następnie koło Ostrowa Wielkopolskiego zmienia kierunek na wschodni. 
Uchodzi do Prosny w pobliżu miejscowości Sławin.

13

Fot. Ryszard Pluciński

Kościół św. Jana Ewangelisty w Ołoboku, fot. Dariusz Bednarek

SKALA: 1 cm – 4,5 km
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Spływ można rozpocząć od Ostrowa Wielkopolskiego (przy moście drogowym 
na ul. Limanowskiego), a po przepłynięciu około 20 km zakończyć przy ujściu 
w Sławinie, lub kontynuować rzeką Prosną. Ołobok to uregulowany ciek 
wodny, ale na szlaku znajduje się kilka urozmaicających trasę sztucznych 
progów i zastawek, wymagających przeniesienia kajaków. Przy przenoskach 
należy bardzo uważać, gdyż brzegi rzeki przed progami są umocnione palami, 
które mogą utrudniać dobicie do lądu. Ołobok płynie głównie wśród łąk i pól. 
Spływ kajakowy jest możliwy jedynie przy odpowiednio wysokim stanie wody, 
szczególnie w miesiącach wiosennych. Dodatkowo trzeba liczyć się z tym, że w okresie 
wegetacyjnym niekiedy koryto rzeki silnie zarasta. 

Pod koniec spływu warto zatrzymać się w miejscowości o tej samej nazwie co rzeka 
i  zwiedzić kościół św. Jana Ewangelisty, dawniej należący do zakonu cysterek. Wnętrze 
świątyni zachwyca pięknym rokokowym wyposażeniem.

Anna Brykalska-Domańska 
(na podstawie informacji uzyskanych od 

PTTK Ostrów Wielkopolski)

Miejsce do wodowania kajaków:
- Ostrów Wielkopolski – przy moście 
  na ul. Limanowskiego.

Fot. Ryszard Pluciński
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

PĘKAWNICA
Długość szlaku kajakowego: ok. 10 km

Pękawnica, potocznie nazywana również Pankawą, jest lewym dopływem Gwdy. Na całej 
długości płynie w obrębie województwa wielkopolskiego. Obszar źródliskowy znajduje 
się w pobliżu miejscowości Annopole, następnie rzeka kluczy na styku gmin Tarnówka 
i Krajenka w powiecie złotowskim, by dotrzeć do Gwdy już na terenie gminy Szydłowo, 
w powiecie pilskim.

Pękawnica znana jest przede wszystkim z dużej ilości sztucznych progów, ale również 
z  tego, że swobodnie spłynąć nią można jedynie przez kilka dni w roku. W górnym 
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Fot. Monika UklejaSKALA: 1 cm – 4 km



odcinku przepływa przez tereny otwarte, wykorzystywane rolniczo, jest uregulowana 
i  mało atrakcyjna dla turysty kajakarza. Zmierzając jednak w kierunku zwartych lasów 
Puszczy nad Gwdą, staje się o wiele bardziej interesująca. Jedyne dogodne miejsce 
na rozpoczęcie spływu znajduje się przy mostku na drodze prowadzącej z Krępska do 
Paruszki. Początkowy fragment rzeki został niedawno wybagrowany, dno jest tam piasz-
czyste, a woda krystalicznie czysta. Na tym odcinku rzeka ma ok. 3 m szerokości i płynie 
spokojnym nurtem w sosnowo-świerkowym borze, opadając co kilkaset metrów niskimi 
progami. Po wpłynięciu na obszar użytku ekologicznego Bagna Pszczółkowskiego nurt 
zanika, a kierunek dalszego płynięcia staje się nieoczywisty. Podczas pokonywania mo-
cno zarośniętego roślinnością wodną jeziorka trzeba liczyć się z tym, że wiosło służyć 
będzie głównie do odpychania od dna. Jeziorko powstało poprzez spiętrzenie jego wód 
niedużym progiem z pochylnią, na końcu której ułożono kilka wielkich głazów. Decydu-
jąc się na spłynięcie, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kajaka, a najlepiej 
przenieść go lądem. Środkowy fragment szlaku to ciąg malowniczych śródleśnych jezior 
zwieńczonych progami. W sumie na całej trasie wybudowano 14 progów, o wysokości od 
kilkudziesięciu centymetrów do 3–4 m, przy czym większość z nich ma postać pochylni 
umożliwiającej bezpieczne spłynięcie. Przenoska kajaków jest nieunikniona tylko w jed-
nym miejscu – ok. 2,5 km przed ujściem Pękawnicy do Gwdy, przy mostku na leśnej 
drodze, z charakterystyczną metalową, wąską przepławką dla ryb. Poniżej mostku rzeka 
zmienia charakter, staje się bystra i kręta. Koryto przybiera postać wąskiego i głębokiego 
wąwozu, a w dnie zalega spora ilość wymytych ze zbocza kamieni. Natomiast od mostu 
na drodze krajowej nr 11 rozpoczyna się krótki odcinek zwałkowy. Pokonanie niektórych 
przeszkód wymaga sporej gimnastyki, a dodatkowym utrudnieniem są leżące w wodzie 
głazy. 

Spływ można zakończyć już na Gwdzie, płynąc z prądem nieco ponad kilometr. Najła-
twiej wyjść z wody na którymś z pomostów po lewej stronie, przy restauracji z dużym 
parkingiem. 

Całkowita długość Pękawnicy wynosi ok. 22 km, natomiast długość odcinka nadające-
go się do spływów to ok. 10 km. Ze względu na swe rozmiary i charakter rzeka dostęp-

na jest wyłącznie dla jednoosobowych 
kajaków polietylenowych, podczas wio-
sennych roztopów lub po bardzo inten-
sywnych opadach.

Maciej Mieszkowski 47

Miejsce do wodowania kajaków:
- przy mostku na drodze z Krępska 
  do Paruszki.
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

SKALA: 1 cm – 5 km

PLITNICA
Długość szlaku kajakowego: ok. 20 km

Plitnica, potocznie nazywana Płytnicą, jest prawym dopływem Gwdy. Jej źródła znajdują 
się w województwie zachodniopomorskim, w okolicy wsi Dziki, kilka kilometrów na 
południe od Szczecinka. Rzeka ma 62 km długości i uchodzi do Gwdy nieopodal wsi 
Płytnica.

W górnym biegu przepływa przez kilka jezior i były poligon z pozostałościami umocnień 
Wału Pomorskiego. Jest to odcinek bardzo trudny, zwłaszcza przy niskim poziomie wody, 
raczej dla silnych, wytrwałych i zdeterminowanych kajakarzy. W środkowym biegu – od 
Sypniewka do miejscowości Budy – Plitnica jest uregulowana, tak że przypomina wąski 
kanał czy nawet rów melioracyjny.

Na spływy najlepiej nadaje się dolny odcinek rzeki. Kajaki można wodować przy 
moście na drodze Szwecja–Sypniewo (23 km od ujścia), przy moście we wsi Budy 
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Fot. Bajokajaki.pl
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(20 km od ujścia), albo przy moście na trasie Wałcz–Jastrowie (ok. 14 km do ujścia). Na tym 
ostatnim odcinku rzeka zachowuje swój dziki charakter, pozwala cieszyć się naturalną linią 
brzegową i pięknymi leśnymi krajobrazami. Pojawiają się niewielkie bystrza.

Spływ Plitnicą zdecydowanie nie jest wyprawą wypoczynkową, to wyzwanie nawet dla 
doświadczonych wodniaków. Trzeba być przygotowanym na płycizny, powalone drzewa 
i liczne żeremia, które zmuszają do częstych przenosek. Rzeka oferuje w zamian bliski 
kontakt z naturą oraz cień gęstych borów, z których słyną okolice Piły. Uważni kajakarze nie 
powinni mieć problemu z wypatrzeniem bobrów.

Ze względu na wysiłek, jaki trzeba włożyć w przenoszenie kajaków, na 20-kilometrowy 
spływ warto zarezerwować dwa dni. Trzeba też dobrze się zaopatrzyć i przygotować na 
nocleg pod namiotem, i to raczej na dziko. Natomiast 14-kilometrowy odcinek od mo-
stu na trasie Wałcz–Jastrowie do wsi Płytnica świetnie nadaje się na całodniową wyprawę, 
choć z pewnością będzie ona wyczerpująca. Jeśli stan wody jest niski, nie zaleca się wodo-
wać kajaków wcześniej. Zapaleńcy przedłużają spływ o emocjonujący odcinek Gwdy od 
Płytnicy do Krępska. Najlepiej płynąć kajakami jednoosobowymi.

Plitnica bywa nazywana „królową 
zwałek północnej Wielkopolski”. 
Jest to rzeka piękna, ale zarazem 
trudna i uciążliwa dla kajakarzy. Po-
lecana dla pasjonatów aktywnego 
wypoczynku, dla osób lubiących 
pokonywać trudności i ceniących 
kontakt z dziką przyrodą.

Jacek Y. Łuczak, 
Anna Brykalska-Domańska

Miejsca do wodowania kajaków:
- przy moście na drodze Szwecja–Sypniewo
- Budy – przy moście 
- Prądy – przy moście na trasie Wałcz– 
  Jastrowie (droga krajowa nr 22) 
- Smolary – przy jeziorze zaporowym, 
  niedaleko leśniczówki.

Fot. Bajokajaki.pl
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SZLAKI KAJAKOWE W WIELKOPOLSCE

POWA
Długość szlaku kajakowego: ok. 16 km

Powa to rzeka o długości ok. 44 km, lewy dopływ Warty. Bierze początek niedaleko wsi 
Smaszew i Kosmowo i płynie na północ w kierunku Konina, przez powiat turecki i koniński.

Przepływa głównie przez tereny podmokłe, wśród łąk i pól. Od źródeł do wsi Karsy miej-
scami tworzy zakola. Część rzeki przeznaczono na zbiornik retencyjny „Stare Miasto”. Od 
Posoki do Rumina Powa płynie uregulowanym korytem. W Ruminie przed wpłynięciem 
do Warty ponownie meandruje, a brzegi są tam gęsto porośnięte roślinnością. Pierwotnie 
ujście rzeki znajdowało się w Koninie, jednak z czasem zmieniono jej bieg na tym odcinku.

Szlak kajakowy Pową wiedzie od miejscowości Lisiec Wielki (kajaki można zwodować przy 
moście) do ujścia w Ruminie. Trasa liczy ok. 16 km. Oprócz podziwiania malowniczych 
zakoli czekają na niej przeszkody w postaci powalonych przez bobry konarów drzew. 
Po prawie 3,5 km zaczynają się wody zbiornika retencyjnego o długości ok. 3 km. To 
okazja do zobaczenia konstrukcji autostrady z nietypowej perspektywy, gdyż nad Pową 
przebiega autostrada A2. Na zbiorniku jest przegroda dolinowa, więc przepłynięcie 
możliwe jest jedynie prawą stroną. Na końcu zbiornika trzeba przenieść kajaki, omijając 

zaporę wodną. Płynąc dalej w stronę Starego Miasta, pod mostem należy uważać 
na kamienie leżące w nurcie. Na końcu tej miejscowości znajduje się jaz, gdzie 

16

Fot. Andrzej ŁąckiSKALA: 1 cm – 4 km
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konieczna jest przenoska. Następnie Powa zakręca, a nad głowami kajakarzy 
tworzy się zielony tunel z  porastających brzeg olch. Kolejne przeszkody 
to powalone drzewa i trzy progi wodne. Pod mostem w  Posoce są duże 
kamienie i pojawia się silne bystrze, a 300 m dalej – próg wodny, który także 
trzeba ominąć, przenosząc kajaki lądem. Ostatnia część rzeki to już sztucznie 
zmieniony odcinek o obwałowanych brzegach, biegnący równolegle do 
Warty. W Ruminie, na tamtejszych mostkach, niezbędne są dwie przenoski. 
Wycieczkę można zakończyć przed mostkiem niedaleko remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej albo przenieść kajak przez mostek i popłynąć dalej do Warty (wysiąść 
można przy przeprawie promowej z lewej strony). 

Ze względu na różnorodny charakter rzeki, a także mijane po drodze przeszkody i budo-
wle hydrotechniczne, spływ Pową jest ciekawy. Możliwy jest jednak tylko przy wyższym 
poziomie wody. Przed wyruszeniem warto sprawdzić, czy stan wody jest wystarczająco 
wysoki.

Anna Brykalska-Domańska 
(na podstawie informacji uzyskanych od 
Urzędu Miasta w Koninie oraz zawartych 

w folderze Turystyka dla aktywnych. Wodna 
przygoda na Ziemi Konińskiej wydanym przez 

Starostwo Powiatowe w Koninie)

Miejsce do wodowania kajaków:
- Lisiec Wielki – przy moście.

Fot. Andrzej Łącki
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SAMICA STĘSZEWSKA 
WRAZ Z KANAŁEM MOSIŃSKIM

Długość szlaku kajakowego: ok. 14 km

Źródła Samicy Stęszewskiej znajdują się w okolicy Ceradza Kościelnego. Pierwotny, koń-
cowy odcinek rzeki (ok. 3 km powyżej Mosiny) wykorzystano do budowy Kanału Mosiń-
skiego. Wraz z nim wpływa ona do Warty w pobliżu Rogalinka, w obrębie Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego.

Dla turystyki wodnej Samica Stęszewska dostępna jest dopiero od wypływu z Jeziora 
Dymaczewskiego, gdyż wcześniejsza jej część przepływa przez teren Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Dlatego też po przepłynięciu tego 4-kilometrowego odcinka najlepiej 
kontynuować spływ Kanałem Mosińskim (ok. 6,5 km) i dalej Wartą do Puszczykowa 
(ok.  2  km). Szlak możliwy do spłynięcia tylko przy wyższym stanie wody, zwykle od 
stycznia do maja. Brak urządzeń piętrzących wodę czyni go szczególnie wrażliwym na 
skutki suszy.

Spływ można rozpocząć w Dymaczewie Starym (przy drodze wojewódzkiej nr 431), na łące, 
w miejscu, gdzie Samica Stęszewska wypływa z Jeziora Dymaczewskiego, a zakończyć 

na Warcie, na Przystani Wodnej Puszczykowo-Niwka. Samica Stęszewska jest rzeką 
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Kanał Mosiński, fot. Tomasz Kaczmarek, 
Kajaki2.pl

Samica Stęszewska, fot. Tomasz Kaczmarek, 
Kajaki2.pl

SKALA: 1 cm – 5 km



Samica Stęszewska, fot. Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl
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płytką. Trudno znaleźć tu miejsca głębsze niż 1 m i to nawet przy wyższym poziomie wody. 
Średnia szerokość rzeki wynosi ok. 4 m. To czyni ją stosunkowo bezpieczną nawet dla mniej 
doświadczonych kajakarzy. Poziom trudności podnoszą jednak przeszkody czekające 
podczas spływu. Należą do nich nisko zawieszone nad wodą mostki, pod którymi trzeba 
przepłynąć, chowając się w kajaku, albo przenieść kajak nad nimi. Zależy to oczywiście 
od aktualnego poziomu wody w rzece. Dodatkowo drogę przegradza kilka drzew, tzw. 
zwałek, które (podobnie jak mostki) można pokonać górą lub dołem. Pewną atrakcją jest 
przepływanie rurami stanowiącymi element konstrukcyjny dwóch mostków. Zwłaszcza 
drugą z nich, ułożoną pod niewielkim spadkiem. 

Na trasie należy uważać na instalacje elektrycznych pastuchów umieszczone w poprzek 
rzeki. Co ciekawe, pasące się na mijanych pastwiskach krowy nierzadko wykazują zaintere-
sowanie przepływającymi kajakami.

Po przepłynięciu Samicy Stęszewskiej spływ można kontynuować powstałym w XIX w. 
Kanałem Mosińskim. Początkowe proste odcinki, o szerokości trzykrotnie większej niż 
rzeka (ok. 12 m), zaczynają mocno meandrować zaraz za Mosiną. Przepływając przez 
Mosinę, można dostrzec stojący na lewym brzegu pomnik Eleganta z Mosiny, nieformalny 
symbol tego miasta. Dużą trudność, zwłaszcza mniej doświadczonym kajakarzom, sprawi 
pokonanie trzech betonowych progów wodnych. Pierwszy, najniższy, znajduje się przed 
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Samica Stęszewska, fot. Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl

Samica Stęszewska, fot. Maciej Mieszkowski



centrum Mosiny, na wysokości Stadionu Sportowego OSiR-u. Dwa kolejne, za centrum, 
są znacznie wyższe, dlatego nie zaleca się spływania z nich. Bezpieczniej będzie przenieść 
kajak, chociaż przenoskę utrudnią wysokie brzegi Kanału. Po pokonaniu przeszkód można 
odpocząć na piaszczystej plaży, położonej na wysokości ul. Obrzańskiej. 

Dalszy odcinek Kanału Mosińskiego wije się spokojnie swoim dawnym, naturalnym kory-
tem. Strome klifowe brzegi odsłaniają geologiczną przeszłość tych terenów. Zdarza się tu 
spotkać jaskrawoniebieskiego zimorodka, który spłoszony przez kajakarzy, czmycha, su-
nąc nisko nad wodą. 

Wrażenie na niejednym uczestniku spływu zrobi z pewnością nagła zmiana perspektywy, 
gdy wypływa z Kanału Mosińskiego na szeroką Wartę. Patrząc w prawą stronę, zatem 
pod prąd Warty, w oddali dostrzec można zabytkowy drewniany kościół w Rogalinku, 
położony na skarpie przy samym brzegu rzeki. Spoglądając zaś w lewo, widać most nad 
Wartą w  Rogalinku. Przepłynięcie pod nim stanowi ostatnią atrakcję spływu. Stąd już 
zaledwie parę minut do przystani w Puszczykowie, gdzie znajduje się meta.

Przepłynięcie od Jeziora Dymaczewskie-
go do ujścia Samicy Stęszewskiej do Ka-
nału Mosińskiego zajmuje ok.  3  godzin. 
Pokonanie odcinka Kanałem Mosińskim 
do Warty i dalej do przystani w  Puszczy-
kowie – kolejne 3 godziny.

Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl 
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Miejsca do wodowania kajaków:
- Dymaczewo Stare – przy drodze 
  wojewódzkiej nr 431, na łące 
  przy wypływie Samicy z Jeziora 
  Dymaczewskiego
- Mosina – plaża przy ul. Obrzańskiej.

Kanał Mosiński, fot. Tomasz Kaczmarek, Kajaki2.pl
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SKICKA STRUGA
Długość szlaku kajakowego: ok. 14 km 

Skicka Struga to nieduża rzeka płynąca w północnej części województwa wielkopolskie-
go, w powiecie złotowskim. Różne źródła podają często sprzeczne ze sobą informacje na 
temat przebiegu i nazewnictwa związanego z tą rzeką. Oficjalnie przyjmuje się, że ma 
ona początek w okolicach miejscowości Głomsk w gminie Zakrzewo, skąd skanalizowa-
nym korytem zasila wody jeziora Borówno. W miejscowości Kujan przepływa do poło-
żonego obok jeziora Kujan Mały i kierując się na południe, omija miejscowość Skic, od 
której bierze swoją nazwę. Następnie wpływa do jeziora Ostrowite, skąd aż do ujścia do 
Głomi przyjmuje nazwę Kocunia. Całkowita długość rzeki, wraz z Kocunią, wynosi nieco 
ponad 42 km, przy czym długość właściwej Skickiej Strugi od źródeł do wypływu na je-
zioro Ostrowite to niecałe 21 km.

Do spływu kajakiem nadaje się odcinek liczący ok. 14 km, który rozpoczyna się w północ-
nym krańcu jeziora Borówno. Stąd dopłynąć można do oficjalnego końca Skickiej Strugi, 
by dalej kontynuować podróż Kocunią. Spore utrudnienie stanowi wypływ z jeziora 
Borówno. W południowym jego krańcu znajduje się kilkumetrowe spiętrzenie, utrzymu-
jące poziom wód w zbiorniku. Należy tu wykonać dość długą przenoskę przez prywatne 
podwórka oraz ruchliwą drogę nr 189 i – w zależności od poziomu wody – rozpocząć 
spływ tuż za urządzeniami piętrzącymi albo dopiero na jeziorze Kujan Mały. Poniżej 
jeziora rozpoczyna się najładniejszy odcinek rzeki. Dolina jest tu szeroka, zabagniona, 
dzika, a z wody wystają kikuty suchych drzew. Co jakiś czas powolny nurt przegradzają 
powalone drzewa, przez co odcinek z powodzeniem można nazwać zwałkowym. Sporą 
atrakcją na tym etapie jest ceglany przepust pod nieczynną linią kolejową. W jego 
wyższej części bobry zbudowały tamę, piętrząc wodę na tyle, że do przepustu wpływa 

się z impetem, pokonując metrowej wysokości prożek. Przez kilka kilometrów charakter 
rzeki pozostaje niezmienny. Płynie się z dala od odgłosów cywilizacji, można więc 

do woli wsłuchiwać się w otaczającą przyrodę i podziwiać malownicze kępy turzyc. 
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SKALA: 1 cm – 4,5 km



Całkowicie inną staje się rzeka poniżej mo-
stu w Skicu, gdzie widać wyraźnie ingeren-
cję człowieka. Wypływając z lasu na otwartą 
przestrzeń, koryto zwęża się i przyjmuje po-
stać uregulowanego rowu melioracyjnego. 
Nurt porastają trzciny, co znacząco utrud-
nia wiosłowanie. Szczególnie gęstych trzci-
nowisk należy spodziewać się poniżej jezio-
ra Ostrowite, gdzie Skicka Struga przepływa 
z powiatu złotowskiego do pilskiego (daw-
na granica państwowa). 

Dogodnymi miejscami dostępu do rzeki są 
miejscowości Kujan oraz Skic, gdzie można 
dojechać samochodem i zwodować kajaki 
w pobliżu mostów. Nie licząc odcinków je-
ziornych, spływ Skicką Strugą wskazany jest 
dla polietylenowych kajaków jednoosobo-
wych. Odcinek poniżej Kujana jest dosyć 

płytki i obfituje w powalone drzewa, pokonanie których większymi kajakami może być 
utrudnione. Skanalizowany odcinek poniżej Skica jest dla odmiany mocno zarośnięty 
trzcinami, co także nie ułatwia spływu większym sprzętem. Najlepszą porą roku na po-
znawanie Skickiej Strugi od strony wody jest wczesna wiosna. Wyższy poziom wody oraz 
okres poprzedzający wzmożoną wegetację roślin wodnych z pewnością ułatwią spływ.

Maciej Mieszkowski 
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Miejsca do wodowania kajaków:
- Kujan – przy moście
- Skic – przy moście.

Fot. Maciej Mieszkowski

Fot. Maciej Mieszkowski
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STOŁUNIA
Długość szlaku kajakowego: ok. 14 km

Stołunia to trzeci pod względem wielkości dopływ Łobżonki. Ma ok. 29 km długości. 
Podobnie jak Łobżonka, bierze początek w okolicach Starego Gronowa w województwie 
pomorskim. W pobliżu wsi Lipka, już w województwie wielkopolskim, zasila ją niewielki, 
prawostronny dopływ – Smolnica. Na trasie znajduje się kilka spiętrzeń. Rzeka nadaje się do 
spływu przy wysokim stanie wody, a więc w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. 
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SKALA: 1 cm – 4 km

Fot. Marta Konek
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Spływ można zacząć w Lipce, przy ul. Sępoleńskiej. Aż do Stołuńska rzeka płynie przez 
tereny leśne. Ten odcinek spodoba się szczególnie miłośnikom kajakarstwa zwałkowego, 
gdyż na trasie czekają mielizny, spiętrzenia, powalone pnie drzew i tamy bobrów. I tak 
niemal przez 12 km!

Jest to zarazem najciekawszy pod względem przyrodniczym fragment Stołuni. Rzeka do-
starcza mnóstwa okazji do obserwowania natury – na porządku dziennym są spotkania 
z bobrami i zimorodkami. Podczas spływu można również napotkać innych mieszkańców 
lasu, m.in. borsuki, jelenie, żurawie, bociany czarne, a nawet bieliki. Równie bogaty jest 
świat roślin. Aby go podziwiać, warto zrobić sobie przystanek przy wczesnośredniowiecz-
nym grodzisku w okolicach Małego Buczka. Położone na porośniętej bukami skarpie po-
zostałości dawnego grodu z trzech stron otulone są korytem Stołuni. 

Spływ można zakończyć przy sporym akwenie wodnym znajdującym się przed spiętrze-
niem w Stołuńsku (część wsi Osowo w powiecie złotowskim). Chętni mogą jednak płynąć 
dalej. Od Stołuńska rzeka jest bardziej łaskawa, płynie w większości przez pola i łąki. Przed 
Werskiem wpływa do Łobżonki. Po ok. 2 km podróży Łobżonką jest kolejne dogodne 
miejsce na zakończenie spływu, a mianowicie Werski Most. 

Stołunia to rzeka dla zaprawionych 
w kajakarstwie zwałkowym. Wyma-
gająca i pełna niespodzianek, ale 
niezwykle malownicza i atrakcyjna 
przyrodniczo. 

Marta Konek 

Miejsce do wodowania kajaków:
- Lipka – przy moście na ul. Sępoleńskiej.

Fot. Marta Konek



10 przygód w Wielkopolsce
Wielkopolska oferuje wiele atrakcji. Wielbiciele adrenaliny nie będą się tu nudzić, 
niezależnie od tego, czy wybiorą rozrywkę w wodzie czy na lądzie.
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POD WODĄ 
W Wielkopolsce można świetnie się bawić nie tylko na 
wodzie, ale i pod jej powierzchnią. Na podwodne przygody 
polecamy tor nurkowy w Jeziorze Budzisławskim, gdzie 
można zobaczyć zatopiony posąg Matki Boskiej, szalupę czy 
fortepian. Ciekawych przeżyć dostarczy też NURKOWANIE 
w Jeziorze Powidzkim, jednym z najgłębszych w regionie. 
Natomiast w jeziorze Płotki w okolicach Piły pod wodą na 
śmiałków czekają… dinozaury.  

1



RÓWNOWAGA 
NA WODZIE 
Dość nową formą aktyw-
ności jest SUP (STAND 
UP PADDLE). Ten zysku-
jący coraz większą popu-
larność sport polega na
pływaniu, stojąc na spe-
cjalnej desce i odpychając
się wiosłem. Można go 
uprawiać na wielu wiel-
kopolskich jeziorach. Po-
czątkującym polecamy jeziora konińskie, których woda, wykorzystywana do 
chłodzenia okolicznej elektrowni, jest dużo cieplejsza niż w innych akwenach.
W razie utraty równowagi pierwsze upadki nie będą więc aż tak straszne.

Fot. Anita Boon
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Fot. archiwum Wake Park Kórnik

ŚLIZGIEM PO POWIERZCHNI 
Również miłośnicy WAKEBOARDINGU, czyli 
ślizgania się po powierzchni wody na specjal-
nej desce, znajdą tu coś dla siebie. W Wielko-
polsce, krainie wielu jezior, jest coraz więcej 
wakeparków, jak chociażby na poznańskiej 
Malcie, w Kórniku, Pobiedziskach, Sierakowie, 
Owińskach, Margoninie czy Skorzęcinie.

2



PODRÓŻE NA RÓŻNE SPOSOBY 
Główna idea PACKRAFTINGU i BIKERAFTINGU 
sprowadza się do łączenia trekkingu czy jazdy na 
rowerze ze spływem. Ponton jest lekki i z łatwo-
ścią zmieści się do plecaka lub rowerowej sakwy,
a duża wyporność pozwoli przetransportować 
nim rower. Idealny sposób, by odkrywać Wiel-
kopolskę i z wody, i z lądu.

W KORONACH 
DRZEW 

Spacer po PARKU LI-
NOWYM daje mnóstwo 

frajdy i  adrenaliny. Taki 
spacer uczy ponadto sku-

pienia i  odpowiedzialno-
ści za każdy krok. Cieka-

we parki linowe znajdują 
się m.in. w Poznaniu, Obor-

nikach, Wieleniu Zaobrzań-
skim, Kobylnicy. Warto od-

wiedzić także park linowy
o historycznej tematyce w Mu-

rowanej Goślinie; jedną z na-
drzewnych przeszkód jest tam 

wóz drabiniasty.

Fot. Daniel Tokarz, Packraft.pl

4

Fot. archiwum Cascader Parku w Kobylnicy

5
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W GÓRĘ O WŁASNYCH SIŁACH 
Wspinaczka to kolejny sposób na dostarczenie sobie dawki adrenaliny. Jedna z najciekaw-
szych ŚCIAN WSPINACZKOWYCH w Polsce znajduje się w Kościanie, wewnątrz zabytko-
wej Wieży Ciśnień. Można się tam wspiąć aż na wysokość 18 m. 

Kościan, ścianka wspinaczkowa, fot. Kamil Czaja
6
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W LEŚNEJ GŁUSZY 
Miłośnicy BUSHCRAFTU i wy-
poczynku w leśnej dziczy, bez 
współczesnych wygód, za to 
testując własne umiejętności, 
mogą w Wielkopolsce rozwi-
jać swoją pasję. Dokładna inte-
raktywna mapa obszarów, na 
których legalnie można zano-
cować w lesie, znajduje się na 
stronie www.lasy.gov.pl w za-
kładce Turystyka – program 
„Zanocuj w lesie”.

Fot. Forestowo.pl
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TERENOWE SKARBY 
Zabawa w GEOCACHING i QUESTY to 

świetny sposób na spędzenie wolnego czasu 
i poznanie regionu. Geocaching przypomina trochę 

szukanie skarbów. Mając do dyspozycji dane lokaliza-
cyjne i rozmaite podpowiedzi, szuka się skrytki. Według 

portalu geocaching.pl, w Wielkopolsce znajduje się po-
nad 4500 takich skrytek. Quest natomiast to gra terenowa 
polegająca na przejściu nieoznakowanym szlakiem, korzy-
stając z wierszowanych wskazówek, rozwiązując zadania 
i przy okazji odkrywając okolice. W Wielkopolsce mamy 

ponad 80 tras questowych. Wybór interesującej te-
matyki jest więc ogromny, a ulotkę z tekstem gry 

można samodzielnie wydrukować ze strony 
www.regionwielkopolska.pl/questy.

8

Fot. Powiat Poznański



W CIEMNOŚCI NA WODZIE
Niezapomnianych emocji dostarczą z pewno-
ścią NOCNE SPŁYWY KAJAKOWE. Po zmierz-
chu nawet prosty szlak okazuje się trudniejszy,
a każdy ruch wiosła trzeba przemyśleć. Kiedy 
świat zasypia, rzeka i las budzą się do życia, 
a  mnogość dźwięków pobudza wyobraźnię. 
W Wielkopolsce nocą można spłynąć np. Pro-
sną lub Głomią. Nocne spływy mogą być jed-
nak niebezpieczne, dlatego należy korzystać 
tylko z usług sprawdzonych organizatorów. 

Nocny spływ na Głomi, 
fot. Bajokajaki.pl

BIEGAJ I MYŚL
Ciekawą formą aktywności fizycz-
nej na świeżym powietrzu, łączą-
cą wysiłek fizyczny i umysłowy, są 
BIEGI NA ORIENTACJĘ. Podczas 
takiego biegu pokonuje się przy-
gotowaną wcześniej trasę w moż-
liwie najkrótszym czasie, korzystając
z  kompasu i mapy. Trasę wyzna-
czają specjalne punkty kontrolne. 
W  Wielkopolsce jest wiele miejsc, 
gdzie można ćwiczyć swoje umiejęt-
ności czy brać udział w zawodach.

Fot. archiwum KS Hades Poznań
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