
Szlaki  kajakowe 
w Wielkopolsce
Informator dla początkujących



Szlaki kajakowe w wielkopolSce Skala: 1 cm – 18,5 km



weekend czy urlop w kajaku to doskonała okazja na relaks w otoczeniu 
przyrody, aktywny wypoczynek lub po prostu miło spędzony czas wśród ro-
dziny i znajomych. z perspektywy kajaka można też podziwiać różnorodność 
przyrodniczą i kulturową regionu. wielkopolska ma świetne warunki do 
uprawiania kajakarstwa. każdy znajdzie coś dla siebie – rzeki o różnym 
stopniu trudności czy przepiękne jeziora. Można wybrać się na spływy jedno- 
i kilkudniowe. Szlaki kajakowe w wielkopolsce idealnie nadają się na pływanie 
rodzinnie i dla osób początkujących, gdyż większość rzek ma dość spokojny 
nurt, a dojazd jest wygodny. 

w przewodniku zamieszczono wskazówki dla początkujących i opisano 14 szla-
ków, na których przygodę z kajakarstwem może zacząć każdy. organizację 
spływu ułatwi również wykaz wypożyczalni w regionie.
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walory turystyczne wielkopolski
wielkopolska to gwarancja dobrej turystycznej przygody. znajdziecie tu rozległe bory 
sosnowe z puszczą Notecką na czele, jednym z największych kompleksów leśnych 
w  polsce, odpoczniecie nad jednym z ponad 1000 jezior pojezierza wielkopolskiego 
lub pokonacie prawie 700 km wielkiej pętli wielkopolski, najdłuższego znakowanego 
szlaku wodnego w polsce. liczne parki krajobrazowe oraz wielkopolski park Narodowy 
zapewniają możliwość zapoznania się z bogactwem fauny i flory tego regionu. Szlaki 
rowerowe, piesze, konne czy kajakowe, których nie brakuje, pozwalają w  aktywny 
sposób odkrywać różnorodność wielkopolskiego krajobrazu. 

wielkopolska to również historia. jest tu wiele muzeów i stanowisk archeologicznych 
badających czasy pierwszych piastów. Na tych ziemiach rodziła się polska państwowość.

Szukacie przygody? witajcie, dobrze trafiliście!

Top 10 wielkopolSki:

Poznań – Stolica regionu, mia-
sto z bogatą historią sięgającą 
początków państwa polskiego. 
poznań oferuje liczne zabytki, 
muzea i galerie oraz obszerne
tereny zielone i rekreacyjne. 
jest również miastem targo-
wym (Międzynarodowe Targi 
poznańskie) i studenckim.

poznańskie koziołki, fot. wojciech Mania
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Rezerwat archeologiczny w kaliszu-
-zawodziu, fot. Dariusz Bednarek

Szlak Piastowski – Łączy grodziska, obiek-
ty sakralne oraz miejsca bitew, kluczowe 
dla dynastii piastowskiej. jest to trasa tu-
rystyczna głównie samochodowa i autoka-
rowa. Na Szlaku leżą m. in. kalisz, poznań, 
Gniezno, ostrów lednicki, Gród w  pobie-
dziskach, Gród w Grzybowie. 
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parowozownia wolsztyn, fot. Sebastian Łuczywo

Zabytkowa kolej – parowozownia wolsz-
tyn to prawdziwa kolejowa perełka. po-
dziwiać można tam zbiór parowozów, kil-
ka z nich jest w pełni sprawnych! ponadto 
to  jedyne miejsce na świecie, gdzie wciąż 
odbywają się rozkładowe jazdy pociągiem 
na parę.  ciekawe są również działające na-
dal kolejki wąskotorowe, m.in. w  Środzie 
wielkopolskiej i Gnieźnie. osobom chcą-
cym spróbować własnych sił w kierowaniu 
drezyną polecamy również Mosińską kolej 
Drezynową.

wielkopolski park Narodowy, fot. jacek cieślewicz

Dawne wiatraki – wielkopolska była 
niegdyś potęgą wiatraczną, stało ich 
tu prawie 18 tysięcy! Do dnia dzisiej-
szego w dobrym stanie zachowało się 
zaledwie 50 sztuk. Można je zobaczyć 
m.in. na wielkopolskim Szlaku wia-
tracznym przebiegającym w okolicach 
leszna.

Wielkopolski Park Narodowy i parki kra-
jobrazowe – wpN odwiedza rocznie ponad 
milion turystów. park, usytuowany blisko 
stolicy regionu, oferuje kilkanaście obsza-
rów ochrony flory i fauny, centrum eduka-
cji przyrodniczej, malowniczy pagórkowa-
ty krajobraz z licznymi jeziorami oraz wie-
le zabytków. Na jego terenie wyznaczono 
kilkaset kilometrów szlaków pieszych, ro-
werowych i konnych. w wielkopolsce znaj-
duje się również 14 parków krajobrazo-
wych chroniących i popularyzujących rośli-
ny i  zwierzęta oraz unikalny krajobraz, po-
wstały w trakcie zlodowacenia bałtyckiego.

wiatraki w osiecznej, fot. jakub Rybicki
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kaczka po wielkopolsku, 
fot. piotr piosik

Dziedzictwo kulinarne – kulinar-
ne bogactwo wielkopolski to mie-
szanina różnych kuchni, głównie 
niemieckiej i polskiej. jest ono 
wynikiem wielowiekowej historii 
regionu oraz jego przygranicznej 
lokalizacji. Bardzo popularne są tu 
dania z ziemniaków, mięsa czy ka-
pusty, choć wielkopolanie uwiel-
biają też słodkości, szczególnie 
drożdżówki i słynne na cały kraj 
rogale świętomarcińskie. wiele lo-
kalnych podmiotów oferujących 
tradycyjną wielkopolską kuchnię
zrzeszonych jest w „Sieci Dzie-
dzictwa kulinarnego wielkopol-
ska”. warto sprawdzić, co pyszne-
go mają do zaoferowania.

kościół w Domachowie, fot. Dariusz Bednarek

Architektura drewniana
oraz skanseny – w wiel-
kopolsce jest wiele zabyt-
ków architektury drew-
nianej, takich jak pałac Myśliwski książąt Radziwiłłów w antoninie, a także 
skansenów, jak ten w Dziekanowicach, odtwarzających i pielęgnujących miej-
sca związane z historią i kulturą regionu. warto też wspomnieć, że w wielko-
polskim Domachowie znajduje się najstarszy w polsce drewniany kościół.
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Bazylika w licheniu, 
fot. Maciej Maciejewski

Miejsca pielgrzymkowe – wielkopol-
ska to również miejsca kultu religijne-
go z bazyliką w licheniu, największym 
kościołem w  polsce, czy polami led-
nickimi, na których odbywają się co-
roczne modlitewne spotkania młodzie-
ży katolickiej z kraju i zagranicy. Na te-
renie wielkopolski znajduje się kilka-
dziesiąt sanktuariów. Najbardziej znane 
z  nich jest sanktuarium św. wojciecha 
w Gnieźnie, do którego pielgrzymowa-
no już 1000 lat temu.

7
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zamek w Gołuchowie, fot. Ryszard Szymański

Zamki i pałace – Na terenie wielkopolski warto odwiedzić również
zamki i pałace. Niektóre z nich zamieniono na muzea lub hotele. in-
teresujące zamki znajdują się w  poznaniu, Gołuchowie, kórniku, 

kole czy Rydzynie. warto wspomnieć, że zamek cesar-
ski w poznaniu powstał dopiero na początku XX w. 

jako rezydencja cesarza wilhelma ii. pałace sta-
nowiły siedziby znamienitych rodów szla-

checkich. Na pewno warto odwiedzić Ro-
galin, Dobrzycę oraz Śmiełów.

Nowoczesne, interaktywne muzea – wiel-
kopolska może pochwalić się również no-

woczesnym podejściem do poszerzania wie-
dzy o swoich losach. Brama poznania prowadzi 

zwiedzających przez początki oraz dalsze burzliwe 
dzieje poznania, piastów i polski. w poznańskim centrum Szy-

frów enigma można poczuć się jak kryptolog. Natomiast Spichlerz pol-
skiego Rocka w jarocinie powinien odwiedzić każdy fan muzyki roc-
kowej.

Spichlerz polskiego Rocka w jarocinie
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oRGaNizacja

kajak pojawia się w historii wielu rejonów i kultur świata. współczesne kajaki najbardziej 
przypominają konstrukcje budowane przez ludy północy. inuici używali tego typu 
łodzi do morskich polowań, co umożliwiało im przetrwanie w wymagającym klimacie 
okołobiegunowym. obecnie kajaki przeważnie służą celom sportowym, turystycznym 
i rekreacyjnym. w tym opracowaniu przybliżymy dwa ostatnie z wymienionych celów. 
zapraszamy na wodną podróż przez jeziora i rzeki wielkopolski.

od czego zacząć przygodę z kajakarstwem? Najlepiej od samego kajaka. To podłużna 
łódź z zamkniętym lub otwartym kokpitem, mogącym – w zależności od wielkości 
i rodzaju – pomieścić jednego, dwóch lub trzech kajakarzy. Rodzajów kajaków jest tyle, 
co ich zastosowań. a więc są kajaki sztywne, składane i dmuchane, morskie, turystyczne, 
rekreacyjne, slalomowe, górskie, kajaki do surfowania na falach, a nawet takie, które 
służą tylko i wyłącznie do wykonywania efektownych ewolucji (trików) na wzburzonych 
górskich rzekach. Najbardziej uniwersalne i najpopularniejsze są kajaki przeznaczone do 
turystyki i rekreacyjnego spędzania czasu. 

jeśli dopiero zaczynamy przygodę z kajakarstwem lub wracamy do niej po latach i pra-
gniemy swoją dawną pasją zarazić młodsze pokolenie lub przyjaciół, poszukajmy kajaka 
turystycznego. zapewnia dużą stabilność i łatwość w manewrowaniu, pozwala na stop-
niowe opanowywanie technik wioślarskich oraz sprawne pokonywanie nawet większych 

Kajakarza



dystansów. poza tym jest wygodny i na 
tyle obszerny, że można spakować do 
niego dużo ekwipunku, nawet na kil-
kudniowy spływ. kajaki turystyczne są 
też przystępne cenowo, choć na począ-
tek lepiej wypożyczyć sprzęt na kilka 
godzin czy dni. w wielkopolsce to nie 
problem, bo wypożyczalni sprzętu wo-
dnego jest wiele.

Mamy już kajak, konieczne jest jeszcze 
wiosło. oferta rynku w tym segmencie 
również jest bogata. Do swobodnego 

napędzania i sterowania kajakiem wystarczy wiosło turystyczne, najlepiej z aluminiowym 
trzonkiem i o piórach wykonanych z tworzywa sztucznego. jeśli zależy nam na niskiej 
wadze wiosła, a co za tym idzie, łatwiejszym i mniej męczącym wiosłowaniu, wybierzmy 
wiosło z włókna szklanego lub carbonu, czyli włókna węglowego.

Decydując się spędzanie wolnego czasu w kajaku, musimy mieć też kamizelkę asekura-
cyjną, obuwie przeznaczone do użytku w wodzie, kapelusz lub czapkę, okulary przeciw-
słoneczne, zapas wody do picia, prowiant… No i przyda się dobry humor oraz chęć prze-
życia przygody!

jeśli wyruszamy na kilkudniowy spływ, poza wyposażeniem samego kajaka potrzebny 
będzie ekwipunek na biwak. za tymczasowy i mobilny dom może posłużyć nam namiot. 
powinien on zapewniać odpowiednio dużo przestrzeni na wygodny sen oraz miejsce 
na bagaże. wielkość namiotu zależna jest od tego, czy podróżujemy sami, czy jako para, 
a może jest to spływ rodzinny. warto zaopatrzyć się w namiot o konstrukcji samonośnej, 
co ułatwi znalezienie dogodnego miejsca na rozbicie biwaku. wybierając namiot, te kry-
teria powinny być najistotniejsze, nie zaś jego waga i wielkość po spakowaniu. kajak jest 
bowiem pojemny, a oszczędności wagowe i przestrzenne poczynić można w innych ele-
mentach ekwipunku. Spać można na karimacie lub materacu dmuchanym, a za pierzy-
nę posłuży śpiwór dobrany do temperatury, jakiej możemy się spodziewać podczas wy-
prawy. wyposażenie biwakowe uzupełnią zestaw naczyń turystycznych, sztućce, kuchen-
ka gazowa i – jeśli starczy miejsca w łodzi – krzesła. Nic nie podnosi tak morale, jak moż-
liwość wygodnego odpoczynku po zakończonym etapie. obecnie w handlu znajdziemy 
lekkie krzesła turystyczne, kompaktowe po złożeniu.

Turystyka kajakowa wymaga dobrego przygotowania logistycznego. Należy zawczasu 
rozważyć i zaplanować, w jaki sposób przetransportujemy kajak, czy chociażby jak wróci-
my na miejsce startu po zakończeniu spływu. Rozwiązań jest kilka. pierwsze i najprostsze 
to takie zaplanowanie trasy, by płynąć po pętli, gdzie start i meta są w tym samym miej-
scu. w przypadku wyprawy kajakowej na jezioro tak pewnie będzie. Gdy wybieramy się 
na spływ większą grupą, część aut można zostawić na mecie, tak by po zakończeniu przy-
wieźć nimi kajaki i kajakarzy na miejsce startu. jeśli korzystamy ze zorganizowanych spły-
wów lub wypożyczalni kajaków, transport zapewnia organizator. w przypadku samot-
nego kajakowania rozwiązaniem może być pozostawienie przed rozpoczęciem spły-
wu roweru w miejscu mety, by wrócić nim po samochód.  7
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BezpieczeńSTwo

Turystyka lub rekreacja kajakowa to doskonały sposób na poznanie z bliska piękna przy-
rody, relaks i odpoczynek, jednak trzeba pamiętać również o zasadach bezpieczeństwa. 
Gdy wybieramy się na wodę, musimy mieć świadomość potencjalnych niebezpieczeństw 
i należycie się do nich przygotować.

pierwszym elementem znacząco podnoszącym bezpieczeństwo kajakarza jest właściwa 
ocena posiadanych umiejętności i odpowiedni dobór akwenu, po którym chcemy pły-
wać. jeśli zaczynamy przygodę z kajakarstwem, za swój cel na wyprawę wybierzmy 
jezioro. Na nim można opanować podstawowe umiejętności pływania kajakiem i  klu-
czowe manewry, a także nauczyć się pokonywać fale, które przy mocniejszym wietrze 
pojawiają się na jeziorze i są potencjalnym zagrożeniem. przekonamy się też, jaką mamy 
formę fizyczną. Na płytkiej wodzie warto poćwiczyć umiejętności ratunkowe w trudnych 
sytuacjach, takie jak wydostanie się z kajaka po wywrotce i powrót do niego. powinni-
śmy je zdobywać i ćwiczyć pod okiem doświadczonego, wykwalifikowanego kajakarza. 
Dopiero po kilku takich przygodach na jeziorze możemy myśleć o czymś bardziej 
wymagającym, na przykład o spływie którąś z wielkopolskich rzek.

Była już mowa o tym, że najstabilniejsze i najbezpieczniejsze są kajaki turystyczne i re-
kreacyjne. kolejnym fundamentalnym elementem ekwipunku kajakarza jest kamizelka 
asekuracyjna. Ma ona pomóc w utrzymaniu się na wodzie i dotarciu do brzegu lub po-
wrocie na kajak w sytuacji, gdy znajdziemy się w wodzie. Słowo „pomóc” jest tu kluczowe, 
ponieważ tego rodzaju kamizelki ułatwiają jedynie utrzymanie się na powierzchni wody, 
nie są niezatapialne i wymagają umiejętności pływackich. kamizelkę asekuracyjną należy 
dobrać odpowiednio do wagi i gabarytów kajakarza.
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Fot. archiwum VeGa Studio adv.

obuwie to często pomijana, ale ważna rzecz wpływająca na poprawę naszego bezpie-
czeństwa. znakomita większość urazów w kajakarstwie powstaje w trakcie wsiadania 
i wysiadania z kajaka oraz w czasie jego przenoszenia po lądzie. Dobre, wygodne buty do 
wody z podeszwą zapewniającą przyczepność do gruntu, kamieni, skał czy zanurzonych 
gałęzi, wydatnie obniżą ryzyko odniesienia kontuzji.

pamiętajmy również o okularach przeciwsłonecznych. Na wodzie na nasze oczy działa 
nie tylko światło padające z góry, ale i to odbite od wody. przyda się także nakrycie głowy 
(czapka lub kapelusz), które pozwoli uniknąć udaru słonecznego i ułatwi obserwację 
przestrzeni wokół kajaka.

w naszym kajakowym zestawie nie może zabraknąć apteczki, zapasu wody oraz jedzenia. 
Trzeba o tym pamiętać, planując nawet krótki wypad na wodę. Będziemy wtedy przygo-
towani na ewentualną zmianę pogody, pojawienie się silnego wiatru czy inne nieplano-
wane sytuacje, które przedłużą nasz pobyt w kajaku. zabierzmy też krem z filtrem UV, aby 
chronić skórę przed słońcem.

przed wejściem do kajaka zastanówmy się również, jak zabezpieczyć przed wodą nasz 
ekwipunek. Można skorzystać z wodoszczelnych plecaków lub specjalnych pojemników 
do przechowywania najcenniejszych rzeczy. Telefon i dokumenty warto schować do 
wodoodpornego etui. ciekawym rozwiązaniem są również pływające breloczki, które 
można przyczepić do kluczy lub telefonu, aby nawet w razie wpadnięcia do wody 
pozostały na powierzchni.

Bezpieczeństwo na wodzie to także znajomość naszej lokalizacji oraz postępów w  re-
alizacji zaplanowanej trasy. warto mieć ze sobą przewodnik kajakowy po danym akwenie 
lub rzece, mapę topograficzną lub aplikację do nawigacji. pamiętajmy, by ruszać z w pełni 
naładowanym telefonem komórkowym! zadbajmy o to, żeby nasi znajomi lub ktoś 
z rodziny, kto nie płynie z nami, wiedzieli, jaki mamy cel na dany dzień i ile czasu na dany 
etap zaplanowaliśmy. jeśli płyniemy w większej grupie, ustalmy zasady komunikacji 
i postępowania w razie zgubienia się lub jakiegoś zagrożenia. 
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Fot. Marek jankowski

z DzieckieM w kajakU

Gdy planujemy spływ z  dzieckiem (lub z dziećmi), musimy zapewnić mu (im) 
bezpieczeństwo. w tym celu zastosujmy rozwiązania omówione na poprzednich 
stronach. Dzieci powinny również siedzieć przed dorosłą osobą w kajaku oraz mieć 
kapok dostosowany do swoich rozmiarów. Są również specjalne kapoki z kołnierzem 
zabezpieczającym przed zanurzeniem głowy dla bardzo małych dzieci. Starajmy się 
wprowadzać pociechy w kajakarską przygodę powoli, bez nacisku, tak, by czas spędzony 
na wodzie rzeczywiście był dla nich przygodą. Niech odkrywają kajakarski świat krok 
po kroku, niech czują niedosyt i chęć przeżycia kolejnych przygód. zróbmy tak, by nie 
mogły się doczekać następnego wypadu na wodę. My, dorośli, również cieszmy się tą 
wspólną drogą, odkrywaniem otaczającej nas przyrody z poziomu kajaka. Na początek 
wybierzmy jezioro, stabilną i bezpieczną platformę w postaci kajaka turystycznego lub 
rekreacyjnego. zaplanujmy trasę tak, by móc zatrzymać się za potrzebą albo skrócić nasz 
pobyt na wodzie, gdy dziecko się znudzi lub wystraszy, zgodnie z  zasadą „nic na siłę”. 
przygotujmy też odpowiednią ilość wody i przekąsek. Na kilka chwil powierzmy dziecku 
rolę kapitana naszego okrętu. Niech samo decyduje, dokąd płyniemy. poczuje się wtedy 
niesamowicie!

jeśli zabieramy pociechy na kilkudniowy spływ z biwakowaniem, powierzmy im jakieś 
stałe zadanie. wystarczą proste czynności, za które będą odpowiedzialne, chociażby ze-
branie patyków na ognisko, przygotowanie paleniska, rozłożenie śpiworów, zawieszenie 
worka na śmieci… cokolwiek, co da im cel do realizacji oraz poczucie, że są ważnymi 
członkami grupy. 

energia, energia, nieskończone pokłady energii… Skąd te małe istoty je biorą? Na to 
pytanie pewnie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, ale wyzwania, jakie stoją przed 
rodzicem, są faktem i jakoś musimy sobie poradzić. Doskonałym pomysłem są gry 
terenowe. zaplanujmy wcześniej, w co możemy zagrać z dzieciakami w kajaku lub już na 
lądzie, w naszym obozie.

i na koniec rzecz najważniejsza 
– opowieści przy ognisku. Nie 
muszą wcale być straszne. opo-
wiadajmy o naszych wcześniej-
szych przygodach, o  miejscach, 
w których byliśmy, o  trudno-
ściach, jakie napotkaliśmy i  jak 
sobie z nimi poradziliśmy. wy-
obraźnia dzieci podkoloryzu-
je i upiększy te historie. jeśli tak 
się stanie, a stanie się na pewno, 
to, Drodzy Rodzice, gratulacje!  
ROBOTA DOBRZE WYKONANA!
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pojezierze wielkopolskie to rozległy ma-
kroregion geograficzny w środkowo-za-
chodniej polsce. obejmuje północną część 
wielkopolski oraz ziemie na wschód i za-
chód od niej. jest jednym z  najpiękniej-
szych pojezierzy w polsce, zachwyca róż-
norodnością krajobrazu, bogatą fauną i flo-
rą. Na jego obszarze dominują ekosystemy 
wodne i  charakterystyczne dla nich zbio-
rowiska roślin, tereny bagienne, szuwa-
ry, torfowiska, wilgotne łąki. Środowiska 
te są domem dla wielu ptaków, m.in. cza-
pli, żurawi, kormoranów, bocianów. Moż-
na tu spotkać największego ptaka drapież-
nego w naszym kraju, bielika. Tereny przy-
ległe do zbiorników wodnych zamieszkują 
lisy, jelenie, dziki, sarny i w coraz większej 
liczbie wilki. pojezierze wielkopolskie, jak 
sama nazwa wskazuje, to jednak głównie 
jeziora. jest ich tutaj ponad 1000! Nie ma 
więc problemu ze znalezieniem miejsca, 
gdzie można spuścić kajak na wodę. 

Dla turysty-kajakarza najciekawsze są ob-
szary pojezierza poznańskiego, Gnieźnień-
skiego i chodzieskiego.  

pojezierze poznańskie oferuje unikatowe 
krajobrazy polodowcowe z licznymi jezio-
rami rynnowymi, pagórkami morenowy-
mi i obszernymi kompleksami leśnymi, po-
łożonymi na terenie Sierakowskiego par-
ku krajobrazowego, pszczewskiego par-
ku krajobrazowego oraz wielkopolskiego 
parku Narodowego. jednak, Drogi kajaka-
rzu, w tym ostatnim należy uzyskać zgo-
dę dyrektora parku na zwodowanie kajaka! 

warto o tym pamiętać, bo mandaty są cał-
kiem spore.

Na pojezierzu Gnieźnieńskim, leżącym 
w  północno-wschodniej wielkopolsce, 
znajduje się największe jezioro pojezierza 
wielkopolskiego – Gopło. Nad tym rynno-
wym jeziorem o powierzchni 21,80  km2, 
choć już na terenie sąsiedniego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, leży 
kruszwica ze słynną Mysią wieżą, znaną 
z legendy o królu popielu. 

północną część pojezierza wielkopolskie-
go stanowi pojezierze chodzieskie ze zróż-
nicowanym, pagórkowatym obszarem wy-
soczyzny morenowej. Są tutaj liczne nie-
wielkie jeziora położone pomiędzy doli-
nami Noteci i wełny. Rzeka wełna to ciek 
wodny wart zapamiętania i wpisania do 
kalendarza kajakowych wypraw. Na pra-
wie całej jej długości wyznaczono ciekawy 
szlak kajakowy, na niektórych odcinkach 
wymagający i podnoszący adrenalinę. 

Na pojezierzu wielkopolskim, z ponad ty-
siącem jezior, jest więc co poznawać i co 
odkrywać. pamiętajmy, że jeziora to do-
skonała platforma do rozpoczęcia przy-
gody z kajakarstwem (lub powrót do niej), 
zanim zdecydujemy się na spływ rzeką. Na 
jeziorze najłatwiej i najbezpieczniej wpro-
wadzić w tę pasję dzieci i  osoby, które 
wcześniej nie miały styczności z kajakiem. 
wyjątkowe piękno tego pojezierza, różno-
rodność ekosystemów, bogactwo fau-
ny i flory, zapewnią moc wrażeń!

wielkopolskie pojezierza
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wielka pętla wielkopolski

wiemy już, jaki typ kajaka wybrać, co zabrać ze sobą, jak zadbać o bezpieczeństwo, co 
zrobić, by zachęcić dzieci do kajakarskiej aktywności. Rozwinęliśmy też na jeziorach 
swoje umiejętności i podszlifowaliśmy formę. Mamy więc wszelkie podstawy, by miło 
spędzić czas na wodzie, a potem noc w terenie. Może pora pomyśleć o wodzie płynącej? 
jakaś łatwa i ciekawa rzeka? a może nawet najdłuższy znakowany szlak turystyki wodnej 
w polsce?

Doskonałym pomysłem na rozpoczęcie pływania po rzekach jest wielka pętla 
wielkopolski – szlak wodny o długości 688 km biegnący z nurtem (i pod nurt) warty, 
Noteci, przez kanały Ślesiński i Górnonotecki oraz malowniczy ciąg jezior od Gopła aż 
po jeziora Ślesińskie i Mikorzyńskie. wielka pętla wielkopolski to taka wodna obwodnica 
województwa wielkopolskiego, choć część trasy przebiega również przez tereny woje-
wództwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. płynąc nią, mamy okazję podziwiać 
różnorodność przyrodniczą, kulturową i krajoznawczą regionu. Szerokie wody tego 
szlaku pozwalają na wygodne i bezpieczne podróżowanie kajakiem. i co najważniejsze, 
nie trzeba pokonywać całego szlaku od razu. wielka pętla wielkopolski podzielona 
została na odcinki o długości 20–30 km, jest tu niemal 60 marin i przystani, gdzie 
można rozpocząć lub zakończyć etap jedno- lub kilkudniowy. Nie tylko zwodujemy tam 
kajak, ale też odpoczniemy czy rozpalimy ognisko. Niektóre oferują miejsca noclegowe 
i możliwość zjedzenia smacznego posiłku.

interesującym odcinkiem wielkiej pętli wielkopolski, łączącym piękno jezior z infra-
strukturą hydrotechniczną, jest kanał Ślesiński. Łączy on wartę z Gopłem, wiedzie 
przez sztucznie stworzone kanały oraz ciąg naturalnych jezior. Na długości 32 km 



tego kanału przepływamy przez czte-
ry śluzy komorowe, jeziora pątnow-
skie, wąsosko-Mikorzyńskie, Ślesiń-
skie i czarne. początki prac projekto-
wych nad stworzeniem tej drogi wod-
nej sięgają lat 1923–1927, ostatecznie 
kanał został oddany do użytku w li-
stopadzie 1949 r. kanał Ślesiński łączy 
walory przyrodnicze z ciekawymi roz-
wiązaniami technicznymi, na których 
opierał się niegdyś transport rzeczny. 
często był to jedyny środek do prze-
wozu towarów po terytorium całego 
kraju. w latach 2011–2013 przepro-
wadzono prace remontowe na ślu-
zach w  koszewie, Gawronach, pątno-
wie i Morzysławiu, co pozwala kaja-
karzom obserwować te konstrukcje 
w ich pełnej krasie.

warta jest trzecią pod względem dłu-
gości rzeką w polsce, stanowi rów-
nież najdłuższy fragment wielkiej pę-
tli wielkopolski. Nie można jej pomi-
nąć podczas planowania spływów po 
tym szlaku. wody warty doprowadzą 
nas do Nadwarciańskiego parku kra-
jobrazowego, na obrzeża wielkopol-
skiego parku Narodowego oraz na li-
czący ponad 100 km odcinek wiodący 
wzdłuż puszczy Noteckiej. Szczegól-
nie urokliwy jest odcinek poznańskie-
go przełomu warty, gdzie rzeka wcina 
się na 20–40 m w wysoczyznę, łącząc 
pradolinę warszawsko-Berlińską z pra-
doliną Toruńsko-eberswaldzką.

wielka pętla wielkopolski to unika-
towy szlak wodny, zapewniający bli-
skość z naturą, ciekawą historyczną in-
frastrukturę hydrotechniczną, piękne krajobrazy i możliwość przeżycia prawdziwej przy-
gody. Szczegółowy opis szlaku i jego atrakcji turystycznych znajduje się w folderze Wiel-
ka Pętla Wielkopolski  wydanym przez wielkopolską organizację Turystyczną w 2013 r. 
pod adresem https://wielka-petla.pl/ można znaleźć wiele informacji o tym szlaku: mapy, 
listę marin, śluz i wypożyczalni sprzętu wodnego, a ponadto mapę kąpielisk, w któ-
rych po dniu spędzonym na wodzie można się schłodzić w jej toni.
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Śluza Nowe na Noteci, fot. Binduga keja 105

warta w Międzychodzie, fot. M. piosik

przystań Drawsko, fot. Marek jankowski
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BARYcZ 
Długość szlaku kajakowego: ok. 120 km, w tym w woj. wielkopolskim 41 km 
z Przygodzic do Milicza

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

Barycz jest rzeką nizinną o długości ok. 139 km. Bierze początek w bagnistym terenie na 
południowy wschód od ostrowa wielkopolskiego i uchodzi do odry we wsi wyszanów 
w okolicy Głogowa. płynie w kierunku zachodnim, przez kotliny Milicką i  Żmigrodzką 
oraz pradolinę Głogowską, cały czas wśród podmokłych terenów i bagien. Stąd właśnie 
wywodzi się jej nazwa – od staropolskiego słowa bara, które oznacza bagno. Na wielu 
odcinkach otoczona jest wałami przeciwpowodziowymi, za którymi usytuowane są 

liczne stawy rybne. 

Szlak Baryczy to idealne miejsce do uprawiania birdwatchingu. ze względu 
na mokradłowo-leśny charakter panują tutaj doskonałe warunki do bytowa-
nia ptactwa wodnego, m.in. żurawi, czapli czy gęsi. Spotkać też można wiele 
innych ptaków, jak zimorodki, remizy, orliki krzykliwe, a nawet bieliki. według 
ornitologów nad Baryczą gniazduje lub zatrzymuje się przelotem aż 270 ga-
tunków ptaków! z roślin uwagę przyciągają lilie i paprocie wodne, grążele żół-
te oraz, co ciekawe, naturalnie występujące storczyki (kilka gatunków). Rosną 
tutaj aż 42 gatunki ściśle chronione. w 1966 r. nad Baryczą został utworzony 
park krajobrazowy Dolina Baryczy.

Szlak kajakowy rzeki Baryczy nadaje się dla turystów indywidualnych i mniejszych grup. 
przeszkodą są na nim śluzy, dość liczne mostki i kładki oraz wodorosty. Rzeka płynie leni-

wie, z niewielkimi spadkami, woda w niej jest czysta, pozwalając na czerpanie rado-
ści z obserwacji przyrody nawet kajakowym debiutantom.

Szlaki kajakowe w wielkopolSce

1

Skala: 1 cm – 10 km
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przy organizowaniu spływu należy jednak sprawdzić poziom wody. Bywają okresy, 
w których zapora wodnej roślinności uniemożliwia spływ. Generalnie rzeka dostępna jest 
wiosną (kwiecień–maj) i po znaczących opadach deszczu. 

Na terenie województwa wielkopolskiego można pływać kajakami z miejsco-
wości przygodzice, start i wodowanie kajaków przy moście drogowym na tra-
sie ostrów wielkopolski–kępno (droga nr 43). przy bardzo niskim stanie wody 
płynięcie będzie nieco utrudnione. etap można zakończyć po 10 km, w odo-
lanowie przy moście drogowym (droga nr 444). z odolanowa natomiast moż-
na spokojnie spłynąć 10 km do mostu na drodze Bartniki–wróbliniec. po 
ok. 200 m za mostem na drodze jest jaz, tam można zakończyć spływ lub po 
krótkiej przenosce płynąć kolejne 6 km, do następnego miejsca wodowania 
kajaków przy moście na drodze z potaszni do Gądkowic. To już województwo 
dolnośląskie. jeszcze dalej można kontynuować spływ do Milicza i zakończyć w przysta-
ni kajakowej przy moście (droga nr 15). Na obszarze województwa wielkopolskiego szlak 

nadaje się znakomicie na wycieczki jedno-
dniowe. Niestety, nie ma tu zbyt wielu wy-
znaczonych miejsc do biwakowania. 

Rzeka Barycz jest idealna do uprawiania 
turystyki kajakowej zwłaszcza dla rodzin 
z dziećmi i początkujących kajakarzy.

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- przygodzice (most – droga nr 43)
- odolanów (most – droga nr 444)
- Milicz (przystań kajakowa).



16

Szlaki kajakowe w wielkopolSce

DOBRZYcA
Długość szlaku kajakowego: ok. 60 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 15 km 
z czapli do wsi Tarnowo

Uciążliwość szlaku: wysoka / niska na terenie woj. wielkopolskiego 

Dobrzyca jest prawym dopływem rzeki piławy. jej długość wynosi ok. 64 km. Źródła rze-
ki znajdują się w okolicy wsi Łubowo na wschód od czaplinka. Dobrzyca w większości 
przepływa przez tereny leśne. Silnie meandruje, omijając na swej drodze liczne jeziora. 
w wyniku dużej aktywności bobrów i naturalnej erozji tworzy uroczyska, a jej koryto jest 
zatarasowane powalonymi drzewami, przez co jest zdecydowanie trudniejsza do poko-
nania. Te niedogodności rekompensuje możliwość obserwacji bogactwa flory i fauny – 
natrafimy tu na tamy i żeremia bobrowe, rozlewiska, a zapewne też spotkamy się oko 
w oko z bobrem. Na trasie zobaczymy ciekawe drzewostany bukowe i grabowe oraz oka-
załe martwe dęby, dawniej pomniki przyrody. Rzeka kończy swój bieg w piławie obok wsi 
zabrodzie, na ok. 10 km przed miejscowością Dobrzyca. 

Szlak kajakowy liczy ok. 60 km. jego początek to jezioro Machliny, a koniec – stanica 
krępsko nad piławą. jest dobrze oznakowany i zagospodarowany. Na pokonanie całego 
szlaku potrzeba 3–4 dni.

Dobrzycę określa się czasem jako rzekę o charakterze górskim, jest ona jednak na ogół 
płytka i spokojna, tylko między Golcami a ostrowcem zwęża się i przyspiesza nurt. 
w  tych miejscach brzegi są najwyższe – od kilku do nawet kilkunastu metrów, 

Fot. archiwum VeGa Studio adv.

Fot. archiwum VeGa Studio adv.

2

Skala: 1 cm – 5 km



a woda głębsza. Tam mogą być po-
trzebne kajakarskie doświadczenie, 
siła i refleks. w ostrowcu i wiesiółce 
występują dwa spiętrzenia: pierw-
sze przy moście, a drugie przy daw-
nej kuźni zasilanej wodą z rzeki. Dla 
uatrakcyjnienia spływu można się 
zatrzymać w zachodniopomorskiej 
wsi Rudnica i skorzystać z atrak-
cji parku linowego „Rudnica park”. 
To jeden z największych obiektów 
tego typu w polsce. część jego tras biegnie nad samą rzeką. we wsi Tarnowo warto rów-
nież zajrzeć na Łowisko „pstrąg” i zjeść smaczną rybę. Blisko swego ujścia Dobrzyca jest 
zamulona, lecz nie wynika to z zanieczyszczenia, a z bagnistego podłoża wzruszonego 
wartkim nurtem. 
Szlak polecany jest raczej doświadczonym kajakarzom z odpowiednimi umiejętnościami 
technicznymi, ale końcowy 25-kilometrowy odcinek z ostrowca jest dostępny również 
dla początkujących oraz rodzin z dziećmi. 

planując spływ Dobrzycą,
można liczyć na pomoc 
właścicieli stanic kajako-
wych na trasie – tak w za-
kresie transportu, jak i noc-
legów czy wyżywienia.
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Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Machliny (stanica kajakowa)
- Nowa wieś (most – droga nr 163)
- iłowiec (most – droga 163), obok pole 
  namiotowe, bar, hotel
- ostrowiec (stanica kajakowa zbychówka)
- Tarnowo (most – stanica wodna).

Noclegi:
Stanica kajakowa zagroda
Tarnowo 12, 64-930 Szydłowo 
+48 608 517 929
splywy-kajakowe@home.pl
http://www.splywy-kajakowe.eu/2173/125407.html
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

DRAWA
Długość szlaku kajakowego: ok. 173 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 25 km 
ze Starego Osieczna do wsi Bielice Nowe

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

Drawa jest prawym dopływem Noteci. jej długość wynosi ok. 186 km. Źródła znajdują 
się w okolicy wsi zdroje w gminie połczyn-zdrój. Drawa uchodzi do Noteci we wsi Bielice 

Nowe w pobliżu krzyża wielkopolskiego. Rozpoczyna swój bieg w Drawskim parku 
krajobrazowym, przepływa przez rezerwat przyrody Dolina pięciu jezior na poje-

Fot. Fundacja Drawskie kajaki

Fot. Fundacja Drawskie kajaki

Fot. Fundacja Drawskie kajaki

3

Skala: 1 cm – 6,5 km



zierzu Drawskim. Rzekę dzieli na dwie czę-
ści wojskowy poligon Drawski. Między je-
ziorem Dębno Małe a wsią prostynia spły-
wy kajakowe są zabronione, a sprzęt trze-
ba przewieźć poza teren poligonu. Na-
stępnie Drawa przepływa przez Drawień-
ski park Narodowy i puszczę Drawską. koń-
cowy jej odcinek przebiega w wojewódz-
twie wielkopolskim od miejscowości Stare 
osieczno, już poza Drawieńskim parkiem 
Narodowym. 

Szlak kajakowy rzeki Drawy zalicza się do 
najpiękniejszych szlaków wodnych w pol-
sce. w górnym odcinku rzeka płynie przez 
szereg malowniczych jezior otoczonych la-
sami zróżnicowanymi gatunkowo (prasta-
re buki, graby, dęby, jesiony, sosny, świer-
ki). lasy towarzyszą kajakarzom z małymi 
przerwami na całej długości środkowego 
i dolnego biegu rzeki. Ten bardzo ciekawy 
szlak nosi imię „księdza kardynała karola 
wojtyły”, ponieważ późniejszy papież jesz-
cze jako kardynał kilkakrotnie spływał Dra-
wą. Uciążliwość szlaku można określić jako 
zróżnicowaną – na niektórych odcinkach 
jest łatwy, na innych przysparza dużych 
trudności ze względu na silny nurt, powa-
lone drzewa, bystrza i głazy w korycie. 
proponowany odcinek spływu w woje-
wództwie wielkopolskim to licząca 25 km 
trasa z miejscowości Stare osieczno do uj-
ścia rzeki w Bielicach Nowych. Nurt Dra-
wy uspokaja się, choć w dalszym ciągu jest 
wartki. Rzeka jest już szersza i nie wystę-
pują niebezpieczne przeszkody. znakomi-
cie nadaje się na weekendowy wypad ro-
dzinny. 

Spływ zakończyć można na prawym brze-
gu za mostem drogowym (droga nr 174) 
przy krzyżu wielkopolskim lub dopłynąć 
do Noteci w Bielicach Nowych i wylądo-
wać na prywatnej przystani gospodarstwa 
agroturystycznego.

Noclegi:
pole biwakowe przy Drawie
przesieki 26, 64-761 przesieki
+48 790 224 205 
info@drawskie-kajaki.pl
www.drawskie-kajaki.pl

czarnolesie – biwak położony 
na łące nad Drawą 
GpS 52.989810, 15.952076

pole biwakowe przystań Drawa 
przeborowo 27
66-551 przeborowo
+48 601 629 954, +48 603 054 655 
info@przystan-drawa.pl
www.przystan-drawa.pl

Fot. Fundacja Drawskie kajaki
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Dogodnym miejscem do 
wodowania kajaków jest 
biwak na lewym brzegu przed 
mostem drogowym (droga 
nr 22) w Starym Osiecznie. 
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

KANAł WARTA–GOPłO i jEZiORA KONińSKiE
Długość szlaku kajakowego: 32,5 km na terenie woj. wielkopolskiego 
z Mielnicy Dużej do Morzysławia

Uciążliwość szlaku: niska 

Kanał Warta–Gopło, zwany również kanałem Ślesińskim, został wybudowany w latach 
1938–1950. Łączy rzekę wartę z jeziorem Gopło. Stanowi część szlaku wodnego wielkiej 
pętli wielkopolski. jest to początkowy odcinek śródlądowej drogi wodnej warta–kanał 
Bydgoski.

początek kanału znajduje się na śluzie w Morzysławiu przy rzece warcie, w 406,6 km jej 
biegu. Trasa wiedzie sztucznymi kanałami oraz jeziorami: pątnowskim, Mikorzyńskim, 
Ślesińskim, a kończy się w jeziorze Gopło. Długość kanału wynosi 32 km. Na trasie znaj-
dują się cztery śluzy piętrzące wodę: Morzysław, pątnów, Gawrony i koszewo – w ostat-
nim czasie przebudowane i wyremontowane. Trasa kanału obecnie jest dobrze zagospo-

darowana – nad jeziorami, przez które wiedzie, powstały przystanie i nowoczesna ma-
rina w Ślesinie. Szczegółowe informacje znaleźć można w przewodniku nawigacyj-
nym Wielka Pętla Wielkopolski wydanym przez wielkopolską organizację Turystycz-
ną w 2013 r. (publikacja obejmuje cały szlak pętli, w tym kanał warta–Gopło).

Fot. loT Marina

4

Skala: 1 cm – 6,5 km
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Spływ kajakowy szlakiem kanału warta–Gopło, o długości 32,5 km, rozpoczynamy nad 
jeziorem Gopło w Mielnicy Dużej na przystani przy Gminnym ośrodku kultury. w ośrodku 
znajdują się stołówka oraz natryski i toalety, a na przystani jest dostęp do prądu. Szlak 
jest łatwy, nieuciążliwy, odpowiedni dla początkujących kajakarzy i  rodzin z dziećmi. 
Trasa przebiega przez kanały przegrodzone śluzami i przepiękne jeziora Ślesińskie 
i  Mikorzyńskie, z bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową i  gastronomiczną. Można 
ją pokonać podczas weekendowej imprezy. Spływ można zakończyć po wypłynięciu na 
rzekę wartę i pokonaniu dodatkowo 3 km w koninie, na lewym brzegu przy bulwarach 
miejskich. 

jezioro Gopło 
To jedno z największych jezior w polsce, o długości 25 km i szerokości miejscami do 2,5 km. 
w średniowieczu nazywano je Mare Polonorum – Morzem polskim. Ma dobrze rozwiniętą 
linię brzegową, obfitującą w zatoki, półwyspy i wyspy. To także doskonałe miejsce dla 
amatorów birdwatchingu, gdyż można tu spotkać wiele gatunków ptaków lęgowych 
i przelotnych (czyli takich, które zatrzymują się tutaj na krótko podczas wiosennych lub 
jesiennych wędrówek). Gopło jest bohaterem legend i utworów literackich, jak chociażby 
legendy o popielu oraz Starej baśni józefa ignacego kraszewskiego.



jeziora konińskie
w okolicy konina znajduje się kilka jezior o urozmaiconej linii brzegowej, tworzącej ma-
lownicze zatoki. Są one połączone kanałami. Mogą po nich pływać nawet początkujący 
kajakarze, jednak na jeziorach zawsze należy uważać na wiatr, którego silniejsze podmu-
chy mogą tworzyć niebezpieczne fale i nawet przewrócić kajak.

atrakcyjne są nie tylko same jeziora: Ślesińskie, wąsosko-Mikorzyńskie, pątnowskie, 
Gosławskie, ale też śluzy, dzięki którym spływ odbywa się bez uciążliwych przenosek. co 
ciekawe, jezioro pątnowskie zasilane jest wodą, która chłodzi turbiny elektrowni, dzięki 
czemu jego wody są zawsze ciepłe, nie zamarzają zimą.

podczas takiego spływu można dopłynąć do lichenia Starego. wystarczy z jeziora pąt-
nowskiego skręcić w lewo, by po ok. 2 km dotrzeć do jeziora licheńskiego. kajaki można 
zostawić na plaży przed bazyliką w liche-
niu, a po jej zwiedzeniu wrócić z powrotem 
na jezioro, kontynuując wodną przygodę do 
konina. po zakończeniu spływu warto zwie-
dzić miasto z licznymi zabytkami. 

Szlak kajakowy możliwy jest do pokonania 
w obu kierunkach. Dzięki połączeniom ka-
nału z wartą, Notecią i wisłą można zapla-
nować różnorodne warianty tras spływów, 
również wypraw wielodniowych. 
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Mielnica Duża (przystań Gok)
- Ślesin (marina)
- Bernardynka (przystań ośrodka 
  wypoczynkowego)
- konin (bulwary miejskie).
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Noclegi:
ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy 
„Gwarek” 
ul. leśna 5, 62-561 Ślesin 
+48 63 270 41 32
recepcja@gwarekslesin.pl

pole namiotowe letnik
ul. Borowa 2, 62-561 Ślesin
GpS 52.38821, 18.32510
+ 48 607 149 158
letnikslesin@gmail.com
www.letnik-slesin.pl

Marina Mielnica pole Namiotowe
Mielnica Duża 32a, 62-560 Skulsk
+48 601 983 304
www.marinamielnica.business.site 

Miejski ośrodek wypoczynkowy 
„przystań Gosławice”
ul. kurów 1, 62-510 konin
+48 885 636 300
przystangoslawice@mosirkonin.pl Fot. loT Marina

przystań wodna w Ślesinie
ul. Napoleona 15 D, 62-561 Ślesin
+48 632 704 011
przystan@slesin.pl



Dogodne miejsca do wodowania kajaków:
- elektrownie wodne w podgajach, jastrowiu, 
   ptuszy, Tarnówce i Dobrzycy
- lubnica (przy moście)
- lędyczek (pole biwakowe przy ujściu rzeki 
   Debrzynki)
- płytnica (przy moście i ujściu rzeki płytnicy)
- krępsko (gospodarstwo agroturystyczne 
  i przystań przy ujściu rzeki Rurzycy).
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

GWDA
Długość szlaku kajakowego: ok. 145 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 94 km 
z Lubnicy do Ujścia

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

Gwda jest prawym dopływem Noteci, do której uchodzi w miejscowości Ujście. Źródła 
rzeki znajdują się na pomorzu zachodnim w jeziorze wierzchowo, z którego wypływa 
w jego południowym krańcu. jej długość wynosi ok. 145 km. Na poszczególnych odcin-

kach występuje ogromna różnorodność krajobrazu i przyrody. Gwda przepływa przez 
kilka jezior naturalnych oraz pięć jezior zaporowych, na końcu których ulokowane 
zostały elektrownie wodne: w podgajach, jastrowiu, ptuszy, Tarnówce i Dobrzycy.

Fot. Marek jankowski

5

Skala: 1 cm – 8 km



25

Na terenie województwa wielkopolskiego za miejscowością lubnica utworzono rezerwat 
Dolina Gwdy ciągnący się wzdłuż rzeki aż do osady prądy koło lędyczka. Rzeka płynie 
przez tereny leśne, bory mieszane, atrakcją są liczne meandry, przełomy oraz malownicze 
wąwozy. w borze sosnowym żyją m.in. jelenie, sarny, bobry, wilki i  dziki oraz rzadkie 
gatunki ptaków, jak żurawie, czaple czy głuszce. w wodach Gwdy występują różne gatunki 
ryb, chociażby pstrągi, lipienie, a nawet bardzo rzadkie głowacice.

atrakcją szlaku jest też zwalony most w jastrowiu. Był on częścią powstałej na począt-
ku XiX w. trasy kolejowej jastrowie–wałcz. w 1945 r. most wysadziły wycofujące się woj-
ska niemieckie, zaś linia kolejowa została później rozebrana przez armię Radziecką 
i wywieziona w głąb zSRR. Rozbiórka mostu okazała się zbyt skomplikowana technicznie 
i nie opłacała się.

Szlak kajakowy rzeki Gwdy ma długość ok. 145 km, z tego na terenie województwa wiel-
kopolskiego, począwszy od miejscowości lubnica, ok. 94 km. Można go zaliczyć do bar-
dzo urozmaiconych, malowniczych i interesujących. wielkopolski odcinek szlaku możemy 
rozpocząć w jastrowiu przy elektrowni wodnej, a jeśli dysponujemy dłuższym urlopem – 
w lubnicy, w lędyczku przy ujściu Debrzynki lub przy elektrowni w podgajach. Spływ mo-
żemy zakończyć w Dobrzycy przy elektrowni lub po krótkiej przenosce dopłynąć do ob-
wodnicy piły (droga nr 10) i wysiąść przy moście, na prawym brzegu na dużej polanie, przy 
barze Bieszczadzkim. Najbardziej ambitni i wytrwali mogą dopłynąć do Noteci i zakończyć 
wodną przygodę na przystani w Ujściu, płynąc ok. 500 m pod prąd Noteci.

Szlak Gwdy nie wymaga wielkich umiejętności i doświadczenia kajakowego. jest bez-
pieczny, chociaż przy pokonywaniu kilku przenosek przy elektrowniach oraz przepływa-
jąc przez jeziora zaporowe na wodzie prawie stojącej, trzeba włożyć trochę wysiłku w jego 
pokonanie. Gwda to dobrze zagospodarowana rzeka, z wieloma przystaniami i gospodar-
stwami agroturystycznymi, która pozwala zaplanować wycieczki kajakowe o różnej dłu-
gości i czasie trwania. 

Noclegi:
przystań nad Debrzynką
lędyczek, działka 247, 64-965 okonek 
+48 782 563 283
przystannadebrzynka@onet.eu

Stanica harcerska podgaje, umiejscowiona 
na prawym brzegu przed zaporą
GpS 53.47729, 16.9113
+48 508 397 770
 zlotow@zhp.wlkp.pl

Syldam
ptusza 30/1, 77-416 Tarnówka
+48 507 159 414
radosia@wp.pl

agroturystyka zbigniew Sosnowski
ptusza 1, 77-416 Tarnówka
+48 515 558 568
agrosos@op.pl

agro-pensjonat u zdunów
płytnica 48, 77-416 Tarnówka
+48 601 747 410
zdunandrzej@gmail.com
www.narybyzdun.pl

pole namiotowe „Spływy kajakowe 
Grzegorz Nowakowski” 
krępsko 20a, 64-930 krępsko 
(przy dopływie Rurzycy)
+48 515 053 298
nowakowskigrzegorz50@gmail.com
www.grzegorz-kajaki.pl
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

NER
Długość szlaku kajakowego: ok. 98 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 30 km 
ze wsi Zimne do wsi Majdany

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

Ner jest prawym dopływem warty, do której uchodzi w jej 445 km w okolicach wsi Majda-
ny w powiecie kolskim. Ma długość ok. 126 km. Źródła rzeki usytuowane są w  Łodzi, 
jednak dokładne miejsce trudno określić. Ner przepływa przez dwa województwa – 
łódzkie i wielkopolskie. To rzeka nizinna, wijąca się wśród pól i łąk, z w miarę czystą wodą 
(po uruchomieniu kilka lat temu programu oczyszczania). koryto rzeki w jej dolnym 
odcinku jest obecnie uregulowane. 

w województwie wielkopolskim szlak kajakowy rzeki Ner ma długość ok. 
30 km. proponowanym miejscem rozpoczęcia wędrówki jest jaz w miejsco-
wości zimne w  gminie Świnice warckie. Rzeka płynie w uregulowanym 
korycie, kilkakrotnie zmieniając kierunek biegu, meandruje i skraca koryto, 
zbiera wody wielu małych dopływów. Dno doliny, dawniej zabagnione, 
zwłaszcza w  dolnym odcinku pradolinnym, obecnie jest otoczone głównie 
łąkami. przed miejscowością Dąbie rzeka mocniej meandruje, oferując 
wspaniałe wrażenia kajakarzom. 

ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną rzeka polecana 
jest raczej na jednodniowe wycieczki rodzinne, również dla początkujących 
kajakarzy. Spływ zakończyć możemy po 20 km w Dąbiu przy stadionie 

6

Skala: 1 cm – 6,5 km
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sportowym lub kontynuować aż do rzeki warty, kończąc we wsi Majdany. pokonamy 
dodatkowo ok. 15 km. Na całej trasie nie natrafimy na przeszkody utrudniające realizację 
wodnej przygody. przed zakończeniem spły-
wu warto zatrzymać się w miejscowości 
chełmno nad Nerem i  odwiedzić nazistow-
ski obóz zagłady Żydów, Romów i polaków 
– SS-Sonderkommando kulmhof z okresu 
ii wojny światowej. 

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- zimne (przy jazie)
- Dąbie (przy stadionie).
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

NOTEć
Długość szlaku kajakowego: ok. 371 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 120 km 
z Osieka nad Notecią do wsi Bielice Nowe

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

Noteć jest prawym, największym dopływem warty. To rzeka nizinna, płynąca leniwie, 
a  na odcinkach poprzegradzanych śluzami prawie stojąca. Stwarza to możliwości 
przemieszczania się po niej w obu kierunkach – z prądem i pod prąd. Noteć na całej 

swojej długości płynie przez obszary łąkowe i torfowe. w górnym biegu przepływa 
przez szereg malowniczych jezior. ziemie, przez które płynie, były kolebką państwa 
polskiego. Dolny odcinek rzeki jest szlakiem żeglownym łączącym wisłę i odrę. 

7

Skala: 1 cm – 9 km
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Źródła Noteci znajdują się na pojezierzu kujawskim – rzeka powstała z dwóch cieków: 
Noteci wschodniej i zachodniej, wypływając z jezior Brdowskiego i Długiego (Modze-
rowskiego), które łączą się w jeziorze pakoskim. Długość rzeki wynosi 391 km. Do warty 
uchodzi w Santoku, w 68 km jej biegu.

Na terenie województwa wielkopolskiego szlak kajakowy ma długość ok. 120 km. począ-
tek można przyjąć od mostu drogowego na trasie nr 194 z osieka nad Notecią do Gołań-
czy, a koniec za ujściem Drawy na prywatnej przystani wodnej we wsi Bielice Nowe koło 
krzyża wielkopolskiego. Rzeka jest łatwa, nieuciążliwa nawet dla początkujących kajaka-
rzy. Nadaje się na spływy indywidualne, rodzinne, a także masowe. Należy jednak zacho-
wać ostrożność, bo ze szlaku korzystają również użytkownicy barek i jachtów motoro-
wych. Na trasie znajduje się 12 śluz piętrzących wodę i utrzymujących jej odpowied-
ni poziom. Na odcinku wielkopolskim zbudowane zostały dobrze wyposażone przy-
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

stanie i mariny – w Ujściu, czarnkowie, wieluniu i Drawsku. pozwala to na zaplanowanie 
kilkudniowych wycieczek kajakowych w oparciu o komfortowe warunki biwakowe. No-
teć razem z wartą i systemem jezior i kanałów konińskich tworzy najdłuższy szlak wodny 
w polsce – liczącą 688 km wielką pętlę wielkopolski. Dolna Noteć od Nakła do Santoka 
jest częścią międzynarodowej drogi wodnej e70 prowadzącej od antwerpii do kłajpedy. 

Noteć Górna na początku płynie przez kilka jezior. w Nakle łączy się z kanałem Bydgo-
skim. To bardzo interesujący fragment, na całym 137-kilometrowym odcinku rzeka jest 
uregulowana, a jej atrakcją jest kilkanaście stopni wodnych. Nie ma jednak potrzeby wy-
chodzić z kajaka, aby je pokonać, ponieważ każdy obsługują jazy lub śluzy, często zabyt-
kowe (korzystanie z nich jest płatne).

Noteć to rzeka spokojna, a nawet leniwa. jednak warto pamiętać, że w krzyżu wielko-
polskim, w miejscu ujścia Drawy, i w Ujściu, gdzie wpada Gwda, nurt Noteci staje się 
nieco szybszy. Szczegól-
nie urokliwy jest krajo-
braz w okolicach czarn-
kowa, gdzie rzeka płynie 
wśród wzniesień moreno-
wych – ten kilkukilome-
trowy odcinek nazywa-
ny jest Szwajcarią czarn-
kowską.

w dolinie Noteci występu-
je wiele gatunków roślin 

łąkowych, bagiennych 
i torfowiskowych. Fot. Binduga keja 105
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Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- przystań przy moście drogowym 
  na trasie osiek nad Notecią–Gołańcz 
  (droga nr 194)
- Ujście (przystań oSp)
- czarnków (marina wodna)
- wieleń (nabrzeże przy moście 
  drogowym – droga nr 177)
- Drawsko (przystań Yndzel)
- Bielice Nowe (prywatna przystań 
  na prawym brzegu).

Warto zajrzeć: rzekanotec.pl

Można tu spotkać ptaki wodne i brodzące, m.in. gęsi, łabędzie, żurawie i bociany, więc jest 
to doskonałe miejsce do uprawiania birdwatchingu. 

Na szlaku warto wyjść z kajaka, aby trochę pozwiedzać. Na uwagę zasługują m.in.: skansen 
etnograficzny – Muzeum kultury ludowej w osieku nad Notecią, rynek i zabytkowy most 
drogowy w czarnkowie, zamek w Goraju oraz pałac Sapiehów i wieża Bismarcka w wiele-
niu.

Dzięki połączeniu kanałami Noteci, odry, wisły i warty można zaplanować wiele różnych 
wariantów spływów kajakowych Notecią i pozostałymi rzekami.

Noclegi:
Binduga keja 105 Ujście 
ul. Szpitalna 0, 64-850 Ujście
+48 604 468 996
top_64920@op.pl
www.keja105.pl

Marina czarnków – ośrodek Sportu 
i Rekreacji w czarnkowie 
ul. Rybaki 30, 64-700 czarnków 
+48 67 255 26 95
osir@czarnków.pl
www.osir.czarnków.pl

Marina Yndzel 
ul. Łąkowa 28, 64-733 Drawsko 
+48 535 953 490
www.gminadrawsko.pl/przystan-yndzel/
marina-zaprasza
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

OBRA
Długość szlaku kajakowego: ok. 124 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 47 km 
z miejscowości Obra do Trzciela

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

obra jest lewym dopływem warty, do której uchodzi w 90 km jej biegu, w Skwierzynie. 
To rzeka nizinna, płynąca w województwach wielkopolskim i lubuskim. przyjmuje się, że 
jej długość wynosi ok. 164 km (według różnych źródeł: 254 km lub 311 km, jeśli doliczyć 
różne kanały). Źródła rzeki powstającej z dwóch strumieni znajdują się w okolicach wsi 
Stara obra na południe od jarocina. obra posiada zawiły system rzeczny składający się 
z rzek, strumieni, kanałów i przekopów. określa się je łącznie jako kanały obrzańskie.
w skład rzeki wraz z kanałami wchodzą: kanał obry, kanały: kościański, wonieski, kasz-
czorski, Mosiński, południowy, Środkowy i północny, prut i i  ii, wincentowski, Dźwiński 
oraz rzeki: Samica Stęszewska, Mogilnica, Dojca, obrzyca, wąchabka. przepływają one 
przez tereny łąkowe i pola uprawne. lasów jest tu stosunkowo mało, występują głównie 

w dolnym biegu. Na obszarze województwa wielkopolskiego obra przepływa przez 
kilka dużych jezior: kopanickie, wielkowiejskie, chobienickie, Grójeckie, Nowowiej-
skie, zbąszyńskie (zwane również Błędno). 

8

Skala: 1 cm – 9,5 km
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Na weekendowe spływy szcze-
gólnie nadają się odcinki od 
krzywinia do kościana i od ko-
ściana do przemętu, gdzie moż-
na również skorzystać z  uro-
ków konwaliowego Szlaku ka-
jakowego. ciekawe przyrod-
niczo i krajobrazowo są od-
cinki: jezioro Rudno–kopani-
ca, kopanica–zbąszyń, zbą-
szyń–Trzciel i dalej, już w wo-
jewództwie lubuskim, Trzciel 
przez Międzyrzecz do Skwie-
rzyny. Natomiast od kopanicy do zbąszynia można podziwiać piękno połączonych je-
zior rynnowych. Na terenie województwa wielkopolskiego obra jest rzeką o niskiej trud-
ności, znakomicie nadaje się dla początkujących kajakarzy oraz rodzin z dziećmi. Nieźle 
zagospodarowana, z licznymi gospodarstwami agroturystycznymi i ośrodkami wodnymi, 
pozwala na zaplanowanie wypraw kajakowych jedno- i wielodniowych dla pojedynczych 
kajakarzy oraz spływów masowych. 

Także pod względem krajoznawczym szlak obry przedstawia bardzo dużą wartość. 
Na trasie jest bowiem wiele ciekawych miejsc 
historycznych i zabytków. Tereny te były za-
mieszkałe przez ludność polską od najdaw-
niejszych czasów. w rzece, jeziorach i na brze-
gach występuje bogata fauna i flora – obfitość 
gatunków ryb oraz gniazdującego ptactwa 
dopełnia atrakcyjność tego terenu.

Spływ obrą można rozpocząć znacznie powy-
żej miejscowości obra czy kopanica, planując 
trasę z rzeki warty (w Rogalinku) przez kanały 
i rzeczki ponownie do warty (w Skwierzynie) 
lub do odry poprzez rzekę obrzycę. 

Dogodne miejsca do 
wodowania kajaków:
- obra (most na drodze 315)
- kopanica (most na drodze 32)
- Nowa wieś zbąska 
  (gospodarstwo agroturystyczne)
- zbąszyń (przystanie żeglarskie 
  nad jeziorem)
- Trzciel (za mostem na prawym 
   brzegu).

Noclegi:
leśne pole namiotowe – Grójec wielki, 
nad jeziorem chobienickim, 
Nadleśnictwo wolsztyn
GpS 52.164196, 15.892516

przy Baszcie – camping nr 113 
(przy jeziorze Błędno)
ul. Garczyńskich 5, 64-360 zbąszyń 
+48 68 386 85 05 
centrumsportu-zbaszyn@wp.pl 

inne miejsca biwakowe: zbąszyń, Strzy-
żewo, jezioro konin, Borowy Młyn, le-
śniczówka Rańsko, Żółwin, Święty woj-
ciech, Gorzyca, Bledzew, Stary Dwo-
rek, lisia Góra, Skwierzyna. posiadają 
one podstawową infrastrukturę: wiaty, 
miejsca na ognisko, sanitariaty oraz 
gastronomię (Strzyżewo, zbąszyń, 
jezioro konin, Gorzyca).
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SZLAK KAjAKOWY „PUSZcZA ZiELONKA”
Rzeka Struga Wierzeniecka (Potok spod Tuczna) – Szlak Kajakowy 
„Puszcza Zielonka”
Długość szlaku kajakowego: ok. 11,3 km 

Uciążliwość szlaku: niska / średnia przy małej ilości wody 

Rzeka Struga wierzeniecka, zwana również potokiem spod Tuczna, przepływa przez 
tereny parku krajobrazowego puszczy zielonki. Ma długość ok. 9 km. jest prawym 
dopływem rzeki Głównej. płynie przez malownicze ziemie gminy pobiedziska rynną 
polodowcową wyrzeźbioną na skutek zlodowacenia bałtyckiego. Do rzeki Głównej 
uchodzi w okolicy miejscowości Nadrożno. Struga wierzeniecka wypływa z jeziora 
Tuczno i przepływa kolejno przez jeziora: Stęszewsko-kołatkowskie, wronczyńskie Duże 
i Małe oraz jerzyńskie. 

Na całej długości rzeki wytyczony został Szlak kajakowy „puszcza zielonka”, powię-
kszony o fragment rzeki Głównej oraz jezioro Biezdruchowo w pobiedziskach. Długość 
szlaku wynosi ok. 11,3 km. jest możliwy do pokonania w obu kierunkach. przy niskim 
stanie wody między jeziorami, przez które przepływa, konieczne są przenoski. za to 
puszcza zielonka to teren mało zurbanizowany, o ogromnej wartości krajobrazowej 
i przyrodniczej. przez cały rok miejsca te odwiedzają turyści poszukujący ciszy i spokoju. 
Malownicze jeziora, piękne lasy, rezerwaty i pomniki przyrody, a ponadto krajobraz 
polodowcowy – zachęcają do spędzania czasu na tym szlaku. Można tu zobaczyć liczne 
gatunki ptaków czy podziwiać budowle bobrów. w  przerwie od wiosłowania warto 
skorzystać z bezpiecznej kąpieli w czystych wodach wielkopolskich jezior na plaży 
nad jeziorem Biezdruchowo w pobiedziskach i  eko-plaży w Stęszewku nad jeziorem 
Stęszewsko-kołatkowskim.

Szlak kajakowy „puszcza zielonka” – na ra-
zie jeszcze mało znany – jest jak najbardziej 
godny polecenia na rodzinne wypady 
weekendowe tak dla początkujących ka-
jakarzy, jak i doświadczonych wodniaków 
chcących poznać nowe ciekawe miejsca.

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Tuczno – plaża
- wronczynek – pole biwakowe
- złotniczki – pole biwakowe
- pobiedziska – przystań kajakowa.

 Fot. Funkayak – spływy kajakowe

9

Skala: 1 cm – 3 km
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Noclegi:
pole biwakowe złotniczki
GpS 52.49247, 17.24687

Stanica leśna wronczyn
GpS 52.50854, 17.20031 
+48 501 603 508, +48 503 901 142
www.stanica-wronczyn.pl

pole biwakowe wronczynek
GpS 52.51355, 17.18658



36

Szlaki kajakowe w wielkopolSce

PiłAWA
Długość szlaku kajakowego: ok. 80 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 43 km 
z Nadarzyc do Dobrzycy 

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

piława jest prawym dopływem Gwdy, do której uchodzi w miejscowości Dobrzyca. Ma 
długość ok. 80 km. Uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych rzek pojezierza 
Drawskiego. wypływając z jeziora komorze, przepływa przez kolejne jeziora: Rakowo, 
Brody, Strzeszyn, kocie, pile, Dołgie i Berlińskie, a kończy swój bieg w jeziorze Dobrzyckim, 
poprzez które łączy się z Gwdą. Na swojej drodze przepływa przez siedem rezerwatów, 
co świadczy o występującej tam bardzo bogatej florze i faunie. w górnym biegu rzeki 
trasę urozmaicają urokliwe jeziora i przepiękne krajobrazy. Dolny odcinek jest bezleśny 
z wysokimi brzegami i malowniczą linią brzegową. Nurt urozmaicają liczne bystrza 
i podwodne głazy. woda jest krystalicznie czysta, podziwiać można wiele gatunków ryb.

Szlak kajakowy rzeki piławy ma długość ok. 80 km. z wyjątkiem kilku stałych przeszkód, 
gdzie konieczne są mało uciążliwe przenoski, całą trasę można przepłynąć swobodnie. 
Rzeka jest bezpieczna, idealnie nadaje się na spływy dla rodzin z dziećmi. Na początku 
wyprawy, przepływając przez jeziora, należy zwrócić szczególną uwagę na wiatr, 
który może wywołać niebezpieczną falę. w środkowym biegu wzdłuż rzeki ciągną się 
pozostałości umocnień wału pomorskiego, zbudowanych przed ii wojną światową przez 
Niemców. zostały one przełamane po ciężkich walkach przez i armię wojska polskiego 
w 1945 r.

Doskonale rozwinięta sieć agroturystyczna z przystaniami i polami biwakowymi 
usytuowanymi w bardzo dobrych miejscach pozwala na różnorodne zaplanowanie 
długości wycieczek kajakowych według własnych możliwości, czasu i uznania. 

Fot. agata Borowiec – bajdarka.blogspot.com

10

Skala: 1 cm – 6,5 km
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Na terenie województwa wielkopolskiego można polecić jako trasy jednodniowych 
wypraw odcinki: Nadarzyce–Szwecja (ok. 18 km), Szwecja–zabrodzie (ok. 16 km) czy 
zabrodzie–Dobrzyca (ok. 10 km).

Spływ możemy zakończyć przy gościńcu położonym na lewym brzegu jeziora Dobrzyckie-
go z dogodnym miejscem do podniesienia kajaków z wody, parkingiem i restauracją lub 
przy zaporze elektrowni wodnej w Dobrzycy.

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Sikory na jeziorze komorze (przystań 
  kajakowa)
- Borne Sulinowo na jeziorze pile 
  (przystań kajakowa)
- gospodarstwa agroturystyczne 
  usytuowane na całym szlaku rzeki, 
  np. w Nadarzycach (przy moście), 
  w Szwecji (kilka gospodarstw), 
  Głowaczewie, czechyniu i zabrodziu.

Noclegi: 
agroturystyka oraz pole biwakowe „U Gienka”
ul. Szkolna 39a, 78-611 Szwecja 
+48 790 386 813
https://agroturystyka-u-gienka-eugeniusz-
sciepura.business.site

pole namiotowe Biała kładka 
ul. Nadrzeczna 6, 78-611 Szwecja
+48 696 458 539
pole@przybialejkladce.pl
www.przybialejkladce.pl

pole namiotowe leśna Dolina
czechyń 14, 78-600 czechyń 
+48 696 458 539
www.kajaki-szwecja.pl

agroturystyka oraz pole biwakowe 
„Stanica u Stasia”
zabrodzie 12, 64-930 Szydłowo 
+48 67 216 02 32, +48 696 479 993  
agroustasia@gmail.com 
www.agroustasia.pl

agroturystyka oraz pole biwakowe 
agrośka
zabrodzie 19, 64-930 Szydłowo
+48 672 160 234
biuro@agroska.pl
www.agroska.pl

pole biwakowe Szydłowo, 
Nadleśnictwo zdrojowa Góra
przy drodze Stare Łubianki – krępsko
GpS 53.25738, 16.74892
+48 608 517 929



38

Szlaki kajakowe w wielkopolSce

PROSNA
Długość szlaku kajakowego: ok. 153 km, w tym w woj. wielkopolskim ok. 133 km 
z Brzezin do wsi Tarnowa koło Pyzdr 

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

prosna jest lewym dopływem warty. jej źródła znajdują się na północny wschód od 
olesna w województwie opolskim. Długość rzeki wynosi 216,8 km. prosna jest rzeką 
nizinną, płynie przez pofałdowane tereny rolnicze. Na brzegach występują łąki i pola 

Fot. kajaki Żerków

Fot. kajaki Żerków

Fot. kajaki Żerków

11

Skala: 1 cm – 11 km



39

uprawne oraz połacie lasów. To rzeka o stosunkowo dużym spadku, regulowana licznymi 
jazami (szczególnie w górnym i środkowym biegu) utrudniającymi swobodne spływanie 
kajakami. Turystykę wodną utrudniają również dość częste zmiany stanu wody w rzece, 
które odkrywają płycizny. Dlatego przed wyruszeniem na spływ warto dowiedzieć się 
(np. poprzez stronę internetową iMGw) o aktualnym poziomie wody na zaplanowanym 
odcinku trasy. 

prosna uchodzi do warty w 348 km jej biegu, ok. 3,5 km poniżej miejscowości pyzdry we 
wsi Tarnowa. ciekawostką jest fakt, że prosna była dawniej rzeką graniczną Rzeczpospoli-
tej obojga Narodów, księstwa warszawskiego, królestwa polskiego, a w okresie między-
wojennym ii Rzeczpospolitej. 

Na terenie województwa wielkopolskiego szlak kajakowy rzeki prosny liczy ok. 133 km. Są 
tu piękne krajobrazy, rzeka mocno meandruje i ma niemal pierwotny charakter, co pod-
nosi urok pokonywania jej kolejnych kilometrów. Na całej długości szlaku jest wiele do-
godnych miejsc do biwakowania. planując spływ, trzeba założyć 6–8 dni na przebycie ca-
łej trasy. Rzeka nadaje się tak dla początkujących kajakarzy, jak i dla rodzin z dziećmi. znaj-
dzie też uznanie wśród doświadczonych wodniaków. Spływ prosną to również dobry po-
mysł na połączenie turystyki aktywnej ze zwiedzaniem. Na trasie jest wiele miejscowości 
z licznymi zabytkami. warto zobaczyć kościół i klasztor ojców paulinów w wieruszowie, 
barokowe kościoły i klasztor w Grabowie nad prosną (tam też widoczne z kajaka tzw. za-
mczysko). Na dłuższy postój warto zatrzymać się w kaliszu, gdzie na uwagę zasługują śre-
dniowieczna Baszta Dorotka, neoklasycystyczny ratusz, katedra św. Mikołaja oraz rezerwat 

archeologiczny kaliski Gród piastów. 
w  pyzdrach, blisko ujścia rzeki, cieka-
we są zespół klasztorny franciszkanów 
i stary dom podcieniowy oraz wiatrak 
holenderski. Spływ można rozpocząć 
w Bolesławcu lub wieruszowie. 

Noclegi:
przystań eskapada 
ul. Rybacka 33, 63-520 Grabów nad prosną
+48 605 782 224, +48 601 655 368
przystan.eskapada@gmail.com 
www.przystaneskapada.pl

agroturystyka „pod Bocianem” 
Sławin 29, 63-405 Sieroszewice
+48 503 077 176, +48 62 76 23 114
+48 505 300 833
http://www.agropodbocianem.pl/splywy-
kajakowe.html

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Grabów nad prosną (przy moście)
- kalisz (teren przystani kTw)
- chocz (przy moście).

przystanie kajakowe: 
kwileń, chocz – przed 
mostem, wieś Roku-
tów, kuźnia, Nowa 
wieś koło Giziałek.
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

RURZYcA
Długość szlaku kajakowego: ok. 20 km 

Uciążliwość szlaku: niska 

Rurzyca jest prawym dopływem Gwdy, do której uchodzi w miejscowości krępsko. Źródła 
rzeki znajdują się w jeziorze krępsko Małe. jej długość wynosi 25 km. Uznawana jest za 
najczystszą rzekę województwa wielkopolskiego z wodami i klasy czystości. Na swej drodze 
pokonuje sześć wyjątkowo urokliwych, wąskich jezior rynnowych: krępsko Małe, krępsko 
Długie, Trzebieszki, krępsko Górne, krępsko Średnie i Dębno (zwane również krępskiem 
Dolnym). płytka, piaszczysta rzeka otoczona pięknymi lasami oraz bardzo czyste jeziora 
doskonale nadają się na rodzinne spływy z dziećmi oraz dla osób początkujących. 

Szlak kajakowy rzeki Rurzycy ma długość ok. 20 km. jedynym miejscem rozpoczęcia 
spływu i wodowania kajaków jest wieś Trzebieszki leżąca na trasie Wałcz–jastrowie. 
Szlak można przepłynąć w 1–2 dni, ale piękno okolicy oraz dostępna baza biwakowa 
zachęcają do zatrzymania się na dłużej.

Fot. Magdalena zasadzińska
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Skala: 1 cm – 5 km



Źródło Rurzycy znajduje się w rezerwacie Diabli Skok, który chroni piękny starodrzew bu-
kowy na zboczach wąwozu. występuje tam mikroklimat charakterystyczny dla obszarów 
górskich. jednak, aby tego doświadczyć, trzeba – po zwodowaniu kajaków w Trzebiesz-
kach – popłynąć ok. 5 km w górę rzeki.

ciekawostkami szlaku są dwa mosty kolejowe: jeden poniemiecki na nieczynnej trasie ko-
lejowej oraz drugi na użytkowanej trasie piła–kołobrzeg. Stary, poniemiecki most jest inte-
resujący nie tylko ze względu na swoją efektowną łukową konstrukcję, ale także dlatego, 
że miłośnicy wspinaczki zamontowali na nim sporo chwytów wspinaczkowych, wyznacza-
jąc klika tras. za mostami spokojna dotąd Rurzyca nieco przyspiesza.

Szlak wodny Rurzycy nazywany jest „Szlakiem kajakowym im. jana pawła ii”. w lipcu 
1978  r. po Rurzycy pływał kajakiem kardynał 
karol wojtyła, który później wybrany został na 
papieża.

jedyną niewielką przeszkodą na całym szlaku 
jest niski próg na wypływie z jeziora krępsko 
Średnie. 

Spływ można zakończyć w krępsku na prywat-
nym polu biwakowym obok stawów rybnych, 
dobijając do prawego brzegu. po krótkiej prze-
nosce można również dopłynąć do Gwdy i kon-
tynuować wyprawę.

41

Noclegi:
pole biwakowe „wrzosy” 
Nadleśnictwo płytnica
oddział 363f leśnictwo wrzosy 
GpS 53.317311, 16.680329
+48 692 905 448, +48 660 487 199
https://plytnica.pila.lasy.gov.pl/
regulamin-i-cennik-pola-
biwakowego-wrzosy-#.YSS-
DohR0dV
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

WARTA
Długość szlaku kajakowego: ok. 783 km, w tym w woj. wielkopolskim 371 km 
z Miłkowic do Zamyślina

Uciążliwość szlaku: niska na terenie woj. wielkopolskiego

warta jest trzecią co do długości rzeką w polsce, chociaż w opinii wielu specjalistów po-
winna być drugą. za to dla turystów i osób lubiących aktywnie spędzać wolny czas jest 
zdecydowanie numerem 1, jeśli chodzi o duże polskie rzeki. wraz z Notecią i  kanałem 
warta–Gopło tworzy szlak wielkiej pętli wielkopolski o długości 688 km. 

warta ma swoje źródła na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, w kromołowie, obecnie 
dzielnicy zawiercia. Długość rzeki wynosi 808,2 km. jest głównym, prawym dopływem 
odry, do której uchodzi w 617,6 km jej biegu, w kostrzynie nad odrą.

Łączy aż cztery województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Dzięki temu moż-
na przepłynąć polskę z południa na północ, a przez liczne połączenia kanałami kontynu-
ować wyprawy wodniackie do europy zachodniej. 
Rzekę wyróżnia naturalna linia brzegowa (uregulowana w zasadzie tylko na jej poznań-
skim odcinku), co doceniają turyści nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. 

Na terenie województwa wielkopolskiego odcinek wynosi 371 km, począwszy od 
Miłkowic w powiecie tureckim, leżących nad zbiornikiem jeziorsko, a skończywszy 
w okolicy zamyślina w gminie Międzychód. 

13

Skala: 1 cm – 12,5 km
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Fot. przemysław Dębski

Fot. Spływy kajakowe koło – ochle – konin

Do prawobrzeżnych dopływów warty na 
obszarze województwa wielkopolskiego 
należą m.in.: Ner, wełna, Noteć (częściowo) 
oraz kanał warta–Gopło. lewobrzeżnymi 
dopływami są m.in.: prosna, Samica Stę-
szewska z kanałem Mosińskim, obra (czę-
ściowo). wszystkie tu wymienione dopły-
wy nadają się do uprawiania turystyki ka-
jakowej. 

Na całej długości odcinka wielkopolskiego 
warta jest przyjazna dla wodniaków – za-
czynając spływ od jeziorska, nie natrafimy 
na żadne przeszkody wodne. Należy jednak 
uważać na dość wartki nurt. Dzięki swoim 
walorom przyrodniczym i  turystycznym 
szlak znakomicie nadaje się dla kajakarzy, 
miłośników przyrody oraz osób ceniących 
bliskość z naturą i szukających ciekawych 
miejsc do zwiedzania. każdy znajdzie tu-
taj coś dla siebie, a spędzony czas nie 
okaże się czasem zmarnowanym. 
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Do uprawiania turystyki kajakowej rze-
ka nadaje się w zasadzie przez okrągły 
rok.  

wszystkie dowolnie wybrane odcinki 
warty godne są polecenia na weeken-
dowe wypady. Dodatkowo na całej dłu-
gości rzeki jest wiele miejsc znakomi-
cie nadających się do wodowania kaja-
ków i rozpoczęcia wodnej przygody. Na 
krótki, nawet jednodniowy spływ moż-
na polecić odcinki z konina lub lądu 
do pyzdr, z Rogalinka do poznania bądź 
wzdłuż puszczy Noteckiej z obrzycka 
do Sierakowa lub Międzychodu. 

Na wysokości Biedruska rzeka prze-
biega przez strefę poligonu, na której 
mogą odbywać się ćwiczenia wojskowe 
z użyciem ostrej amunicji. z tego powo-
du odcinek ten bywa zamknięty dla że-
glugi śródlądowej. informację o plano-
wanych zamknięciach można sprawdzić 
na stronie: https://poznan.wody.gov.pl 
w zakładce komunikaty nawigacyjne. 

w mniejszej lub trochę większej odle-
głości od brzegu znajduje się wiele za-
bytków. wymieńmy choć kilka z nich:
- ruiny zamku w kole,
- pocysterski zespół klasztorny w lądzie,
- miejska panorama, dom podcieniowy, 
wiatrak holenderski oraz budynki daw-
nego klasztoru w pyzdrach,
- nadwarciańskie łęgi, słynne dęby roga-
lińskie i pałac w Rogalinie,
- ostrów Tumski z katedrą oraz Stare 
Miasto w poznaniu,
- zamek opalińskich oraz Stado ogie-
rów w Sierakowie, 
- rynek z „laufpompą” (głębinową stud-
nią artezyjską z leczniczą wodą) w  Mię-
dzychodzie.

Miłośnikom przyrody przypadną do gu-
stu odcinki warty znajdujące się na 

terenie wielkopolskiego parku Na-
rodowego i parki krajobrazowe. 

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- Termy Uniejowskie 
- koło (na prawym brzegu za mostem 
  przy stadionie miejskim)
- konin (na lewym brzegu za mostem 
  przy bulwarze miejskim)
- ląd (marina na prawym brzegu za 
  mostem)
- pyzdry (przystań kajakowa na prawym 
  brzegu za mostem)
- Nowe Miasto nad wartą (marina na 
  lewym brzegu przed mostem)
- Gogolewo (przystań wodna na lewym 
  brzegu)
- Śrem (marina na lewym brzegu za 
  mostem)
- jaszkowo (centrum Hipiki na lewym 
  brzegu)
- Radzewice (Stary port na prawym 
  brzegu)
- Rogalinek (przystań wodna UkS 
  kotwica na prawym brzegu)
- puszczykowo (przystań wodna na 
  lewym brzegu)
- poznań (slip na prawym brzegu przy 
  starym porcie)
- czerwonak („akwen Marina” na 
  prawym brzegu)
- Mściszewo (binduga na prawym 
  brzegu)
- oborniki (przystań wodna „aplaga” na 
  lewym brzegu)
- obrzycko (marina na prawym brzegu 
  przed mostem)
- wronki (przystań wodna na prawym 
  brzegu przed mostem)
- Sieraków (przystań wodna na prawym 
  i lewym brzegu za mostem)
- Międzychód (przystań wodna   
  w starym porcie na lewym brzegu 
  przed mostem).
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w Rogalińskim parku krajobrazowym moż-
na podziwiać 700-letnie dęby, w Żerkowsko-
-czeszewskim parku krajobrazowym wieko-
we lasy łęgowe i grądowe, natomiast w Sie-

rakowskim parku krajobrazowym gęste 
bory sosnowe porastające piaszczyste 
wydmy na nadwarciańskich brzegach.

Noclegi:
Gospodarstwo agroturystyczne „chmielówka”
osiecza pierwsza 119, 62-586 Rzgów 
+48 608 398 788 +48 602 611 369 

Marina ląd
ląd nad wartą 13, 62-405 ląd nad wartą
+48 518 052 757
kapitanat@marinalad.pl
www.marinalad.pl

chatka ornitologa
Białobrzeg, 62-435 pyzdry 
+48 609 440 732
chatkaornitologa@gmail.com 
www.chatkaornitologa.pl

pole biwakowe kotowo, leśnictwo Mechlin, 
Nadleśnictwo Babki
GpS 52.100192, 17.134401
+48 61 878 80 43

akwen Marina czerwonak 
ul. leśna 6, 62-004 czerwonak
+48 61 812 14 04 
www.akwenczerwonak.pl

przystań kajakowa Binduga
ul. poznańska 18, Mściszewo

62-095 Murowana Goślina
+48 605 288 772 (gospodarz przystani 
z ramienia Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina)

przystań kowale
ul. Szamotulska 18, 64-600 oborniki 
+48 501 001 099
przystankowale@o2.pl
www.przystankowale.pl

Marina przystań u Macieja i agi
Stobnica 16, 64-600 Stobnica
+48 697 623 418

Noclegi & przystań Marina – agrokeya 
chorzępowo
chorzępowo 79, 64-410 Sieraków 
GpS 52.63894  15.99678 
+48 791 533 632
grzegorzborowski1@gmail.com
www.chorzepowo.pl

Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki 
i Sportów wodnych
ul. portowa 8 a, 64-400 Międzychód
+48 882 710 995
www.motowodniacy.pl
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Szlaki kajakowe w wielkopolSce

WEłNA
Długość szlaku kajakowego: ok. 115 km 

Uciążliwość szlaku: niska / wysoka za Rogoźnem 

wełna to rzeka nizinna płynąca w środkowej części województwa wielkopolskiego. Ma 
długość ok. 118 km. Źródło znajduje się w okolicy wsi osiniec niedaleko Gniezna. w gór-
nym i środkowym odcinku leniwie wije się wśród łąk, pól i lasów. Na swej drodze napoty-
ka 12 malowniczych jezior. w dolnym biegu za Rogoźnem ma charakter górski. przepływa 
przez powiaty: gnieźnieński, żniński, wągrowiecki i obornicki. jest prawym dopływem rze-
ki warty. Uchodzi do niej w 205,5 km jej biegu, w obornikach. 

wełna to jeden z piękniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków kajakowych w wiel-
kopolsce. Długość szlaku wynosi ok. 115 km. atrakcyjności dodają mu jeziora, przez któ-
re rzeka przepływa, oraz bardzo ciekawa okolica pod względem historycznym i krajoznaw-
czym. Na trasie spotykamy rezerwaty, młyny, muzea, zabytkowe kościoły. Na uwagę zasłu-
guje Muzeum Młynarstwa i wodnych Urządzeń przemysłu wiejskiego w jaraczu, w skład 
którego wchodzi historyczny młyn na rzece. inne obiekty w okolicy, które warto odwiedzić, 

Fot. Tomasz Stachowiak

14

Skala: 1 cm – 8,5 km



Noclegi:
Gospodarstwo agroturystyczne „ostrowo 
Młyn” aleksandra Nowak, jan Binkiewicz
ostrowo Młyn 2, 62-100 wągrowiec
+48 67 268 98 44, +48 534 810 839

przystań kajakowa Rogoźno
ul. Łąkowa 1, 64-610 Rogoźno
+48 694 627 427, biuro@kajaki.pw
www.kajaki.pw

port Nowy Młyn
Nowy Młyn 18, 64-610 Rogoźno
+48 509 315 933

port@nowymlyn.com
www.nowymlyn.com

Młyn – Ruda
Ruda 13, 64-610 Rogoźno
+48 602 887 684, info@mlynruda.com
www.mlynruda.pl

chata nad wełną 
Rożnowice 38, 64-610 Rogoźno 
+48 730 730 731, +48 500 106 752
chata.welna@gmail.com
www.chatanadwelna.pl 47

to drewniany kościółek we wsi wełna, Muzeum Regionalne i klasztor cysterski w wągrow-
cu oraz zabytkowy, wciąż działający młyn w miejscowości Ruda.

Dla miłośników przyrody atrakcyjne będą rezerwaty: Dębina (ostoja czapli siwej) oraz pro-
menada (okazałe dęby, gdzie można 
usłyszeć puszczyka, gągoła i dzięcioła 
zielonego), ale też sama rzeka z urokli-
wymi zakolami.

Szlak kajakowy pokonać można bez 
większych uciążliwości. jednak w nie-
których miejscach jest trudny do prze-
bycia ze względu na wodorosty i zarośla 
oraz niski stan wody, a także występują-
ce jazy, progi i niskie mostki. za Rogoź-
nem rzeka ma charakter górski, co przy 
wysokiej wodzie sprawia, że szlak sta-
je się trudny, dostępny dla zaawanso-
wanych. Natomiast przy niższym pozio-
mie wody jest dostępny dla wszystkich. 
Dobre możliwości dojazdowe oraz roz-
budowana infrastruktura zachęcają do 
spędzenia dłuższego czasu na tej pięk-
nej rzece. Na całym szlaku znajduje się 
wiele dogodnych miejsc do biwakowa-
nia. przy odpowiednim poziomie wody 
po wełnie można pływać także zimą. 

Rzeka wełna ze względu na swój cha-
rakter nadaje się na wycieczki kajakowe 
jednodniowe, weekendowe oraz wypra-
wy wielodniowe – tak dla turystów po-
czątkujących, jak i zaawansowanych. 

Dogodne miejsca do wodowania 
kajaków:
- jaracz-Młyn (przy Muzeum 
  Młynarstwa i wodnych Urządzeń 
  przemysłu wiejskiego) 
- Ruda koło Rogoźna (przystań kajakowa)
- Rogoźno (przed mostem drogowym 
  na Małej wełnie)
- jezioro Łęgowskie (plaża)
- wągrowiec (parking przy Muzeum 
  Regionalnym)
- janowiec wielkopolski (przystań wodna)
- jezioro Tonowskie (południowy brzeg)
- jezioro Rogowskie (przystań wodna)
- mosty koło Mielna (na trasie nr 5/e261/)
- jezioro piotrowskie (południowy brzeg)
- jezioro Strzyżewskie (plaża 
  w Strzyżewie kościelnym)
- jezioro jankowskie (plaża przy 
  ośrodku wypoczynkowym)
- jezioro wierzbiczańskie (plaża 
  w lubochni) – Uwaga: tylko przy 
  wysokiej wodzie i dla wytrwałych 
  kajakarzy jest możliwość przepłynięcia 
  z przenoskami do jeziora jankowskiego.
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kajaczki piła krzysztof Stadnik
adres bazy: Dobrzyca 10
64-970 piła
+48 508 285 883
kajaczki.pila@vp.pl 
www.kajaczki.pila.pl 
Rzeki: Dobrzyca, Drawa, Gwda, piława, 
Rurzyca, wełna

kajaczki.com Marek krzemiński 
krępsko 50, 64-930 krępsko 
+48 790 220 914
biuro@kajaczki.com
www.kajaczki.com 
Rzeki: Gwda, Dobrzyca, piława, Rurzyca

przystań Drawa
przeborowo 27
66-551 przeborowo
+48 601 629 954, +48 603 054 655 
info@przystan-drawa.pl
Rzeki: Drawa i Noteć

wypożyczalnia kajaków „przy Drawie” 
przesieki 26
64-761 przesieki
+48 790 224 205
info@drawskie-kajaki.pl
www.drawskie-kajaki.pl 
Rzeki: Drawa 

Turystyka aktywna „info-kajak” 
Tadeusz obrocki
Tarnowo 12
64-930 Szydłowo
+48 608 517 929
splywy-kajakowe@home.pl
www.splywy-kajakowe.eu 
Rzeki: Dobrzyca, Gwda

kajaki-Szwecja – oRT Stanisław wójcik 
ul. Nadrzeczna 7
78-611 Szwecja
+48 696 458 539

www.kajaki-szwecja.pl 
Rzeki: Dobrzyca, piława, Rurzyca

Marina Yndzel
Łąkowa 28, 64-733 Drawsko
+48 535 953 490 
https://gminadrawsko.pl/przystan-
yndzel/marina-zaprasza 
Rzeki: Noteć

Binduga keja 105 Ujście
ul. Szpitalna 0, 64-850 Ujście
+48 604 468 996
top_64920@op.pl
www.keja105.pl 
Rzeki: Dobrzyca, Drawa, Gwda, Noteć, 
piława, Rurzyca

p.w. „kargus” jerzy jaszczak
Biuro: Rynek 14 
Stanica kajakowa: ul. Dolna 31 
66-120 kargowa
+ 48 607 649 245
e-mail: kargusjj@gazeta.pl
Rzeki: obra

Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji
Hala Sportowa „Łazienki” 
ul. Szpitalna 8
64-000 kościan
+48 65 512 04 77, +48 730 243 998
https://rekreacyjny.koscian.pl/kajaki.html
Rzeki: obra (na terenie kościana)

przystań eskapada 
ul. Rybacka 33
63-520 Grabów nad prosną
+48 605 782 224, +48 601 655 368
przystan.eskapada@gmail.com
www.przystaneskapada.pl
Rzeki: prosna

Grabowskie centrum 
organizacji Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 23
63-520 Grabów nad prosną
+48 609 822 002, +48 695 969 136
www.kajaki-prosna.pl
Rzeki: prosna
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kajaki Żerków
ul. parkowa 9, 63-210 Żerków
+48 501 793 468
kajakizerkow@op.pl
www.kajakizerkow.pl
Rzeki: prosna i warta

ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy 
„Gwarek”
ul. leśna 5, 62-561 Ślesin
+48 63 270 41 32
recepcja@gwarekslesin.pl
www.gwarekslesin.pl
jeziora konińskie, kanał warta–Gopło

wypożyczalnia kajaków przy zS ckU 
w koninie
ul. wodna 1, 62-500 konin 
+48 601 768 102, +48 698 760 175
jeziora konińskie, kanał warta–Gopło, 
warta

warta-kajaki
osiecza pierwsza, 62-585 Rzgów
+48 602 611 369 
arkadiuszchmielewski@vp.pl
www.warta-kajaki.pl
Rzeki: warta i prosna

Marina ląd
ląd nad wartą 13, 62-405 ląd nad wartą
+48 518 052 757, +48 507 478 349
kapitanat@marinalad.pl
www.marinalad.pl 
Rzeki: warta i inne rzeki do uzgodnienia

kajaki Dudek
ul. Długa 61, 62-022 Radzewice 
+48 663 582 244
kontakt@kajakidudek.pl
www.kajakidudek.pl 
Rzeki: warta

Stanica kajakowa czarny – kajaki
ul. wały jana kazimierza
64-400 Międzychód
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+48 667 277 560
www.czarny-kajaki.pl
Rzeki: Drawa, Noteć, obra, warta 

FUNkaYak
os. Sosnowe 89, lubochnia
62-200 gmina Gniezno
+48 600 418 730
https://pl-pl.facebook.com/
funkayak/
Rzeki: Szlak puszczy zielonki, 
Gwda, Rurzyca, warta, wełna

Dżaba kajak 365 
józefów 67, 63-313 chocz
+48 570 930 840
dzabakajak356@wp.pl
https://www.facebo-
ok.com/Dżaba-ka-
jak-365-1553625664946538/
Rzeki: prosna i warta

kajakowo.org
cieśle 13, 64-610 Rogoźno
+48 698 175 465
kajakowo@onet.pl
www.kajakowo.org
Rzeki: wełna 

port Nowy Młyn
Nowy Młyn 18, 64-610 Rogoźno
+48 509 315 933
port@nowymlyn.com
www.nowymlyn.com
Rzeki: wełna

kuwaka.pl
ul. kiszkowska 21 (bezpośrednio nad 
jeziorem Biezdruchowskim)
62-010 pobiedziska
+48 667 94 66 76, +48 607 63 67 10
kajetankoprowiak@wp.pl
www.kuwaka.pl
Rzeki: warta, wełna, Szlak puszczy 
zielonki
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przykładowe programy spływów

pRzYkŁaDowY pRoGRaM 
SpŁYwU:

Dzień 1. 
•	 przyjazd na miejsce startu we wsi Nada-

rzyce.
•	 przygotowanie i sprawdzenie kajaków 

oraz sprzętu (0,5 h).
•	 pakowanie kajaków (0,5 h).
•	 Start spływu.
•	obieramy kurs na południe zgodnie 

z nurtem rzeki.
•	 po ok. 1,2 km (0,75 h) mijamy ostatnie za-

budowania wsi i wpływamy na odcinek 
otoczony borem sosnowym.

•	 Rzeka zaczyna mocno meandrować, da-
jąc sporo frajdy z wiosłowania. 

•	 po kolejnych 5 km (2 h), na 39,8 km szla-
ku, mijamy pozostałości drewnianego 
mostu czołgowego.

•	 po 1,5 h (ok. 3 km) dopływamy do nie-
czynnego pola namiotowego zdbice 
(płynąc z nurtem, zobaczymy je po naszej 
prawej stronie). warto pomyśleć o  prze-
rwie na odpoczynek i obiad. 

•	 kontynuujemy spływ po wyjątkowo czy-
stych wodach piławy, by po 6 km (3 h) do-
płynąć do miejscowości Szwecja.

•	 zatrzymujemy się na noc na jednym 
z kempingów lub gospodarstw agrotury-
stycznych, np.  „przy Białej kładce”.

•	 kończymy pierwszy długi, ale piękny 
dzień na wodzie. 

Dzień 2.
•	 pobudka, śniadanie, zwijanie biwaku (1 h).
•	 przegląd, przygotowanie i pakowanie ka-

jaków (0,5 h).
•	wodujemy kajaki i płyniemy 6 km (3 h) 

w kierunku wsi Głowaczewo. 
•	 przed Głowaczewem czeka nas przeno-

ska (0,15 h).

lokalizacja: Rzeka piŁawa

opis: Rzeka w zachodniej polsce, najdłuż-
szy dopływ Gwdy. Szlak bardzo malowni-
czy na całej długości, polecany mniej za-
awansowanym, a nawet początkującym 
kajakarzom. piława słynie z niezwykle czy-
stej wody i pięknych krajobrazów. wzdłuż 
rzeki znajdują się pozostałości umocnień 
wojskowych wchodzących w skład wału 
pomorskiego. Rzeka przepływa przez tere-
ny zarówno województwa wielkopolskie-
go, jak i zachodniopomorskiego, w którym 
znajduje się część wspomnianych atrakcji.

aTRakcje w poBliŻU:

•	Nadarzyce – wieś stanowiąca niegdyś 
własność królewską. w 1602 r. powstał 
tu młyn na rzece piławie. w czasie ii woj-
ny światowej toczyły się najcięższe walki 
i armii wojska polskiego o przełamanie 
wału pomorskiego.

•	wał pomorski – część umocnień obron-
nych iii Rzeszy, wybudowanych w latach 
30. XX w. w połączeniu z Międzyrzeckim 
Rejonem Umocnionym i linią odrzań-
ską wał pomorski stanowić miał zaporę 
przed atakiem ze wschodu.

•	 Skansen bojowy i armii wojska polskie-
go w zdbicach – prezentuje sprzęt bojo-
wy i inżynieryjny używany podczas prze-
łamywania umocnień wału pomorskie-
go w 1945 r. przy ścieżce dydaktycznej 
znajdują się pozostałości umocnień tej 
konstrukcji obronnej.

•	 Szwecja – wieś leżąca nad piławą, loko-
wana 10 kwietnia 1590 r. znajduje się 
tutaj neogotycki kościół z 1887 r.
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•	 za przenoską piława zaczyna znowu 
mocniej meandrować.

•	 po 4 km (2 h) dopływamy do polany al-
berta. Można zatrzymać się tu na przerwę 
i krótki odpoczynek.

•	 za ok. 1 km czeka na nas czechyń. zacho-
wajmy wzmożoną uwagę podczas prze-
pływania pod mostem drogowym.

•	 po 3 km (1,5 h) rzeka nieco się rozszerza, 
by po kolejnych 2 km (1 h) przejść w za-
lew stworzony przez jaz przed zabro-
dziem.

•	 kończymy tutaj drugi dzień spływu lub 
cały spływ.

•	 przenocować możemy w jednej z okolicz-
nych agroturystyk znajdujących się nad 
zalewem, np. w agroturystyce „agrośka”.

Dzień 3. (opcjoNalNie)
•	 pobudka, śniadanie, zwijanie biwaku (1 h).
•	 przegląd, przygotowanie i pakowanie ka-

jaków (0,5 h).
•	 po zwodowaniu krótkie wiosłowanie do 

jazu (0,5 h; 0,4 km).
•	 przenosimy kajaki lewą stroną (0,15 h).
•	 za jazem przepływamy pod nieczynnym 

już mostem kolejowym.
•	 po 2 km (1 h) do piławy wpada jej prawy 

dopływ – Dobrzyca.
•	 za kolejne 2,5 km (1,25 h) znajduje się 

pole biwakowe w Szydłowie. Można tu 
zaplanować przerwę.

•	 przed nami ostatnie 6 km spływu (3 h). po 
nich docieramy do rzeki Gwdy, gdzie przy 
elektrowni wodnej w Dobrzycy kończy-
my spływ.

•	wypakowujemy bagaże z kajaków, przy-
gotowujemy je do transportu (1 h).

Fot. loT Marina
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przykładowe programy spływów

lokalizacja: kaNaŁ 
ŚleSińSki i jezioRo GopŁo

opis: Spływ wiedzie odcinkiem szlaku 
wodnego wielkiej pętli wielkopolski po 
kanale Ślesińskim i jeziorze Gopło. Urokli-
wa okolica, otoczone lasem brzegi kana-
łu i jezior leżących na trasie oraz dwie ślu-
zy: Gawrony i koszewo. Nocleg na polu na-
miotowym Marina Mielnica nad wodami 
Gopła.

aTRakcje w poBliŻU:

•	 kanał Ślesiński – sztucznie wybudowana 
droga wodna, będąca elementem szlaku 
łączącego wartę z Notecią i dalej z wisłą. 
Główne elementy architektury hydro-
technicznej to cztery śluzy wodne i pra-

wie 19 km przekopów. Łączna długość 
kanału: 32 km.

•	 jezioro Gopło – największe jezioro wiel-
kopolski. jego powierzchnia wynosi 
21,80 km2, średnia głębokość: zaledwie 
3,6 m, a głębokość maksymalna: 16,6 m. 
południowa część jeziora leży na granicy 
województwa wielkopolskiego i kujaw-
sko-pomorskiego. 

•	 Bunkry Głębockie, stanowisko iV – pozo-
stałości fortyfikacji z okresu ii wojny świa-
towej znajdujące się bezpośrednio nad 
kanałem Ślesińskim przy moście drogo-
wym łączącym Żółwiniec z Nową Rudą.

•	Grodzisko wczesnośredniowieczne – po-
zostałości osady z wczesnego średnio-
wiecza nad brzegiem jeziora Gopło 
w okolicy wsi Mietlica.

•	 klasycystyczny łuk triumfalny, Brama Na-
poleona z 1812 r. w Ślesinie.
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SpŁYwU:

Dzień 1.
•	 przyjazd na miejsce „cicha”, plaża w Żół-

wieńcu nad jeziorem Ślesińskim.
•	 przygotowanie i sprawdzenie kajaków 

oraz sprzętu (0,5 h).
•	 pakowanie kajaków (0,5 h).
•	 Start spływu.
•	Mijamy półwysep lewą burtą i wpływamy 

na kanał Ślesiński (0,5 h; 0,4 km).
•	 płynąc kanałem, kierujemy się na północ, 

dopływamy do mostu drogowego, po 
prawej stronie widoczne ruiny Bunkrów 
Głębockich (0,75 h; 1 km).

•	Do nawigacji pomocne będzie oznako-
wanie szlaku wielkiej pętli wielkopolski.

•	 za mostem kanał rozszerza się, prowa-
dząc nas do Śluzy Gawrony (0,75 h; 1,4 
km).

•	 Śluza pracuje dwa razy dziennie. informa-
cje o godzinach pracy śluz oraz telefony 
kontaktowe należy sprawdzić przed roz-
poczęciem spływu. Można to zrobić na 
stronie: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/
szlaki-zeglowne/czas-pracy-luz 

•	 pokonujemy Śluzę Gawrony (0,5 h).
•	 po przepłynięciu 1,5 km docieramy do 

Śluzy koszewo (0,75 h).
•	 pokonujemy Śluzę koszewo (0,5 h).
•	warto zatrzymać się tu na chwilę, uzupeł-

nić kalorie i trochę odpocząć, bo przed 
nami 6-kilometrowy odcinek do jeziora 
Gopło.

•	 pokonujemy odcinek Śluza koszewo–je-
zioro Gopło. po drodze przepływamy pod 
dwoma mostami drogowymi (3 h; 6 km).

•	wpływamy na Gopło, przed nami ostat-
nie 800 m spływu tego dnia (0,75 h).

•	 jezioro Gopło to potężny zbiornik, pa-
miętajmy, że gdy brakuje nam doświad-
czenia, najbezpieczniej będzie trzymać 
się blisko brzegu i unikać wypływania na 
środek jeziora.

•	Dopływamy do Mariny Mielnica, wy-
pakowujemy bagaże i zabezpieczamy 
sprzęt (0,5 h). To również dobre miejsce 
na zakończenie całego spływu, jeśli wraz 
z dziećmi nie czujemy się na siłach na ko-
lejny dzień na wodzie.

•	 Rozbijamy namioty.

Dzień 2.
•	 pobudka, śniadanie, zwijanie biwaku (1 h).
•	 przegląd, przygotowanie i pakowanie ka-

jaków (0,5 h).
•	obieramy kurs na północ.
•	 po lewej stronie mamy brzeg jeziora Go-

pło należący do wielkopolski. przeciwny 
brzeg (wschodni) to już województwo 
kujawsko-pomorskie.

•	 płynąc, możemy podziwiać niską linię 
brzegową jeziora z licznymi zatokami 
i półwyspami. warto też spojrzeć od cza-
su do czasu w  górę i spróbować wypa-
trzyć jeden z licznych gatunków ptaków 
wodnych, które żyją nad tym akwenem.

•	 po ok. 3 km (3 h) warto zrobić przerwę na 
nieco dłuższy odpoczynek. jeśli czujemy 
zmęczenie po poprzednim dniu, możemy 
zakończyć spływ na plaży w miejscowo-
ści Łuszczewo, lub go kontynuować. 

•	 po przerwie kontynuujemy spływ w kie-
runku północnym, by po ok. 2,5 km (3 h) 
opuścić część jeziora leżącą na terenie 
wielkopolski. 

•	Na Gople, ze względu na jego wielkość 
i topografię, często powstają fale. pamię-
tajmy o tym i zawczasu przygotujmy sie-
bie i dzieci do ich pokonywania.

•	 po kolejnych 3 km (2,5 h) docieramy do 
przeprawy promowej (prom ostrówek) 
we wsi złotowo, gdzie kończymy naszą 
dwudniową przygodę na wodzie.

•	wypakowujemy bagaże z kajaków, przy-
gotowujemy je do transportu (1 h).
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Szlaki kajakowe w Wielkopolsce. informator dla początkujących

aBc kajakarza

opisy 14 szlaków wodnych na terenie wielkopolski

wybrane wypożyczalnie kajaków w regionie

autorskie propozycje programów wycieczek

www.wielkopolska.travel
www.wielka-petla.pl


