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Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu pn. „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomor-
skiego – przewodnik dla turystów kajakowych”, na który Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad 
Rzeką” otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 
naboru ofert w trybie art. 19 a w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2021 r., przeprowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Sportu i Turystyki).
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O FUNDACJI

Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”

Organizacja pozarządowa zarejestrowana 31.07.2020 r. Fundację tworzy trzyosobowy, międzynarodowy 
zespół Fundatorów, jednocześnie wchodzących w skład jej Zarządu. Są to: Piotr Weckwerth (prezes) oraz 
Serhii Zinchenko i Anton Karabach (wiceprezesi).

Wśród najważniejszych kierunków działań, które realizuje (i planuje rozwijać) Fundacja, wymienić należy:
 � inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz turystyki i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 � upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 � wspieranie wieloaspektowego rozwoju i edukacji społeczeństwa, w szczególności w kontekście działań 
społecznie użytecznych,

 � zaspokajanie potrzeb kulturalnych, artystycznych i turystycznych społeczeństwa,
 � podejmowanie działań ukierunkowanych na promocję, budowanie marki i wizerunku podmiotów działa-
jących w branży turystycznej, kulturalnej i artystycznej,

 � podniesienie poziomu świadomości i edukacji z zakresu turystyki, kultury, sztuki i historii wśród społe-
czeństwa, w szczególności w kontekście zasobów województwa kujawsko-pomorskiego,

 � podniesienie poziomu świadomości i edukacji z zakresu turystyki, kultury, sztuki i historii wśród kadry 
instytucji kultury, sztuki oraz organizacji turystycznych,

 � integracja środowisk działających w szeroko rozumianym sektorze turystycznym, kulturalnym i artystycz-
nym, a także przedstawicieli władz i społeczeństwa, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wspólnego 
rozwiązywania istotnych problemów społecznych i branżowych,

 � promocja produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poza granicami regionu oraz kraju.

Więcej na:

https://fundacjanadrzeka.com/

https://www.facebook.com/FundacjaNadRzeka/

https://www.instagram.com/fund_nad_rzeka/

https://fundacjanadrzeka.com/
https://www.facebook.com/FundacjaNadRzeka/
https://www.instagram.com/fund_nad_rzeka/
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O AUTORACH

Marek Weckwerth

Dziennikarz „Gazety Pomorskiej”, instruktor turystyki 
kwalifikowanej o specjalizacji turystyka kajakowa, ko-
mandor spływów kajakowych, turysta-krajoznawca, 
regionalista. Z turystyką związany od połowy lat 70. 
XX wieku. Rekordzista Polski w samotnym pływaniu 
kajakiem rzekami pod prąd od ujścia do źródła. Na 
koncie ma 12 tak przepłyniętych rzek, potwierdzonych 
przez sędziów PZK-aj. Specjalizuje się w kajakarstwie 
ekstremalnym - forsowaniu rzek zawalonych drzewami 
(kajakarstwo zwałkowe). Pływa cały rok, bez względu 
na aurę. Autor setek artykułów prasowych poświęco-
nych turystyce, najpierw - od roku 1991 - na łamach 

„Dziennika Wieczornego”, potem „Gazety Pomorskiej”, a także periodyków jak „H2O”, „Wodny Świat” czy 
„Wodomaniak”. Pisał także dla magazynu „Profile”. Autor podręczników z serii wydawnictwa „Pascal” dla 
aktywnych: „Kajakarstwo od A do Z” i „Kajakarstwo”. Autor reportaży turystycznych zebranych w czterech 
tomach i wydanych przez „Gazetę Pomorską” pt. „Wędrownik. Atrakcje turystyczne Kujaw i Pomorza”. Autor 
lub współautor książek i albumów wydawnictwa „Margrafsen”: „Skarby Pomorza i Kujaw”, „Kujawy i Pomorze... 
To, co piękne”, „Bydgoszcz piękna i dynamiczna”, „Królestwo Natury Kujaw i Pomorza”, „Katedra”. Ponadto 
autor lub współautor publikacji: „Atrakcja turystyczne województwa kujawsko-pomorskiego” (wydawca: 
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna „K-POT”), „Walory przyrodniczo-turystyczne województwa 
kujawsko-pomorskiego” (wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), „Kujawy 
i Pomorze - walory przyrodniczo-turystyczne” (wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego), „Kujawsko-Pomorskie na wodzie” (wydawca: K-POT), przewodnik „Powiat bydgoski. Aktywni 
na wodzie” (wydawca: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy).

Odznaczenia:
• Odznaka honorowa ministra turystyki „Zasłużony dla Turystyki”,
• Złota honorowa odznaka Polskiego Związku Kajakowego,
• Odkrywca 2010 Roku - wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie tury-

styki za promocję regionu,
• Odznaki klubowe: TKKF „Orzeł” Bydgoszcz, Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego „Lotto-Bydgostia” 

oraz Federacji Sportowej „Energetyk”.
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Piotr Weckwerth

Prezes Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”, specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
(m.in.: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Centrum Szkoleniowe Masterlang i Fundacja Sowa w Krako-
wie), członek Zarządu Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT”, członek Rady Stowarzyszenia 
Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, członek Komitetu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy, członek 
Rady Naukowej Polskiego Instytutu Turystyki, właściciel i twórca bloga turystycznego „WECKWERTH – tu-
rystyka bez filtrów” (www.turystykabezfiltrow.com), pomysłodawca i autor artykułów, powstających w ramach 
cyklu „Bydgoskie osiedla BEZ FILTRÓW” (na które otrzymał stypendium prezydenta Bydgoszczy dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury).

Instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalizacji turystyka kajakowa, pilot wycieczek, ghostwriter, miłośnik 
województwa kujawsko-pomorskiego. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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WSTĘP

Powiedzmy to sobie wprost. Kajakarstwo zwałkowe to szaleństwo! Ale jakże pozytywne szaleństwo! 
Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że uprawiając je nie sposób się nudzić. Więcej, osoby, które 
raz go skosztują, nigdy nie będą już miały tego dość i wciąż będą wracały na mniej znane szlaki, po kolejne 
dawki wrażeń.
Pływanie zwałkowe (którego charakterystykę przybliżymy na kolejnych stronach niniejszej publikacji) zdobywa 
sobie coraz większą popularność, bo jest to ciekawa forma aktywności, odmiana turystyki kajakowej w jej 
bardziej ekstremalnym wydaniu. Można więc popracować nad swoją sprawnością techniczną w manewro-
waniu małym kajakiem, nad siłą mięśni i ogólną formą. Przy tym na trasie spływu zawsze znajdzie się coś 
co warto zobaczyć – a to ciekawy zabytek, wsie i przysiółki, a to rezerwat przyrody. Słowem: jest ciekawie!

Tym bardziej zastanawia, dlaczego Kujawy i  Pomorze, postrzegane są często jako obszar, na którym tego typu 
aktywności nie da się uprawiać. Tak twierdzą ci, którzy nie zagłębiają się zanadto w geograficzne uwarunko-
wania naszego regionu, a co za tym idzie, nie znają wszystkich jego tajemnic. Ten negatywny stereotyp należy 
przełamywać, bowiem województwo kujawsko-pomorskie ma potencjał, aby stać się miejscem prawdziwie 
kultowym dla kajakarzy zwałkowych!

Niniejsza publikacja ma na celu właśnie ukazanie wspomnianego wyżej bogactwa, a także zachęcenie moż-
liwie dużej grupy osób do podjęcia próby zmierzenia się z trudnościami rzek zwałkowych regionu. A tych 
jest tutaj co niemiara!

Biorąc pod uwagę powyższe, jesteśmy niezwykle dumni, że jako pierwsi autorzy (tak, pierwsi w ogóle, w skali 
kraju), podejmujemy się opisania fenomenu kajakarstwa zwałkowego. A nasza duma jeszcze wzrasta, kiedy 
dociera do nas, że tworzony materiał dotyczy naszego ukochanego województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostaje podziękować Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”, która podjęła się próby realizacji 
projektu pn.  „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego – przewodnik dla turystów kajako-
wych”. Podziękowania należą się także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu (a konkretnie Departamentowi Sportu i Turystyki), który prowadził nabór ofert, w ramach którego 
ww. projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 
naboru ofert w trybie art. 19 a w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2021 r.

Życzymy więc miłej lektury i pięknych wrażeń na rzekach zwałkowych województwa kujawsko-pomorskiego!

Marek Weckwerth & Piotr Weckwerth
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Kajakarstwo zwałkowe – o co w tym w ogóle chodzi?

Kajak, wiosło i kamizelka asekuracyjna lub ratunkowa - taki zestaw wystarczy, aby rozpocząć wodniacką 
przygodę. Jeśli jednak na kujawsko-pomorskich rzekach szukasz mocniejszych wrażeń, powinieneś sprawić 
sobie kajak górski i takież wiosło, a do tego kask, fartuch i specjalistyczny ubiór. Jak bowiem sama nazwa 
wskazuje kajak górski nadaje się do pływania po bystrych i najeżonych głazami rzekach górskich. Ale to nie 
wszystko, ponieważ jest także podstawą wyposażenia kajakarza zwałkowego. Zaraz, kogo?

No właśnie, kajakarstwo zwałkowe, czyli bohater niniejszej publikacji, to aktywność relatywnie młoda (przy-
najmniej w Polsce) i  wciąż dość słabo rozpropagowana. Zasadniczo polega ono na przeprawianiu się kajakiem 
przez zwały (stąd nazwa) leżących w korycie rzeki drzew lub innych przeszkód. W języku angielskim taki 
rodzaj kajakarstwa nazywany jest logjams (log to: kłoda, pień, bal, zaś jams to: zatory, korki).

Wspomniane wyżej przeprawianie, odbywać może się  dołem - kiedy kajakarz stara się schować w głębi 
kokpitu, bądź nawet musi  zamoczyć część ciała, aby przejść pod przeszkodą - lub górą – gdy wykorzystując 
siłę rozpędu lub spryt, przeskakuje nad zagradzającymi koryto rzeki przeszkodami. Ponadto, w trakcie spływu 
zwałkowego trzeba umiejętnie lawirować między drzewami i kamieniami, uważać na bystrza oraz mieć na 
uwadze, że z silnym nurtem żartów nie ma. Należy także dodać, że rzeki, na których uprawia się ten rodzaj 
aktywności, są często tak małe bądź tak ubogie w wodę, że nierzadko kajakarz (przynajmniej na niektórych 
odcinkach), zmuszony jest to ciągnięcia swojej  łodzi brzegiem lub po konarach wystających z wody drzew!

Do katalogu przeszkód, które napotyka na swej drodze kajakarz zwałkowy, dodać można: bobrowe tamy, 
polodowcowe głazy, kamieniste wypłycenia i mielizny, zniszczone progi w miejscu starych młynów czy ni-
sko zawieszone mostki. Zimą grupa ta tylko się rozbudowuje, m.in. o: zatory lodowe, krę oraz zamarznięte 
brzegi. Jeśli rzeka ma mocny charakter – nurt jest szybki, tworzą się bystrza, szypoty, cofki – wtedy i zabawa 
z wiosłem ma odpowiednio wysoki wymiar.

Mimo to pragniemy Was uspokoić - w takiej zabawie może uczestniczyć nawet żółtodziób. W końcu trzeba 
zrobić ten pierwszy krok. Dobrze jednak, jeśli poprzedzony jest on doświadczeniem zdobytym w „zwykłej”, 
nieco miej ekstremalnej, turystyce kajakowej. Po jakimś czasie możecie ruszać na podbój rzek zwałkowych, 
aczkolwiek na początku róbcie to pod okiem osób, znających się na tej sztuce. W Kujawsko-Pomorskiem 
działają kluby turystyki kajakowej, w których są także pasjonaci pływania zwałkowego. Wystarczy się z nimi 
skontaktować i wybrać na wspólną wyprawę, a może nawet wstąpić w ich szeregi.

Nie zdziw się więc Czytelniku, gdy przeczytasz w niniejszej publikacji o „zwałce”, „przeskakiwaniu” przez 
przeszkodę, „bystrzach” czy „szypotach”. Wszystkie te aspekty stanowią bowiem nieodłączny element tej 
pięknej odmiany kajakarstwa!

Kilka zdań o sprzęcie

Kajak górski jest niewielki, lekki, zwrotny, o obłych kształtach, wytrzymały na uszkodzenia (bo najczęściej 
wykonany z polietylenu). Wiosło musi być krótkie, najlepiej poniżej 2 metrów długości, by nie przeszkadzało 
w manewrowaniu na wąskiej, najeżonej przeszkodami rzece. Zakończenie piór wiosła powinno być proste, 
aby nie ześlizgiwało się z pni podczas zapierania o nie i odpychania.

Wymagany jest także specjalistyczny ubiór, fartuch i kask. Jego najważniejszą częścią jest wodoszczelna kurtka, 
wyposażona w zabezpieczające przed wtargnięciem wody kołnierz i mankiety. Podczas manewrowania między 
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i pod przeszkodami kajakarz wykonuje często gwałtowne, głębokie przechyły. Gdyby nie kurtka i fartuch 
zabezpieczający kokpit kajaka przed wodą, byłby mokry i szybko by się wychłodził. Kadłub wypełniający 
się wodą zacząłby tracić stabilność. Z kolei kask chroni głowę przed urazami w trakcie przepływania pod 
drzewami, kładkami, a także po wywrotce.

To podstawowe wyposażenie, ale rasowy wodniak nie zapomina o wodoszczelnych spodniach i neoprenowych 
butach (te ostatnie nie są wodoszczelne, ale chronią przed chłodem i przed urazami). Warto też sprawić sobie 
kajakowe rękawice, chroniące naskórek przed otarciami, gdy odpychamy się rękami od przeszkód. Chronią 
też przed chłodem.

Mówiąc o wyposażeniu kajakarza zwałkowego, celowo nie wspomnieliśmy o kamizelce. Ktoś powie: „przecież 
bezpieczeństwo to podstawa!”. Zdecydowanie tak, ale kamizelka w tym przypadku odgrywa zdecydowanie 
mniejszą rolę. Warto ją mieć na pokładzie i zakładać, gdy wypływa się na jezioro, ale w walce z przeszkodami 
na małej rzece przeszkadza, gdyż może zaczepić o gałąź, przyczynić się do zablokowania kajakarza pod drze-
wem, spowodować wywrotkę. Owszem, współczesne kamizelki asekuracyjne posiadają system do szybkiego 
zrzucenia, ale generalnie w krytycznej sytuacji nie ma na to czasu.

Gdzie pływać? Wystarczy spojrzeć na mapę regionu!

Na bogatych w wody Kujawach i Pomorzu rzek zwałkowych nie brakuje! A przecież opisywaną przez nas 
formę kajakarstwa turystycznego uprawia się na mniejszych rzekach niż te ogólnie znane jak: Brda, Wda 
czy Drwęca. W województwie kujawsko-pomorskim takich cieków jest mnóstwo, a wiele z nich o żwawym 
nurcie, przy tym poprzegradzanym powalonymi siłami natury drzewami. Na mapie wystarczy odnaleźć 
Kotomierzankę (Kotomierzycę), Krówkę czy Ryszkę, bacząc tylko, by było w nich wystarczająco dużo wody.

Dla bardziej wprawionych, bo nurt jest tam szybszy, polecane są: Prusina, Zielona Struga, Struga Młyńska, 
Struga Lubicka (Wilcza, Bacha), Kamionka, Sępólna, Mień, Osa i królowa wśród nich – Gardęga. Aby jednak 
przepłynąć ujściowy odcinek tej ostatniej, zdecydowanie najszybszy, potrzeba jest zgoda Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, bowiem rzeka przepływa przez ścisły rezerwat przyrody.

W naszych opisach przyjęliśmy trzystopniową, określoną gwiazdkami ocenę malowniczości szlaku kajakowego:
 - szlak bardzo malowniczy,
 - szlak malowniczy,
 - szlak dość malowniczy.

Zamieszczamy także sześciostopniową skalę uciążliwości „U”, czyli określającą stosunek czasu pokonywania 
przeszkód do czasu płynięcia:
U1 (szlak nieuciążliwy) – pokonanie przeszkód zabiera mniej niż 10 proc. czasu przeznaczonego na płynięcie,
U2 (szlak nieco uciążliwy) – 10 do 25 proc.,
U3 (szlak dość uciążliwy) – 25 do 50 proc.,
U4 (szlak uciążliwy) – 50 do 100 proc.,
U5 (szlak bardzo uciążliwy) – 100 do 200 proc.
U6 (szlak nadzwyczaj uciążliwy) – ponad 200 proc. (a więc pokonywanie przeszkód zajmuje dwa razy więcej 
czasu niż samo płynięcie).

Zapraszamy zatem na rzeki zwałkowe Kujaw i Pomorza. Na kolejnych stronach przedstawiamy w tym kon-
tekście nasze propozycje!
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I. DOPŁYWY BRDY

Brda - królowa borowiackich rzek, a w opinii wielu jeden z najpiękniejszych (o ile nie najpiękniejszy) szlaków 
kajakowych w Polsce. Największy dopływ Wisły na jej dolnym odcinku, fragment międzynarodowej drogi 
wodnej E70 oraz Bydgoskiego Węzła Wodnego. Źródła rzeki znajdują się na terenie województwa pomorskiego 
(okolice miejscowości Miastko), jednakże jej większa część biegnie przez obszar regionu kujaw i pomorza.

Dla kajakarzy miejsce kultowe i dobrze znane. W związku z tym, zapraszamy do eksploracji jej dopływów!
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1.1. RACIĄSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa

Wypływa z południowej części jeziora Śpierewnik i płynie na południe, by w okolicach wsi Grochowo zakrę-
cić na południowy wschód. Struga przypomina więc pochyloną w prawo literę „V”. Przy okazji jest prawym 
dopływem Brdy.

Raciąska Struga ma nieco ponad 23 km długości i trzy charakterystyczne odcinki:
1. górny z jez. Śpierewnik do ujścia Ciechocińskiej Strugi w okolicach wsi Grochowo - praktycznie niespły-
walny nawet górskim kajakiem;
2. od tego miejsca do Raciąża - dostępny wyłącznie na „góralach”;
3. od Raciąża do ujścia do Brdy możliwy do przepłynięcia nawet w średnio dużych grupach, na kajakach 
dwuosobowych.
Trudno jednak zniechęcać prawdziwych surwiwalowców do czegoś, czego doświadczają na co dzień, a zatem 
1. odcinek owszem mogą pokonać w stylu: raz płyniemy, raz wędrujemy wzdłuż brzegów, czasem brodząc 
po kolana w bagnach. Poniżej jez. Śpierewnik (prawie 140 ha) struga łączy jeszcze Jezioro Wysockie (42 ha) 
i maleńkie Gockowskie (6 ha).

Od chwili połączenia ze Strugą Ciechocińską w okolicach Grochowa, Raciąska Struga skręca w lewo i przez 
ok. 4 km podąża w dużej części uregulowanym korytem przez pola i łąki ku Jezioru Raciąskiemu (32,5 ha). 
Tu i ówdzie, zwłaszcza tam, gdzie rzeka wcina się głębiej w otaczający ja teren, brzegi porastają kępy drzew. 
Trzeba się więc liczyć ze zwałkami i to niekiedy poważnymi. Struga jest wąska i płytka, a przy tym wyposażona 
w sztuczne schodkowe progi. Wymagane są zatem zwinne kajaki górskie.

Na ten odcinek można wypłynąć z plaży na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Cztery Pory Roku” 
w Grochowie. To także baza organizatora spływów kajakowych na środkowym odcinku Brdy, a także na 
dolnym fragmencie Raciąskiej Strugi. Ten jednak kto chciałby wypożyczyć tu kajaki górskie, musi zamówić 
je z wyprzedzeniem.

Uciążliwy odcinek Raciąskiej Strugi kończy się po wpłynięciu do Jeziora Raciąskiego. Odpocząć można na 
jego prawym brzegu.

Bez problemu przepływa się na kolejne jezioro Rudnica (26 ha), po czym należy skręcić w prawo. Z lewej do 
Rudnicy wpływa Suska Struga niosąca wody z jeziora Śpierewnik. Możliwe jest zatem wykonanie kajakowej pę-
tli pod prąd Suską, następnie Raciąską Strugą do punktu wyjścia. Jest to jednak wyprawa typowo surwiwalowa.

Nad jeziorem Rudnica (na jego południowym, raciąskim brzegu) znajdują się plaża OSiR-u Tuchola i ośrodek 
wypoczynkowy. To doskonałe miejsce do rozpoczęcia trzeciego etapu spływu Raciąską Strugą. Ten (ok. 4 km) 
odcinek dedykowany jest nawet grupom wyposażonym w zwykłe turystyczne kajaki dwuosobowe.

Z jeziora Rudnica na kolejne – niewielki Przylonek (9,5 ha) – przepływa się kilkusetmetrowym przesmykiem 
pośród trzcin. Na Przylonku należy skręcić w prawo i znaleźć wypływ. Od razu też trafia się na niewielki 
i niegroźny próg z wbitych w dno bali, który można pokonać z rozpędu nawet w dwójce. Trasa jest łatwa 
i bardzo malownicza – widać nadbrzeżne łąki i otaczające je lasy, a sama woda ukwiecona jest w ciepłych 
porach roku nenufarami.
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Trafiamy wreszcie na osadę, w której rzekę przegradza sztuczny próg. To osada Nadolnik utworzona przy 
dawnym młynie. Kajaki można przenieść wzdłuż prawego brzegu. Skoku z progu nie radzimy nawet w „gó-
ralach”, bo na dole czają się głazy, pale, a nawet stalowe szyny.

Spływ można zakończyć przy ujściu do Brdy (na jej 107,5. kilometrze) w Nadolnej Karczmie. Na lewym 
brzegu znajduje się pole biwakowe wyposażone w wiaty. Następny dogodny punkt do lądowania znajduje się 
w odległej o 7 km z nurtem Brdy Woziwodzie.

Ciekawostki krajoznawcze

Położony na skraju Borów Tucholskich Raciąż to duża wieś w gminie Tuchola. W jej sercu wznosi się neogo-
tycki kościół pw. Świętej Trójcy zbudowany w latach 1862-1866. Wieś lokowana była w roku 1349 na prawie 
chełmińskim przez tucholskiego komtura Konrada Vullekopa. W tej miejscowości znajduje się początek 
i koniec pieszo-rowerowego Szlaku Kasztelania, który przebiega przez Raciąski Młyn i Wysoką.

Na wyspie jeziora Śpierewnik (w pobliżu jego południowego brzegu) znajduje się dawny gród Raciąż. Pier-
wotnie był pomorski, potem - zdobyty w roku 1256 przez wojska polskie i spalony. Zapewne do roku 1300 
funkcjonował jako polska kasztelania. Gród został zrekonstruowany i jest największą atrakcją turystyczną 
w tym rejonie (zwiedzanie jest darmowe). Samo zaś jezioro Śpierewnik jest jednym z najpiękniejszych 
w Borach Tucholskich, a przy tym najspokojniejszych (nie ma tu ośrodków wypoczynkowych ani przystani).

W osadzie Nadolnik nad Raciąską Strugą znajduje się budynek starego murowanego młyna z 1855 r. Teren 
należy do gospodarstwa agroturystycznego.

Fot. Odcinek ujściowy między Raciążem a ujściem do Brdy można przepłynąć kajakiem dwuosobowym



16



17

1.2. CIECHOCIŃSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa
Struga bierze nazwę od wsi Ciechocin (gm. Chojnice) położonej nad jeziorem o tej samej nazwie. To zaledwie 
kilkukilometrowy szlak jeziorny połączony wspomnianą strugą, wiodący granicą między województwem 
pomorskim a kujawsko-pomorskim.

Źródła tego cieku znajdują się na łąkach kilka kilometrów powyżej Ciechocina, ale dla kajakarzy dostępny jest 
on zazwyczaj dopiero od mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Tuchola-Chojnice. Zimą, gdy roślinność 
nadwodna nie przeszkadza zanadto w wiosłowaniu, spływ możliwy jest od wiaduktu na wysokości Piastoszyna.

Kajakarzy spotyka się tu niezwykle rzadko, w przeciwieństwie do północno-wschodniego brzegu Jeziora 
Grochowskiego, gdzie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne „Cztery pory roku” (m. Grochowo), orga-
nizujące spływy zwłaszcza na środkowym odcinku Brdy i na Raciąskiej Strudze. Z wyprzedzeniem można 
jednak zamówić tam jedynki górskie.

Struga Ciechocińska kończy swój bieg już 300 metrów od wypłynięcia z Jeziora Grochowskiego, gdzie zasila 
Raciąską Strugę. Co ciekawe, to Struga Ciechocińska wydaje się większa, tak jakby to Raciąska Struga była 
jej  lewobrzeżnym dopływem.

Tak czy inaczej, najlepszym wariantem jest połączenie spływu Strugą Ciechocińską z dalszym płynięciem, 
znacznie dłuższym, Raciąską Strugą.

Fot. Takie przeszkody to na Ciechocińskiej Strudze „chleb powszedni”
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1.3. CZERSKA STRUGA (CZERNICA)

Najważniejsze informacje + trasa
Ten lewy dopływ Brdy (31,5 km) nie trzyma się podziałów  administracyjnych – w górnym biegu przebiega 
przez powiat chojnicki (województwo pomorskie), potem tucholski, wreszcie wyznacza granicę między 
powiatami chojnickim a tucholskim.

Czerska Struga bywa nazywana także Czernicą. Jej źródła znajdują się w okolicy wsi Sienica, kilka kilometrów 
na zachód od Czerska. Dopiero od tego prawie 10-tysięcznego miasteczka w województwie pomorskim można 
spłynąć kajakiem. Ale też na całej swej długości nie nadaje się do organizowania dużych spływów – jest za 
wąska, za płytka, zaś od Fojutowa do ujścia do Brdy w korycie zalega zbyt wiele powalonych drzew.

Kajaki można zwodować na prawym brzegu w pobliżu stadionu „Borowiak” Czersk, skąd do ujścia jest 26,5 
km. Zejście jest jednak strome. To długi odcinek jak na tę rzekę, więc płynięcie warto rozłożyć na dwa dni 
lub wybrać warianty od mostu na drodze wojewódzkiej nr 237 Tuchola – Czersk (19,5 km do ujścia). Można 
też spłynąć wyłącznie śródleśnym fragmentem trasy z Fojutowa do Nowego Młyna (8,5 km).

Przez Czersk płynie się uregulowanym korytem ujętym w stalowe ścianki Larsena. Po ok. 2 kilometrach 
z lewej dopływa Klaskawska Struga, poniżej której Czerska rozszerza się. Około 100 m dalej brzegi rzeki 
spina most w ciągu ulicy 21 lutego łączącej Czersk ze wsią Złotowo, pod którym nurt „połyka” 2-metrowy 
betonowy próg. Tej przeszkody lepiej nie pokonywać w zwykłych kajakach. Te trzeba przenieść najlepiej 
lewym brzegiem ponad drogą.

Następny most, a właściwie betonowy przepust pod nasypem ziemnym, znajduje się w ciągu ul. Kilińskiego. 
Jest niski, ale można  pod nim przepłynąć.

Poniżej Czerska struga płynie długimi w większości prostymi odcinkami przez pola i łąki. Są też przeszkody: 
pojedyncze zwalone drzewa i drewniane mostki.

Tak dociera się do mostu na drodze Tuchola – Czersk, za którym dolina zwęża się i lasy dochodzą blisko wody. 
W nurcie mogą leżeć drzewa. Na lewym brzegu rozpościera się rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą.

Na wysokości prawobrzeżnej osady Twarożnica i leśniczówki Lipce (nie mylić ze wsią Lipce) przepływa się 
pod mostem na lokalnej drodze (17,5 km do ujścia). Dolina znacząco rozszerza się, toteż otwierają się rozległe 
przyjemne dla oka widoki. Zaraz też struga wpływa w granice woj. kujawsko-pomorskiego.

Kolejny most znajduje się na skraju prawobrzeżnej wsi Łosiny (14 km). Poniżej tego miejsca struga nieco 
bardziej meandruje, las znów bardziej zbliża się do wody i znów rośnie ryzyko, że drogę przegrodzą drzewa.

Z daleka widoczny jest stok narciarski przy zajeździe w Fojutowie (lewy brzeg) i stary wiatrak (prawy). Do-
pływa się wreszcie do słynnego akweduktu w Fojutowie (8,5 km do ujścia), którym górą nad Czerską Strugą 
płyną wody Wielkiego Kanału Brdy (WKB). Wyjście na stromą skarpą na wysokość WKB nie jest łatwe, ale 
możliwe – najlepiej zrobić do przy lewym brzegu Czerskiej Strugi. W tym wariancie można kontynuować 
spływ WKB do jego ujścia do Brdy w Zielonce (15 km).

My płyniemy dalej Czerską Strugą… Przed nami najbardziej uciążliwy, niemal w całości śródleśny odcinek, 
toteż z wieloma drzewami leżącymi w korycie. Większość można pokonać nie wychodząc z kokpitu. Niemniej 
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najlepiej robić to w górskim kajaku. Charakterystycznym punktem jest betonowy most tuż za prawobrzeżną  
miejscowością Gartki na drodze z Gutowca do Woziwody, skąd do ujścia zostają 3,1 km.
Spływ można zakończyć przy jazie piętrzącym wodę przy młynie (wyjście przy prawym brzegu) w śródleśnej 
osadzie Nowy Młyn. W budynku, który nazwano „Starym Młynem”, są pokoje do wynajęcia. Przenoska po 
prawej stronie, zejście na wodę po schodkach za młynem.

Ujście strugi znajduje się na 107,5. kilometrze szlaku Brdy. Stąd do najbliższego biwaku w Woziwodzie jest 6 km.

Ciekawostki krajoznawcze

Fojutowo położone jest nad Czerską Strugą i wykopanym w połowie XIX wieku Wielkim Kanałem Brdy. I wła-
śnie ten fakt – skrzyżowanie płynącą dołem strugi z poprowadzonym górą kanałem - stanowi o atrakcyjności 
tej borowiackiej miejscowości koło Legbąda. Turyści podziwiają największy w Polsce akwedukt, zaś kolejne 
atrakcje znajdują w miejscowym, wzniesionym z drewnianych bali zajeździe . Są tutaj: hotel, restauracja, kryty 
i otwarte baseny, ogromny teren zabaw dla dzieci, stok narciarski i otwierane zimą lodowisko.

Fot. Wysokie brzegi doliny Czerskiej Strugi przy akwedukcie w Fojutowie
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1.4. ZWIERZYNKA

Najważniejsze informacje + trasa:
Spływ Zwierzynką zaplanować można jako jedną lub dwie imprezy. Druga  opcja obejmuje połączenie  tego 
szlaku ze zdecydowanie popularniejszym, tj. Bielską Strugą. Zwierzynka jest dopływem jeziora Białego, zaś 
Bielska Struga wypływa z niego zmierzając do Brdy. Bielska jest więc przedłużeniem Zwierzynki.

Przygodę na Zwierzynce można rozpocząć w pobliżu zabudowań podleśnictwa Zwierzyniec. Stąd – jeśli 
chcielibyśmy kontynuować spływ Bielską Strugą do Brdy – jest nieco ponad 14 km.

Zwierzynka jest wąska, płytka i kręta, a przy tym tu i ówdzie uroczo poprzegradzana zwalonym drzewem lub 
bobrową tamą. Dlatego, podobnie jak Bielska Struga, nadaje się do płynięcia wyłącznie kajakiem górskim. 
Oprócz emocji typowo wodniackich, uczestników spływu czekają piękne widoki.

Rzeczka wypływa z Jeziora Okrągłego, którego zachodni brzeg stanowi granicę w woj. pomorskim. Początkowo 
przybiera kierunek wschodni, potem południowy, zachodni i wreszcie południowo-zachodni. Na wysokości 
prawobrzeżnej wsi Rzepicznej (niewidocznej z wody), Zwierzynkę zasila Struga Rzepiczna i dzięki temu 
szerokość koryta podwaja się. Przy tym rzeka zyskuje jeszcze większą urodę. Dolina jest tu rozległa, łanami 
wodnych traw malowana, a dalej borów zieloną ścianą.

W jednym tylko miejscu dolina się zwęża – na wysokości prawobrzeżnej śródleśnej kolonii Barłogi, tam 
gdzie do obu brzegów rzeki dochodzą ziemne nasypy. W tym miejscu od połowy XIX wieku Zwierzynkę miał 
przekraczać górą akwedukt Wielkiego Kanału Brdy. Inwestycji jednak nie dokończono.

Zwierzynka kończy bieg we wschodniej części Jeziora Białego. Spływ można zakończyć ok. 1000 metrów  
dalej - na plaży w miejscowości Biała, a to południowo-zachodnia rubież tegoż jeziora. Dopłyniemy trzymając 
się w pobliżu lewego brzegu.

Fot. Rzeczka płynie w większości pośród rozległych łąk 
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Ciekawostki krajoznawcze

Gdyby w połowie XIX wieku pruscy inżynierowie skończyli budowę akweduktu w okolicach kolonii Barłogi, 
widok byłby tu bardzo podobny do tego, jaki oglądamy w Fojutowie koło Legbąda. Tam z kolei podziwiać 
możemy wspaniały akweduktu, przy wykorzystaniu którego górą płyną wody Wielkiego Kanału Brdy, a dołem 
Czerska Struga. Tu, nad Zwierzynką, zdołano ukończyć tylko koryto kanału, samego zaś akweduktu zabrakło. 
Kanału na tym odcinku nigdy nie nawodniono, a jego koryto zarosło drzewami i krzewami.

Fot. Zwierzynka poniżej leśniczówki o tej samej nazwie. Wodę spiętrzają bobrowe tamy

Fot. Ekipa kajakarzy na szlaku Zwierzynki
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1.5. BIELSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa:
Szlak uciążliwy, należałoby nawet powiedzieć, że wręcz trudny, wymagający odpowiedniego sprzętu i umieję- 
tności. Jednocześnie piękny i w całości przepływający przez Tucholski Park Krajobrazowy.

Na 8-kilometrowym odcinku od wsi Biała do Kiełpińskiego Mostu w poprzek rzeki leży mnóstwo pni drzew, 
a w okresach niedoboru wody jest sporo wypłyceń, na których czasami grzęzną nawet górskie kajaki. W dolnym 
zaś biegu, rzeczka swą prawdziwą naturę ujawnia, nurt do prędkości górskiego potoku rozpędzając (przy wyższej 
wodzie), i przez to testując sprawność kajakarzy.

Zanim zwodujemy swe „czółna” na plaży nad Jeziorem Białym, warto rzucić okiem na drewniane chaty we wsi, 
które pamiętają XIX stulecie. Z nich to ukryta pośród lasów Biała słynie.

Struga wypływa z jeziora lejkowatą zatoką w jego południowo zachodniej części. Na początku jest szeroką 
wodostradą, zatem monotonną, ale leśnymi widokami ozdobioną. Po ok. 250 m od wypłynięcia z jeziora 
przepływamy pod mostem drogowym w Białej. Przez most prowadzi lokalna droga z Woziwody (dokładniej 
z wojewódzkiej 237) do Rzepicznej.

Po ok. kilometrze od wspomnianego mostu dopływamy do jazu piętrzącego. W tym miejscu struga rozdziela 
się na dwa koryta – prawe to kanał prowadzający do stawów rybnych, lewy to naturalnie płynąca Bielska 
Struga. Kajaki trzeba przenieść za wrota jazu na lewą, płynącą w dolinie odnogę. To już uwolniona z więzów, 
dzika rzeka, niewielka co prawda.

Dotarcie do osady Bielska Struga (ok. 1 km) może zająć sporo czasu i wysiłku, bo dolinę przegradza wiele 
powalonych siłami natury drzew. W położonej na prawym brzegu osadzie znajdują się stawy hodowlane 
pstrąga. Jest też gospodarstwo agroturystyczne.

Poniżej zaś nowa odsłona przygody - pęd rzeki górski potok przypominający. Spadek sięga 1,7 promila, zaś 
przed Kiełpińskim Mostem przekracza 2 promile. A pejzaż przez najlepszego artystę – naturę – malowany. 
A jakże ekspresyjny, gdy z pokładów rozpędzonych kajaków oglądany. Długo można się zachwycać, ale już 
widać Kiełpiński Most, który wyznacza kres szybkiego odcinka strugi.

To także dobre miejsce do zakończenia spływu. Most znajduje się na drodze Gołąbek- Zielonka – Woziwoda. 
Można też płynąć dalej, jako że do ujścia do Brdy zostało pół kilometra. Ten ostatni fragment strugi także 
poprzecinany jest zwalonymi drzewami.

Spływ można kontynuować Brdą. Najbliższy biwak znajduje się w odległym o 5 km Gołąbku (przy drodze 
Tuchola-Trzebciny-Tleń). Taka sama odległość dzieli ujście Bielskiej Strugi od biwaku w Woziwodzie (przy 
drodze Tuchola-Czersk), tyle że ten wariant wymaga płynięcia pod dość silny prąd.
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Ciekawostki krajoznawcze

Biała to cicha śródleśna wieś nad Jeziorem Białym i Bielską Strugą, najmniejsza w gminie Tuchola (ok. 70 
mieszkańców). Zachowało się tutaj kilka starych drewnianych borowiackich chat. Nad jeziorem urządzono 
zaś kąpielisko.

Kiełpiński Most wyznacza bliski koniec spływu Bielską Strugą (0,3 km), z której można wpłynąć na Brdę. 
Opodal – w punkcie widokowym „Kiełpiński Most” roztacza się szeroka panorama na dolinę Brdy. To dawna 
binduga, gdzie spławiano pnie ściętych drzew, formując je w tratwy. W tym miejscu przebiega szlak turystyczny 
im. Kazimierza Karasiewicza (1862-1926) – autora pierwszego polskiego przewodnika i monografii Borów 
Tucholskich.

 

Fot. Pierwsza przeszkoda na Bielskiej Strudze, naturalna. Poniżej jazu rozpoczyna się dzika dolina

Fot. To już blisko ujścia strugi do Brdy, ale wciąż trzeba walczyć ze zwałkami
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1.6. STĄŻKA (RUDA)

Najważniejsze informacje + trasa

To lewy dopływ Brdy o długości ok. 20 km. Ujście rzeki widoczne jest pod mostkiem w Świcie - śródleśnej 
osadzie nad Brdą. W całości płynie przez Tucholski Park Krajobrazowy.

Źródła Stążki znajdują się w lasach na terenie rezerwatu przyrody. Dla kajakarzy rzeka dostępna jest od 
Jziora Okierskiego. Najlepszym miejsce do wodowania jest położona nad tym akwenem wieś Kowalskie Błota 
w gminie Cekcyn - dokładnie na wysokości kapliczki w stylu ludowym. Najlepszy dojazd do Kowalskich Błot 
od wsi Okiersk położonej na trasie Tuchola-Tleń. Z tego miejsca do ujścia jest niecałe 16 km.

Poziom Jeziora Okierskiego utrzymywany jest dzięki znajdującej się już na rzece niewielkiej zastawce. Można ją 
pokonać bez wychodzenia z kajaka. Poniżej zastawki jest most na lokalnej drodze (osada i leśnictwo Kiełpiński 
Most) i zrujnowany, najeżony starymi palikami próg. W kajakach górskich można go pokonać bez trudu.

Wkrótce dopływa się do zbiornika retencyjnego Gołąbek. Ten właściwy zbiornik poprzedza mniejszy, pię-
trzony niewielką zastawką, Tę również można przeskoczyć kajakiem. Jeziorko Gołąbek to tzw. zbiornik małej 
retencji. Powstał w roku 1982 i służy poprawie ogólnego bilansu wodnego w tej części Borów Tucholskich.

W Gołąbku trzeba już wyjść na ląd, bo betonowy jaz uniemożliwia spłynięcie. Przy okazji można zwiedzić 
założony przy nadleśnictwie Tuchola (z siedzibą w Gołąbku) park dendrologiczny.

Kajakarze przepływają pod mostem drogowym Tuchola - Tleń (do ujścia 12 km), za którym rozpoczynają się 
uciążliwe wypłycenia. Wodniakom będą towarzyszyć jeszcze prawie 1000 metrów - do drugiego drewnianego 
mostka prowadzącego na Jelenią Wyspę. Uroczysko, przez które poprowadzono 3,5-kilometrową ścieżkę 
przyrodniczą, kapitalnie uzupełnia program spływu rzeką Stążką.

Dalej struga przepływa przez rezerwat Bagna nad Stążką. Dlatego warto zapytać o pozwolenie przepłynięcia 
w nadleśnictwie Tuchola. Generalnie uznaje się, iż ze względy na ochronę rezerwatową, szlak wodny dostępny 
jest dopiero od mostu na szosie Rudzki Most - Cekcyn, co oznacza, że do ujścia do Brdy jest tylko 5,5 km.

Stążka wije się uroczo, niczym ogromny wąż przez porośnięte sitowiem bagna, stanowiące dawniej jezioro. 
Na tym odcinku przepływamy przez nietknięte ręką ludzką tereny. Cywilizację znamionuje dopiero most 
kolejowy przerzucony nad doliną Stążki (5,5 km do ujścia) i znajdujący się ok. 100 m dalej most drogowy na 
trasie Rudzki Most-Cekcyn. To najlepsze miejsce do odpoczynku.

Kolejny przystanek na tamie w Rudzkim Młynie (3,5 km do ujścia). Dawniej tama tworzyła ogromny, acz 
płytki staw, który można było porównać do jeziora. Jednak wezbrane wody rozmyły starą konstrukcję i cała 
woda spłynęła do Brdy. W Rudzkim Młynie widać zrujnowane zabudowania dawnego młyna.

Poniżej tego miejsca Stążka zmienia nazwę (choć to ta sama rzeka) na Ruda. Po chwili przepływamy pod 
mostem na drodze wojewódzkiej nr 240 Tuchola-Świecie.

Ostatni odcinek rzeki wije się w rozległej dolinie. Tak dopływamy do mostka w Świcie, za którym nurt wpada 
do Brdy. Spływ można zakończyć za betonowym mostem na Brdzie - na lewym brzegu, gdzie w roku 2011 
oddano do użytku nowoczesną przystań. Jest tu także pole biwakowe i miejsce na ognisko.
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Ochrona przyrody, krajoznawstwo

Rezerwat przyrody Źródła Rzeki Stążki to częściowy rezerwat przyrody w Nadleśnictwie Tuchola, niedaleko 
miejscowości Kowalskie Błota, gm. Cekcyn. Znajduje się w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 
Rezerwat utworzono w 1993 r. dla ochrony doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami o wyjątkowych walorach 
widokowych. Niewielki fragment rezerwatu (oddział 63d) objęty jest ochroną ścisłą. Żródła Stążki noszą nazwę 
Wodogrzmoty Krasnoludków i są pomnikiem przyrody. Woda wypływa tu z dużą prędkością z wywierzyska. 
Bajkowa okolica i tylko patrzeć elfów.

W bezpośredniej bliskości Nadleśnictwa Tuchola z siedzibą w Gołąbku znajduje się Jelenia Wyspa, którą od 
wschodu opływają wody Stążki. Prowadzi na nią ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna o dł. 3,5 km. Czeka nas 
spacer przez samo serce borów. Przy tablicy „Rzeka Stążka” jej faunę i florę poznamy, zaś przy stacji drugiej - 
naturalne odnowienie lasu. Ciekawe jest torfowisko (dawne jeziorko), które od północnego-zachodu wyspę 
od lądu oddziela. Rosną tu gatunki chronione, by na mięsożerną rosiczkę krągłolistną wskazać. A dalej - za 
mostkiem nad zachodnim rozlewiskiem - przystanek kolejny „Ptasia remiza” z jej ćwierkającymi domowni-
kami. Najwięcej wrażeń czeka turystów przy południowym brzegu wyspy, gdzie wznosi się wieża widokowa, 
z której podziwia się największe w Borach Tucholskich torfowisko niskie. A widok to piękny, dolinę wijącej 
się rzeczki jak na dłoni przedstawiający.

Świt w pobliżu Tucholi to śródleśna osada nad Brdą, przy ujściu Stążki (Rudej), poniżej której zaczyna się uro-
czysko Piekiełko w dolinie Brdy. W obrębie osady znajduje się 26 pomników przyrody w tym zespół dziewięciu 
700-letnich dębów szypułkowych zwanych Napoleońskimi (w tym dąb „Wisielec” o obwodzie w pierścienicy 
420 cm). Legenda mówi, że wieszano na nim dezerterów z armii napoleońskiej. Drzewa ucierpiały jednak 
w ostatnich latach w wyniku nawałnicy. Są też dwie 300-letnie lipy drobnolistne („Lipy Wyczółkowskiego”)
o obwodzie w pierścienicy 430 i 390 cm.

Fot. Kajakarze na pod mostkiem wiodącym na Jelenią Wyspę
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1.7. KICZ

Najważniejsze informacje + trasa

Kicz przepływa przez powiat tucholski i jego stolicę - Tucholę, po czym po pokonaniu 21,5 kilometrów, 
znajduje ujście w Brdzie na wysokości osady Piszczek. Poniżej Tucholi struga polecana jest wyłącznie kaja-
karzom zwałkowym.

Na Kicz wybrać się warto, bowiem mówimy o ładnej rzeczce, ale też niestety dzierżącej niechlubną palmę 
pierwszeństwa wśród najbardziej zanieczyszczonych w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Ten kto by chciał płynąć Kiczą od samego jeziora Tuchółka, może mieć problemy zwłaszcza na początku, 
przedzierając się przez nadbrzeżne chaszcze. Później, gdy struga wpływa w sztucznie ukształtowane koryto, 
powinno być lepiej, ale prawie zawsze są tu problemy z wodą, a raczej z jej brakiem.

Dlatego strugą spływa się raczej od punktu zlokalizowanego poniżej mostu przy ul. Szkolnej. To rejon placu 
Zamkowego w centrum Tucholi. Choć konia z rzędem temu kto by doliczył się choćby jednego spływu tym 
ciekiem w roku. Niemniej Kicz nie jest wodą dziewiczą, bo kajakarze jednak ją spenetrowali (w tym autorzy 
publikacji).

Na terenie Tucholi przepływa się bez problemu pod kilkoma mostami, w tym w tunelu pod wielotorową 
linią kolejową. Ostatnim mostem w południowo-wschodniej części miasta jest ten, wybudowany na drodze 
wojewódzkiej nr 237. Zaraz za tą przeprawą struga spada żywym nurtem w koryto starego młyna, ale spływa 
się bez przeszkód, bezpiecznie. Przed nami ok. 700-metrowy prosty odcinek, zanim już w otoczeniu lasu 
pojawi się pierwszy, naturalny meander.

Cieszmy się tym fragmentem Kiczy (tak odmienia się nazwę cieku), bowiem już niedługo na lewym brzegu 
zamajaczą zabudowania tucholskiej oczyszczalni ścieków, która dostarczy nam wrażeń mało estetycznych.

Jednak nie o wygląd tego obiektu tu chodzi, a o zapachy, które trafiają rurą prosto do rzeki. To ścieki poddane 
oczyszczaniu, ale zakład młody nie jest i słabo w nim z wydajnością. Potwierdza to zresztą bardzo ubogie 
życie biologiczne w Kiczy. Modernizacja jest wszak zapowiadana. Tak naprawdę problem z wodą zaczyna się 
jeszcze przed Tucholą - na polach, z których spływają zanieczyszczenia rolnicze.

Na razie zatem przyjdzie nam mierzyć się ze sporym wyzwaniem. Pojawiają się także inne – śmieci i butelki. 
Liczne zwałki na trasie to zupełnie coś innego - o te w przeglądzie małych rzek regionu kajakarze wręcz się 
dopominają.

Poza tym Kicza jest grzechu warta. Formalnie cały czas płynie się przez Tucholę - pomiędzy ulicami Pod 
lasem a Leśną, ale tak naprawdę zanurza się w gęstwinę lasów (to fragment Borów Tucholskich) i zaczyna 
opadać w dolinę Brdy. Struga sama drąży coraz głębszą dolinę, meandruje, rzuca pod wiosła kolejne pnie 
drzew i gałęzi, zmuszając do ostrych manewrów, przeskakiwania ponad przeszkodami lub ekwilibrystycz-
nych wygibasów pod nimi. Małe, naturalne progi dopełniają całości. To kilka kilometrów przedniej zabawy.

W osadzie Piszczek (w granicach Tucholi) struga przepływa pod drogą (ulicą Piszczek) rurami i trafia w tur-
biny małej elektrowni wodnej. Jest tu też bardzo wysoki i niebezpieczny, zrujnowany próg, najeżony kikutami 
pali, na którym wspierał się stary młyn.
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100 metrów poniżej tego miejsca struga Kicz dociera do Brdy na jej 79,5-kilometrze (licząc do ujścia). 1000 
metrów dalej kajakarze dopływają do ważnego przystanku na szlaku Brdy – miejscowości Świt. Tam najlepiej 
zakończyć spływ.

Ciekawostki krajoznawcze

Tuchola to miasto, któremu akt lokacyjny wydał w 1346 r. w Malborku sam wielki mistrz zakonu Henryk 
Dusemer. Mury miejskie z kamienia polnego i cegły wznoszono w XIV i XV wieku. Dostępu do miasta 
strzegło 15 baszt i 3 bramy. Do naszych czasów niewiele ostało się zabytków, ale przebieg linii murów jest 
widoczny – do podmurówka, na której po wielkim pożarze w 1781 r. zbudowano nowe kamienice. Zachował 
się także średniowieczny układ ulic Starego Miasta.

Czy wiecie, że z Tucholi, z tutejszego zamku krzyżackiego (którego już nie ma) pochodziły dwa Miecze 
Grunwaldzkie? Należały do komtura Heinricha von Schwelborna, który w bitwie grunwaldzkiej w 1410 r., 
a właściwie podczas ucieczki po klęsce, poległ. Według Długosza, dopadł go pościg i komtur stracił życie 
przez dekapitacje.

Piszczek to osada leżąca w południowo-wschodniej części Tucholi nad  prawym (zachodnim) brzegiem 
Brdy. Na strudze Kicz działa mała elektrownia wodna. Dawniej w tym miejscu był młyn i tartak. Z czasów 
niemieckich osada nazywała się Ernsttal. Właściciele majątku mieszkali w okazałym dworku nad stawami.

W lasach między strugą Kicz a obecną drogą wojewódzką nr 24 (ulica Świecka w Tucholi) znajdowały się obozy 
jenieckie – najpierw niemiecki w czasach I wojny światowej, potem polski dla jeńców sowieckich w okresie 
wojny polsko-bolszewickiej. Świadectwem tych okrutnych czasów są groby kryjące tysiące zmarłych żołnierzy.

Fot. Niebezpieczny próg w osadzie Piszczek
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1.8. HOZJANNA

Najważniejsze informacje + trasa:

Jeszcze niedawno o Hozjannie wiadomo było tylko tyle, że jest prawym dopływem Brdy i że po przepłynięciu 
5,5 km wpada do Brdy między Wymysłowem a Plaskoszem. Ten maleńki ciek uznawany był za niemożliwy 
do przepłynięcia, a w każdym razie nikt nie zwracał na niego uwagi. Tak było aż do grudnia 2018 roku, gdy 
wiosła zanurzyła w nim bydgosko-gościeradzka ekipa kajakarzy (Andrzej Gomol, Marek Weckwerth i Maciej 
Matuszewski).

Nad południowym brzegiem jeziora Głęboczek przy ul. Podmiejskiej w Tucholi znajduje się kąpielisko miej-
skie. I właśnie stąd ruszyli wówczas kajakarze-pionierzy. Przepłynięcie Głęboczka (niecałe 500 m) to czysta 
przyjemność, jednak na jego wschodnim brzegu trzeba wyjść, by odnaleźć ukryte w szuwarach i krzakach 
ujście Hozjanny. Jest też mostek, za którym można ponownie zwodować kajaki.

Tyle, że jest to wąski rów melioracyjny, którym można przepłynąć nie więcej niż 100 m, bo dalej woda znika 
w małej rurze przepustu wodnego. Za nim rozpoczyna się zarastające rozlewisko wysychającego jeziora, 
a sama struga staje się węższa niż szerokość kajaka. Trzeba więc przeciągnąć kajaki wzdłuż niej, co łatwe nie 
jest, bowiem z każdym krokiem grzęźnie się coraz głębiej. Co gorsza z gospodarstw znajdujących się przy 
ul. Podmiejskiej spływają nieczystości, co niestety widać i czuć. Lepiej zatem od razu wycofać się na stały 
ląd - właśnie na ul. Podmiejską i przenieść sprzęt pływający wzdłuż tej ulicy, następnie przez szosę Tuchola – 
Plaskosz. Dalsza trasa, cały czas „z buta” wiedzie północno-wschodnimi opłotkami Tucholi, a konkretniej 
ulicą Rybacką. Równolegle do tejże, zbyt wąskim dla kajaków rowem płynie niewzruszona Hozjanna.

Rów dochodzi do jeziora Trzcionek i właśnie u jego południowo-zachodniego brzegu można się zwodować. 
Przepłynięcie do jego wschodniego brzegu zajmuje tylko kilka minut. W trzcinach trzeba odnaleźć wypływ 
Hozjanny. Ta ma teraz szerokość dokładnie taką, że mieści się kajak, a po obu burtach zostaje najwyżej parę 
centymetrów luzu. Wiosło w takich „okolicznościach przyrody” zupełnie się nie przydaje - trzeba się posłu-
giwać wyłącznie rękami, odpychając od brzegów. Za to głębokość wody jest wystarczająca.

W pobliżu lewobrzeżnej osady Wymysłowo ciek nieco rozszerza się i można już swobodnie użyć wioseł. 
Docieramy do przepustu wodnego pod lokalną drogą. Przepust jest za mały dla kajakarzy, więc trzeba wyjść 
na brzeg. Niedaleko, patrząc na północ, znajduje się duża atrakcja turystyczna - Muzeum Indian Północno-
amerykańskich im Sat-Okha.

Za przepustem Hozjanna spływa meandrami w rozległą i zalesioną dolinę Brdy, żłobiąc swoje koryto w coraz 
głębszym jarze. Do ujścia jest nie więcej niż 800 metrów, ale to zdecydowanie najbardziej atrakcyjny odcinek 
spływu, wręcz ekstremalny. Nurt jest szybki, co chwilę przegradzany tamami zbudowanymi przez bobry. 
Dlatego struga spada kaskadami ku coraz bliższej Brdzie, tworząc też - przed tamami - małe rozlewiska. 
Hozjanna wpada do Brdy na jej 91,7. kilometrze.

Spływ można zakończyć 250 m dalej - przy moście w Plaskoszu (na drodze Tuchola – Gołąbek – Tleń).

Ciekawostki krajoznawcze

Hozjanna jest najmniejszą „rzeką”, nad którą leży Tuchola - dwie pozostałe to Kicz i oczywiście Brda, bo leżący 
bezpośrednio nad nią Rudzki Most jest dzielnicą w granicach administracyjnych Tucholi.
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W Muzeum Indian Północnoamerykańskich im Sat-Okha (Długie Pióro) w Wymysłowie można oglądać 
prywatne zbiory pierwotnych mieszkańców tego kontynentu, należące do Stanisława Supłatowicza, syna 
wodza Indian Szaunis i Polki, byłego żołnierza AK, potem poczytnego pisarza powieści przygodowych dla 
młodzieży. Muzeum znajduje się na terenie dworku „Wymysłowo”, gdzie jest także baza noclegowa, restauracja, 
basen i sauna. Jest także stadnina dla koni. Nad samą Brdą zorganizowano przystań kajakową.

Fot. Hozjanna na wysokości Wymysłowa, gdy spada w dolinę Brdy

Fot. Górny odcinek Hozjanny, nieco poniżej jeziora Głęboczek w Tucholi
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1.9. SZUMIONKA

Najważniejsze informacje + trasa:

Jest lewobrzeżnym dopływem Brdy o długości około 22 kilometrów. Pojawia się cienką strugą na południe 
od miejscowości Iwiec, płynie przez tereny rolnicze i wpada do Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego. Dopiero 
poniżej tego akwenu można wyraźnie zidentyfikować Szumionkę i zanurzyć w nim wiosło.

Jeśli więc chcemy przeżyć przygodę na tej strudze, można ją rozpocząć na plaży gminnej w Cekcynie – w pół-
nocnej zatoce wielkiego, rynnowego zbiornika Cekcyńskiego (121 ha). W tej opcji płynie się dokładnie na 
południe, przemyka krótkim przesmykiem na Jezioro Drzycimskie, po czym skręca ku zachodowi na jezioro 
Gwiazda. Trzeba wszak przepłynąć drugi, dłuższy przesmyk, w tym jeden przepust wodny pod lokalną drogą. 
Z południowej zatoki jeziora Gwiazda skręcamy w lewo krótkim przesmykiem pośród trzcin na małe jezioro 
Dziuki. Wypływu Szumionki należy szukać w południowej, zwężającej się zatoce wspomnianego akwenu.

Już na strudze, 500 m dalej, przepływamy pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 240: Świecie – Tuchola i za 
chwilę trafiamy na próg wodny przy dawnym młynie w osadzie Szumiąca. Z tego miejsca startują najczęściej 
w zapasy z tym niewielkim ciekiem kajakarze wyposażeni w jednostki górskie, bo tylko te gwarantują w miarę 
sprawne poruszanie po płytkiej, czasem poprzegradzanej zwałkami, ale przede wszystkim krętej wodzie. Ten 
odcinek do Piły Młyn nad Brdą liczy ok. 6 km.

Smumionka płynie tu dobrze wykształconą doliną pośród łąk i w otoczeniu lasów, a to południowy skraj 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W połowie tego odcinka rzeczka zaczyna mocno meandrować w roz-
szerzającej się i coraz bardziej zabagnionej dolinie. Nie ma wątpliwości, że przed wiekami rozlewało się tu 
niewielkie jezioro. Widać ślady pobytu bobrów  w postaci tamy i żeremi.

Za ujściem Bursztynicy (prawy brzeg) meandry łagodnieją, zaś 500 m przed stawem w Pile – Młyn Szumionka 
prostuje się. Teraz już bez problemu i szybko docieramy do prywatnego stawu w Pile-Młyn. Przenosimy 
prawym brzegiem do mostu Piła Młyn-Świt. Tu można zwodować, przepłynąć wielkimi rurami pod drogą 
i zjechać betonową, schodkową pochylnią prosto do Brdy. Pochylnia, pozostałość po działającym w tym miej-
scu młynie, jest szeroka, woda szybka, ale płytka. To oznacza szorowanie po dnie, ale zabawa jest przednia. 
Tak wpada się z impetem w nurt Brdy przy jej lewym brzegu. Teraz wystarczy przebić się przez Brdę na jej 
przeciwny brzeg, gdzie znajduje się przystać kajakowa. To dogodne miejsce do zakończenia spływu i podjęcia 
kajaków. Na przystań można zjechać samochodem.

Ciekawostki krajoznawcze

W osadzie Szumiąca (gmina Lubiewo), przy DW 240, 100 metrów od prawego brzegu strugi, znajduje się 
cieszący się dobrą opinią (od ponad 20 lat) kameralny bar „Ewa”. To współczesność osady nad Szumionką, 
zaś jej historia sięga 1594 r., gdy Zygmunt III Waza wydał przywilej na użytkowanie tutejszego młyna. Przed 
I wojną światową działał tu młyn parowy, tartak i zakład wyrobów cementowych Adolfa Gaula. Była także 
oberża „Pod Złotą Gwiazdą” oraz sklep spożywczy. W 1940 r. Niemcy zmienili nazwę osady na Gaulsmühlen, 
co nawiązywało do nazwiska właścicieli młyna – Gaulów.

Piła-Młyn to osada nad Brdą i Szumionką w gminie Cekcyn. Młyn na Szumionce istniał od niepamiętnych 
czasów. Pierwsze wzmianki pochodzą z dokumentów krzyżackich komturii tucholskiej z 1382 r. Młyn spłonął 
podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1433 r. Drugi młyn powstał w tym miejscu dopiero w XVII stuleciu, a na 
przestrzeni wieków kolejne. Po młynie nie ma już śladu, rozebrano go wraz z tartakiem po wojnie. Legenda 
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mówi, że w pobliżu młyna na rozstaju dróg, przy kapliczce, młynarz zamordował dziewczynę, która zaszła 
z nim w ciążę i urodziła dziecko. Życia pozbawił też niemowlę, a ich zwłoki zakopał. Po zabójstwie jej duch 
zaczął straszyć na rozstaju. Przestał, gdy w latach 20. XX w. odkopano ich zwłoki i pochowano na cmentarzu. 
Trzeba przyznać, że historia to mrożąca  krew w żyłach.

Nocleg pod dachem albo pod namiotem w osadzie Piła-Młyn (właściwie to już Piła) można znaleźć w znaj-
dującym się na prawym brzegu Brdy (na górce) ośrodku wypoczynkowym „Malmi”, prowadzonym przez 
sympatycznego kajakarza Michała Malaka.

Fot. Na horyzoncie wieża kościoła w Cekcynie, który leży nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim

Fot. Betonowa pochylnia dawnego młyna w Pile – Młyn w zimowym anturażu



35



36

1.10. BURSZTYNICA

Najważniejsze informacje + trasa:

Ta maleńka struga wypływa z jeziora Gwiazda, położonego ok. 1,5 km na wschód od wsi Płazowo (pow. 
tucholski, gm. Lubiewo), a swoje ujście znajduje w rzeczce Szumionce, tj. lewym dopływie Brdy.

Bursztynica, podobnie jak Szumionka, rodzi się w jeziorze Gwiazda, tyle że ok. 500 m na północ od tej dru-
giej. Obie niewielkie rzeki mogą więc stanowić pętlę kajakową. Samo jezioro Gwiazda znajduje się w ciągu 4 
rynnowych akwenów z Cekcyńskim Wielkim na czele.

Planując wyjazd na Bursztynicę, trzeba wybrać okres bardzo wysokiej wody, w czasie wiosennych roztopów 
lub intensywnych opadów deszczu. W przeciwnym wypadku spływ prawdopodobnie okaże się porażką, gdyż 
zwyczajnie nie będzie po czym płynąć. Trzeba się też liczyć z tym, że nawet przy wysokiej wodzie niektóre 
odcinki będą niemożliwe do pokonania (a należy dodać, że dotyczyć może to także turystów korzystających 
z kajaków górskich!), w związku z czym „kawał” drogi, trzeba będzie maszerować wzdłuż brzegu.

W miarę dobre miejsce do startu znajduje się po zachodniej stronie lokalnej drogi przechodzącej przez 
centrum Płazowa – przy odległym o ok. 100 m stawie służącym mieszkańcom wsi jako miejsce rekreacji 
(ławeczki, ustawiony nad wodą żuraw). Przy samej drodze jest to tylko rów melioracyjny, zbyt wąski nawet 
dla kajaka. Stąd do ujścia jest ok. 5 km wiosłowania lub (jak piszemy niżej) ciągnięcia kajaka. Około 100 m 
od miejsca startu przepływa się przepustem pod obwodnicą Płazowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240. Po 
chwili kajakarze mijają dwa stawy, które stanowiły kiedyś jedno jeziorko, zaś przy bardzo wysokim stanie 
wody ponownie zdarza się im połączyć.

Koryto strugi jest wąskie, chwilami tak bardzo, że trzeba pospacerować brzegiem, ciągnąc kajak za sobą. Są też 
przepusty wodne, ponad którymi trzeba przenosić kajaki, bądź prześlizgiwać się po trawie bez wychodzenia 
z kokpitu. Oczywiście, bywają również odcinki o szerszym korycie.

Tak, opuszczając rozległe łąki, dopływa się do lasu i przebiegającej przezeń lokalnej drogi Szumiąca-Świt. Za 
przepustem pod drogą, Bursztynica jest tak mała i wąska, że dalej sprzęt pływający trzeba głównie ciągnąć.

Może się zdarzyć – i to przy wysokiej wodzie – że z całego 5-kilometrowego spływu połowę trasy trzeba 
będzie pokonać „z buta”.

Ujście do znacznie większej, szerszej i głębszej Szumionki, znajduje się 2,5 km od Brdy. Spływ malowniczą 
Szumionką do głównej rzeki Borów Tucholskich wynagradza trudy, zaznane na Bursztynicy.
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Ciekawostki krajoznawcze:

Bursztynica zawdzięcza nazwę faktowi, iż w rejonach tych eksploatowano w okresie międzywojennym (a także 
nieco później) bursztyn!

Fot. Jak widać, koryto rzeki do najszerszych nie należy…

Fot. …choć zdarzają się tutaj też takie rozlewiska
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1.11. KAMIONKA

Najważniejsze informacje + trasa

Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Krajeńskim, w okolicach miejscowości Moszczenica (województwo 
pomorskie). W całości płynie przez wschodnie rubieże Krajny, na długich odcinkach będąc rzeką graniczną 
województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jest to najdłuższy, 71-kilometrowy dopływ Brdy, który 
wpada do swej rzek-matki (a konkretnie do Zalewu Koronowskiego) na wysokości stanicy wodnej PTTK 
Gostycyn-Nogawica.

Bardzo małe grupy, korzystające z kajaków jednoosobowych, mogą rozpocząć spływ w miejscowości Zamarte 
(66 km do ujścia do Brdy), położonej na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przez 
którą przepływa strumień Przełęk, dopływ Kamionki (którym następnie dotrzeć można właśnie do Kamionki). 
Jednak ten wariant możliwy jest tylko przy wysokim stanie wody, a polecamy go wyłącznie doświadczonym 
w przedzieraniu się przez gęste sitowie, zdeterminowanym kajakarzom. Taki stan obserwować można przez 
pierwsze 4 kilometry trasy, aż do Jeziora Niwskiego.

Poniżej tego akwenu (długiego na nieco ponad 1 km) Kamionka płynie początkowo pośród łąk, by później 
zagłębić się lasach. W Gronowskim Młynie (54 km do ujścia) oraz Witkowskim Młynie (49 km) znajdują się 
ruiny dawnych młynów. W pierwszym przypadku rzekę przegradza zastawka, w drugim spływa się rozległym 
bystrzem po zrujnowanym progu. Kamionka opuszcza lasy i krajobraz zmienia się na łąkowy na nieco ponad 
1 km przed pierwszymi zabudowaniami Kamienia Krajeńskiego.

Bez problemu płynie się właśnie dopiero od Kamienia Krajeńskiego (41 km). Wówczas to przepływamy pod 
mostem na drodze krajowej nr 25 i po ok. 600 metrach docieramy do jeziora Mochel. Plaża Miejska znajduje 
się na lewo od ujścia Kamionki, natomiast szlak kajakowy wiedzie na prawo, wzdłuż południowego brzegu 
jeziora. Tam też, w południowo wschodniej zatoce, znajduje się wypływ rzeki.

Od jeziora Mochel aż do granicy powiatu tucholskiego (poruszamy się po terenach powiatu sępoleńskiego) 
Kamionka płynie długimi (w sumie nieco ponad 20 km), stosunkowo prostymi i uregulowanymi odcinkami, 
pośród łąk. Po drodze napotkacie na kilka przeszkód w postaci progów i spiętrzeń. W granicach powiatu 
tucholskiego rzeczka znów przybiera naturalny charakter i w dużej części płynie przez lasy. Jesteśmy na 
Oszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Kamionki.

Rzeka jest wykorzystywana przez turystów kajakowych najczęściej dopiero na dolnym, 12-kilometrowym 
odcinku z Kamienicy do Nogawicy (stanica wodna PTTK) lub do znajdującego się kilkaset metrów bliżej 
gospodarstwa agroturystycznego w Pile-Wybudowaniu. Ten fragment rzeki, wiodący pośród lasów, ma 
charakter typowo zwałkowy, a i nurt jest miejscami wartki, przez co jest to odcinek uciążliwy. Natkniecie się 
także na jeden wysoki jaz, który należy obejść (najlepiej po prawej stronie).

Poza przystanią nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim oraz tą, zlokalizowaną przy ujściu do Zalewu 
Koronowskiego - w Gostycynie Nogawicy, rzeka praktycznie pozbawiona jest jakiejkolwiek infrastruktury 
turystycznej.

Ciekawostki krajoznawcze

Kamionka była od początku XIV w. do 1466 r. rzeką graniczną pomiędzy państwem krzyżackim (lewy, pół-
nocy brzeg) a Polską (prawy, południowy). Najbliższy zamek krzyżacki znajdował się w Tucholi, natomiast 
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polskich interesów bronił otoczony murami Kamień Krajeński i leżący bardziej na południu, umocniony 
klasztor cysterski w Koronowie.

W okresie międzywojennym górny odcinek Kamionki stanowił granicę pomiędzy Polską a Niemcami. 
W miejscowościach Kamionka i Niwy znajdowały się placówki Straży Granicznej pierwszej linii.

W miejscowości Zamarte, na wysokim, lewym brzegu doliny Kamionki, wznosi się klasztor pobernardyński. 
Wzgórze upatrzyli sobie już we wczesnym średniowieczu Pomorzanie. Zarys owalnych wałów widoczny jest 
do dziś od strony północno-wschodniej. Wyżej wznoszą się już mury klasztoru. Według miejscowej tradycji, 
pastuszkowie znaleźli gdzieś w okolicy niewielką drewnianą figurkę Matki Boskiej, która wkrótce zasłynęła 
cudami. Budynek klasztorny wzniesiono w latach 1752-59, kościół zaś stanął do 1766 r. Inspiracją dla bu-
downiczych były ponoć barokowe kościoły Bawarii. Obecnie klasztor jest siedzibą nowicjatu Warszawskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych. W Zamartem znajduje się także XIX-wieczny pałac niemieckiego rodu von 
Parpartów (dziś Instytut Ziemniaka).

Wśród najważniejszych zabytków Kamienia Krajeńskiego wspomnieć należy fragmenty średniowiecznych 
murów obronnych. Najbardziej okazałym zabytkiem jest jednak kościół świętych Piotra i Pawła, wzniesiony 
po 1581 r. czyli dawna kolegiata. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium zachował się renesansowy ryt wyobra-
żających św. Krzysztofa (sgraffito) z ok. 1578 r.

Duża Cerkwica rozbudowała się na wysokim, lewym brzegu Kamionki. Legenda mówi, że podczas swej 
podróży do pogańskich Prus, przez wieś przejeżdżał biskup Wojciech, późniejszy męczennik i święty. Po 
tragicznej śmierci jego ciało złożono na pewien czas w tutejszym kościele. W późnym średniowieczu we wsi 
osiedlili się osadnicy sprowadzeni z Dolnych Niemiec przez Krzyżaków, czyli Kosznajdrzy. Groby przedsta-
wicieli tej grupy zachowały się po dziś dzień na miejscowym cmentarzu. 12 września 1454 r., u progu wojny 
trzynastoletniej, król Kazimierz Jagiellończyk podpisał tu tzw. przywilej cerkwicki, gwarantujący szlachcie, iż 
powołanie pospolitego ruszenia i nakładanie podatków nie będzie możliwe bez zgody sejmików ziemskich. 
Tutejszy kościół św. Wojciecha wzniesiono w 1833 r. na miejscu wcześniejszych. Jest to konstrukcja szkiele-
towa (tzw. pruski mur).

W Kamienicy nurt Kamionki wstrzymuje niewielka tama przy młynie z 1870 r. (dziś mała elektrownia wodna). 
Na wysokim prawym brzegu rzeczki wznosi się pałac zbudowany w latach 1770-1790. Zachował się także 
folwark, który swą gospodarczą rolę pełni do dziś.

Gostycyn znajduje się na lewym brzegu Kamionki, na wysokości Kamienicy. We wsi wznosi się kościół para-
fialny pw. św Marcina z 1819 r. Na zalesionym wzniesieniu na nadrzecznych łąkach (lewy brzeg) zachowało się 
grodzisko Burghardt z XIII-XIV wieku, będące w przeszłości granicą między państwem polskim i krzyżacki
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1.12. BYSŁAWSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa

Ten niewielki ciek płynie przez południowe partie Borów Tucholskich, by po 13,8 kilometrach znaleźć ujście 
w Zalewie Koronowskim, łącząc się tym samym ze szlakiem Brdy.

Struga Bysławska rozpoczyna swój bieg w Jeziorze Bysławskim, wypływając z niego w południowo-zachod-
niej zatoce, na opłotkach wsi Bysław. Pierwsze kilometry są jednak dla amatorów wioseł niedostępne, jako 
że ciek ma tam charakter rowu o szerokości mniejszej niż najmniejsze kajaki. Rów łączy jezioro Bysławskie 
z Bysławskim Małym, a następnie ze znacznie bardziej odległym Minikowskim.

Można żałować, że odcinki te są niespływalne, bowiem wiodą wyjątkowo malowniczą, głęboką doliną pośród 
wzgórz morenowych. Kajaki można zwodować dopiero w Minikowie (gm. Lubiewo) przy moście na lokalnej 
drodze. Dla uatrakcyjnienia spływu warto najpierw sforsować 100-metrowy odcinek strugi pod prąd i wpłynąć, 
a najlepiej opłynąć całej Jezioro Minikowskie (32,5 ha)  – jego wysokie brzegi robią bowiem spore wrażenie.

Poniżej Minikowa Struga Bysławska płynie uregulowanym korytem pośród łąk, by po ok. 100 metrach roz-
płynąć się w Jeziorze Zamrzeńskim (nieco ponad 10 ha). Ten akwen otoczony jest w większości przez lasy.

Poniżej Jeziora Zamrzeńskiego struga nadal płynie prostymi odcinkami, ale już wyłącznie otulona lasami, 
toteż tu i ówdzie drogę przegradzają zwałki. Nie ma ich jednak wiele, a nurt jest leniwy.

Tak dopływa się do kolejnego, tym razem bezimiennego jeziora, które zostało przegrodzone ziemną groblą, 
a przepływ zapewnia zbudowany na niej jaz. Konieczna jest więc przenoska. Przepływamy przez drugą, więk-
szą część tego zbiornika i znów trafiamy na jaz, który trzeba obejść. Nie jest to łatwe, bo brzegi są ogrodzone 
solidnym, stalowym płotem. Najlepiej zatem zrobić to wychodząc na północno-zachodni brzeg, znajdując 
otwartą furtkę w płocie i przenosząc kajaki przez lokalną drogę bezpośrednio na zatokę Zalewu Koronowskiego.

Następnie wypływamy z zatoki na otwarte wody Zalewu Koronowskiego, skręcamy w lewoi płynąc wzdłuż 
wschodniego brzegu lądujemy na plaży ośrodka wczasowego „Leśne Ustronie” w Zamrzenicy. Można tam 
wjechać samochodem i podjąć kajaki niemal z brzegu.

Ciekawostki krajoznawcze

Nad Strugą Bysławską (aczkolwiek poza trasą spływu) znajduje się miejscowość Bysławek, w której wznosi się 
wysoka, masywana wieża kościoła św. Wawrzyńca, należącego pierwotnie do zakonu chełmińskich benedyk-
tynek. Także sam kościół i klasztor podparte szkarpami robią wrażenie niemal obronnej konstrukcji. Kościół 
zbudowano na początku XVII w., wykorzystując mury dworu rodu Żalińskich, ówczesnych właścicieli wsi. 
Obecnie w wiekowych murach rezydują Siostry Miłosierdzia z Chełmna. Sama wieś ma znacznie dłuższą 
historię, datowaną na 1389 r., gdy wielki mistrz zakonu krzyżackiego Konrad Zöllner von Rotenstein nadał 
jej prawa chełmińskie.

Minikowo to wieś związana historycznie z pobliskim Bysławkiem, należąca pierwotnie do rodziny Żalińskich. 
Gdy do zakonu benedyktynek wstąpiła jedyna spadkobierczyni tego rodu, Żalińscy przepisali swe dobra 
w tych okolicach na rzecz klasztoru, co stało się w 1602 r. Na przestrzeni dziejów wieś rozbudowała się na 
południowym skraju lasów, między jeziorami Minikowskim a Zamrzeńskim. Z dawnych czasów zachował 
się cmentarz ewangelicki.
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Zamrzenica położona jest u ujścia Strugi Bysławskiej do Zalewu Koronowskiego i „otwarta” na wody zalewu. 
Jest tu Ośrodek Wypoczynkowy „Leśne Ustronie” i Ośrodek Wypoczynkowy „Ostoja”, a także siedziba nad-
leśnictwa Zamrzenica. Wokół zaś szumią piękne, spokojne lasy...

Fot. Bysławska Struga poniżej Jeziora Zamrzeńskiego
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1.13. SUCHA

Najważniejsze informacje + trasa

Sucha jest lewobrzeżnym dopływem Brdy (a konkretniej Zalewu Koronowskiego). Ten 16- kilometrowy ciek 
rodzi się na łąkach na południe od wsi Trutnowo. W górnym biegu aż do Jeziora Suskiego Wielkiego, Sucha 
jest uregulowana i nazywa się Rowem Trutnowskim (od miejscowości Trutnowo). Ten górny odcinek wiedzie 
pośród pól, jest mało atrakcyjny i zwykle niedostępny dla kajakarzy ze względu na niski stan wody. Sucha 
nie bez powodu ma taką właśnie nazwę – przez większą część roku nie da się w niej zanurzyć wiosła. Trzeba 
zatem wybrać sposobny czas po sporych opadach deszczu lub podczas wiosennych roztopów.

Dobrym miejsce do rozpoczęcia spływu jest most na szosie Jania Góra – Bruchniewo, w pobliżu leśniczówki 
Bruchniewo. Niecałe 50 m na północ od tego miejsca znajduje się także most kolejowy na nieczynnej linii 
kolejowej nr 240 ze Świecia nad Wisłą przez Terespol Pomorski do Więcborka i Złotowa. Stąd do ujścia do 
Zalewu Koronowskiego jest już tylko ok. 10 km.

Do Jeziora Wielkiego Suskiego płynie się 900-metrowym rowem. Jezioro jest największym (50 ha, dł. ponad 
1,5 km) akwenem na naszej trasie. Północno-wschodni brzeg jest zalesiony, resztę otaczają pola uprawne.

Co ciekawe, Struga Sucha ma dwie odnogi i obie wypływają z tegoż zbiornika – ta główna, większa i dłuższa 
w południowo-wschodniej części z tego zbiornika, mniejsza i niemal w całości poprowadzona rowem wypływa 
w północnej części, ok. 50 km na zachód od ujścia Rowu Trutnowskiego. Wystarczy więc wpłynąć na jezioro 
i wykonać zwrot na zachód, by po chwili szukać interesującego nas cieku. Nie jest to jednak dobry pomysł, 
bowiem wody w tej odnodze jest za mało nawet w mokrej porze. Dla porządku dodajmy, że odnoga uchodzi 
do Zalewu Koronowskiego w okolicy stanicy wodnej PTTK Sokole-Kuźnica, a dokładniej w Zatoce Suchej.

Zdecydowanie lepszym wariantem jest płynięcie przez malownicze Jezioro Suskie Wielkie na południe. Jed-
nak znalezienie wypływu u jego krańca w gęstwinie trzcin jest bardzo trudne. Najlepiej od razu wylądować 
na brzegu wsi Sucha (są ławeczki i miejsce na ognisko) i maszerując wzdłuż jeziora szukać naszej rzeczki.

Rzeczka opływa miejscowość łukiem od wschodu i południa. W połowie tego fragmentu strugi znajduje się 
niemożliwy do przepłynięcia przepust pod drogą – trzeba wyjść na brzeg i przenieś kajaki.

We wsi znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Będąc więc w tych okolicach można liczyć na 
ewentualną pomoc strażaków. Ale nawet oni mieliby trudności z odnalezieniem kajakarzy zaginionych 
w trzcinowiskach tutejszych jezior. Wpływamy bowiem na Jezior Suskie Małe, które w całości otoczone jest 
szuwarami. Co ciekawe - w jego północnej części utworzył się mniejszy akwen, odcięty od znacznie więk-
szego roślinnością wodną. Na małym jeziorze znajduje się ogromne (wysokie na kilka metrów) żeremie, czyli 
zbudowany z gałęzi dom bobrów.

Wypływ z Jeziora Suskiego Małego znajduje się w jego południowo-zachodniej części. Przesmyk między 
tym a kolejnym, małym jeziorem noszącym nazwę Sucha (na północ od wsi Cierplewo) liczy ok. 250 m. Po 
przepłynięciu tego niewiele dłuższego niż 200 m zbiornika najlepiej od razu wyjść na brzeg, jako że struga 
jest całkowicie zarośnięta trzcinami. Przeciągamy więc kajaki ok. 150 m do najbliższego mostka, za którym 
płynie się już swobodnie.

Sucha płynie teraz pogłębiającym się jarem. Spadek terenu jest duży, a zatem woda przyspiesza niczym 
w górskim potoku. Najszybciej, tworząc niemal kaskady, płynie na wysokości zrujnowanego młyna. Szybko 
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więc dociera się do osady młyńskiej Sucha-Młyn na północno-zachodnim skraju Cierplewa. Tu wznosi się 
okazały budynek dawnego młyna - magazynu. Część wody kierowana jest na stawy hodowlane. Za osadą 
woda nadal jest szybka, ale potem spowalnia rozlewając się w morzu wysokich traw. Pokonanie ich jest tak 
uciążliwe, że trzeba wyjść i holować kajaki brodząc w wodzie przynajmniej po kostki.

Wpływamy wreszcie w las (to skraj Borów Tucholskich), gdzie Sucha wraca w wąskie koryto i „grzecznie” już 
płynie ku Zalewowi Koronowskiemu. Jego długa na 1 km zatoka przecięta jest w połowie groblą z przepustem 
wodnym (niemożliwym do przepłynięcia). Trzeba przechodzić przez groblę.

Spływ można zakończyć przy wschodnim brzegu Zalewu Koronowskiego – przy pomostach ośrodka wy-
poczynkowego Wielonek. To ok. 1 km od wspomnianej grobli. Do ośrodka dochodzi asfaltowa droga, stąd 
łatwość w dotarciu do tego miejsca. Można też płynąć 500 m dalej do przeprawy promowej. To miejsce, gdzie 
przed powstaniem Zalewu Koronowskiego na Brdzie funkcjonował tzw. Kozi Most.

Ciekawostki krajoznawcze:

Jedyną wsią na trasie spływu jest Sucha w gm. Lubiewo. Znajduje się tu kościół parafialny pw. św. Maksy-
miliana Kolbego, szkoła podstawowa oraz OSP. W 2012 r. strażacy obchodzili 100-lecie istnienia jednostki. 
Tutejszą parafię utworzono w 1983 r., kościół został poświęcony dwa lata później przed biskupa Mariana 
Przykuckiego. W 1995 r. na terenie przykościelnym zbudowano dzwonnicę, a same dzwony sprowadzono 
z Przemyśla (mają 260, 150 i 80 kg).

Miejscami kultu dla mieszkańców są przydrożne kapliczki, a szczególnie kapliczka Jana Nepomucena, znaj-
dująca się w centrum wsi. Dawnej we wsi stał kościół pw. św. Jana Nepomucena. Gdy spłonął, w poł. XVIII 
w. mieszkańcy zbudowali na jego miejscu kapliczkę, którą w 1979 r. odbudowano.

Koźliny to miejscowość należąca do sołectwa Sucha. Znajduje się tam rezerwat faunistyczny Czapliniec 
Koźliny, w którym ochronie podlegają legi czapli siwej.

Wieś Cierplewo położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na skraju 
Borów Tucholskich nad wschodnim brzegiem Zalewu Koronowskiego i jest jednym z najmniejszych sołectw 
gm. Lubiewo.

Fot. Żeremie w trzcinowiskach na Jezierze Małym Suskim
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1.14. SĘPÓLNA (SĘPOLENKA)

Najważniejsze informacje + trasa:

Ta ciekawa z kajakarskiego punktu widzenia rzeka ma początek w jeziorze Mielec w północno-zachodniej 
części województwa kujawsko-pomorskiego, a uchodzi 48 km dalej do Brdy (Zalewu Koronowskiego). W ca-
łości przepływa przez Pojezierze Krajeńskie, którego wschodnią granicę stanowi właśnie Brda.

Aby dobrze poznać charakter rzeczki, warto rozpocząć spływ z nowoczesnej przystani żeglarskiej (wyposażonej 
w slip) nad Jeziorem Sępoleńskim w centrum Sępólna Krajeńskiego (35,5 km do ujścia), udając się wcześniej 
np. na kawę w kameralnej kawiarence na pomoście.

Wypływ z Jeziora Sępoleńskiego na rzeczkę Sępólną (Sępolenkę) przegrodzony jest zbyt niską, by pod nią 
przepłynąć, betonową kładką, a kilka metrów dalej progiem spiętrzającym jezioro. Poniżej progu przez naj-
bliższe kilkaset metrów do starego młyna przy ul. Młyńskiej wody jest jak na lekarstwo. Teren wokół młyna 
jest ogrodzony, więc trzeba wejść na teren prywatny.

Za młynem jest zwykle jeszcze mniej wody, więc brodząc po dnie trzeba holować kajaki. Zaraz jednak wody 
przybywa i można wsiąść do kajaków. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie trzciny, które szczelną ścianą prze-
gradzają dalszą drogę. Przedarcie się przez to „zielone piekło” to wyczyn nie lada, wyzwanie dla prawdziwych 
miłośników tego rodzaju kajakarstwa, jeśli w ogóle tacy są. I tak aż do jeziora Niechorz, czyli 2 km od startu 
w Sępólnie.

Rzeczka mogłaby się stać popularnym szlakiem kajakowym i wpłynąć na rozwój turystyczny całego Pojezierza 
Krajeńskiego, ale koniecznym jest przeprowadzenie prac melioracyjnych, przynajmniej do jeziora Niechorz.

Później jest łatwiej, choć odcinków typowo szuwarowych jest jeszcze kilka. Kto boi się pająków, ślimaków, 
pijawek i innych insektów, w zapasy z Sępolenką stawać nie powinien. Dno nie istnieje - można powiedzieć, 
bo grząskie pokłady są przeogromne. Za to woda czyściutka jak kryształ. A jeszcze w latach 80. XX w., gdy 
współautor publikacji (oczywiście senior) był tu po raz pierwszy z grupą kajakarzy TKKF „Orzeł”, woda 
była jednym wielkim ściekiem płynącym z Sępólna Krajeńskiego. Jak więc widać, w tym przypadku czas 
rzeczywiście uleczył rany.

Teraz jest pięknie - rzeczka wije się niczym anakonda w szerokiej dolinie to ku prawemu, to lewemu brze-
gowi prowadząc. Widoki bajkowe - tam, gdzie szuwary świata nie przesłaniają. Widać też jeszcze połamane 
drzewa – skutek sierpniowej nawałnicy w 2017 r., która wyjątkowo duże szkody w tych okolicach poczyniła.

Most na drodze wojewódzkiej nr 237 oznacza bliskość osady młyńskiej Motyl (8 km) i konieczność przenoski. 
Ostatni, kręty odcinek Sępolenki wiedzie coraz bardziej pogłębiającą się doliną pośród lasu, gdzie mogą poja-
wiać się typowe zwałki. Ujście rzeki znajduje się w zatoce Zalewu Koronowskiego zwanej Krzywym Kolanem.

W pobliżu znajduje się letniskowa osada Krówka Leśna. Jednak za faktyczne ujście trzeba uznać wypływ 
z Krzywego Kolana na znajdujące się 2,5 km dalej rozlewisko Zalewu Koronowskiego. Tak można dotrzeć 
do szlaku Brdy na jej 63. kilometrze (licząc do Wisły).

Sępolenka może uchodzić za prawdziwy poligon kajakarstwa ekstremalnego w wydaniu szuwarowo-błot-
nym. Znane są przypadki przepłynięcia tej rzeczki w załadowanych ekwipunkiem kajakach dwuosobowych 
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i w kanadyjce. Polecamy jednak wyprawę w kajakach górskich, które zdecydowanie łatwiej pokonują ciasne 
zakręty, wypłycenia, zwalone drzewa, a także wspomniane trzcinowiska.

Fot. Zastawka pod mostem w Sępólnie utrzymuje poziom Jeziora Sępoleńskiego

Krajoznawstwo

Sępólno Krajeńskie to stolica powiatu i tej części Pojezierza Krajeńskiego, miasteczko 10 – tysięczne. Prawa 
miejskie uzyskało w 1360 r. z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Najważniejszym zabytkiem jest kościół parafialny 
pw. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony w latach 1789-1803. Pierwsza świątynia w tym miejscu ufundowana 
została w 1359 r. przez ówczesnego właściciela miasta Hektora Ostroroga.

Kajakarze powinni koniecznie zatrzymać się na wysokości Przepałkowa pod mostem na drodze wiodącej 
do Komierowa (23,5 km). To kilkaset metrów od lewego brzegu rzeki. Tam czeka niezwykła historia - wieś 
słynie z tego, że jej właścicielem nieprzerwanie od ponad 1000 lat jest rodzina Komierowskich. Protoplastą 
rodu jest na półlegendarny rycerz Bossuta, który do kraju Polan miał przybyć w 995 r. w orszaku księżnej 
Dobrawy, przyszłej żony Mieszka I. W Komierowie znajduje się pięknie odnowiony pałac Komierowskich 
pełniący rolę hotelu.

Na wysokości Obodowa (niewidocznego z rzeki) brzegi rzeki spina wspaniały ceglany most na nieczynnej już 
jednotorowej linii kolejowej łączącej Świecie nad Wisłą i Złotów. Budowę przeprawy zakończono w 1909 r., 
zatem podczas zaboru niemieckiego. Wsparty na dwóch filarach most ma trzy oparte na łukach rzymskich 
przęsła.

Duży murowany młyn (nieczynny) w Motylu pochodzi z 1828 r., zaś dwór dawnych właścicieli folwarku 
z 1883. Oba obiekty znajdują się na lewym brzegu rzeki należącym do powiatu tucholskiego. Na prawym – 
bydgoskim – znajdują się zabudowania mieszkalne dawnego folwarku, później gospodarstwa rolnego.
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Położona już nad Zalewem Koronowskim Krówka Leśna to znana miejscowość letniskowa. Znajdują się tu 
prywatne domki kempingowe oraz Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy, z którego korzystać może również 
każdy chętny – czy to w domkach czy też pod namiotami.

Fot. Dolina Sępólnej poniżej jeziora Niechorz
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1.15. KRÓWKA (PLITWICA)

Najważniejsze informacje + trasa

Źródło Krówki bije w pobliżu miejscowości Huta w powiecie bydgoskim. Struga płynie początkowo na 
północ w kierunku Sośna (powiat sępoleński), by wkrótce zawrócić na południe i przez rezerwat Wąwelno 
(zniszczony przez nawałnicę w 2017 r.) spokojnie meandrować aż do Jeziora Słupowskiego. Po drodze ta 
niewielka rzeczka pokonuje wschodni skraj powiatu nakielskiego. Cały jej bieg liczy 54 km, ale dopiero od 
Jeziora Słupowskiego nadaje się do pływania kajakiem i to zdecydowanie górskim.

Przy wysokim stanie wody spłynięcie jest możliwe 1 km powyżej tego akwenu – z centrum miejscowości 
Drzewianowo.

Po Słupowskim, długim, ułożonym południkowo jeziorze, płynie się bez przeszkód, bacząc tylko, by od-
naleźć wąski przesmyk wyznaczający granicę między zachodnią a wschodnią, większą częścią akwenu. Za 
przesmykiem (którego brzegi łączy kładka dla pieszych) wpływamy na teren powiatu bydgoskiego i do 
końca spływu już go nie opuścimy.

Wypływ Krówki z jeziora znajduje się w jego wschodniej części, pośród trzcin. Orientację ułatwia most 
z roku 1895 i nasyp znajdujące się na nieczynnej linii kolei wąskotorowej. Zaraz za nim znajduje się most 
drogowy (23,5 km do ujścia).

Jezioro Wierzchucińskie Duże, na które wpływa się z Krówki, wyznacza nowy północno-wschodni kierunek 
płynięcia i taki utrzyma się do końca.

Wszystkie jeziora na trasie (a jest ich 16) nazywane są Byszewskimi (od miejscowości Byszewo). Mówi 
się także o Rynnie Jezior Byszewskich, którą na wysoczyźnie Pojezierza Krajeńskiego utworzyły płynące 
ku Brdzie pod koniec ostatniego zlodowacenia wody roztopowe. Wielkość liczącej 30 km rynny, wysokie 
do 50 m brzegi (o 20 m niższe na sandrze Brdy, czyli w pobliżu ujścia) i malowniczość zachwycają. Całość 
tworzy Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich o powierzchni 18 km kwadratowych.

W miejscowości Byszewo z Rynną Jezior Byszewskich łączy się od północnego-wschodu druga rynna je-
ziorna (5 akwenów).

W XIX wieku Krówka zwana była Plitwicą (Płytnicą). Zygmunt Wrześniowski – autor wydanego w 1955 r. 
przewodnika pt. „Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego” pisał, że jeziora tworzą jeden z piękniejszych 
zakątków w południowo-wschodniej części Pomorza. Stwierdził też, iż ze względu na daleko posunięty 
proces zarastania trzciną, strugi między jeziorami nie stanowią na razie szlaku kajakowego, gdyż wymagają 
na dwóch odcinkach międzyjeziornych przeciskania się przez trzciny, a na pięciu odcinkach przenoszenia 
kajaka na łącznej długości 4,5 km. Prócz tego sprzęt trzeba czterokrotnie przenosić przy młynach. Dziś 
sytuacja wygląda podobnie, a może nawet jeszcze gorzej.

Reasumując: pokonanie niektórych przesmyków wymaga sporo sił i determinacji. Raz płynie wyraźnym 
korytem, innym razem woda rozlewa się płyciznami pomiędzy wysepkami, pośród bagien, wyprowadza na 
manowce. Uważnie więc trzeba „czytać wodę”, nie dać się zwieś pozorom w plątaninie łozów (gęsto sple-
cione gałęzie krzaków) i korzeni przypominających egzotyczne lasy namorzynowe. Gdyby człowiek nagle 
w tym tajemnym świecie na wodzie się obudził, pewnie całkiem orientację by stracił - prędzej o dorzeczu 
Amazonki pomyślał niż krainie ledwo 9 km na zachód od Koronowa położonej.
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Fot. Bliskość końca kajakowego szlaku Krówki zwiastuje dzika plaża w osadzie Krówka Leśna. Widząc jed-
nak plaże, zwykle skręca się w prawo i ujściowym odcinkiem rzeki dopływa do Zalewu Koronowskiego i na 
szlak Brdy

Ciekawostki krajoznawcze

W Słupowie na północnym brzegu Jeziora Słupowskiego (27 km do ujścia) znajdują się ruiny dawnego dworu 
Łochockich z końca XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym, wzniesionego na fundamentach poprzedniego. 
Jest też park krajobrazowy (ok. 800 drzew). Dobrze widoczna z wody gorzelnia także należała do tutejszego 
majątku. Ostatnim właścicielem do końca II wojny światowej był niejaki Fankenthal (Niemiec). Po wyzwoleniu 
cały majątek przeszedł na własność państwa, zaś od 1999 r. należał do Fundacji im. hrabiny Potulickiej. Przez 
ostatnie lata majątek był opuszczony, zaś w 2019 r. spłonął. W toni jeziora spoczywa ponoć zestrzelony we 
wrześniu 1939 r. przez wojsko polskie niemiecki myśliwiec oraz radziecki czołg T 34 z końca wojny.

Na strudze w Wierzchucicach (21,5 km do ujścia) pomiędzy jeziorami Wierzchucińskim Dużym a Małym 
oglądać można murowany budynek młyna z przełomu XIX i XX stulecia.

Byszewo (16,5 km) – wieś na wschodnim brzegu pomiędzy jeziorami Studziennym i Długim może pochwalić 
się fascynującą historią. Oto w 1253 r. decyzją księcia Kazimierza, władcy brzesko-kujawskiego, nastąpiła 
fundacja opactwa. W ten sposób Kazimierz chciał formalnie związać tę część Krajny - dopiero co wydartą 
Świętopełkowi pomorskiemu - ze swym księstwem. W 1288 r., gdy klasztor wzbogacił się o leżącą w dolinie 
Brdy osadę Smeysche (dzisiejsze Koronowo) braciszkowie przenieśli się właśnie tam. Na fundamentach 
klasztoru i późniejszego kościoła w latach 1610-1663 wzniesiono nowy pw. Św. Trójcy, który przetrwał do 
naszych czasów. Wierni od wieków czczą słynący z cudów obraz Matki Boskiej Byszewskiej, zwany też Kró-
lową Krajny. Wnętrze świątyni zdobi bogata kolekcja portretów trumiennych i tarcz herbowych z drugiej 
połowy XVII stulecia.

W Buszkowie (9,5 km), nad strugą stoi Grzmotny Młyn z początku XIX w. (dziś napędzany jest elektrycz-
nie). Nad głowami kajakarzy wznosi się ogromny wiadukt kolejowy - prawdziwe arcydzieło pruskiej sztuki 
inżynierskiej z 1909 r. na nieczynnej linii Koronowo - Tuchola. Pod nim biegnie droga krajowa nr 25. 10 lipca 
1969 r. na ostrym zakręcie w Buszkowie zginął znany aktor Bogusław Kobiela, zaś w latach 80. poważne rany 
odniósł piosenkarz Krzysztof Krawczyk.
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Osada Kadzionka (6,0 km) u południowego krańca jeziora Piaseczno to wieś letniskowa. Tutejszy ośrodek 
wypoczynkowy należy do bydgoskich zakładów „Belma”.

Krówka Leśna (2,5 km) jest osadą letniskową u północnego krańca jeziora Stoczek. Dawniej do ujścia do 
Brdy prowadził zarastający sitowiem, płytki odcinek strugi. Dziś jest to wąska, powoli rozszerzająca się zatoka 
prowadząca do Zalewu Koronowskiego.

Jeziora Byszewskie już od XIII wieku, z chwilą ustanowienia opactwa cysterskiego w Byszewie, stanowiły 
północno-zachodnią granicę kasztelanii bydgoskiej i jednocześnie Kujaw (w znaczeniu administracyjnym), 
zaś od XIV stulecia granicę starostwa bydgoskiego w ramach województwa inowrocławskiego.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej na linii Jezior Byszewskich wybudowano system betonowych bun-
krów, okopów i drutów kolczastych, które stanowiły jeden z elementów obrony Bydgoszczy przed atakiem 
Niemców od zachodu. Historia obrony tego odcinka opisana jest na tablicach turystycznych ustawionych 
przy parkingu pod kościołem w Byszewie.

Fot. Jeziora Byszewskie są wyjątkowo malownicze, bo też wypełniają ogromną, polodowcową dolinę

Fot. Bywają też takie sytuacje…
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1.16. KRĘGIEL

Najważniejsze informacje + trasa

To krótki ciek łączący łańcuszek jezior w okolicach Świekatowa w powiecie świeckim z Zalewem Koronow-
skim w powiecie bydgoskim.

Spływ z Jeziora Świekatowskiego do półwyspu Kręgiel nad północną zatoką jeziora Lipkusz (Zalewu Koronow-
skiego), a to ok. 16 kilometrów, ma dwojaki charakter: typowo jeziorny i szuwarowo-błotny. W tym ostatnim 
przypadku oznacza to mozolne przedzieranie się płytką strugą łączącą poszczególne akweny lub ciągnięcie 
kajaków brzegami. Jezior jest 7, a wszystkie one ułożone są południkowo w malowniczej rynnie polodowcowej.

Kajakarze zapuszczają się tu niezwykle rzadko, a jeśli już, to pokonują jedynie ujściowy odcinek strugi Kręgiel 
z Zalewu Koronowskiego pod prąd na Jezioro Nowojasinieckie i wracają do punktu wyjścia na zalew. Trudy 
rekompensuje fakt, że płynie się głębokim jarem o zalesionych brzegach.

Można też wpłynąć na podzielone na dwa naturalnie akweny Jezioro Nowojasinieckie, jeśli tylko zechcemy 
to zrobić. Wodę w jeziorze spiętrza jednak betonowy, niespływalny jaz, więc konieczna jest przenoska.

Spływ można rozpocząć na półwyspie Kręgiel, gdzie znajduje się marina o tej samej nazwie i ośrodek wy-
poczynkowy. Ten sam półwysep opływa od południa Struga Graniczna, którą także opisujemy w niniejszej 
publikacji.

Fot. Ujściowy odcinek rzeczki

\U3



53

1.17. STRUGA GRANICZNA

Najważniejsze informacje + trasa

Na tym niewielkim cieku, a dokładniej na jego dolnym odcinku, kajakarzy można zobaczyć raz na klika lat, 
bo też odpowiednie warunki do zanurzenia wiosła zdarzają wyjątkowo rzadko. Struga ma ok. 23 kilometry 
i jest lewym dopływem Brdy, z którą łączy się za pośrednictwem jeziora Lipkusz, znajdującego się w systemie 
Zalewu Koronowskiego.

Nazwa strugi nawiązuje do historii tej części dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 
1308-1466 rzeczka stanowiła bowiem granicę między państwem zakonu krzyżackiego a Polską. Gdy patrzy się 
na jej cienką linię, którą można przesadzić jednym skokiem, trudno to sobie wyobrazić, ale w średniowieczu 
poziom wód był o wiele wyższy, więc i opisywany ciek musiała być bardziej zasobny w wodę. Potwierdzeniem 
roli jaką struga pełniła w XIV i XV wieku są ruiny niewielkiej strażnicy (a właściwie malutkiego zamku) 
krzyżackiej w Nowym Jasińcu.

Kajaki można zwodować na Jeziorze Zamkowym, dosłownie pod murami warowni. Wcześniej jednak trzeba 
sprawdzić, czy spływ strugą jest w ogóle możliwy. W grę wchodzą wyłącznie górskie kajaki. Rzeczka opływa 
malowniczą ruinę od południa, a zatem widok na nią otwiera się po prawej stronie. Po lewej widać zalesiony 
wzgórek - Gaj Wyczółkowskiego. To porośnięte starymi dębami wzgórze, dawniej pomorski, a potem polski 
gród kasztelański strzegący drogi na - i z Pomorza.

Po przepłynięciu ostatnim przepustem – tym pod drogą Wilcze Gardło (Koronowo)–Serock - wpływamy 
w rozciągający się aż do Zalewu Koronowskiego (jeziora Lipkusz) las. Struga płynie polodowcową doliną 
pośród wzgórz. Nurt nieco przyspiesza i tworzą się kamieniste wypłycenia. Jeśli jednak poziom wody jest 
wystarczający, wtedy jest szansa, że na całej trasie nie trzeba będzie wychodzić z kajaka - wystarczy solidne 
odepchnięcie wiosłem od dna. Jest też kilka zwałek, czyli leżących w poprzek drzew.

Wreszcie dolina rozszerza się, pojawiają się trzciny. To znak, że Zalew Koronowski jest blisko. Struga jeszcze 
mocniej meandruje i wpływa do zatoki. Po prawej widać zabudowania Centrum Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowego Kręgiel, wpływ do basenu jachtowego i – na samym końcu cypla – nowoczesnej Mariny Kręgiel.

Spływ od Jeziora Zamkowego do Kręgla liczy zaledwie ok. 2,5 km. Autorom przewodnika nie jest znany przy-
padek przepłynięcia Strugi Granicznej powyżej wymienionego akwenu. Wszystko przed Wami (no i nami)!

Ciekawostki krajoznawcze

W średniowieczu Nowy Jasiniec był kasztelańskim grodem pomorskim strzegącym szlaku handlowego z Polski 
na Pomorze i do Pomezanii. W latach 1243-79 przejęli go książęta kujawscy. Gród nazywał się Syrock (dziś 
wieś Serock sąsiaduje z mniejszym Nowym Jasińcem). Na początku XIV wieku, gdy Krzyżacy zdobyli Po-
morze Gdańskie, doszli na południu do Nowego Jasińca nazywając go Jessenicz i wznosząc niewielki zamek 
podporządkowany komturii w Świeciu n. Wisłą. W późniejszych latach opisywany był jako Schloss-Jaschie-
nitz, a sama miejscowość już w czasach nowożytnych Neu Jaschinnitz. Podczas wojen polsko-krzyżackich 
fortalicja była oblegana i niszczona, ale odbudowano ją w 1454 r. W 1466 r. na mocy II pokoju toruńskiego 
całe Pomorze Gdańskie wróciło w granice Polski. Strażnica przebudowana została na renesansową rezydencję, 
zaś w latach 1773-1846 (zabór pruski) pełniła funkcję kościoła ewangelickiego. Opuszczona, popadła w ru-
inę, w której znajduje się do dziś, choć prywatny właściciel prowadzi w niej permanentny remont, a raczej 
należałoby powiedzieć, że próbuje prowadzić.

\U4



54

Porośnięte starymi dębami i lipami lewobrzeżne wzgórze nad Strugą Graniczną w Nowym Jasińcu to Gaj 
Wyczółkowskiego. Nazwany tak na pamiątkę częstych wizyt mistrza Leona Wyczółkowskiego w latach 20. 
i 30. XX stulecia, dla którego wiekowe drzewa stały się tematem prac litograficznych.

Przy głównej drodze w Nowym Jasińcu można oglądać dawną kuźnię z XIX w. i karczmę (dziś prywatny 
sklep wielobranżowy).

Fot. Na Strudze Granicznej pływać polecamy tylko przy wysokim poziomie wody. Inaczej możecie ugrzęznąć 
w takich trzcinach…
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1.18. KOTOMIERZANKA (KOTOMIERZYCA)

Najważniejsze informacje + trasa

Woda to przyjemna, bezpieczna i w miłym dla oka otoczeniu – jeśli zważyć, że Kotomirzanka płynie zrazu przez 
łąki i pola uprawne, by w połowie długości zanurzyć się w podbydgoskich lasach, a dokładniej zarządzanych 
przez nadleśnictwa Żołędowo. Ten leśny odcinek to doskonały poligon szkoleniowy dla kujawsko-pomorskich 
kajakarzy. Zwałek jest tu mnóstwo.

Rzeczka rozpoczyna swój bieg na polach w okolicach Pruszcza na Wysoczyźnie Świeckiej, a jej całkowita 
długość to 31 km, bez paruset metrów. Jest prawym dopływem Brdy (wpada do Zalewu Tryszczyńskiego).

Górny odcinek to najprawdziwszy rów melioracyjny, praktycznie niemożliwy do spłynięcia nawet górskim 
kajakiem. Dopiero na wysokości wsi Kotomierz (od której ciek wziął nazwę) pojawia się niewielka szansa 
na zanurzenie wiosła. Niewielka, bowiem dostatecznie wysoki poziom wody zdarza się niezwykle rzadko, 
aczkolwiek autorzy publikacji skorzystali z takiej szansy na początku września 2017 roku, startując z niewiel-
kiego, sztucznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego tuż przed drogą krajowa nr 56 Włóki-Koronowo. 
Wody było tak dużo, że nie mieściła się w brzegach i rozlewała się szeroko po polach. Z tego miejsca do ujścia 
Kotomierzanki do Brdy (Zalewu Tryszczyńskiego) w Bożenkowie jest ok. 20 km.

Fakt, że ciek przepływa na tym odcinku w dużej części przez tereny rolnicze, sprawia że nie ma on najlepszej 
oceny ekologicznej.

Pewniejszym miejscem do startu jest miejscowość Karczemka (lewy brzeg) i sąsiedztwo leśniczówki Stronno 
(prawy), przy moście na lokalnej drodze Pyszczyn-Stronno. Stąd do końca jest ok. 16 km. Na razie – tak jak 
wcześniej – jest to rów przekopany pośród pól i łąk. Tam, gdzie z lewej dopływa Kanał Pyszczyński (od wsi 
Pyszczyn), Kotomierzanka nieco się rozszerza.

Między Karczemką a ujściem wspomnianego kanału znajduje się jednorurowy przepust wodny pod po-
lną drogą, którym można bez problemu przepłynąć. Poniżej kanału przepusty są już dwu - a dalej nawet 
trzyrurowe. Na tym odcinku struga płynie malowniczą doliną pośród zielonych łąk i pojedynczych drzew, 
w pewnej odległości od bardziej zwartych ścian lasów.

Po przepłynięciu pod mostem tzw. Kolei Francuskiej Kotomierzanka odzyskuje pierwotny charakter - to już 
nie kanał, a naturalnie i malowniczo meandrująca rzeka. Za mostem opuszcza tereny rolnicze i zanurza się 
w gęstwinie leśnej. To oznacza konieczność pokonywania leżących tu i ówdzie drzew. Jedne powaliły silne 
wiatry, inne wszędobylskie bobry. Pocięte ostrymi zębiskami pnie leżą pokotem w rzece i na jej brzegach.

Skacząc kajakami z drzewa na drzewo lub pod nimi, a także forsując płycizny, dopływa się do długiego i wą-
skiego rozlewiska. To też dzieło bobrów, co ostatecznie potwierdza tama. Na trasie Kotomierzanki spotkać 
możemy zresztą zwykle kilka takich konstrukcji. Najczęściej są to bowiem tamy okresowe – zwierzęta je 
budują, a wezbrania rzeki czasem niszczą. Znane są także przypadki legalnych odstrzałów przez myśliwych 
nadmiernie rozmnożonych gryzoni.

Kolejnym charakterystycznym miejscem nad Kotomierzanką jest śródleśna osada (to właściwie tylko zabudo-
wania podleśnictwa) Nowy Mostek. Jest też łukowy mostek zbudowany z cegieł i wielkich odłamów kamieni. 
Stąd do ujścia jest ok. 10 km i ten odcinek kajakarze eksplorują najczęściej. Tuż za mostem był kiedyś trudny do 
sforsowania próg wraz z poprzedzającą go kładką, ale nawałnica zmiotła go i odtąd spływa się bez problemu.
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Odcinek od Nowego Mostka do Zielonej Doliny – pierwszych zabudowań Bożenkowa, a i dalej do centrum 
tej wsi, ma charakter zwałkowo-górski, i uchodzi za doskonały poligon kajakarski. Sprawiają to liczne drzewa 
przegradzające koryto rzeki i miejscami szybki nurt.

Największym wyzwaniem jest forsowanie zrujnowanego progu dawnego młyna tuż za ujściem Kanału Au-
gustowskiego (nie mylić z drogą wodną w pobliżu miasta Augustów na Podlasiu; ta zapożyczyła nazwę od 
podbydgoskiej wsi Augustowo). To rumowisko wielkich i całkiem małych kamieni tworzących spory spadek, 
rodzaj pochylni wodnej. Pokonanie progu nie jest jednak niebezpieczne, a to ze względu na stosunkowo mały 
przepływ wody, zatem małą energię.

Kilkaset metrów poniżej progu przepływa się tunelem pod ulicą Bożenkowską, czyli drogą Bożenkowo-Samo-
ciążek. Od tego momentu nurt zdecydowanie spowalnia. Przed nami rozszerzające się koryto rzeki i wreszcie 
staw w centrum Bożenkowa. Lądować można przy jazie na wprost i dość niewygodnie wyciągnąć kajaki po 
skarpie na groblę (ulica Grobla).

Piętrzenie wody wykonywane jest tutaj przez małą elektrownię wodną. To właśnie od tego, czy jej turbiny 
pracują czy też nie zależy powodzenie spływu ostatnim, ujściowym odcinkiem Kotomierzanki. To ok. 600 
metrów, które może być doskonałą zabawą na szybkiej, niemal górskiej wodzie, a przy tym najeżonej leżącymi 
drzewami albo gehenną na wypłyceniach i kamiennych rafach.

Trzeba ten aspekt rozważyć – płynąć czy nie? Sprawdzić jaka jest woda poniżej grobli, najlepiej 100 metrów, 
bowiem dopiero tam znajduje się boczny kanał wypływowy z elektrowni.

Fot. Gdy Kotomierzanka wpływa w lasy nadleśnictwa Żołędowo, odprawia prawdziwe misterium natury

Ciekawostki krajoznawcze:

Wieś Kotomierz trafiła na karty historii w 1313 r., gdy jej właścicielami byli niejacy Żyra i Wojciech, któ-
rzy ustalili granicę między swoimi dobrami a sąsiednim Wudzynem należącym do klasztoru cysterskiego 
w Byszewie. Akt ów zatwierdził książę Przemysław. W zaborze pruskim, a dokładniej w 1850 r., Kotomierz 
zmienił nazwę na Klahrheim, co należy przypisać jej nowemu właścicielowi – był nim Alberti von Klahra. 



58

To jego dziełem jest zachowany do dziś dwór, który zastąpił znacznie starszy z końca XVIII w. Budynek jest 
dziś zamieszkany przez kilka rodzin.

W Bożenkowie znajdują się kompleksy ogrodów działkowych. Szacuje się, że jest to kilka tysięcy prywatnych 
ogródków. Większość z nich użytkowana jest przez mieszkańców Bydgoszczy.

Na Kotomierzance funkcjonuje mała elektrownia wodna, zaś już na Brdzie w pobliżu ujścia Kotomierzanki, 
uruchomiony w 1962 r. stopień wodny Tryszczyn.

Fot. Ujściowy odcinek Kotomierzanki poniżej małej elektrowni wodnej w Bożenkowie ma charakter górski

Fot. Zrujnowany próg między Zieloną Doliną a centrum Bożenkowa
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1.19. SUSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa

Zamieszczamy jej opis na końcu tego rozdziału, gdyż nie jest to nawet dopływ Brdy. Niewielka, 20,5 km rzeczka 
zasila bowiem opisywaną wcześniej Raciąską Strugę. Jej koryto jest w większości sztuczne, wyprostowane, co 
nie oznacza, że nie ma na nim powalonych drzew czy bobrowych tam. Szlak jest bardzo malowniczy.

Suska Struga ma początek w dolince pośród pól na północny-zachód od osady Jasnowo w gminie Chojnice. 
Dolinka powoli wydłuża się i pogłębia. Przepływa obok osady i leśnictwa Młynki, a potem osady Suszek 
i wpada do jeziora o tej samej nazwie (Suszek). To tereny najbardziej spustoszone przez nawałnicę, która 
przeszła tędy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Najlepszym punktem do wodowania na Suskiej Strudze jest mostek na lokalnej drodze tuż przed północnym 
krańcem jeziora Śpierewnik. Z tego miejsca, przy normalnym stanie wody, dopłyniemy do rzeki Brdy w kilka 
godzin. Jeśli zaś komuś nie starczy sił, może zakończyć na plaży w Raciążu (dobry dojazd).

Z jeziora Suszek struga przedostaje się 500-metrowym korytem na największe na szlaku jezioro Śpierewnik, 
w jego północną strefę.

Jezioro znajduje się w całości w województwie pomorskim (powiat chojnicki), zaś wzdłuż całego wschodniego 
brzeg biegnie granica z Kujawsko-Pomorskiem.

Teraz trzeba przepłynąć praktycznie całe jezioro Śpierewnik – to 3 kilometry z 3,3 kilometrów, jeśli liczyć 
do końca. Płyniemy długą, ułożoną południkowo rynną polodowcową i w jego południowej części szukamy 
otwierającej się w kierunku wschodnim dużej zatoki. Tam właśnie, na wysokości osady Mrowiniec, znajduje 
się wypływ Suskiej Strugi. Wpływając na strugę, przekraczamy granicę województwa kujawsko-pomorskiego.

Na samy południowym krańcu Śpierewnika wypływa Raciąska Struga, która płynie najpierw na południe, 
by później wykonać skręt na północny wschód i ostatecznie znaleźć ujście w Brdzie. Suska Struga płynie na 
skróty ze Śpierewnika na Rudnicę i tam spotyka się z Raciąską Strugą. Ten skrót to zaledwie nieco ponad 2 km.

Struga jest bardzo płytka, ale dostępna dla pojedynczych kajaków. Wkrótce trafiamy na próg w Wysockim 
Młynie. Kajaki trzeba przenieść wzdłuż brzegu. Kolejną przeszkoda jest Raciąski Młyn (staw i zastawka). 
Może się okazać, że w korycie poniżej praktycznie nie ma wody. Wtedy jedyną szansą na kontynuowanie 
wyprawy jest ręczne otwarcie klapy zastawki. Uwolniona woda bystro pomyka w dół i wkrótce struga nabiera 
niemal górskiego charakteru.

Tak, forsując jeszcze drzewa powalone podczas sierpniowej nawałnicy 2017 roku, dopływa się do zachod-
niego krańca jeziora Rudnica. Po prawej przesmyk na Jezioro Raciąskie, zasilane wodami Strugi Raciąskiej.

My płyniemy dalej prosto. Po prawej widoczne ośrodki wypoczynkowe Raciąża na jeziorem Rudnica, a wkrótce 
jego plaża z pomostem i hangarem. Tu można zakończyć spływ lub kontynuować. Dalsza część spływu wiedzie 
Raciąską Strugą i na tym odcinku aż do Brdy poważniejszych przeszkód naturalnych nie ma. Są za to dwa 
progi, ale o tym możecie przeczytać pod hasłem: „Raciąska Struga”.
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Krajoznawstwo

Suszek to osada w gminie Czersk, najbardziej doświadczona podczas nawałnicy w 2017 r. Żywioł zaatakował 
w nocy z 11 na 12 sierpnia, kładąc pokotem ogromne połacie lasu, w tym ten, w którym na wakacyjnym 
obozie przebywali harcerze. Niestety, dwie harcerki z Łodzi zginęły przygniecione upadającymi drzewami. 
Miały 13 i 14 lat. Wielu uczestników obozu zostało rannych i poturbowanych. Niektórzy ratowali się, skacząc 
do jeziora Suszek.

Jezioro Śpierewnik jest jednym z najpiękniejszych w Borach Tucholskich, a przy tym należy do najspokoj-
niejszych - nie ma tu ośrodków wypoczynkowych ani przystani.

Na wyspie jeziora Śpierewnik należącej do województwa kujawsko-pomorskiego (gmina Raciąż), znajdował 
się gród Raciąż. Pierwotnie był pomorski, zdobyty w 1256 r. przez wojska wielkopolskie i kujawskie, i spalony, 
a potem odbudowany. Ostatecznie trafił w ręce Piotra Święcy, księcia rezydującego w Świeciu n. Wisłą i w 1313 
r. przekazany Krzyżakom. Ci nie byli zainteresowani wyspą, bo była za mała i ośrodki władzy komturskiej na 
tych ternach ulokowali w Tucholi i Człuchowie, budując tam zamki. W 1349 r. nastąpiła w Raciążu lokacja 
wsi chłopskiej na prawie chełmińskim. W 2012 r. gród został zrekonstruowany i jest największą atrakcją tu-
rystyczną w tym rejonie (zwiedzanie jest darmowe), a dojście na wyspę zapewnia długi drewniany pomost. 
Przy niższym poziomie wody wyspa staje się półwyspem. Gród ucierpiał podczas nawałnicy w 2017 r.

Raciąski Młyn i rozbudowana przy nim osada nad Suską Strugą w gm. Tuchola znane są od XIV w., gdy przybyli 
tu Krzyżacy. Ostatni młyn działał do lat 60. XX stulecia. W latach 80. rozebrano starszą część młyna, pozosta-
wiając pochodzący z 1813 r. budynek młyna wodno-parowego, zbudowany z czerwonej cegły. Teraz jest to ru-
ina, ale próg wodny nadal piętrzy wodę. W osadzie Raciąski Młyn funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne.

Fot. Wielki przepust wodny w osadzie Wysocki Młyn nad Suską Struga
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II. DOPŁYWY WISŁY

Wisła - królowa polskich rzek. Wśród wielkich rzek Europy jako ostatnia zachowała naturalny, dziki charakter. 
Powiedziano o niej już chyba wszystko. Dodać należy tylko tyle, że w kontekście województwa kujawsko-po-
morskiego możemy mówić o jej dolnym biegu. To tutaj rozpoczyna się piękna Dolina Dolnej Wisły, i tutaj 
znajdziemy jej wiele dopływów, które mogą zainteresować kajakarzy zwałkowych. 
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2.1. ZGŁOWIĄCZKA

Najważniejsze informacje + trasa

Lewy, w całości (79 km) położony w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, dopływ Wisły. Jej źródła 
znajdują się w okolicach wsi Płowce, w gminie Radziejów. Zasadniczo, jest to szlak nizinny, o dość niskim 
stopniu trudności (chyba, żeby jako takie zaliczyć niski stan wody, obserwowany tutaj przez większą część 
roku), jednakże gdzieniegdzie napotkać można nieco szybszy nurt i trochę przeszkód.

Na pierwszym etapie, tj. od 79 do 59,2 km, Zgłowiączka jest praktycznie niespływalna. Właściwie możemy 
tutaj mówić o sztucznym Kanale Głuszczyńskim. Spływ poleca się rozpocząć od miejscowości Głuszyn, na 
zachodnim brzegu Jeziora Głuszyńskiego. Gdybyśmy chcieli spenetrować górny, północny odcinek Zgło-
wiączki, podpłynąć należy ok. 2 km w kierunku północnym, gdzie wśród trzcin i licznych wypłyceń znaleźć 
możemy (choć nie jest to łatwe!) wypływ interesującej nas rzeki.

Właściwy szlak prowadzi jednak przez kolejne 6,5 km na  południe, a konkretnie do dużej, zlokalizowanej 
w południowo-wschodniej części akwenu, zatoki. Z kierunku południowego zboczyć należy na wschód, 
kiedy dostrzeżemy przed sobą plażę Orlę. Po chwili docieramy do zastawki (konieczna jest przenoska) oraz 
mostu drogowego (Orle-Rybiny).

Na rzeczce pozostajemy jednak ledwie kilkaset metrów, a potem znowu trafiamy na akwen, tym razem jednak 
już znacznie mniejszy, tj. jezioro Chalno. Jezioro należy pokonać płynąc przy jego lewym, mocno zarastającym 
trzciną brzegu. Ok. 2 kilometry za zbiornikiem, pod mostem drogowym w miejscowości Topólka, należy 
uważać na przeszkody w postaci wystających z wody zbutwiałego drewna i głazów.   

Następnych kilkanaście kilometrów to dość leniwy odcinek, podczas którego Zgłowiączka tworzy liczne 
rozlewiska stojącej wody. Krajobraz towarzyszący kajakarzom to głównie pola i łąki, tylko gdzieniegdzie 
przeplatane kępami drzew. Pojedyncze przeszkody pojawiają się dopiero za miejscowością Kazanie, gdzie 
napotykamy na betonowy próg oraz pojedyncze zwałki.

Między 24 a 21 km od ujścia, rzeczka przepływa wzdłuż zachodniej granicy Brześcia Kujawskiego. Po prawej 
stronie, kajakarze dostrzec mogą zabudowania tego historycznego, niezwykle ciekawego miasta.

Odcinek, z którym kajakarze zmagać muszą się za Brześciem Kujawskim jest dość uciążliwy. Najpierw mijamy 
jaz, później na przeszkodzie stają liczne, wystające z wody konary drzew. Typowo zwałkowy charakter ma z ko-
lei odcinek za Nowym Młynem (17 km od ujścia), gdzie znajduje się mała elektrownia wodna. W przypadku, 
w którym elektrownia nie spuszcza wystarczającej ilości wody, kajakarze zmuszeni są do ciągnięcia kajaka.

Taka sytuacja utrzymuje się z grubsza aż do ujścia, przy czym mamy tutaj do czynienia ze swoistą sinusoidą – 
odcinki typowo nizinne przeplatają się z tymi zwałkowymi. Problemy pojawiają się przy samym ujściu do Wisły, 
już na terenie Włocławka. Tutaj znajdują się dwa betonowe progi. Zasadniczo, rekomenduje się zakończenie 
spływu Zgłowiączką kilkaset metrów przed jej  właściwym ujściem, a przed pierwszym ze wspomnianych 
progów. Wówczas przenieść można kajaki na Wisłę i zwodować je na wody królowej polskich rzek tuż przy 
Przystani Wodnej Włocławek.

Jeśli jednak wrażenia, zaznane na Zgłowiączce nie wystarczą, zawsze można udać się na jeden z jej malutkich 
dopływów, np. Lubienkę (Przedpolną). Kajakarze zwałkowi korzystają z niej głównie na jej ujściowym, ok. 
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6-kilometrowym, prowadzącym przez lasy, odcinku. Zaczyna się on mniej więcej na wysokości miejscowości 
Nowa Wieś, a kończy w wodach Zgłowiączki ok. 7,5 km przed jej ujściem do Wisły.

Ciekawostki krajoznawcze

Obszar, w pobliżu którego znajdują się źródła Zgłowiączki, a więc okolice Płowiec, to również  miejsce słynnej 
bitwy, stoczonej w 1331 r. przez polskie i krzyżackie wojska.

Brześć Kujawski to miasto z doprawdy niezwykłą historią. Dawna siedziba książąt kujawskich, stolica księstwa 
brzesko-kujawskiego, a do tego miejsce urodzenia Władysława Łokietka (1260 r.). Co więcej, to właśnie na 
tutejszym zamku, w 1346 r. prawa miejskie nadał Bydgoszczy król Kazimierz III Wielki. W miasteczku zo-
baczyć można dwie gotyckie świątynie: pw. św. Stanisława Biskupa oraz św. Michała Archanioła (oba z XIV 
w.), a tak relikty murów obronnych.

Tuż za miejscowością Topólka (ok. 46 km od ujścia), w lesie położonym na  prawym brzegu Zgłowiączki, 
znajduje się Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Sarnowie. W nim skrywają się tzw. Piramidy Kujawskie, 
a więc megalityczne grobowce, liczące ok. 5 tys. lat. Są więc to konstrukcje starsze, aniżeli piramidy w Egipcie!

W pobliżu szlaku podziwiać można dwa ciekawe pałace. Pierwszy z  nich, zbudowany w pierwszej połowie 
XIX w., znajduje się w Lubrańcu, drugi, eklektyczny z końcówki XIX w., we Wieńcu.

We Włocławku, a więc na odcinku ujściowym Zgłowiączki, także znajdziemy ciekawe obiekty. Największa ich 
liczba zlokalizowana jest przy Placu Kopernika, skąd podziwiać możemy m.in.: gotycką bazylikę katedralną 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV w., gotycki kościół św. Witalisa z XIV w. czy XIX w. dzwonnicę.

Fot. Zgłowiączka tuż przed ujściem do Wisły we Włocławku
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2.2. TĄŻYNA (TONCZYNA)

Najważniejsze informacje + trasa:

Ta niewielka, ale długa na 50 kilometrów rzeczka, jest lewobrzeżnym dopływem Wisły i w swym dolnym 
biegu wyznacza wschodnią granicę Puszczy Bydgoskiej. W okresie zaborów była to także granica między 
królestwem Prus a carską Rosją. W dolnym biegu pojawiają się na niej kajakarze zwałkowi.

Tążyna, zwana jest także Tonczyną, rodzi się w rozległych mokradłach - Błotach Ostrowskich rozciągających 
się na południe od wsi Ostrowo w gminie Gniewkowo. Ten obszar to Równina Inowrocławska. Stąd struga 
wypływa uregulowanym korytem - Kanałem Parchańskim, który zapożyczył imię od wsi Parchanie. Gdy 
sztuczny przekop przechodzi w naturalne koryto, możemy już mówić o Tążynie, która coraz bardziej wcina 
się w otaczające ją ziemie i rzeźbi dolinę. Robi tak od czasów polodowcowych, gdy właśnie tędy najpierw 
od Wisły do Gopła, a potem odwrotnie toczyły się znacznie większe niż dziś masy wody. Tam, gdzie Tążyna 
coraz niecierpliwiej dąży ku Wiśle, woda przyspiesza i pojawia się znaczny spadek – jak obliczyli hyfrogra-
fowie - 2,3 promila.

Fakt, że struga płynie w większości (90 proc.) przez tereny rolnicze, nie pozwala jej cieszyć się dobrą jakością 
wód, a swoje dokładaj zrzuty z tutejszych oczyszczalni. Jest to zatem woda pozaklasowa.

Szansa na spływ kajakiem pojawia się dopiero poniżej mostu na wysokości lewobrzeżnej wsi Grabie i prawo-
brzeżnej Podgaj. Ale tylko przy bardzo wysokiej wodzie. Stąd do Wisły są 23 km.

Znacznie większą nadzieję, że dopłyniemy do samej Wisły daje dolny odcinek Tążyny, a za taki uznajmy mo-
stek opodal linii kolejowej na trasie Toruń-Włocławek i stacji w Otłoczynie. Na tym odcinku rzeczka niemal 
opływa zachodnie rubieże Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Oba miasta niemal na wyciągnięcie 
ręki, ale tu w dolnie Tążyny, jesteśmy w królestwie natury. Wszak to wysunięte najdalej na wschód połacie 
Puszczy Bydgoskiej i stanowiących jej część Lasów Otłoczyńskich, porastających śródlądowe wydmy. Pośród 
nich, wije się niczym wstążeczka nasza rzeczka. Aspekt geograficzno-przyrodniczy to jedno, a drugi - histo-
ryczny. Tążyna była przecież rzeką graniczną pomiędzy zaborem pruskim (lewy brzeg) a rosyjskim (prawy).

Rzeczka jednak niczego sobie. Czające się na niej przeszkody także robią wrażenie – to zwalone drzewa i pląta-
nina gałęzi. Jednak i te przegrody da się sforsować.  Po kilku kilometrach ciągłego wiosłowania dociera się do 
mostu autostradowego na A1, a chwilę potem do przeprawy w ciągu drogi krajowej nr 91 Toruń – Włocławek

Niedaleko stąd, na wysokości Otłoczyna, jest stary młyn zwany Kuta i próg. Krótkie bystrze pod mostem, 
dwa zakręty i po prawej wyłania się rzeczony młyn z czerwonej cegły. Próg spiętrza wodę, a ta spadając w dół 
groźnie szumi. Na „góralu” można jednak skoczyć. Najpierw trzeba zjechać po betonowej pochylni po ledwo 
widocznej warstewce wody, potem skoczyć z około 1,5-metrowego progu. Na dole głębia jest wystarczająca, 
by nie rozbić sobie i kajakowi dzioba.

Ale przygoda już wzywa, a nurt coraz szybciej porywa ku Wiśle. Od młyna to zaledwie dwa kilometry znacznie 
prostszej niż wcześniej drogi.

Teraz Tążyna płynie pośród nadwiślańskich łąk. Prąd jest tak szybki, że nie sposób zatrzymać się i zwiedzić 
poniemieckich schronów z 1944 roku do dziś „strzegących” lewego (historycznie pruskiego) brzegu. Dziś 
ten brzeg należy do wsi Otłoczyn.
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I oto ujście Tążyny do Wisły! A ta jawi się w pełnym majestacie, tak wielkim, że nasza kujawska rzeczka wydaje 
się nic nieznaczącym strumyczkiem.

Spływ można zakończyć wychodząc na prawym wiślanym brzegu na wysokości wsi Wołuszewo. Koroną wału 

przeciwpowodziowego poprowadzono drogę, którą może podjechać po kajaki auto.

Ciekawostki krajoznawcze:

Otłoczyn. Od 1215 r. do rozbiorów miejscowość należała do biskupów kujawskich. W XVIII wieku przybyli 
tu z Niderlandów osadnicy - menonici, których Polacy nazwali Olędrami. Zajęli się umocnieniem brzegów, 
budową wałów przeciwpowodziowych, kanałów odwadniających, urządzali sady owocowe, wznosili chaty, 
z których sporo zachowało się do naszych czasów. Piękna to, a przy tym naznaczona historią, kraina.

W osadzie Białe Błota pomiędzy autostradą A1 a drogą krajową nr 91, na prawym brzegu znajduje się bar 
i hotel. Można tam dojść swobodnie od Tążyny wzdłuż „dziewięćdziesiątkijedynki” (ok. 100 m).

Fot. Rzeczka opodal linii kolejowej na trasie Toruń - Włocławek i stacji w Otłoczynie
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2.3. ZIELONA STRUGA (ZIELONKA, ZIELONA, WIERDZIELEWA)

Najważniejsze informacje + trasa:

Zielona Struga to niewielki (34 kilometry długości) ciek, a mimo to największy w Puszczy Bydgoskiej. Ro-
dzi się na podmokłych łąkach w okolicach Nowej Wsi Wielkiej w południowej części powiatu bydgoskiego, 
uchodzi zaś do Wisły na wysokości Dybowa, przysiółka sołectwa Cierpice.

Rzeczka zawdzięcza swą nazwę zabarwieniu, pojawiającemu się wiosną w okolicach jej źródeł. W górnym 
biegu struga przypomina rów melioracyjny. Kilka kilometrów za Dąbrową Wielką opuszcza granice powiatu 
bydgoskiego, dalszą drogę przebywając przez powiaty: inowrocławski i toruński. W rejonie osady Osieczek 
ponownie dochodzi na krótkim odcinku do granic powiatu bydgoskiego.

Spływ w górnym biegu możliwy jest tylko przy wysokim stanie wody i wyłącznie kajakami jednoosobowymi, 
ale i wtedy - ze względu na kanałowy charakter strugi - jest mało atrakcyjny.

Przygodę z Zieloną Strugą można więc rozpocząć w miejscowości Rojewice (pow. inowrocławski). Kajaki 
należy wówczas zwodować tuż przy asfaltowej drodze, w pobliżu mostu. Dojazd jest możliwy przy wykorzy-
staniu śródleśnej drogi od miejscowości Kąkol, leżącej na trasie krajowej nr 10 Bydgoszcz-Toruń lub z Rojewa 
na drodze 246. Pierwsze kilka kilometrów to wciąż kanał, tyle że dość głęboki i szeroki, aby płynięcie nie 
było uciążliwe. Monotonię urozmaicają tylko sztuczne progi, ale pojawiają się także te wykonane sprawnymi 
łapkami bobrów.

Około 1 km za wsią z lewej strony dopływa Kanał Chrośniański stanowiący odwodnienie okolic wsi Chrośna. 
Kilkaset metrów dalej z prawej strony dopływa Jezuicka Struga, którą w dolnym biegu, najlepiej od mostu 
w miejscowości Jezuicka Struga, można spłynąć kajakiem.

Poniżej ujścia Jezuickiej Strugi i wsi Osiek Wielki (niewidocznej z wody) zmienia się charakter Zielonej Strugi 
z kanałowego na typowo rzeczny. I tak będzie przez kolejnych 11 km. To oznacza dla kajakarzy doskonałą 
zabawę. Ta płynie teraz wijąc się pośród porośniętych lasem wydm śródlądowych, ukształtowanych przed 
około 12 tysiącami lat przez pra - Wisłę. Niektóre sięgają stu metrów nad poziomem morza. Zielona Struga 
kluczy pośród wzniesień niczym potok górski, szumi bystrzynami w głębokim jarze, rozbija się o głazy i le-
żące w nurcie drzewa, spada z hukiem z naturalnych progów. Na wysokości leśniczówki Zielona znajduje się 
naturalny próg, zwany czasem w literaturze przedmiotu wodospadem. Ponoć kiedyś miał 2-metrowy spadek, 
ale szybki nurt rozmywa go i spłaszcza.

Na trasie pojawiają się kolejne bobrowe tamy. Te sympatyczne skądinąd zwierzęta urządziły sobie na Zie-
lonej Strudze i jej brzegach prawdziwy poligon doświadczalny. Bobrowe zapory to jedno, a drugie to setki 
pociętych drzew, prawdziwa masakra młodnika. Drogi zejścia futrzaków do wody znaczą długie, szerokie 
i błotniste ścieżki.

W samym sercu uroczyska, w Jarkach, zaznamy nieco cywilizacji - działki rekreacyjne schodzą do wody, 
często można poczuć zapach ogniska. Zaraz jednak nurt porywa kajaki w tany i tak do mostu drogowego 
Toruń-Bydgoszcz (DK 10) w Kąkolu. Tu można spływ zakończyć (za mostem po prawej) lub nieco dalej - przy 
leśniczówce. Można też płynąć kolejne 2 km do ujścia strugi do Wisły.
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Jednak tuż za leśniczówką trzeba przenieść kajaki przez sztuczny próg. Niegdyś był zrujnowany, zbyt niebez-
pieczny do przepłynięcia ze względu na czyhające poniżej, wbite w dno pale dawnego młyna. W ostatnich 
latach próg przebudowano na schodkową pochylnię. Można nią spłynąć przy wysokim stanie wody.

Poniżej leśniczówki w Dybowie i wspomnianego progu, a to już dolina Wisły (Dybowska Dolina Wisły), 
z prawej dopływa spory Kanał Nieszawski (zwany też kanałem Podgórz- Dybowo, który ma 11,5 km długości. 
Odcinek ujściowy Zielonej Strugi jest mocno poprzegradzany zwalonymi drzewami. Na Wisłę wpływamy na 
jej 745. kilometrze (szlaku żeglownego).

Jeśli chcemy uniknąć uciążliwego przedzierania się przez zwałki i zakończyć spływ nie wpływając na Wisłę, 
można skręcić w prawo na Kanał Nieszawski i dopłynąć nieco ponad 500 m pod prąd do jazu w wale prze-
ciwpowodziowym, tu wyciągając kajaki na brzeg, tj. na wał. W to miejsce, po betonowych płytach, można 
podjechać samochodem.

Fot. Start przy moście w Rojewicach. Tu najczęściej rozpoczynają się spływy

Ciekawostki krajoznawcze

Łąki w okolicach Nowej Wsi Wielkiej są podmokłe, bo to relikt czasów, gdy ok. 12 tys. lat temu, u schyłku 
ostatniego zlodowacenia, płynęła tędy na zachód jedna z odnóg Prawisły, łącząc się niedaleko stąd (kilka 
km na zachód) z nurtem dawnej Noteci. Cała dolina Zielonej Strugi wchodzi w skład Pradoliny Toruńsko-
-Eberswaldzkiej, która swe główne koryto wytyczyła przez Bydgoszcz i Nakło. Po opadnięciu wód między 
głównym korytem a dzisiejszą Zieloną Struga powstały ogromne ławice piasku, z których zachodnie wiatry 
usypały wydmy. Później wiatry przyniosły nasiona roślin, głównie mało wymagającej sosny, która znalazła 
tu wystarczające dobre siedliska.

Kanał Chrośniański, lewy dopływ Zielonej Strugi, nie robi na kajakarzach żadnego wrażenia, ale jest świa-
dectwem niezwykłej przeszłości tych ziem. Kilka wieków temu na zachód od osady Chrośna istniało jezioro, 
które następnie osuszyli sprowadzeni tu menonici (Olędrzy). Zrobili to, aby zagospodarowywać podmokłe 
tereny tej części Puszczy Bydgoskiej. W efekcie do naszych czasów z jeziora zachowało się tylko oczko wodne 
i oczywiście łąki w rozległej niecce. Są to Łąki Studzienieckie. Nazwa nawiązuje do legendy, zgodnie z którą 
znajdowała się tu „Święta Studnia”, tak głęboka, że nie dało się zmierzyć jej dna. Teren jest niezwykle malow-
niczy, a widok z wysokiej wydmy górującej nad łąkami porażająco piękny. 
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Zielona Struga nazywana była w średniowieczu: Wirdzilewa lub Wierdzelewą. W okresie od przybycia w 1230 
r. Krzyżaków, stanowiła ona naturalną, zachodnią granicę ich posiadłości ofiarowanych przez księcia Konrada 
Mazowieckiego na lewym brzegu Wisły.

Pierwotnie Zielona uchodziła do Wisły na wysokości nieistniejącej dziś osady Wymysłowo. Obecnie, na skutek 
jej uregulowania i budowy ujęcia wodnego, uchodzi do Wisły na wysokości Dybowa.

Przed rozpoczęciem spływu warto zwiedzić wieś Dąbrowa Wielka, w której zachowała się zabudowa wiejska 
z czasów osadnictwa pruskiego II połowy XIX wieku. Koloniści niemieccy licznie zagospodarowywali te te-
reny. W Dąbrowie znajduje się m.in. wzniesiony w roku 1876 niewielki kościół poewangelicki, dziś katolicki 
pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Plebanię (dziś mieszczą się w niej mieszkania prywatne) zbudowano 
w roku 1900. W tym samym roku powstała szkoła, w której teraz znajduje się świetlica wiejska i mieszkania.

We wsi Rojewice także znajduje się poewangelicki kościół, dziś katolicki pw. Najświętszego Serca pana Jezusa. 
W jego sąsiedztwie znajdują się mocno zaniedbany, nieczynny cmentarz ewangelicki, a także czynny katolicki.

W osadzie Jarki nad Zieloną Strugą znajdują się ruiny młyna wodnego z przeł. XIX i XX w. oraz cmentarz 
ewangelicki z XIX w. Całe te leśne tereny były do zakończenia II wojny światowej zasiedlane przez społeczność 
niemiecką. Stare cmentarze znajdują się w wielu miejscach.

Na lewym brzegu Zielonej Strugi przy leśniczówce Dybowo urządzono miejsce wypoczynku z wiatą. Za 
pozwoleniem można rozpalić tutaj ognisko. W pobliżu, na prawym brzegu, znajduje się zaś leśny parking. 
Dojazd z DK 10 jest możliwy ulicą Nad potokiem.

W 1230 r. przy ujściu Zielonej Strugi pojawili się Krzyżacy, by sforsować tę wielką rzekę i na przeciwległym 
brzegu założyć swą pierwszą, warowną siedzibę na ziemi chełmińskiej, a więc Stary Toruń (nie mylić ze Starym 
Miastem w Toruniu). Legenda mówi, że zaraz po wylądowaniu schronienie znaleźli w koronie olbrzymiego 
dębu. Z biegiem czasu zbudowali zamek i założyli miasto (to już nie legenda!). Częste wylewy Wisły sprawiły, 
że musieli przenieść się 7 km w górę rzeki, na miejsce właściwego Torunia.

Zielona Struga została odkryta dla kajakarstwa wiosną 2008 r. przez członków sekcji kajakowej Regionalnego 
Towarzystwa Wioślarskiego „Bydgostia” i okrzyknięta rzeką szkoleniową. To ze względu na dość wysokie 
wymagania jakie struga stawia uczestnikom spływu. Wkrótce też pojawili się na niej kajakarze toruńscy, 
a potem grupa „Kazik i My” z podwarszawskich Łomianek. Puszczańska rzeczka stała się w środowisku 
kajakarzy zwałkowych niemalże sławna!

Fot. Naturalny próg w okolicach leśniczówki Zielona



70

2.4. MĄTAWA

Najważniejsze informacje + trasa

Ta rzeka o długości 59,3 km rodzi się w pobliżu osady Przewodnik, zasila niewielkie objęte ochroną rezerwa-
tową jezioro Mątasek, a jej ujście do Wisły przy jej lewym brzegu znajduje się w miejscowości Kończyce pod 
miasteczkiem Nowe. Najpiękniejsze oblicze skrywa po baldachimem wschodniej części Borów Tucholskich 
na Wysoczyźnie Świeckiej.

Mątawa ma zatem charakter w dużej części śródleśny, a przy tym dość żwawy. Gdy zaś wypływa na rozległe 
przestrzenie Doliny Dolnej Wisły, zmienia kierunek z południowego na północy i uspokaja się - ostatnie 
26 km płynie uregulowanym korytem.

Ta niewielka rzeka (choć i tak trzecia pod względem wielkości w Borach Tucholskich po Brdzie i Wdzie) 
ma niezwykłą przeszłość hydrologiczną – gdy rodziła się u schyłku ostatniego zlodowacenia (12-14 tys. lat 
temu), jej ujście znajdowało się wraz z Wdą w Prawiśle w okolicach bydgoskiego Fordonu, a przy tym była 
nieporównywalnie większa niż obecnie.

Na początku XVII wieku rzekę nazywano Muntawą, a jej opisy z końca XIX stulecia przekazywały informacje 
o obfitości ryb i raków. Od najdawniejszych czasów jej nurt napędzał młyny, po których zostały nazwy miej-
scowości z dopiskiem „Młyn”, ale nie tylko, bo na ich miejscu budowano zwykle małe elektrownie wodne.

Średni przepływ rzeki jest dziś bardzo mały – wynosi 1,5 m sześciennego na sekundę. Na większości odcin-
ków jest płytka i to tak, że niemożliwe jest spłynięcie nawet jednoosobowym kajakiem górskim. Szansa na 
rozpoczęcie spływu pojawia się przy wysokich stanach wody i wtedy, gdy uruchamiają się turbiny elektrowni, 
co oznacza zwiększony przepływ wody.

Co roku późną jesienią na 11-kilometrowym odcinku Rozgarty – Święte odbywa się Ogólnopolski Spływ 
Kajakowy „Kapustniki” organizowany przez Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu.

Jednak spływ można zacząć znacznie wyżej – w Borowym Młynie, śródleśnej kociewskiej osadzie położonej 
przy drodze wojewódzkiej nr 238 Warlubie – Osie. Znajduje się tam mała elektrownia wodna spiętrzająca 
nurt rzeki w sporym stawie. Stąd do ujścia rzeki jest 53,3 km. Przez drogę wzdłuż prawego brzegu rzeki 
przebiega czerwony pieszy szlak turystyczny „Stu z nieba” na trasie Szlachta - Warlubie.

Odcinek poniżej elektrowni jest bardzo uciążliwy ze względu na mnogość powalonych drzew i wystających 
spod wody kamieni. Przy niskiej wodzie przepłynięcie może być niemożliwe, a wtedy kajakarzom zostaje 
holowanie lub organizowanie transportu do następnego punktu etapowego. Jeśli poziom jest wysoki, Mątawa 
przypomina miejscami górski potok.

Na 20-kilometrowym odcinku między Borowym Młynem a Piłą Młyn (nie mylić z osadą o takiej samej nazwie 
nad Brdą) rzeka meandruje przez Szwajcarię Rulewską - malowniczą, pagórkowatą krainę w gminie Warlubie. 
Niektórzy krajoznawcy wyznaczają północną granicę Szwajcarii Rulewskiej dopiero od Bąkowskiego Młyna.

Przed tą osadą nurt zwalnia i rzeka rozlewa się w niewielki staw. Przy dawnym młynie (to okazały murowany 
budynek) działa mała elektrownia wodna (48,9 km do ujścia). Przez tutejszy most przechodzi ten sam szlak 
tj. „Stu z nieba”. W pobliżu znajduje się leśnictwo Bąkowo.
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Poniżej polany, na której wznosi się budynek bąkowskiego młyna, znów wpływamy w objęcia lasu, co podobnie 
jak wcześniej oznacza ryzyko natknięcia się na leżące w wodzie drzewa. Brzegi stają się wysokie, a jeszcze 
wyższe za prawym dopływem Mątawy - Sinową Strugą (47,1 km). Za ujściem tej strugi Mątawa mocno me-
andruje i wpływa w głęboki jar. Dalej przepływa przepustem pod nasypem linii kolejowej z Bydgoszczy do 
Gdańska (44,8 km). Za nasypem wpływa na podmokły teren porośnięty lasem łęgowym.

Tak dopływa się do stawu w małej osady Rozgarty (jest tu też leśniczówka Rozgarty) i wreszcie do małej 
elektrowni wodnej. Ta pracuje tylko wtedy, gdy w stawie zgromadzi się odpowiednio dużo wody, co mocno 
wpływa na jej poziom poniżej elektrowni.

Za Rozgartami przepływa się pod mostem na lokalnej drodze Rulewo-Brzozowy Most i ponownie zanurza 
się w zieleni Borów Tucholskich, tu nieco podmokłych. Między Rozgartami a Buśnią i dalej – do Piły Młyn 
wzdłuż lewego brzegu rzeki prowadzi droga wojewódzka nr 391. Kilkaset metrów poniżej wspomnianego 
mostu do Mątawy wpada jej lewobrzeżny dopływ - maleńka struga płynąca z okolic Rulewa.

Następny przystanek przed osadą Buśnia to znajdujący się w otoczeniu rozległych łąk zrujnowany, kilkume-
trowy próg. Jest pozostałością budowli piętrzącej przy nieistniejącym już młynie. Przed progiem zatrzymuje 
się większość wodniaków, by rozpoznać przeszkodę (najlepiej z lewego brzegu). Niektórzy (zwłaszcza znający 
ten próg) decydują się na skok „z marszu”. Warto jednak sprawdzić sytuację, bowiem próg najeżony jest 
sporymi kamieniami i zaczepionym o nie tym, co spływa z nurtem (najczęściej są to gałęzie, deski itp.). Na 
zjazd z progu nie powinni się ważyć kajakarze mało doświadczeni i bez kasku, a także dosiadający kajaków 
dwuosobowych. Duży odsetek śmiałków zawiesza się na przeszkodach i trzeba im pomagać z brzegu.

Kilka metrów za progiem znajduje się most drogowy (41,2 km). Wieś Buśnia, największa jak dotąd na trasie 
spływu, rozbudowała się na lewym brzegu. Jest tu kaplica należąca do parafii w Jeżewie, Ochotnicza Straż 
Pożarna, gospodarstwo agroturystyczne „Cztery Lipy”.

Buśnia i kilka innych osad znajdują się na rozległej polanie i własne przez nią wiedzie dalsza trasa spływu 
do Piły Młyn. Przed tą osada rzeka rozlewa się w rozległy staw młyński. W Pile Młyn (40,0 km) jest okazały 
murowany młyn pełniący dziś rolę małej elektrowni wodnej i domu mieszkalnego. Jest też most na drodze 
wojewódzkiej nr 272 łączącej Jeżewo z Górną i Dolną Grupą (kierunek Grudziądz). Dogodne miejsce do 
wodowania za progiem młyna i mostem znajduje się na prawym brzegu.

Za Piłą aż do końca płynącego przez Bory Tucholskie odcinka Mątawy wzdłuż jej lewego brzegu wiedzie 
autostrada A1 „Amber One”, czyli „Bursztynowa Jedynka”. Rzekę i autostradę dzieli kilkusetmetrowy pas 
lasu, ale i tak można (niestety) usłyszeć pędzące samochody.

Las zaczyna dość gęsto otulać szlak wodny, choć zdarzają się też niewielkie polany. Tak jest do ujścia na 
prawym brzegu strugi Pleśno. Poniżej osady Huta Mątawa mocno meandruje i w nurcie zalega sporo powa-
lonych drzew. Krajobraz ani charakter rzeki nie zmieniają się po przepłynięciu pod mostem kolejowym na 
linii Jeżewo- Grudziądz. Za mostem wpływa się jednak w granice Zespołu Parków Krajobrazowych Cheł-
mińskiego i Nadwiślańskiego.

Dopływamy do mostu na lokalnej drodze między Dubielnem a Górną Grupą (32,6 km). Leśnictwo Mni-
szek znajduje się na lewym brzegu, ok. 300 m drogą na wschód.

Dalszy spływ do osady Święte wiedzie sztucznym, wykopanym w XIX wieku korytem. Przekop wykonano 
specjalnie na potrzeby młyna Święte. Dawne koryto rzeki nazywano odtąd Starą Mątawą lub Małą Strugą.
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Na trasie spływu przepływamy pod mostem na drodze łączącej trasę krajową nr 91 ze wsią Czapelki i wpły-
wamy na niewielkie sztuczne rozlewisko przed dawnym młynem Święte, przebudowanym na małą elektrownię. 
Wiosną 1993 roku wezbrane wody rozmyły zaporę czołową elektrowni i zniszczyły jaz. Kajaki przenosimy 
prawym brzegiem. W tym miejscu kończy się większość spływów, bowiem kilkaset metrów niżej Mątawa 
opuszcza Bory Tucholskie i dalej otwartą doliną Wisły, spokojnie zmierza ku ujściu. Tu także – gruntową 
drogą – można bezpiecznie dojechać do osady Święte, odebrać ludzi i sprzęt pływający.

Poniżej elektrowni Święte rzeka przepływa przez spory staw i wkrótce dociera się do wspomnianego mostu 
(31,2 km) na drodze 91 w pobliżu węzła autostradowego Nowe Marzy. W 2021 r., gdy powstawała ta publikacja, 
w tym miejscu wciąż trwała i wg planów zakończyć się ma pod koniec 2022 roku, budowa drogi ekspresowej S5.

Zaraz za mostem Mątawa opuszcza lasy. Jej nurt hamowany jest jeszcze na zboczu opadającym w dolinę Wisły 
jazem, po czym zakręca gwałtownie z południa na północny wschód i jej nurt słabnie. To już uregulowany 
odcinek rzeki płynącej przez ostatnie 26 km przez Nizinę Sartowicko-Nowską. Rzeka przepływa przez tereny 
zagospodarowywane od XVI wieku przez menonitów – religijnych imigrantów z Niderlandów.

Na trasie kajakarze przepływają pod dwoma dużymi mostami: autostradowym i na drodze krajowej nr 16 
oraz trzecim – na drodze wojewódzkiej nr 402.

Na ostatnim kilkukilometrowym odcinku Mątawy kajakarzom towarzyszy imponujący widok położonego 
na wysokiej skarpie wiślanej miasteczka Nowe.

Koniec przygody wyznacza wał przeciwpowodziowy i przepompowania w Kończycach, tłocząca wodę do 
Wisły wtedy, gdy jej poziom jest wyższy niż w Mątawie.

Fot. Mątawa w Morgach Dolnych. Ujściowy odcinek Mątawy płynie w dolinie Wisły w uregulowanym korycie
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Ciekawostki krajoznawcze

Osada Piła wymieniana była w dokumentach już w 1686 r., a jako niemieckojęzyczna Pilla Mühle ok. 1700 r.

W 2006 r. nad zabagnionym brzegiem Starej Mątawy w okolicy Mniszka odkryto pozostałości średnio-
wiecznego młyna, najstarszego na ziemiach polskich, aczkolwiek wtedy leżącego w państwie krzyżackim. 
Pale stanowiące podstawę budynku młyna pochodzą z ok. 1380 r., zaś drewno do budowy nasiębiernego 
koła wodnego ścięto w 1421 r. Prace ratunkowe na tym stanowisku wykonywano tuż przed rozpoczęciem 
budowy autostrady A-1.

Osada Święte zawdzięcza nazwę prawdopodobnie istniejącemu w czasach przedchrześcijańskich miejscu 
pogańskiego kultu. Ze względu na położenie nad Mątawą już w średniowieczu zbudowano tu młyn, wokół 
którego zaczęła się rozrastać miejscowość. Święte, wtedy pod niemiecką nazwą Schwenten, wymienia się 
po raz pierwszy w księdze czynszowej biskupstwa włocławskiego pod datą 1409 (bo jego władza nie została 
zniesiona po zajęciu Pomorza przez Krzyżaków). Pod koniec XIV w. wymienia się kościół, pierwotnie pw. św. 
Barbary, a od XVII stulecia św. Wojciecha. Był niewielki, o konstrukcji szachulcowej. Zaniedbany po wojnach 
napoleońskich, rozebrany został w 1835 r.

W odrestaurowanym zabytkowym budynku przepompowni w Kończycach znajdują się oryginalne urządze-
nia z 1910 roku, w tym trzy agregaty pompowe napędzane maszynami parowymi. Przepompownię można 
zwiedzać. Wcześniej jednak warto umówić wizytę z Urzędem Gminy w Nowem.

Fot. Największa przeszkoda na szlaku Mątawy - próg w Buśni
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2.5. MIEŃ (LIPIANKA)

Najważniejsze informacje + trasa

Rzeka Mień nazywana jest też Lipianką (od miasta Lipna). Płynie niemal równoleżnikowo ze wschodu na 
zachód przez Pojezierze Dobrzyńskie, by wpaść do Wisły przy jej prawym brzegu. To najważniejszy ciek 
ziemi dobrzyńskiej.

Rzeczka, który przybiera później nazwę Mień, zbiera wody z łąk i pól na północ od Jeziora Likieckiego 
w gminie Rogowo na wysokości 137 m n.p.m. W środkowym biegu przepływa przez jeziora: Święte, Skępskie 
Małe i Skępskie Wielkie oraz rozległe stawy na wysokości Cebryszewa. Rzeka uchodzi do Wisły na wysokości 
miasteczka Nieszawa po pokonaniu 53 kilometrów.

Najbardziej atrakcyjny dla kajakarzy jest dolny, prawie 13-kilometrowy odcinek od Brzeźna do ujścia do 
Wisły. Tam rzeka wpływa w sosnowe lasy porastające śródlądowe wydmy. Duży spadek (1,8-2,0 promila) 
sprawia, że w niektórych miejscach nabiera charakteru górskiego potoku. Dodatkową atrakcją są liczne 
przeszkody: naturalne i sztuczne progi, drzewa leżące pokotem w korycie rzeki. Dlatego szlak uważa się za 
trudny i uciążliwy, a w dolnym biegu nawet bardzo uciążliwy. Przy tym jest jednak dość malowniczy. Toteż 
na Mień od lat wyprawiają się kajakarze uprawiający ekstremalną odmianę tego sportu. Często zaglądają 
tutaj nawet osoby spoza regionu. 

Powyżej Lipna, nawet ze Skępego (39 km do ujścia), spływ możliwy jest tylko przy bardzo wysokim stanie 
wody. Dlatego w górnym biegu (a nawet w środkowym) kajakarze pojawiają się nadzwyczaj rzadko. W śre-
dniowieczu rzeczka zupełnie nie przypominała współczesnej - była znacznie większa, co umożliwiało i spław 
drewna z okolicznych lasów, a nawet rejsy niewielkimi barkami ze zbożem do Wisły. 

Spływy małymi grupkami wyposażonymi w kajakami górskie rozpoczynają się zwykle w Brzeźnie, gm. Lipno 
(13 km do ujścia). Wodować można przy moście drogowym na północnych rogatkach wsi. Rzeka wpływa 
zaraz w las sosnowy. Bystry nurt podmywa brzegi, które osypują się do rzeki i tworzą piaszczyste klify. Pod-
mywa też korzenie drzew, które padają prosto w koryto. Swoje robią też bobry - stąd mnogość przeszkód.

Zieleńszczyzna, gm. Lipno (8 km do Wisły) to śródleśna osada, przed którą rzeka zwalnia w stawie młyńskim. 
Młyna już nie ma, ale został spiętrzający rzekę malowniczy próg o wysokości ok. 1 metra. Przeszkodę można 
sforsować z marszu, biorąc jednak pod uwagę fakt, że poniżej sterczą pale po zrujnowanym pomoście. Trzeba 
więc trafić między nie. Lepiej sytuację rozpoznać z brzegu. Generalnie jednak płynie się środkiem rzeki.

Kolejny, większy staw, znajduje się przed śródleśną osadą Wąkole w gm. Lipno (5,5 km). Tym razem spłynięcie 
przez jaz nie jest możliwe i sprzęt trzeba przenieść w pobliżu pięknie wyremontowanego dworku z początku 
XX wieku. Do osady można dojechać lokalną drogą i zaparkować na leśnym parkingu. Stąd do ujścia zostaje 
niecałe 6 km, które dla kajakarzy może być zarówno szkoleniowym poligonem jak i mordęgą.

Zanim dopłynie się do osady Dzierżączka, mija się inną, noszącą imię rzeki – Mień. Kto jest mocno zmęczony, 
kończy przygodę pod mostkiem w pobliżu leśniczówki Dzierżączka w gm. Czernikowo (2,5 km), a kto dalej 
płynąć może - dociera do Wisły na 704. kilometrze szlaku żeglownego.

Wielu wodniaków wybiera opcję płynięcia aż do Wisły. Wtedy zaś najlepszym wariantem jest dotarcie do 
przyczółka promowego w ciągu drogi Stare Rybitwy – Nieszawa, a to wymaga wiosłowania wzdłuż prawego 
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brzegu Wisły (dla kajakarzy jest to teraz lewy brzeg) kilkaset metrów pod prąd. Można też przeprawić się na 
drugi brzeg Wisły prosto do uroczego miasteczka Nieszawa.

Fot. Próg w osadzie Zieleńszczyzna. Jak widać, można go sforsować z marszu. W akcji Piotr (wtedy nastola-
tek) - współautor publikacji

Ciekawostki krajoznawcze

Spływ kajakowy rzeką Mień warto połączyć ze zwiedzaniem ciekawych miejscowości i ich zabytków. Stolicą 
tej części historycznej ziemi dobrzyńskiej jest ponad 14-tysięczne Lipno, siedziba powiatu. Stąd do ujścia 
rzeki są 23 km. Najważniejszym zabytkiem jest kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z XIV w., który 
mimo wielu przebudów zachował cechy gotyckie. Wnętrze zaś to już barok, piękny, bogaty, zachwycający 
kunsztem twórców. Rokokowy ołtarz główny, przeniesiony ok. roku 1762 z kościoła ojców Bernardynów 
w pobliskim Skępem, pochodzi z połowy XVII w. W mieście można także zwiedzić bijący bielą ścian kościół 
ewangelicko – augsburski (luterański) pw. Św. Trójcy. Świątynię wzniesiono w latach 1865-1868. W 1897 r. 
w Lipnie przyszła na świat Apolonia Chalupiec, którą znamy pod artystycznym pseudonimem Pola Negri.

Skępe położone na kępie pomiędzy jeziorami Wielkim i Świętym lokowane było w 1445 r. przez Mikołaja 
Kościeleckiego, wojewodę brzesko-kujawskiego. Duży wpływ na rozwój miasteczka mieli sprowadzeni tu 
w 1499 r. bernardyni. Największe wrażenie robi późnogotycki, choć swe piętno odcisnęły także kolejne style 
architektoniczny, zespół klasztorny. Obiektem kultu jest gotycka rzeźba Matki Boskiej Skępskiej. Skępe po-
łożone jest 7 km wyżej na szlaku rzeki Mień. 

Brzeźno w gm. Lipno, czyli wieś, która po raz pierwszy była wzmiankowana w 1321 r. Najważniejszym 
zabytkiem jest tu kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII w. W latach 1995-2000 zbu-
dowano nowy, murowany kościół. W pobliżu świątyni znajduje się zabytkowa aleja lipowa, która stanowiła 
wjazd do dworu. Ten jednak już nie istnieje. W granicach wsi zachował się (nieczynny) cmentarz ewangelicki 
z początku XX.
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W osadzie Wąkole, gm. Lipno, wznosi się murowany dwór z lat 20. XX w. Budynek jest wyremontowany 
i znajduje się w nim siedziba leśnictwa Wąkole (nadleśnictwo Dobrzejewice). Jest też murowana stajnia 
z powozownią z tego samego okresu. W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Bór Wąkole im. Klemensa 
Kępczyńskiego chroniący zbiorowisko jałowców rosnących na śródlądowych wydmach.

Mień to dawna osada młyńska. Po raz pierwszy wymieniona została w dokumentach w pierwszej poł. XVI 
w. jako należąca do rodziny Sumińskich. W końcówce XVIII w. tamtejszy młyn był własnością Zielińskich, 
natomiast w XIX stuleciu funkcjonował tam folwark, a gości zapraszała karczma.

Nieszawa, miasteczko w pobliżu ujścia rzeki Mień, na przeciwnym brzegu Wisły, słynie z arcyciekawej histo-
rii – to już jego czwarta lokalizacja, a każda dokonywała się z powodu decyzji politycznych w średniowieczu. 
Ostatnie przenosiny odbyły się w 1460 r. z miejsca znanego dziś jako Zamek Dybów w granicach lewobrzeż-
nego Torunia. Pierwszą i najważniejszą budowlą tej Nieszawy, która lokowana była w 1460 r. był i pozostaje 
do dziś późnogotycki kościół parafialny pw. św. Jadwigi. Wyposażenie jest barokowe z XVII-XVIII w. Na 
dawnej plebanii urządzono muzeum im. Stanisława Nowakowskiego. Tam bowiem przyszedł na świat w 1867 
ten przyszły architekt, malarz i rysownik. W miasteczku znajduje się także zespół klasztoru franciszkanów 
z XVII stulecia z kościołem Św. Krzyża. Klasycystyczny ratusz wzniesiono natomiast w 1821 r.

Fot. Chwile wytchnienia na szlaku rzeki Mień dają stawy młyńskie, jak ten przed śródleśną osadą Wąkole



78



79

2.6. KANAŁ GÓRNY (+ KANAŁ DOLNY)

Najważniejsze informacje + trasa

W szerokiej dolinie Wisły na jej prawym brzegu pomiędzy Przysiekiem a Czarnowem znajdują się dwa ka-
nały - Górny i Dolny, które odwadniają te podmokłe tereny. Kajakarze rzadko tu goszczą, bo sztuczne drogi 
wodne są monotonne. Niemniej warto w nich zanurzyć wiosło.

Oba kanały płyną równolegle do Wisły, by spotkać się za Czarnowem. Kanał Dolny wpada do Górnego 
i jednym już korytem wpływają do Wisły u południowo wschodniego podnóża Kępy Ostromeckiej. Kanały 
zasilane są mnóstwem bocznych rowów odwadniających pola i łąki, zaś Kanał Górny dodatkowo naturalnymi 
ciekami spływającymi w dół z południowej krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej.

Mowa o dopływach z Przeczna, Siemonia, Otowic i Boluminka, które drążą niekiedy głębokie jary w drodze 
do Kanału Górnego. Malownicze to tereny, które przełamują monotonię Kanału Górnego. Kanał Dolny nie 
ma takiego „szczęścia”, ale i tam, gdy wyjdzie się na brzeg, coś ciekawego w krajobrazie się dojrzy.

Początki przeobrażeń tych terenów sięgają czasów krzyżackich, ale zintensyfikowane zostały wraz z przybyciem 
w XV i XVII stuleciu menonitów. Kopano więc kanały, wznoszono wały przeciwpowodziowe.

W czasach zdecydowaniem nam bliższych, tj.  w 1972 r., na Dolnym Kanale zbudowano stację pomp, która 
odprowadza wodę gdy w Wiśle znacząco podnosi się poziom. W przeciwnym razie wiślana fala zalałaby kanał 
i tereny za wałem. W 2015 r. zbudowano przepompownię na Górnym Kanale przy drodze nr 80. która chroni 
prze zalaniem osiedle Czarnowie. Wcześniej, gdy Wisła się podnosiła, strażacy i miejscowa ludność heroicznie 
bronili przepływu na kanale, tworzyli tymczasową tamę, rzucali setki worków z piaskiem.

Najlepszym miejscem do wodowania kajaków przy moście na drodze wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Wielkiej. 
Stąd płynie się do Wisły kilka godzin, podziwiając widoki na południowe zbocza Wysoczyzny Chełmińskiej. 
Widać też efekty pracy bobrów – poobgryzane pnie drzew. Na jazie w Czarnowie konieczna jest przenoska.

Spływ Kanałem Dolnym najlepiej rozpocząć przy na mostku na wysokości Toporzyska. Tam, gdzie kanał 
przecina droga nr 249, znajduje się przepompownia i kajaki trzeba przenieś.

W obu wariantach – Kanału Górnego i Dolnego – spływ można kontynuować Wisłą do bydgoskiego Fordonu 
(9 km).

Ciekawostki krajoznawcze

Kanały Górny i Dolny opływają od północy, zachodu i południa rozbudowaną wzdłuż drogi krajowej nr 80 
(Bydgoszcz-Toruń) wieś Czarnowo. Choć jest to powiat toruński, znacznie bliżej stąd do Bydgoszczy niż 
Torunia. Współcześnie wieś znana jest z położonego w dolinie zalewowej Wisły dużego osiedla domów jed-
norodzinnych, ale i jej przeszłość jest znacząca – jej emanacją jest gotycki kościół pw. św. Marcina z pocz. XIV 
w. Świątynia była restaurowana w 1498 r. z inicjatywy kupca kupca Jana Heitmana jako votum za ocalenie od 
zguby podczas rejsu Wisłą. Drewniana dzwonnica pochodzi z XVIII. W Czarnowie znajduje się również stacja 
nieczynnej linii kolejowej z Torunia. Pociągi ruszyły na tej trasie w 1910 r., a swą podróż zakończyły w 1972 r. 

Na południowym stoku Kępy Ostromeckiej nad ujściowym odcinkiem Kanału Dolnego znajduje się grodzisko 
Kamieniec. Na kanale zachował się ceglany budynek młyna z pocz. XX w. (dziś urządzono w nim mieszkania). 
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Od drogi nr 80 ku Wiśle odchodzi droga wojewódzka nr 249. Asfaltówka dochodzi do przyczółka przeprawy 
promowej. To prastare miejsce przepraw przez Wisłę do Solca Kujawskiego, które będzie reaktywowane – 
nowoczesny prom już zbudowano, teraz trzeba dokończyć remont drogi dojazdowej.

Fot. Kanał Górny w okolicy Złejwsi Wielkiej. Na horyzoncie widać krawędź Wysoczyzny Chełmińskiej

Fot. To bardzo malownicze tereny, zwłaszcza na wiosnę po roztopach
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2.7. KANAŁ STAROGRODZKI (PAPÓWKA)

Najważniejsze informacje + trasa

Obiad na chełmińskiej starówce? Dlaczego nie, ale najpierw trzeba przepłynąć kajakami prawie cały Kanał 
Starogrodzki. Jego opisu nie znajdziecie w żadnym przewodniku turystycznym. Oczywiście poza tym, który 
macie właśnie przed oczami! 

Kanał Starogrodzki zwany też Papówką, płynie wzdłuż prawej krawędzi Doliny Dolnej Wisły. Ten ok. 20-kilo-
metrowy ciek ujęty w sztuczne koryto ma swój początek na wysokości wsi Czarże, kończy swój bieg w Wiśle 
pod Chełmnem. To kanał pełniący rolę rowu odwadniającego pola, twór sztuczny, ale utworzony w miejscu 
wiślanych starorzeczy. Dla ułatwienia pracy na polach, już kilka wieków temu meliorowano te tereny, pro-
stowano starorzecza.

Ciek ów, jakkolwiek w górnym biegu uciążliwy i monotonny, staje się później łatwy i niezwykle malowniczy. 
Widok na starogrodzkie wzgórze, na którym Krzyżacy wznieśli zamek, zapiera dech w piersiach.

Spływ można rozpocząć przy moście drogowym Czarże-Kokocko, gdzie szerokość (ok. 4,5 m) i głębokość 
(ok. 20-30 cm) pozwalają na swobodne płynięcie. Określenie „swobodne” jest jednak pewnym nadużyciem, 
bowiem pierwsze kilka kilometrów tej trasy jest dla kajakarzy naprawdę uciążliwe - co 100 metrów, czasem 
nieco bliżej, czasem dalej, kanał przegrodzony jest ziemną groblą i wyposażony w przepust wodny. Przepusty 
to betonowe rury, niektóre tak małe lub wręcz skryte pod lustrem wody, że przepłynięcie nie jest możliwe. 
Próba przejścia może zakończyć się utknięciem, nawet wywrotką, a wtedy można się najzwyczajniej w świecie 
utopić. To bardzo niebezpieczne elementy hydrotechniki Kanału Starogrodzkiego.

Co chwilę więc trzeba przenosić kajaki przez przeszkodę. Wyjście na brzeg nie jest łatwe, bo teren bywa 
grząski, usuwa się spod nóg. Łatwo więc zjechać do wody. 

Za mostem na drodze wojewódzkiej nr 550 jest już nieco łatwiej - przepusty to rury o większym przekroju, 
umożliwiające w miarę swobodne przepłynięcie. Pojawiają się też stare mostki ułatwiające rolnikom przejście 
z prawobrzeżnych na lewobrzeżne pola uprawne. Pod większością z nich można przepłynąć.

Liczba przepustów i mostków na Kanale Starogrodzkim jest rekordowa jeśli chodzi o cieki wodne w Kujaw-
sko-Pomorskiem. To, rzecz jasna, bardzo spowalnia płynięcie.

Problemy kończą się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w miejscu połączenia Kanału Starogrodzkiego 
z mniejszym ciekiem wpadającym z prawej strony. Tu już kanał przybliża się do wysokich wzgórz stanowiących 
prawą krawędź doliny Wisły. Toteż widoki wspaniałe, górskie niemal.

Zbocze 50-metrowej góry, na której od średniowiecza wznosił się krzyżacki zamek, zdobi ogromny napis 
„Starogród”. Warowni zwanej w średniowieczu Culmen (Chełmno) już nie ma, ale bliżej serca wsi wznoszą 
się dwie wieże kościoła pw. św. Barbary (świątynię wzniesiono w 1754 r.).

Wpływamy na Jezioro Starogrodzkie. Należy płynąć w stronę widocznego w północnej części akwenu jazu, 
a nie skręcać w lewo w kanał (sic!), który prowadzi krótszą drogą ku Wiśle. Kajaki przenosimy przez jaz, 
wodując na Jeziorze Starogrodzkim Dolnym.
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Na jego północno-wschodnim brzegu znajduje się ośrodek wypoczynkowy - miejsce wypoczynku miesz-
kańców Chełmna. 

Płyniemy dalej, przenosząc kajaki przez kolejny jaz pod wałem przeciwpowodziowy. Na prawym, wyniosłym 
brzegu pojawia się chełmińskie Stare Miasto - ostateczny cel opisanej wyprawy. Można więc wybrać się na 
wspomniany obiad na starówkę.

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś Starogród znajduje się na prawobrzeżnych wzgórzach nad doliną Wisły, w tym nad Kanałem Staro-
grodzkim. Pierwsze wzmianki o Starogrodzie pochodzą z XI wieku, jako o grodzie położonym na tzw. Górach 
Bondyńskich (tak zwano wzgórza na prawym brzegu doliny Wisły). W 1065 r. wymienia się osadę Culmen, 
którą później zapożyczyło miasto Chełmno. Starogród jest więc protoplastą Chełmna. Na górze, która dziś 
nosi nazwę Zamkowej, Krzyżacy wznieśli ceglaną warownię i lokowali miasto Culmen (1233 r.). Rozbudo-
wująca się osada spłonęła, więc w poł. XIII w. relokowano ją w miejsce obecnej dzielnicy Rybaki w Chełmnie. 
Później przeniesiono ją na wzgórze, na którym Chełmno zostało do dziś. Zamek w Starogrodzie nadal pełnił 
swą funkcję. W 1242 r. Krzyżacy napadli na pomorski gród w Sartowicach unosząc z niego relikwie św. Bar-
bary i umieścili je w zamku starogrodzkim. Odtąd do Starogrodu pielgrzymowały rzesze wiernych. Kroniki 
odnotowały wizytę króla Czech Wacława I, czy Małgorzaty- żony wielkiego księcia litewskiego Witolda. Po II 
pokoju toruńskim (gdy ziemia chełmińska przypadła Koronie polskiej) zamek oddano biskupom chełmińskim. 
Warownia ucierpiała podczas potopu szwedzkiego i pod koniec XVIII w. władze pruskie pozwoliły na jego 
rozbiórkę. Pozostały tylko jej relikty – to zwłaszcza wały ziemne i luźno rozrzucone cegły. Z góry roztacza 
się wspaniały widok na dolinę Wisły.

W sercu Starogrodu wznosi się późnobarokowy kościół parafialny pw. św. Barbary z 1754 r. fundacji biskupa 
Wojciecha Stanisława Leskiego.

Fot. Kanał Starogrodzki poniżej wsi Czarże poprzegradzany jest wałami ziemnymi z niewielkimi przepustami 
wodnymi. Nie można nimi przepłynąć
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2.8. FRYBA (BROWINA)

Najważniejsze informacje + trasa:

Ta niewielka w przekroju poprzecznym rzeczka ma sporą długość, bo aż 40,5 kilometra. W całości przepływa 
przez Pojezierze Chełmińskie, by znaleźć ujście w Wiśle na wysokości Chełmna.

Jej źródło bije w okolicach położonej nieco ponad 2 km na południe od Jeziora Chełmżyńskiego wsi Kuczwały. 
W górnym biegu wody Fryby zasila dopływ ze wspomnianego jeziora.

Jeszcze niedawno rzeczka była bardzo mocno zanieczyszczona, jej wody nie mieściły się w żadnej klasie czy-
stości - trafiała do niej woda poprodukcyjna z chełmżyńskiej cukrowni oraz z okolicznych pól. W ostatnich 
latach sytuacja na szczęście się poprawiła.

I właśnie dlatego przygodę kajakową na Pojezierzu Chełmżyńskim można rozpocząć od opłynięcia Jeziora 
Chełmińskiego, do czego najlepszy jest kajak długi, nizinny.

Jednak spływ Frybą możliwy jest właściwie tylko na tzw. etapie chełmińskim i tylko przy wysokiej wodzie, 
która pojawia się tu bardzo rzadko. Zdarza się, że ciek całkowicie wysycha, nawet zimą. Tak czy inaczej trzeba 
się przygotować na spotkanie z małą, najeżoną wypłyceniami rzeczką, co wymaga użycia typowego „górala”. 
A cała przygoda sprowadza się do przepłynięcia zaledwie kilku kilometrów. Jednakże, właśnie to sprawia, że 
„zaliczenie” spływu na niej, jest rzeczą tak wyjątkową. 

Szansa na spłynięcie pojawia się poniżej mostu na lokalnej drodze Brzozowo-Zakrzewo. Tu - przy założeniu, 
że ruszamy po obfitych opadach - da się zanurzyć wiosło. Rzeczka jest jednak bardzo wąska. Płynie rozległą 
doliną, w większości bezleśną. Tylko same brzegi tu i ówdzie porośnięte są drzewami i krzakami, czasem też 
pojawiają się niewielkie leśne kępy. Zmagając się z płyciznami, trafiając na małe sztuczne progi (pokonuje 
się je z marszu), dociera się do mostu na drodze wojewódzkiej nr 550.

Około 1 km poniżej mostu, na prawym brzegu pojawiają się pierwsze zabudowania Chełmna zgrupowane 
wokół pętli ulicy Brzozowej. Fryba płynie teraz pogłębiającym się jarem. Na brzegach rosną drzewa, co rodzi 
ryzyko zwałek – trzeba się liczyć przynajmniej z kilkoma przegradzającymi rzeczkę powalonymi drzewami.

Fryba płynie południowym skrajem Chełmna, głęboką doliną, która jest także naturalną granicą między 
wzgórzami tego pięknego miasta. Na północ od tej doliny wznosi się historyczne wzgórze – Stare Miasto. 
Stąd też, nawet z tej perspektywy – z dołu – widać średniowieczne mury Chełmna. Ten fragment cieku 
poprzegradzany jest niewielkimi, betonowymi progami, poniżej których nurt zdecydowanie przyspiesza.

Około 1300 m przed Wisłą (tuż przed ulicą Panieńską) Fryba wpada do Kanału Trynka (nie mylić z gru-
dziądzką Trynką), który jest przedłużeniem płynącego doliną Wisły spod Czarża Kanału Starogrodzkiego. 
Dolny odcinek wspomnianego kanału zwany jest także Papówką. Warto spłynąć nim do samej linii Wisły, 
oglądając po drodze od zachodu panoramę średniowiecznego Chełmna. Swobodne wpłynięcie na Wisłę 
uniemożliwia wał przeciwpowodziowy i umieszczona w nim przepompownia.

Kajaki można przenieść przez wał i spłynąć Wisłą nieco ponad 300 m do prawobrzeżnego przyczółka prze-
prawy wojskowej (zamkniętego tylko podczas ćwiczeń) i tam zakończyć przygodę. Przyczółek znajduje się 
w ciągu ul. Powiśle, która prowadzi w stronę starówki.
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Ciekawostki krajoznawcze

Jezioro Chełmżyńskie ma pochodzenie polodowcowe, powierzchnię 2,1 km kwadratowego, długość 6,1 km, 
a jego szerokość waha się od 200 do 55 metrów. Zbiornik posiada nietuzinkowe walory krajobrazowe, a oprócz 
turystów i krajoznawców cieszy sportowców: żeglarzy, kajakarzy i wioślarzy, a przy tym wędkarzy (ich kluby 
znajdują się w Chełmży). Kąpieliska znajdują się w Chełmży i we wschodniej części jeziora – w Zalesiu.

Na ostatnich kilku kilometrach spływu, na prawobrzeżnym wzgórzu nad doliną Fryby, widoczne są średnio-
wieczne fortyfikacje Chełmna – miasta lokowanego wraz z Toruniem przez Krzyżaków w 1232 r. Chełmnu 
od początku przypadła rola stolicy całej ziemi chełmińskiej i wzoru (prawo chełmińskie) dla – jak pokazał 
czas – ponad 200 miast krzyżackich i mazowieckich (polskich). Do naszych czasów zachowało się mnóstwo 
zabytków z tamtych czasów: prawie cała linia obwodowa murów obronnych z sześcioma basztami lub bramami, 
gotycko-renesansowy ratusz oraz sześć gotyckich kościołów. Z wieży kościoła farnego roztacza się wspaniały 
widok na Stare Miasto i szeroką dolinę Wisły.

Fot. Na chełmińskim odcinku Fryba „wyposażona” jest w mnóstwo małych, betonowych progów
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2.9. ŻACKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa

Kto o niej słyszał? - można zapytać na wstępie. Autorom znany jest tylko jeden przypadek spływu tym ma-
leńkim ciekiem płynącym z Wysoczyzny Chełmińskiej w dolinę Wisły. I właśnie dlatego, że struga trawersuje 
zbocze ku Wiśle, wrażenia związane z korzystaniem z niej, są nieprawdopodobne.

Nie ma absolutnie żadnych danych o długości tego cieku. Rzut oka na mapę daje jednak pojęcie, iż wypływa 
w okolicy osady Młyńsk w gminie Papowo Biskupie. Nie ma też wątpliwości, że przed wiekami jedna długa 
rynna odpływowa niosła wody ze znajdującego się opodal - na wschód od Młyńska - Jezior Kornatowskiego 
i Zamkowego, które zasilało fosy krzyżackiego zamku w Lipienku.

Próba spłynięcia kajakiem z tak odległych rejonów jest w dzisiejszych czasach z góry skazana na porażkę, bo 
wody na tym odcinku Żackiej Strugi jest jak na lekarstwo. Można jedynie próbować zwodować się poniżej 
drogi krajowej nr 55 między Stolnem a osadą Kobyły.

To najwęższa struga, jaka udało nam się spłynąć kajakiem, bowiem wody było akurat tyle, by nie szorować 
dnem po piachu. Przez kilka kilometrów woda drąży coraz głębszy jar w prawym zboczu doliny Wisły, stąd 
wspaniałe widoki i szybki nurt.

Na trasie jest kilka przepustów wodnych (rur) po lokalnymi drogami, kilka mostków i powalonych drzew. 
Wszystkie można sforsować bez wychodzenia z kajaka.

Spływ można zakończyć już w dolinie Wisły przy drodze Klamry-Nowawieś Chełmińska.

Zatem! Kto odważny i żądny przygód, niechaj rusza na Żacką Strugę!

Fot. W dolinie Wisły struga prowadzi prosto ku stawom
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Ciekawostki krajoznawcze

Na prawym brzegu Żackiej Strugi na wysokości Wabcza znajduje się wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko „Poganka”, którego nazwa nawiązuje zapewne do zamieszkującej  dawny gród pogańskiej społeczności, być 
może Prusów. Bydgoscy kajakarze, nie znając jeszcze nazwy strugi, którą płyną, nazwali ją roboczo Poganką. 
Stanowisko archeologiczne położone jest na silnie wyodrębnionym cyplu, odciętym dwiema strugami, na 
wysokiej krawędzi Pradoliny Wisły.  Archeolodzy UMK w Toruniu odkryli tu liczne fragmenty ceramiki na-
czyniowej. Z grodziskiem związana jest legenda o wodzu pogańskim, który na czas wyprawy wojennej zostawił 
córkę pod opiekę zaufanego rycerza. Ten jednak uwiódł dziewczynę i gdy wódz wrócił, młodzi nie chcieli go 
wpuścić do grodu – bronili się. Jednak gród został zdobyty a obrońcy (w tym młoda para) ukarani śmiercią.

We wsi Wabcz wznosi się kamienno-ceglany kościół gotycki pw. św. Bartłomieja i św. Anny z końca XIII w.  
W miejscowości znajduje się również XIX -wieczny pałac, dwie gorzelnie (w tym jednak bardzo oryginalna 
z wieżyczką), kuźnia oraz kaplica grobowa Slaskich (XIX w.).

Fot. Początek spływu Żacką Strugą spod mostu na drodze krajowej nr 55
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2.10. MARUSZANKA (+MARUSZA + RUDNICZANKA)

Najważniejsze informacje + trasa

Spływ przełomami Maruszanki i Maruszy w powiecie grudziądzkim możliwy jest tylko wraz z wysoką wodą 
roztopową lub po ekstremalnie wysokich opadach deszczu. Warto czekać na taki moment, bo wrażenia są 
niesamowite.

Maruszanka jest dopływem Maruszy. Wypływa kilka kilometrów na południe od wsi Plemięta. Do Maruszy 
wpada pod ruinami zamku w Pokrzywnie.

Marusza wypływa z Jeziora Dużego (nazywanego też Gruta Duże) w pobliżu wsi Gruta, a ujście znajduje 
w jeziorze Rudnickim Wielkim w granicach Grudziądza. Dla porządku rzeczy wyjaśnijmy, że Marusza nazy-
wana jest także Maruszczką, Maruszką i Marusią. Następnymi jeziorami, przez które przepływa, po Dużym, 
są Wilczak i Skąpe.

Opisujemy spływ Maruszanką i Maruszą oraz Rudniczanką, czyli dla uatrakcyjnienia wrażeń - trzy w jed-
nym. Najlepszym miejscem do zwodowania kajaków na Maruszance jest pierwszy most powyżej Pokrzywna 
(dojazd drogą wojewódzką 534 w kierunku Radzynia Chełmińskiego, czyli wschodnim). Zaraz za mostem 
struga wpada w głęboki i kręty jar o stromych zboczach. Początkowo jest płytko, ale z każdym metrem głę-
bokość rośnie, a przy tym szybkość nurtu. Spadek jest duży, co naturalne i sztuczne progi jeszcze bardziej 
uwydatniają. Woda huczy, pieni się i spada w dół, a wraz z nią przecierający oczy w zdumieniu kajakarze.

Wkrótce na wysokim prawym brzegu pojawiają się mury byłego krzyżackiego zamku w Pokrzywnie. Tuż za 
wzgórzem zamkowym Maruszanka wręcz niepostrzeżenie wpada do Maruszy (trudno zorientować się, czy 
to ona wpada do Maruszy czy odwrotnie). Najważniejsze jest jednak to, że teraz wody jest co najmniej dwa 
razy więcej. Wrażenia też się potęgują, bo woda jeszcze bardziej przyspiesza i wyczynia prawdziwe cuda: 
pędzi przed siebie na łeb na szyję, spada w dół po progach, rozbija się o leżące w poprzek drzewa, a jeśli to 
zima – o lodowe zatory.

Później, nagle zatrzymuje się, spiętrzona bobrowymi tamami, które na Maruszy są naprawdę duże i wyjątkowo 
malownicze. Ostatni odcinek przed wsią Marusza to prawdziwie górski zjazd kajakowy, szalony, niezwykły 
- brak słów, by wyrazić pełnię zachwytu. 

Poniżej Maruszy nurt spowalnia, bowiem rzeczka opuszcza wyżej położone tereny i płynie rozległą niecką 
(Basen Grudziądzki), której centralną część zajmuje Jezioro Rudnickie Wielkie (188,7 ha). Niecka jest pozo-
stałością rozlewiska pra- Wisły, jej starorzeczem.

Zanim jednak dotrze do szerokiej wody, rzeka przemierzy ok. 5 km. Cała Marusza ma ok. 16 km, zaś spływ 
z opisanego punktu na Maruszance do osady Marusza to zaledwie 5 km. Mimo niewielkiego dystansu 
i szybkiego nurtu, ilość przeszkód jest spora, co wymaga sporego wysiłku i dobrych kilku godzin na wodzie.

Jezioro Rudnickie Wielkie nie jest zbiornikiem bezodpływowym – wypływa z niego Rudniczanka, zwana też 
Rudnianką lub Potokiem Rudnickim (funkcjonuje też nazwa Mniszek). Można uznać, że jest to przedłużenie 
Maruszy, którym dopływa się do znajdującego się w południowo-zachodniej części grudziądzkiego osiedla 
Rządz Jeziora Rządz. Połączone cieki Maruszy i Rudniczanki liczą dokładnie 22,5 km.
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Długie i wąskie jezioro Rządz zorientowane jest równolegle do Kanału Głównego, i w swej północnej części 
łączy się ze wspomnianym kanałem. W drodze do Wisły kajakarze pokonują jeszcze dwa jazy. Jeśli wybiorą 
tak ambitną opcję, spływ mogą zakończyć w pobliżu gotyckiej starówki – w nowoczesnej marinie Grudziądz.

For. Kaskady Maruszanki w zimowym anturażu

Ciekawostki krajoznawcze

Ruiny krzyżackiego zamku w Pokrzywnie nie dają dziś wyobrażenia jak okazałą warownią była w czasach świet-
ności ta warownia. Krzyżacy rozpoczęli swe dzieło w 1237 r., wznosząc w 40 lat murowaną warownię. Nawali 
ją w języku niemieckim Engelsberg (Engelsburg), czyli „Zamek Anioła”, zaś w zapiskach łacińskich MonsAn-
gelorum – „Góra Aniołów”). Walory obronne zamku wysokiego wzniesionego na wysokim wzgórzu podnosiły 
opływające je w głębokich dolinach strugi Maruszanka i Marusza. Zanim przybyli Krzyżacy, znajdował się 
tu słowiański gród Copriven, zniszczony zapewne przez pogańskich Prusów.

Marusza to podgrudziądzka osada słynąca z Geotermii Marusza, czyli z kompleksu basenów solankowych 
i tężni solankowej w formie piramidy. Solanka wydobywana jest z głębokości 1630 metrów. Na tej głęboko-
ści ma 44 stopnie Celsjusza. Kąpiel w geotermii może być doskonałym zwieńczeniem spływu Maruszanką 
i Maruszą, zwłaszcza zimą. W Maruszy znajduje się także dwór z 1861 r. w otoczeniu parku krajobrazowego. 
Majątek należał pierwotnie do rodziny Mehrleinów.

W kronikach krzyżackich zapisano, że 15 czerwca 1243 r. nad jeziorem Rządz rozegrała się krwawa bitwa 
między wojskami księcia pomorskiego Świętopełka II i oddziałami Prusów a zbrojnymi wysłanymi z krzyżac-
kiego zamku w Starogrodzie. Starcie zakończyło się pogromem Krzyżaków – poległo 400 rycerzy zakonnych, 
zaś tylko 10 ocalało.
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2.11. OSA (+ KANAŁ TRYNKI)

Najważniejsze informacje + trasa

Rzeka wyznacza północne rubieże województwa kujawsko-pomorskiego na wschód od linii Wisły, stanowiąc 
też granicę między Pojezierzem Chełmińskim na południu a Pojezierzem Iławskim na północy. Jest dopływem 
Wisły i przy okazji kapitalnym poligonem dla kajakarzy zwałkowych.

To zaproszenie dla ludzi lubiących wodne emocje nie może być jednak całkowicie bezrefleksyjnie podchwy-
cone – na swym najdzikszym, najpiękniejszym odcinku rzeka stanowi ścisły rezerwat przyrody „Dolina Osy”, 
a zatem przepływać nim raczej nie można. Początek rezerwatu wyznacza osada Słupski Młyn (choć można 
znaleźć informacje, że już na wysokości Przesławic, zatem wyżej), a koniec ujście rzeki Gardęgi w miejscowości 
Rogóźno Zamek. To dokładnie 12 kilometrów. Zakaz bywa ignorowany, ale Straż Leśna może „zaproponować” 
nawet 500-złotowy mandat. Jednak w literaturze trudno znaleźć precyzyjne informacje o tym, czy - a jeśli 
tak - to jaki odcinek wyłączono z ruchu turystycznego.

Według jednych danych rzeka ma 96 km długości, ale według innych jest znacznie dłuższa, skoro w opisach 
podaje się, że z Jeziora Szymbarskiego, pierwszego z którego możliwy jest spływ kajakiem, do ujścia jest 112 km.

Pewne jest, iż rzeka wypływa z niewielkiego jeziora Perkun (Parkun) w województwie warmińsko-mazurskim, 
znajdującego się nieco ponad 3 km za zachód od wielkiego, najdłuższego naturalnego jezior w Polsce - Jezio-
raka. Osa płynie początkowo na południe przez jeziora: Osa, Mały Gradzień, Gardzień, Stęgwica, by jeszcze 
przed Jeziorem Szymbarskim zmienić kierunek na zachodni. Spływ możliwy jest właśnie od tego jeziora.

Jeszcze na Warmii i Mazurach rzeczka kilkakrotnie zmienia kierunek, zasila kilka następnych jezior, aby 
wreszcie za osadą Osówko popłynąć granicą z województwem kujawsko-pomorskim. W granicach naszego 
regionu znajduje się 51 kilometrów tej rzeki. Pierwszym kujawsko-pomorskim jeziorem na szlaku Osy jest 
Płowęż w gminie Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki). Dojazd nad ten akwen możliwy jest tylko od 
południowego wschodu, najlepiej do osady rybackiej (domu letniego) Płowęż. Stąd do Wisły jest 65,5 km.

Poniżej mostu w miejscowości Karolewo (50 km do ujścia) wpływamy na śródleśny, nieuregulowany dziki 
odcinek rzeki, na którym leży wiele drzew. 4 km dalej na południowym obrzeżu wsi Mędrzyce znajduje się 
jaz przy dawnym młynie.

Ujście lewobrzeżnej Lutryny znajduje się na 41,5 kilometrze szlaku Osy (licząc do Wisły). Lutryną można 
dopłynąć pod prąd ok. 1,5 km do Świecia n. Osą, które – jak wywnioskować można z tego opisu – nie leży 
nad Osą, a nad Lutryną. Cała rzeczka ma ok. 35 km długości.

Na wysokości prawobrzeżnej wsi Przesławice (niewidocznej z rzeki, odległej o ok. 1 km) rozpoczyna się 
wyjątkowo dziki odcinek Osy, ale to jeszcze nie to co czeka kajakarzy poniżej Słupskiego Młyna (32 km do 
ujścia). Cały ten teren porastają gęste lasy, rzeka ostro meandruje i co chwile w nurcie leżą powalone drzewa. 
To także odcinek rezerwatu przyrody, wyłączony z ruchu turystycznego.

Płynąć za to można od mostu w Rogóźnie-Zamku (20 km). Z prawej uchodzi tu rzeka Gardęga, prawdopo-
dobnie najszybsza rzeka w tej części kraju, ale także objęta (w ujściowym odcinku) ochroną rezerwatową. Na 
potężnym wzgórzu znajdują się ruiny zamku krzyżackiego.
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Poniżej Rogóźna-Zamku także czeka kajakarza przygoda zwałkowa. I tak aż 9 kilometrów do jazu w Owczar-
kach. Tu właśnie, 11 kilometrów przed ujściem Osy do Wisły, na wschodnich rogatkach wsi, od rzeki w lewo 
odchodzi Kanał Trynki (Trynka). Na kanał wpływa się bez przeszkód, natomiast Osę przegradzają jaz i młyn. 
Konieczna jest więc przenoska.

Kanał Trynki ma 10 km długości. Toczy wody do Grudziądza i uchodzi pod Starym Miastem do Wisły. Ciek 
płynie początkowo wzdłuż drogi krajowej nr 10 (ulicy Paderewskiego), następnie skręca na południe, zasila je-
zioro Tarpno, po czym łukiem z zachodu ku południowemu wschodowi przepływa przez centrum Grudziądza.

My jednak dalej płyniemy Osą. Przed nami aż do końca uregulowany odcinek Osy i sześć sztucznych progów.

Na wysokości lewobrzeżnego Świerkocina i prawobrzeżnej wsi Mokre przepływamy pod mostem na drodze 
krajowej nr 55. Stąd do Wisły zostaje 5 km. Dopływamy do mostu w Zakurzewie (wieś na prawym brzegu) 
i jest to najlepsze miejsce, aby zakończyć spływ. Ujście do Wisły znajduje się 500 m dalej u podnóża widocz-
nych już Gór Łosiowych.

Długość szlaku i fakt, że przebiega przez historyczne pogranicze Polski piastowskiej, a potem zakonu krzy-
żackiego z ziemiami pogańskich Prusów, sprawia że nasz opis krajoznawczy w drugiej części publikacji jest 
naprawdę obszerny.

Fot. Ostatni, 500-metrowy odcinek Osy poniżej mostu w Zakurzewie. Na wprost widać zalesiony garb Gór 
Łosiowych

Ciekawostk i krajoznawcze

Pierwszą miejscowością w pobliżu szlaku Osy (południowo -wschodni skraj jeziora Płowęż) w granicach 
województwa kujawsko-pomorskiego jest Płowęż, gm. Jabłonowo Pomorskie. Można tu zwiedzić kościół 
parafialny pw. św. Małgorzaty. To budowla gotycka z końca XIII w., a zatem pamiętająca czasy krzyżackie. 
W ostatnich latach świątynia został gruntownie wyremontowana i otynkowana, co nieco zatarło jej cechy 
stylowe. Wyposażenie jest głównie barokowe i pochodzi z kościoła bernardynów w Lubawie. W Płowęży 
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znajdują się także dwa grodziska: starsze z X-XI w., młodsze z XII-XIII. Jest też zespół dworsko-parkowy 
z pomnikowymi dębami i szkoła z początku XX stulecia.

W Mędrzycach  (gmina Świecie n. Osą), zachował się zespół dworski z poł. XIX w. w otoczeniu parku oraz 
grobowiec rodowy z 3 ćw. XIX w. W dawnym majątku działa gospodarstwo wchodzące w skład Stadniny 
Koni Nowe Jankowice.

Świecie n. Osą to wieś gminna. W poczet zabytków zaliczono znajdujące się w centrum miejscowości grodzi-
sko – wał ziemny wznoszący się 25 m nad rzeczkę Lutrynę. Był to nadgraniczny gród słowiański użytkowany 
we wczesnym średniowieczu – od 2. poł. X wieku do XI. W drugiej fazie gród funkcjonował od XIII do pocz. 
XIV w., zatem w czasach krzyżackich. Żadne źródła nie wzmiankowały istnienia tego grodu. Za to pierwsza 
informacja o osadzie Świecie n. Osą pochodzi z 1391 r. Przywilej lokacyjny otrzymała w 1404 r.

We wsi Przesławice można oglądać dawny park dworski z przełomu XIX i XX stulecia.

Rezerwat „dolina Osy” chroni najcenniejszy fragment naturalnych siedlisk w Nadleśnictwie Jamy, który 
ostał się mimo intensywnego karczowania i palenia lasów w tych rejonach już od XIII wieku. Tu, nad rzeką, 
w głębokiej podmokłej dolinie, najtrudniej było wyprawić się z siekiera i wyciągnąć na wzgórza ciężkie bale 
drewna. Rezerwat to prawdziwe królestwo natury – w 1998 r., gdy nie był to jeszcze obszar chroniony, po raz 
pierwszy zaobserwowano na rzece bobra, który przypłynął Lutryną z Pojezierza Brodnickiego bądź wpłynął 
do Osy z Wisły. W dolinie Osy gnieździ się również objęty ścisłą ochroną orlik krzykliwy, który na terenie 
rezerwatu znajduje łąk i lasów. Występują tu również myszołów, jastrząb gołębiarz, kania czarna i kania ruda, 
błotniaki stawowy i zbożowy, trzmielojad, kobuz, krogulec i pustułka.

Jak mówią legendy, za czasów Bolesława Chrobrego (początek XI w.) Osa stanowiła granicę między Polską 
piastowską a państwem pogańskich Prusów, dokładniej zaś ziemią pomezańską. Nazwa osady Słup Młyn 
(Słupski Młyn) w pow. grudziądzkim wywodzi się od słupa granicznego (ponoć żelaznego), jaki z rozkazu 
polskiego władcy mieli tu wbić w roku 1015 wojowie. Tak napisał Jan Długosz. Dolina wcinająca się głęboko 
w wysoczyzny, wypełniona mokradłami i bagnami, gęsto porośnięta lasami, stanowiła trudną do pokonania 
i zarazem łatwą do obrony przeszkodę.

Walory obronne doliny Osy wykorzystali dawni mieszkańcy tych terenów, budując w X stuleciu na lewobrzeż-
nym wzgórzu nad współczesną osadą Słup Młyn dwuczłonowy gród. Jego pozostałości są widoczne w tzw. 
zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Słupski Gródek nad Osą”. Utworzono go dla ochrony wyjątkowo 
cennych fragmentów krajobrazu, zachowania jego wartości ekologicznych i kulturowych. Gród funkcjonował 
do XV w. Strzegł wiodącej brodem przeprawy przez Osę na szlaku z Kujaw do Prus. W pobliżu grodziska 
znajdują się pozostałości ewangelickiego cmentarza rodowego.

W latach 50. XIII wieku, gdy dużą część ziemi chełmińskiej opanowali Krzyżacy, na prawym brzegu Osy przy 
ujściu Łasinki rozpoczęli budowę niewielkiego grodu obronnego, nazywanego także zamkiem. Nazywał się 
Starke Burg (Starkenberg). Warownia nie oparła się atakowi Prusów w 1270 r., którzy puścili ją - jak wiele 
innych - z dymem. Na wale grodziska rosną dziś pomnikowe dęby Adam i Ewa. W 1285 r. Krzyżacy lokowali 
w pobliżu wieś, a wkrótce zbudowali nową stanicę wojskową, w której rezydował wójt. Nie wiadomo czy wzno-
siła się w miejscu dzisiejszego młyna, czy też na pobliskim wzgórzu. Zameczek podupadł po przeniesieniu 
wójtostwa do wielkiej warowni w pobliskim Rogóźnie-Zamku. Fundamenty zamku mogły posłużyć w XIV 
w. do budowy młyna. Solidna kamienna podmurówka, na której wznosi się współczesny młyn (konstrukcja 
XIX-wieczna), a widoczna z lewego brzegu Osy Młyńskiej, to być może pozostałości tej budowli. Młyn robi 
duże wrażenie.
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Świecie nad Osą (41,5 km) leży tak naprawdę nad jej dopływem – Lutryną. Z najdawniejszych czasów zachowało 
się tutaj potężne grodzisko z XI-XII w. Z jego wierzchołka roztacza się rozległy widok na Pojezierza: Iławskie, 
Chełmińskie i Brodnickie. We wsi oglądać można dwa dwory z XIX w.

Słupski Młyn (33,5 km) to miejsce, gdzie według przekazów, Bolesław Chrobry kazał wbijać w rzekę Osę żela-
zne słupy graniczne. Rzeka oddzielała jego królestwo od ziem pogańskich Prusów. Jest to początek rezerwatu 
przyrody.

Rogóźno-Zamek (20,0 km). Na wzgórzu zachowały się ruiny zamku krzyżackiego z końca XIII w. Na prze-
łomie XVIII i a XIX stulecia rozebrano większą część warowni, przeznaczając cegły na budowę twierdzy 
Grudziądz – najpotężniejszej w ówczesnych Prusach. Z rogóźnieńskiego zamku zachowała się wielka baszta 
bramna, fragmenty murów obwodowych zamku górnego i średniego oraz zabudowania gospodarcze. Ruiny 
zamku górnego i całe zalesione wzgórze stanowią obecnie część rezerwatu przyrody, a jednocześnie teren jest 
własnością prywatną.

Ozdobą Dąbrówki Królewskiej (16,5 km) jest gotycki kościół św. Jakuba wzniesiony ok. 1300 r. Świątynię 
zbudowano z kamienia narzutowego i nadbudowano cegłą. Wyposażenie jest głównie barokowe z przełomu 
XVII i XVIII w. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się pomnik 80 żołnierzy polskich poległych we wrze-
śniu 1939 r.

Przed grudziądzkim osiedlem Owczarki (11,5 km) Osa rozdziela się na dwa cieki: płynącą w prawo rzekę 
(od tego miejsca skanalizowaną) i odchodzący w lewo Kanał Trynka. Kanał doprowadza od 1552 r. wodę do 
centrum Grudziądza. Ponoć zaprojektował go Mikołaj Kopernik, gdy uczestniczył w Sejmiku Generalnym 
Prus Królewskich w 1522 r.

Mokre słynie z gotyckiego kościoła i z kultu maryjnego. Krzyżacy ufundowali tu zapewne pod koniec XIII w. 
i później rozbudowywany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

W 1939 r. w dolinie Osy między Kępą Forteczną (lewy brzeg), a Górami Łosiowymi (prawy) Wojsko Polskie 
zbudowało kilkanaście betonowych bunkrów broniących Grudziądz od północny przed spodziewanym atakiem 
z Prus Wschodnich. Niemcy nie zdecydowali się na frontalny atak. Nasi żołnierze, obawiając się okrążenia 
od wschodu, opuścili umocnienia w nocy z 3 na 4 września. Schrony są doskonale wkomponowane w teren.

Na Kępie Fortecznej wznosi się potężna Twierdza Grudziądz. Powstała w latach 1776-89 z rozkazu króla Prus 
Fryderyka II, krótko po zajęciu tej części Polski (I rozbiór nastąpił w 1772 r.). Król obawiał się ataku ze strony 
Rosji. Do budowy użyto m.in. cegieł pochodzących z rozbieranych na masową skalę zamków krzyżackich. 
Twierdza była jedyną, jaka oparła się wojskom napoleońskim. Oblężenie zakończył pokój w Tylży z 1807 r. 
Później jeszcze tylko raz została zaatakowana - pod koniec stycznia 1945 r. i po ciężkich walkach 6 marca 
skapitulowała.

Zakurzewo (0,5 km) rozlokowało się na prawym brzegu rzeki. Wieś lokowana była w 1323 r. przez komtura 
grudziądzkiego, Siergharda von Schwarzburga. W XVIII w. osiedli tu menonici, po których zachowały się wały 
przeciwpowodziowe, drewniane chaty z połowy XIX w. i zapomniany cmentarz.

Góry Łosiowe (1,0-0,2 km) to zalesiona wysoczyzna morenowa nad prawym brzegiem z kulminacją 88 m n.p.m. 
Punkt widokowy znajduje się na południowej, opadającej stromo ku Osie skarpie. Na wprost po przeciwległej 
stronie rozległej doliny Osy widoczna jest Kępa Forteczna, na której znajdują umocnienia z czasów pruskich. 
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W samej zaś dolinie – pomiędzy linią Osy a Kępą Forteczną – rozlokowane są polskie bunkry z 1939 r. 
W Górach Łosiowych można zobaczyć niemieckie betonowe schrony z I i II wojny światowej.

Fot. Kanał Trynka w Grudziądzu

Fot. Zabytkowy budynek nad Osą w osadzie Słupski Most
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2.12. GARDĘGA (GARDEJA, JARDĘGA)

Najważniejsze informacje + trasa

Ten prawobrzeżny dopływ Osy ma 53 km i przepływa przez województwa warmińsko-mazurskie oraz kujaw-
sko-pomorskie, w całości przez południowo-zachodnią część Pojezierza Iławskiego. Rzeka ma bardzo zróż-
nicowany charakter – w zdecydowanej większości jest to ciek płynący uregulowanymi odcinkami przez pola 
uprawne, zasilający dwa jeziora, by wreszcie w dolnym biegu pomknąć niczym górska rzeka przez głęboki jar. 

Na tym ostatnim odcinku Gardęga uznawana jest przez doświadczonych kajakarzy za najszybszą i najbardziej 
wymagającą rzekę województwa kujawsko-pomorskiego, a nawet całej Polski północnej. Warunkiem uznania 
jej za taką jest wszakże odpowiednio wysoki poziom wody. Tak czy inaczej, spadek rzeki sięga 4 promili.

Ważna jest jednak ta informacja: dolny odcinek poniżej osady Sobótka (5,5 km do ujścia) objęty jest ochroną 
ścisłą jako rezerwat przyrody „Rogóźno Zamek”. To zasadniczo rezerwat leśny na terenie nadleśnictwa jamy 
utworzony dla zachowania fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze, ale także 
dla ochrony źródlisk oraz wód rzeki Gardęgi. Oznacza to, że spływ tą rzeką jest dozwolony tylko za zgodą 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Źródło Gardęgi znajduje się na południe od warmińsko-mazurskiego miasteczka Susz. Co ciekawe, w pobliżu 
wsi Babięta Wielkie ciek rozdziela się na ramię zachodnie i wschodnie, i to drugie po kilku km dopływa do 
Osy. Ramię zachodnie ma jeszcze przed sobą ok. 50-kilometrową „wędrówkę” do Osy, znajdując ujście pod 
wzgórzem i miejscowością Rogóźno- Zamek. Rzeka zasila 4 jeziora, ale przepływa tylko przez trzy (opływa 
wzdłuż jednego z brzegów jeziora Łodygowo, które nazywane jest także stawem, ze względu na prowadzoną 
hodowlę karpia). Tuż przed Szembrukiem rzeka przepływa jeszcze przez niewielki bezimienny staw.

Gardęga pływana jest najczęściej od wsi Szembruk w powiecie grudziądzkim, skąd do ujścia jest ok. 9,5 km. 
Ze względu na czekające na kajakarzy trudności, dla wielu jest to jedna z najdłuższych przepraw w życiu. 
Sprawiają to szybki nurt (miejscami w uskokach dna bardzo szybki), ostrze zakręty i leżące w korycie rzeki 
drzewa. Spływ dolną Gardęgą polecany jest tylko osobom na kajakach górskich, w kaskach i fartuchach. 
Powinni mieć doświadczenie w pływaniu górskim i zwałkowym.

Dogodne zejście na wodę znajduje się w Szembruku na prawym brzegu za kamiennym mostem. Gdyby 
porównać charakter rzeki przed mostem i za nim, różnica jest diametralna – spokój zamienia się w gwał-
towność. Już w tym miejscu dolina Gardęgi robi wrażenie swą wielkością – zaczyna się wcinać w wysoczyznę 
Pojezierza Iławskiego, aby ostatecznie osiągnąć dolinę Osy, co w pionie daje ok. 40 m. Niewiele niższe są 
brzegi jaru Gardęgi w jej kulminacyjnym punkcie. Wydostanie się z na samą górę z kajakiem i wiosłem to 
sztuka doprawdy niezwykła, tym bardziej, że stromizna zboczy jest zadziwiająco duża, a przy tym w wielu 
miejscach sączy się z niej woda. Są na niej także niewielkie formacje skalne, które ukształtowały się z piasków 
poddanych ogromnemu ciśnieniu warstw ziemi, a potem odsłoniętych na skutek erozji brzegów.

Jednak pierwsze 4 kilometry kajakowej trasy z Szembruka do Sobótki - choć nurt jest szybki, pojawiają się 
bystrza, pnie i sięgające wody gałęzie rosnących przy brzegu drzew - nie są zbyt trudne. Po drodze mijamy 
dwa mosty na wysokości wsi Szembruczek i docieramy do mostu w osadzie Sobótka.

To ostatnia szansa na zrezygnowanie z dalszego płynięcia, bowiem za mostem woda dosłownie połykana jest 
przez powiększającą się i coraz bardziej łapczywą gardziel rzeki - otwiera się przepastny jar Gardęgi. To także 
początek ścisłego rezerwatu przyrody „Rogóźno - Zamek”.

\U5
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Kilkugodzinna (zwykle od 4 do 9 godzin) przeprawa kończy się zwykle przed zrujnowanym progiem pod 
starym młynem w miejscowości Rogóźno – Zamek (prawy brzeg). Skok z progu może być niebezpieczny 
z powodu czających się poniżej pali – pozostałości budowli hydrotechnicznej. Do ujścia rzeki do Osy jest 
tylko 200 m.

Ciekawostki krajoznawcze:

We wsi Szembruk znajduje się zabytkowy drewniany kościół pw. św. Bartłomieja oddany do użytku w roku 
1716. Świątynia stanęła na miejscu poprzednich strawionych przez pożary. Sama parafia powstała już na 
przełomie XIII i XIV wieku, czyli w czasach krzyżackich. W ostatnich latach kościół przeszedł gruntowną 
modernizację.

Brzegi Gardęgi w Szembruku spina stary kamienny most, od którego wywodzi się spolonizowana nazwa wsi. 
Niemcy nazywali ją Schönbrück, czyli w pewnym uproszczeniu Piękny Most (schöne Brücke). W okresie mię-
dzywojennym we wsi znajdowała się polska placówka straży celnej, a później granicznej, jako że kilka km na 
północ (tam, gdzie dziś znajduje się granica z województwem pomorskim) przebiegała granica z Niemcami.

Rogóźno-Zamek to nazwa miejscowości, która wywodzi się od potężnego niegdyś zamczyska krzyżackiego 
zbudowanego na stromej górze nad dolinami Gardęgi i Osy. Warownię wzniesiono w latach 70. XIII wieku. 
W ruinę popadł już jako zamek starostów polskich po tym, jak w 1628 roku wysadzili go w powietrze Szwedzi. 
Po 1772 r., gdy tę część Rzeczypospolitej zagarnęły Prusy, ogromna budowla była rozbierana na potrzeby 
budowlane nieodległej Twierdzy Grudziądz. Do dziś zachowała się potężna wieża bramna zamku średniego, 
zaadaptowane na współczesne potrzeby zabudowania gospodarcze przedzamcza oraz fragmenty murów 
obwodowych.

Fot. Ostatnia przeszkoda na Gardędze – niebezpieczny próg na wysokości dawnego młyna w Rogóźnie – Zamku
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III. DOPŁYWY NOTECI

Noteć to siódma najdłuższa w Polsce, niemal 400-kilometrowa rzeka, będąca największym dopływem Warty. 
Jej źródła znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w granicach gminy Chodecz, na poje-
zierzu kujawskim. Stanowi część międzynarodowej drogi wodnej E70, a także Wielkiej Pętli Wielkopolski. Na 
Kujawach i Pomorzu wyróżnia się dość spokojnym, czasami nawet „ospałym” charakterem, a w wielu miej-
scach silnie zarasta lub nawet wysycha. Po zapoznaniu się z jej urokami, przyjrzyjcie się także jej dopływom!
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3.1. PANNA

Najważniejsze informacje + trasa

Jest delikatna, subtelna, a nawet ładna. Niektórzy zwą ją na wyrost „Miss River”, ale według nas (z powodu 
małej dbałości o czystość) konkursu piękności raczej by nie wygrała. Mowa o rzeczce, noszącej wdzięczną 
nazwę Panna, płynącej przez wschodnie rubieże Pojezierza Gnieźnieńskiego, na pograniczu historycznej 
Wielkopolski i Kujaw, w całości w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

Panna jest niespełna 15-kilometrowym ciekiem dedykowanym wyłącznie kajakarzom wyposażonym w „je-
dynki”. Na większych jednostkach pływających, wodniacy ugrzęźliby niechybnie na mieliznach, chyba że 
trafiliby na wyjątkowo wysoką wodę. Rzeczka wypływa z Jeziora Wiecanowskiego (do którego dochodzą 
północne granice administracyjne Mogilna), przepływa przez Jezioro Mogileńskie i uchodzi do Noteci Po-
łudniowej, zwanej też Małą Notecią. Jezioro Mogileńskie zasilają również wody Panny Południowej, płynące 
z Jeziora Szydłowskiego.

Pokonanie pierwszego, uregulowanego odcinka między jeziorami Wiecanowskim a Mogileńskim (ok. 2000 m) 
jest problematyczne – to zwykły rów melioracyjny z tak minimalną ilością wody, że zamoczenie w nim wiosła 
jest zadaniem doprawdy trudnym (oczywiście przy normalnych warunkach hydrograficznych). Znacznie 
lepszym rozwiązaniem jest wodowanie przy północnej zatoce Jeziora Mogileńskiego – na Plantach (dojazd 
ulicą Kościuszki).

Jezioro Mogileńskie to rynnowy akwen polodowcowy – długi i wąski, o pow. ok. 75 ha. Płyniemy początkowo 
prosto na południe, podziwiając monumentalną bryłę mogileńskiego klasztoru, następnie zmieniamy kurs 
nieznacznie na lewo, aby we wschodniej zatoce tego zbiornika odnaleźć wypływ Panny.

Rzeczka wymyka się z zatoki u jej południowego krańca, ale bieg wstrzymuje na moment nowoczesny jaz. 
Gdyby nie ta betonowa konstrukcja, poziom jeziora znacząco by opadł. Zbudowano ją kilkanaście metrów za 
mostem, którym przebiega droga wojewódzka nr 254 (na terenie Mogilna jest to ul. Poznańska). Konieczna 
jest przenoska lewym brzegiem wzdłuż ogrodzenia jazu (chyba, że zasuwy są otwarte).

Za Mogilnem Panna płynie niemal równoleżnikowo, choć kręci wywijasy w terenie. Po drodze rzeczka prze-
pływa przez maleńkie Jezioro Żabionek. Dotarcie tam kajakiem nie jest łatwe - koryto rzeki gęsto zarastają 
trzciny. Dalej jest łatwiej, choć zwykle bardzo płytko. Także stan wody pogarsza się - nieczystości mają charakter 
biologiczny i agrarny. Kajakarzy niepokoi też bliskość mogileńskiej oczyszczalni ścieków. Charakterystyczny 
smrodek towarzyszy wodniakom praktycznie do końca. 

Lasu tu praktycznie nie ma, nie licząc niewielkiej otuliny na wysokości wsi Goryszewo. Tu także, przed pro-
giem na dawnym młynie, tworzy się niewielki staw. Próg można spłynąć w kajaku górskim.

Panna kończy bieg w Noteci Południowej na łąkach wyznaczających północny skraj Kwieciszewa. Spływ 
można zakończyć skręcają z Panny na Noteć w prawo (na południe) i lądując w Kwieciszewie ok. 150 m dalej 
za mostem na drodze krajowej nr 15.

Długość dedykowanego do spłynięcia odcinka od północnego krańca Jeziora Mogileńskiego do ujścia Panny 
do Noteci Południowej wynosi - według nawigacji GPS - 9,5 km.

\U2
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Ciekawostki krajoznawcze:

Mogilno to 12-tysięczne miasto powiatowe o niezwykle interesującej historii i ciekawych zabytkach. Należy 
do najstarszych miast Polski piastowskiej. Osada rozwijała się od przełomu VIII i IX w. na cyplu Jeziora 
Mogileńskiego, odgrodzonego od lądu bagnami. Później powstał gród obronny, zaś w XI stuleciu przybyli 
tu benedyktyni, wznosząc za przyzwoleniem i namową Bolesław Śmiałego lub nawet jego ojca Kazimierza 
Odnowiciela kościół i klasztor. XI w. pamiętają zachowane tutaj po dziś kamienne podziemia oraz studnia 
na dziedzińcu (prawdopodobnie najstarsza w Polsce). Klasztor był rozbudowywany do XVIII w. Drugim 
najważniejszym zabytkiem Mogilna jest późnogotycki kościół farny pw. św. Jakuba Starszego z ok. 1511 r.

Bystrzyca i Olsza to lewobrzeżne wsie opodal Mogilna (w niewielkim oddaleniu od rzeki), które w minionych 
wiekach była własnością kolejnych opatów mogileńskich. Były więc wsiami duchownymi.

Kwieciszewo to wieś o zabudowie małomiasteczkowej. W średniowieczu i później było faktycznie miastem 
(lokacja w 1342 r., zaś utrata praw w 1874 r.). Osada rozwijała się już od XII w. dzięki organizowanym tu 
targom. W kronikach odnotowano, iż w 1458 r. w trakcie wojny trzynastoletniej, gdy polska załoga czekała 
na odsiecz w oblężonym przez zaciężnych krzyżackich zamku malborskim, Kwieciszewo wystawiło dwóch 
zbrojnych pieszych. Najstarszym obiektem we wsi jest późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1522 
r., sfinansowany ze środków kapituły gnieźnieńskiej. Jest też dawny kościół ewangelicki z 1934 r.

W Goryszewie znajduje się okazały dwór wzniesiony w 1908 r. oraz park dworski.

Fot. Próg w Goryszewie



104

3.2. GĄSAWKA (+FOLUSKA STRUGA)

Najważniejsze informacje + trasa

Gąsawka to lewobrzeżny dopływ Noteci, w całości znajdujący się w graniach historycznej krainy Pałuk. Licząca 
niecałe 57 km rzeczka rozpoczyna swój bieg w jeziorze Głęboczek Wielki, na terenie powiatu żnińskiego. 
Jest to jeden z etapów tzw. Pałuckiej Pętli Kajakowej (w jej skład wchodzą: Gąsawka, Noteć, Kanał Notecki 
i Foluska Struga). 

Pokonanie pierwszego, ok. 5 kilometrowego odcinka jest zadaniem trudnym. O ile po Głęboczku Wielkim 
jeszcze sobie popływamy, o tyle przedostanie się wąskim, wysychającym korytem rzeczki na kolejne w ciągu 
szlaku jezioro – Jezioro Oćwieckie, jest niemal niemożliwe. No, chyba, że zamierzamy ciągnąć kajak brzegiem. 

Z uwagi na powyższe, większość spływów rozpoczyna swoje zmagania z Gąsawką właśnie od Jeziora Oćwiec-
kiego. Następne jeziora na trasie to: Gąsawskie oraz Biskupińskie. I tutaj, przesmyki bywają trudne do poko-
nania, ze względu na zarastanie trzciną. Najczęściej, poza wczesną wiosną i występującym wówczas zwykle 
wysokim stanem  wody,  konieczne są tutaj przenoski.

Dalej płyniemy przez urokliwe akweny jezior: Weneckiego, Skarbińsiego, Małego Żnińskiego i Duże Żniń-
skiego. Krajobraz? Chciałoby się rzec, że typowo pałucki, bowiem lasów praktycznie tutaj nie ma. Te zostały 
wycięte już we wczesnym średniowieczu przez pierwszych Piastów. Nie ma się jednak co złościć na naszych 
przodków, bowiem potrzebowali oni wówczas po prostu budulca na potrzeby budowlane. 

Zdecydowanie lepiej płynie się Gąsawką między jeziorami: Biskupińskim a Żnińskim Dużym. gdzie przesmyki 
zostały w ostatnich latach (na cele turystyczne) pogłębione i wzmocnione kamieniami. Łatwo można je też 
odnaleźć. Trasa z Żnina do Biskupina to ok. 10 kilometrów wiosłowania i właśnie ten odcinek turyście wy-
bierają najchętniej. Na Jeziorze Biskupińskim jest dogodny start (przystań stateczki „Diabeł Wenecki”), a na 
Żnińskim Małym dogodna meta (przystań WOPR-u). 

Leniwy, nizinny charakter rzeczki, towarzyszył będzie nam aż do jej ujścia do Noteci, w okolicy Rynarzewa.

Opisując Gąsawkę, nie sposób nie wspomnieć o pobliskiej Foluskiej Strudze. O ile w przypadku Gąsawki 
możemy mówić o pokonywaniu zachodniej rynny pałuckich jezior, o tyle Foluska Struga płynie wschodnią. 
Jeżeli dodamy do tego krótki  odcinek Noteci, łączący oba szlaki, mamy do czynienia ze wspomnianą już 
Pałucką Pętlą Kajakową (w sumie 115 km).

Foluska Struga ma bardzo podobny do Gąsawki, a więc nizinny charakter. Dużo tu jezior, a na  przesmykach 
wypłycenia - koryto zaś jest wąskie. Wyjątkiem jest kilkukilometrowy, uregulowany odcinek z Folusza do 
Ostrówiec. Różnicą (w stosunku do Gasawki) jest jednak to, że płyniemy nią przez tak rzadko występujące 
na Pałukach lasy. 

Swój bieg rozpoczyna ona  w Jeziorze Chomiąskim, a więc „po sąsiedzku” z Jeziorem Oćwieckim, gdzie 
„rodzi się” Gąsawka. Dalej, struga łączy kilka atrakcyjnych krajobrazowo jezior, tj.: Foluskie, Ostrówieckie 
oraz Kierzkowskie. 

Foluska Struga kończy swój bieg po 21 km w Jeziorze Wolickim na szlaku Noteci. Punktem końcowym jest 
most kolejowy na trasie Żnin-Inowrocław. 
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Fot. 1. Jak widać, przesmyki między jeziorami na trasie Gąsawki do najszerszych (i najgłębszych) nie  należą!

Ciekawostki krajoznawcze

W pobliżu ujścia Gąsawki do Jeziora Oćwieckiego znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna  Dolina Rzeki 
Gąsawki. Na szlaku tym znajduje się 11 stacji, na których turyści zapoznać mogą się z formami ochrony 
przyrody, sposobami gospodarowania lasu czy przykładami małej retencji wodnej. Szczególnie polecamy 
osobom podróżującym z dziećmi lub młodzieżą.

Warta zawiedzenia jest Gąsawa. Niegdyś, do 1934 r. miasto, dzisiaj wieś, jednakże z charakterystycznym pla-
cem w centrum, służącym niegdyś jako miejski rynek. W miejscowości uwagę przykuwa  przede wszystkim 
wykonany z modrzewiowego drewna kościół pw. św. Mikołaja (pierwsza połowa XVII w.). We wnętrzu po-
dziwiać można piękne, ścienne malowidła oraz ciekawe sklepienia. Poza tym, w Gąsawie znajdują się relikty 
gotyckiego zamku. W pobliskiej wsi – Marcinkowie Górnym – znajduje się z kolei pomnik Leszka Białego, 
który w 1227 r. zginął tutaj przeszyty strzałą zamachowca. 

Zdecydowanie najbardziej znanym punktem, zlokalizowanym w pobliżu (lub na) szlaków Gąsawki i Foluskiej 
Strugi, jest Biskupin. To tutaj, w 1933 r. Walenty Szwajcer odkrył pozostałości po grodzisku kultury łużyckiej 
sprzed niemal 3 tys. lat. Na bazie tego znaleziska, w Biskupinie rozwinęło się bodaj najsłynniejsze w Polsce 
muzeum archeologiczne. Znajdziemy tutaj m.in.: rekonstrukcje chat, wału obronnego czy bramy. Miejsce 
unieśmiertelnione dzięki „roli” w filmie „Ogniem i Mieczem”. 

Wenecja (ta pałucka) słynie przede wszystkim z Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz kolejki turystycznej 
(Żnińskiej Kolei Wąskotorowej) kursującej przez wieś na linii: Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa. Są też ru-
iny XIV w. zamku, wybudowanego przez sędziego Mikołaja Nałęcza, nazywanego także, ze względu na swe 
okrucieństwo, „Diabłem Weneckim”. 

Będąc w Żninie, koniecznie odwiedzić trzeba tutejszy Rynek. Podziw budzi potężna, gotycka wieża daw-
nego ratusza (XV w.), w którym obecnie znajduje się Muzeum Ziemi Pałuckiej. Sam budynek ratusza został 
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zburzony w trakcie wojen polsko-szwedzkich (XVII w.), jednak wieża stoi niewzruszona do dziś! Poza tym, 
w miasteczku warto zobaczyć gotycko-barokowy kościół św. Floriana z XV w. (przebudowany w wieku XVIII). 

Osadę kultury łużyckiej  odkryto nie tylko w Biskupinie. Mniej znana jest ta, znajdująca się w Sobiejuchach. 
Niesłusznie, bo była co najmniej trzykrotnie większa (5 ha), i do tego starsza o ok. 200 lat, aniżeli ta bisku-
pińska. Poza tym, zobaczyć można przedwojenny dworek, powstały w latach 1910-1914. 

W Szubinie znajdują się m.in.: XIV w. relikty zamku Sędziwoja Pałuka (Starosty Generalnego Wielkopolski, 
królewskiego regenta oraz wojewody kaliskiego i założyciela Szubina). Jest też gotycki (choć silnie przebu-
dowany i w dużej części odbudowany), kościół św. Marcina, drewniany kościół św. Małgorzaty z XVIII w. 
czy II-wojenny schron „Armii Poznań”.  

Fot. Jezioro Żnińskie Małe
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3.3. STARA NOTEĆ RYNARZEWSKA

Najważniejsze informacje + trasa

To propozycja dla każdego kajakarz – szlak jest łatwy, nieuciążliwy i malowniczy. Stara Noteć Rynarzewska 
łączy Noteć żeglowną od jazów w Dębinku do końcówki Kanału Bydgoskiego w Nakle nad Notecią. W tym 
miejscu zaczyna się także dalszy ciąg żeglownej Noteci.

Aby sprawę wyjaśnić do końca, trzeba skonstatować, że szlak żeglowny (ten, którym pływają barki i statki) 
nie prowadzi Starą Notecią Rynarzewską, bo ta – pierwotne koryto tej rzeki - została od niego odcięta. Ten 
wiedzie (patrząc z prądem) Kanałem Górnonoteckim, następnie na wysokości Lisiego Ogona łączy się z Ka-
nałem Bydgoskim (wpada do niego, zasilając wodą) i skręca ku zachodowi – ku Nakłu. Kanałem można tez 
płynąc w przeciwną stronę – do Bydgoszczy.

Stara Noteć Rynarzewska jest skrótem tej drogi wodnej, ale dedykowanym tylko kajakarzom i wędkarzom. 
Stara Noteć płynie dokładnie tym korytem, którym rzeka toczyła wody przed wiekami. Ale i tutaj widać 
ingerencję człowieka. Ten wszak od zawsze próbował ujarzmić rzekę i prostował ją. Należy jednak uznać, że 
Stara Noteć – jak sama nazwa wskazuje – w dużej mierze starą pozostała. Wodniacy mogą się nią cieszyć.

Początek Starej Noteci znajduje się na wysokości miejscowości Dębinek na Noteci żeglownej (130. kilometr 
żeglownego szlaku Noteci). Tu znajduje się skrzyżowanie Kanału Górnonoteckiego ze Starą Notecią. Barki 
mogą płynąć wyłącznie prosto – kanałem. Kajakarze mogą skręcić w lewo – w Starą Noteć. Stąd do Nakła są 22 
kilometry. Można je pokonać w jeden dzień.

Stara Noteć poprowadzona jest do jazu pod mostem. Można spróbować skoczyć, ale wyłącznie w kajaku gór-
skim. Kilkaset metrów dalej rzekę przegradza drugi, tym razem niski próg, który można bez problemu pokonać.

Kolejne punkty na trasie to most w Rudach i miejscowości na prawym brzegu Zamość i Żurczyn. Tuż przez 
Zamościem z lewej strony zauważalne jest ujście Gąsawki. Zdecydowanie warto zatrzymać się w Turze na 
prawym brzegu. Dobre wyjście za mostem drogowym. Na uwagę zasługuje zwłaszcza huta szkła.

Stąd do Nakła jest 16 km. Najpierw jednak trzeba przepłynąć nowoczesny jaz tuż za Turem. Huk wody może 
przestraszyć, a wtedy lepiej przenieść sprzęt pływający brzegiem.

Pojawia się wreszcie jeszcze większy jaz, a przy tym znacznie starszy. To Chobielin (5 km do ujścia do ska-
nalizowanej Noteci). Konieczna jest przenoska. Uwaga! Znany jest przypadek wciągnięcia przez silny nurt 
doświadczonego kajakarz, który wylądował za jazem, szczęśliwie tylko oszołomiony. Chobielin zaś to bardzo 
ciekawa miejscowość (patrz opis krajoznawczy!).

Poniżej Chobielina rzeka mocno meandruje, opływając szerokim łukiem od południa i zachodu rozległe stawy.

Spływ można zakończyć na Noteci, wpływając do mariny Powiatu Nakielskiego w Nakle nad Notecią. W po-
kojach mariny znaleźć można także nocleg. 

Ciekawostki krajoznawcze

Korytem Starej Noteci Rynarzewskiej wiedzie historyczna granica między Krajną na prawym brzegu (północ) 
i Kujawami na lewym (południe). Oznaką tego jest choćby nazwa prawobrzeżnej miejscowości Kruszyn 
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Krajeński. Tymczasem wielu ludziom wydaje się błędnie, że ową granicą jest linia Kanału Bydgoskiego. To 
sztuczny twór, którzy przeciął południową część Pojezierza Krajeńskiego i jednocześnie krainy kulturowej.

Stara Noteć opływa od północy i wschodu Rynarzewo w powiecie nakielskim, i temu miasteczku zawdzięcza 
ostatni człon nazwy – Rynarzewska. Formalnie jest to wieś, ale o zabudowie miejskiej. I faktycznie dawniej 
Rynarzewo było miastem (lokacja w 1299 r.), tyle że w 1934 prawa te utraciło. Zachowało jednak dawny herb 
miejski, rycerski – Szreniawa. Do najważniejszych zabytków należą dwa kościoły. Poewangelicka, teraz ka-
tolicka świątynia pw. św. Stanisława, została zbudowana w latach 1899–1902. Mniejszy kościół, od początku 
katolicki, nosi wezwanie św. Katarzyny, a jego budowę ukończono 1913 r.

Przy moście w Turze, choć to współczesna konstrukcja, można poczuć tchnienie przeszłości. Tu w 1337 r. 
miała powstać przeprawa, która dała życie wsi. Sam król Kazimierz Wielki na to pozwolił i fakt ten uznaje 
się za datę powstania miejscowości. Była przeprawa, zapewne więc karczma, młyn, kuźnia, a potem chaty. 
Historia wsi, ta ginąca w morkach dziejów, musi się wiązać w jakiś sposób z turem - królem pradawnej 
puszczy. W odległym od wsi o 11 km z nurtem Noteci Nakle - w Muzeum Ziemi Krajeńskiej - eksponowana 
jest czaszka wydobyta z torfowiska w Wielu koło Mroczy. Przez wieki miejscowość była własnością rycerską, 
potem szlachecką, w której osiedlali się osadnicy niemieccy i holenderscy. Zajmowali się głównie - tak jak 
w całej dolinie Noteci - osuszaniem bagien i regulacją rzeki. Tur nigdy nie wyrósł na duży ośrodek, choć aż 
trzykrotnie przyznawano mu prawa miejskie. Po raz pierwszy zrobił to w 1539 r. król Zygmunt I Stary. W XIX 
stuleciu Tur rozwijał się szczególnie intensywnie, istniało aż sześć mostów, dwa młyny i tyleż spichrzów, huta 
szkła, tartak, restauracja, piekarnia, nawet bank spółdzielczy i kąpielisko. Podczas II wojny światowej Niemcy 
urządzili tu obóz dla jeńców brytyjskich. O charakterze Tura decydowała w dużym stopniu powstała w 1842 
r. huta szkła. Działa do dziś.

Chobielin to kolejna ciekawa miejscowość na szlaku Starej Noteci Rynarzewskiej. Źródła podają, że już w 1572 
r. istniał tu folwark z młynem. W drugiej poł. XIX w. majątek stał się własnością niemieckiej rodziny Falkenberg 
(zachował się mały cmentarzyk tego rodu). Z tego okresu pochodzi też wielki szachulcowy budynek młyna na 
prawym brzegu. Ogrodzony teren na lewym brzegu rzeki to słynna „strefa zdekomunizowana” – oznakowana 
przez Radka Sikorskiego już pod koniec lat 80. Polityk (były minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda 
Tuska, obecnie eurodeputowany) mieszka w tutejszym XIX-wiecznym dworku.

Fot. Basen nowoczesnej mariny w Nakle nad Notecią
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3.4. KCYNKA (KCYNIANKA, KCYNINKA, SMOGULECKA STRUGA)

Najważniejsze informacje + trasa

Niewielka rzeka o długości 29 kilometrów, płynąca przez powiat nakielski i po przekroczeniu granicy woje-
wództwa wielkopolskiego znajdująca ujście w Noteci (lewy brzeg).

Jej źródła znajdują się na południowy wschód od Kcyni, od której zapożyczyła nazwę. Możemy więc mówić 
o historycznych Pałukach! Początkowo rzeczka płynie przez pola uprawne uregulowanymi, prostymi odcin-
kami. Dopiero od mostka na wysokości lewobrzeżnego Słupowa przybiera bardziej naturalny, meandrujący 
charakter, ale nadal jest to – i będzie jeszcze długo - odcinek sztucznie ukształtowany przez człowieka.

Poniżej Chwaliszewa Kcynka wpływa do pogłębiającej i poszerzającej się wraz z kolejnymi kilometrami trasy, 
doliny polodowcowej. Dawniej koryto rzeki przegradzały tu pojedyncze zwałki drzew i naturalne progi. Wi-
dać było także drzewa podcięte przez bobry, a także zbudowane przez nie tamy. To już przeszłość, bowiem 
duży fragment biegu rzeczki został uregulowany. Plusem w tej historii jest to, że przy okazji zlikwidowano 
strumienie nieczystości płynące z Chwaliszewa, a samą wieś skanalizowano. W latach 2011-2014 przepro-
wadzono regulację na odcinku od 10. kilometra o długości 11,2 km. W drugim etapie regulacji zajęto się nią 
od 21. kilometra do 34.

Kcynka polecana jest do spływów, ale wyłącznie na kajakach górskich, dopiero od Czerwonego Mostu, 
na drodze Smogulecka Wieś-Karłowo. Tu zaczyna się jej naturalny charakter. Kilkaset metrów za mostem 
rozpoczyna się graniczny odcinek rzeki – brzeg północny to województwo wielkopolskie, południowy 
kujawsko-pomorskie.

Od tego miejsca rzeczka nazywana jest Skoczką lub Smogulecką Strugą. Ze względu na liczne tamy bobrowe, 
w okresie przyboru woda znajduje sobie ich obejścia i tworzy odnogi, czasem przybierające formę nowego 
koryta głównego. Ten fragment rzeki należy do najpiękniejszych i najciekawszych w regionie.

Płynąc uroczyskiem dociera się do śródleśnej osady Skoczka Młyn pod wsią Dobieszewo. Nieco dalej rzeka 
wpływa całkowicie w granice Wielkopolski (gm. Gołańcz) i nie opuści jej już do ujścia. Na trasie są jeszcze 
pozostałości starego młyna w osadzie Miejski Młyn, która wyznacza koniec spływu. Od Czerwonego Mostu 
do tego miejsca są prawie 4 kilometry.

Rzecz jasna, próbować płynąć dalej można, ale poniżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 194 (Gołańcz-Osiek 
n. Notecią), Kcynka zasila stawy rybne i jej koryto jest zwykle na tyle suche, że kajaki w nim grzęzną. Stawy 
znajdują się po lewej stronie i ciągną się aż po Nowy Dwór i Prostkowo (te dwie miejscowości łączy most 
i droga wojewódzka nr 191 Szamocin – połączenie z DW 194). Poniżej Prostkowa na prawym brzegu znajdują 
się kolejne, znacznie rozleglejsze stawy, które sięgają aż po południowy brzeg Noteci.

Jeśli mimo to ktoś chciałby zaryzykować przeprawę dolnym fragmentem Kcynki, po wpłynięciu na Noteć 
może skręcić w prawo (na wschód) i wiosłując pod prąd ok. 1100 m dotrzeć do mostu na DW 194.

Polecamy jednak wariant do Miejskiego Młyna. Zwłaszcza, że opodal - na prawo 500 m od brzegu - zaczy-
nają się pierwsze zabudowania wsi Smogulec (można tam dojść wspomnianą DW 194). W tej wsi wznosi się 
niezwykłej piękności renesansowy kościół pw. św. Katarzyny i bł. Marii Karłowskiej. Zbudowano go w latach 
1617-1619 i zdaniem wielu przypomina on katedrę wawelską w miniaturze.

\U4
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Fot. Czasami trzeba skoczyć z takiego, naturalnego progu

Ciekawostki krajoznawcze

Ta część województwa kujawsko-pomorskiego i wschodniej Wielkopolski (patrząc szerzej i bez granic – są 
to Pałuki) jest wyjątkowo bogata w dwory i inne ciekawe zabytki, a także we wzgórza morenowe. Planując 
spływ kajakowy, można wzbogacić go o zwiedzanie tychże. Przede wszystkim warto odwiedzić położone na 
morenowym wzgórzu (136 m n.p.m.) miasteczko Kcynię – stolicę gminy. Najcenniejszymi zabytkami są tu 
późnobarokowy pokarmelicki kościół pw. Wniebowzięcia NMP (z uchodzącym za cudowny XVI-w. krucy-
fiksem naturalnej wielkości) oraz wybudowany w 1631 r. kościół farny pw. św. Michała Archanioła.

Na północ od Kcyni wznoszą się Chełmianki - najwyższa góra Pałuk (161 m n.p.m.). Na zalesionym szczycie 
znajduje się ogrodzona i niedostępna dla turystów wieża obserwacji przeciwpożarowej. 

4 km na zachód od Kcyni leży wieś Grocholin, a w niej późnorenesansowy dwór obronny zwany też zam-
kiem oraz klasycystyczny dwór. Całość otacza rozległy park krajobrazowy. Dwór obronny to przykład jednej 
z niewielu tak dobrze zachowanych budowli w całej Polsce Północnej, wzniesiony w pierwszej połowie XVII 
stulecia z funduszy arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego. W pierwszej połowie XIX w. 
założono tu klasycystyczny park krajobrazowy o powierzchni około 10 ha.

W położonym bezpośrednio nad Kcynką Chwaliszewie znajduje się zespół pałacowy z pierwszej połowy 
XIX w. należący pierwotnie do rodziny Szulczewskich. Pałac został przebudowany w 1912 r. o kolumnowy 
portyk, zyskując bardziej okazały wygląd. W ostatnich latach przeszedł remont. Jest w prywatnych rękach.

We wsi Rozpętek (7,5 km na zachód od Kcyni) podziwiać można pałacyk wybudowany w latach 1870-71 
przez ówczesnego właściciela majątku Adolfa Mayera. Jest to styl eklektyczny nawiązujący do ówczesnych 
pobderlińskich willi. Zadaszenie tarasu oparte jest na kamiennych kolumnami w stylu jońskim.
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Dwory są również w Tupadłach (2 km na wschód od Kcyni) i w Smoguleckiej Wsi (9 km na zachód) oraz 
w Siernikach (5 km na północy zachód).

Tuż za zachodnią granicą województwa kujawsko-pomorskiego, w pobliżu opisywanej przez nas rzeki, znajduje 
się wieś Smogulec, a w jej sercu prawdziwa perła - kościół parafialny pw. św. Katarzyny i bł. Marii Karłow-
skiej. Choć to już Wielkopolska, należy do diecezji bydgoskiej, dekanatu Kcynia. Budowla, którą wzniesiono 
w latach 1616-1619, łączy w sobie cechy późnego gotyku i renesansu. Pod koniec XIX w. wieża otrzymała 
neobarokowym hełm i upodobniła się do Wieży Zegarowej katedry wawelskiej. Gdy w latach 1876-79 do 
świątyni dobudowano kaplicę grobową Hutten - Czapskich, jeszcze bardziej zaczęła przypominać Wawel, 
bo renesansowa budowla wzorowana była na Kaplicy Zygmuntowskiej. Ale tylko zewnętrznie - w środku 
jej część naziemna nawiązuje do Złotej Kaplicy (Kaplicy Królów Polskich) Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
w katedrze poznańskiej. Wyraźnie obecne są tu akcenty bizantyjsko-gotyckie. W części podziemnej urzą-
dzono grobowiec rodziców hrabiego Bogdana Hutten Czapskiego - Józefa Napoleona Czapskiego (zm. 1852) 
i Eleonory z domu Mielżyńskiej (zm. 1875). Spoczęli we wspaniałych marmurowych sarkofagach zdobionych 
koronami. Sufit krypty wyłożony jest mozaiką z miki, zaś posadzka to układanka z różnych rodzajów mar-
murów, sprowadzonych z Włoch. Sam hrabia Bogdan (Bogdanus Franciscus Servatius) spoczął w roku 1937 
pod posadzką. Cała kaplica jest dziełem jednego z najwybitniejszych architektów tamtych czasów, a więc 
Zygmunta Gogolewskiego.

Fot. Odrobina gimnastyki na wodzie
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3.5. ŁOBŻONKA

Najważniejsze informacje + trasa

Jej źródła biją w pobliżu wsi Białobłocie. W całości, a to 76 kilometrów, płynie przez Pojezierze Krajeńskie, 
w dużej części wyznaczając zachodnią granicę między województwem kujawsko-pomorskim a wielkopolskim. 
Do wybuchu II wojny światowej była to granica polsko-niemiecka.

Łobżonka (dawniej, wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nazywana 
Kaszubką) ma niewielki spadek, ale nieco poniżej środkowego biegu znacząco przyspiesza i dlatego chętnie 
pojawiają się tu kajakarze lubiący większe niż zwykle na rzekach nizinnych emocje. Jej spadek określany jest 
tu na 1,9 promila. Dla kajakarzy rzeka dostępna jest od Werskiego Mostu (58 km do ujścia).

Na całej trasie należy spodziewać się wypłyceń, które w dużej mierze uzależnione są od ilości wody puszczanej 
przez małe hydroelektrownie. Na przebycie szlaku potrzeba przynajmniej trzech dni. Najlepiej na tej trasie 
sprawują się kajaki górskie, choć z rzeką zmierzyć można się także na nizinnych dwójkach. W tym przypadku 
czeka nas jednak mozolne przedzieranie się przez plątaniny gałęzi sterczących nad powalonymi drzewami.

Spływ z Werskiego Mostu dostarcza wrażeń estetycznych – raz są to niewielkie, a innym razem szerokie nie-
mal jak wzrokiem sięgnąć łąki, ale zawsze gdzieś tam majaczy linia lasu (to Bory Kujańskie). Jest, co tu dużo 
mówić, pięknie. Szerokość koryta wynosi 4-5 metrów, więc da się nawet zawrócić. Zakręty bywają jednak 
ciasne. Przeszkód w postaci zwalonych drzew czy nisko zawieszonych kładek jest niewiele. Po przepłynięciu 
kilku kilometrów, na lewym brzegu zauważa się wypływ strugi Jelonka, która na ujściowym odcinku ma 
charakter rowu melioracyjnego.

Ważnym punktem etapowym podczas spływu są mosty drogowy na drodze wojewódzkiej nr 189 i kolejowy 
na wysokości lewobrzeżnej (kujawsko-pomorskiej) wsi Dorotowo (50 km do ujścia). Sama wieś jest niewi-
doczna - od rzeki to prawie 1 km.

Poniżej przeprawy drogowej rozpoczyna się śródleśny odcinek rzeki, toteż należy spodziewać się zwałek. Nie 
trwa to jednak długo, bo pojawiają się łąki, a las oddala się. I tak na przemian… Generalnie długo jeszcze 
popłyniemy przez Bory Kujańskie.

Nieco ponad 1 km od mostu w Dorotowie granica województwa kujawsko-pomorskiego odsuwa się w kie-
runku południowo wschodnim. Dalej płyniemy więc przez Wielkopolskę, choć przy samym ujściu do Noteci 
granica wraca nad Łobżonkę.

Gdy rzeka zaczyna skręcać ku zachodowi, właśnie tam, po prawej, odsłania się widok na rozległą polaną, na 
której rozbudowała się wieś Rudna (43 km do ujścia)

Daleko przed jazem w Witrogoszczy nurt Łobżonki spowalnia, wreszcie niemal całkowicie zamiera, a brzegi 
oddalają się. To początek wielkiego rozlewiska w kształcie rogala utworzonego przez spiętrzenie wód na 
zaporze - jazie Witrogoszcz. Centrum wsi (jej nazwa wywodzi się od staropolskiego imienia Jutrogost) znaj-
duje się ok. 1 km na wschód od rozlewiska. Akwen jest niezwykle malowniczy, z kikutami martwych drzew, 
płytki, częściowo zarastający.

Jaz w Witrogoszczy znajduje się 6 km powyżej Łobżenicy, zaś do Wyrzyska jest stąd 27 kilometrów. Rzeka 
znów zanurza się w leśnych ostępach i nie opuści ich przez 4,5 km aż do Łobżenicy. Zaczyna się zabawa 
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w sam raz dla dużych chłopców, choć i niejedna niewiasta swych sił w tym sporcie już próbowała. Łobżonka 
jest pięknie ozdobiona powalonymi drzewami, co wyprawę typowo zwałkową czyni i radość na twarzach 
kajakarskich wyg wywołuje.

Trochę zmęczeni walką ze zwałkami dopływamy do Łobżenicy. Jej pierwsze zabudowania widoczne są po 
prawej. Bliżej centrum (które także znajduje się na prawym brzegu) wpływamy na staw młyński. Miasteczko 
rozbudowane na wysokim brzegu rozlewiska, ozdobione wieżami dwóch kościołów. Jawi się niezwykle 
malowniczo.

Jeśli klapy jazu są otwarte, można odważyć się na zjazd z betonowej pochylni pod mostem drogowym i nie-
wielkiego progu. Miasteczko, a także pobliską Górkę Klasztorną zdecydowanie warto zwiedzić.

Poniżej Łobżenicy w rzece spotyka się kamieniste przemiały, ale wkrótce woda łagodnieje, odsłaniają się roz-
ległe widoki - to już pływanie szuwarowo-błotne, z przewagą tego pierwszego. Płynie się pośród rozległych 
łąk i pól uprawnych.

Przepływa się pod mostem na wysokości Szczerbina (28 km do Noteci), zaś ok. 1,5 km dalej z lewej dopływa 
rzeka Lubcza. Jej ujście jest niemal tak szerokie jak samej Łobżonki, więc koryto rozszerza się i warunki 
„nawigacyjne” poprawiają się.

Swobodnie zatem dopływamy do Kościerzyna Wielkiego - jego zapory i jazu przy młynie. Stąd do Noteci 
pozostaje 25 km. Kajaki przenosimy lewą stroną. Przed nami otwiera się najbardziej atrakcyjny odcinek Ło-
bżonki - ujęta w wysokie brzegi wąwozu, przemienia się w prawdziwie górski potok, toteż zmusza wioślarzy 
do większej uwagi. 

Woda szumi i burzy się na powalonych drzewach i polodowcowych głazach sterczących groźnie z nurtu na 
podobieństwo zębów smoka. W coraz ciemniejszym labiryncie natury (wokół jest las) nie każdy się odnajduje, 
więc mogą przydarzyć się wywrotki. A woda - jak to w bystro płynących ciekach - coraz chłodniejsza. I tak 
przez 8 km aż do następnego młyna.

Ów młyn i mała elektrownia wodna znajdują się w prawobrzeżnej osadzie Klawek. Konieczna jest przenoska 
na lewo od jazu. Przed nami 5 kilometrów do Wyrzyska i ok. 17 km do Noteci. Jednak do Wyrzyska to znacznie 
spokojniejsze kilometry, malowane zielenią łąk i oddalającego się od brzegów lasu.

Przed Wyrzyskiem przepływa się pod wysokim mostem na drodze krajowej nr 10. Konstrukcja przerzucona 
jest nad głęboką i szeroką w tym miejscu doliną Łobżonki. Rzeka się rozszerza, ale drzewa znów przybliżają. 
To już jednak bardziej park miejski niż las, z wyznaczonym alejkami spacerowymi, oświetlony. Tak wpływa 
się na staw młyński w centrum Wyrzyska. Na lewym brzegu znajduje się parking, dogodne miejsce do za-
kończenia przygody na Łobżonce, bądź jej rozpoczęcia.

Kontynuując zaś spływ, musimy przenieść kajaki po lewej od jazu. Stąd do ujścia jest niecałe 13 km. Przez 
ok. kilometr poniżej jazu kajakarze zmagają się z bystrym nurtem, w którym pojawiają się głazy i zwalone 
drzewa. Miejscami jest płytko. To uciążliwy odcinek, a kolejne kilometry aż do Osieka nad Notecią do łatwych 
nie należą. Tak jest aż do ujścia (na lewym brzegu) rzeczki Orlej (ok. 9 km do ujścia), bowiem poniżej tego 
miejsca zaczyna się odcinek łąkowy Łobżonki. Nurt spowalnia.
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Zatrzymać można się 3 km dalej w pobliżu mostu na wschodnich rogatkach Osieka nad Notecią. To dawna 
wieś Pracz. W pobliżu zaś znajduje się Muzeum Kultury Ludowej - skansen budownictwa wiejskiego urzą-
dzony na wolnym powietrzu.

Osiek niby nad Notecią leży, ale to tylko pozory – do tej rzeki jeszcze 6 kilometrów pozostaje, choć to już 
szeroka dolina Noteci. Szeroka, ogromna, poprzecinana kanałami melioracyjnymi, stawami hodowlanymi 
i moczarami. To wciąż dziki świat, choć od wieków dostosowywany do potrzeb człowieka. 

Łobżonka opływa teraz od północnego wschodu Dębową Górę (192,4 m n.p.m.). Toteż widoki wspaniałe - 
niczym gdzieś w podgórskiej okolicy, okraszone malowniczymi urwiskami nad samą rzeką. I łąki soczyste, 
pachnące, jasnozielone.

Tak dopływamy do jazu przy stawach hodowlanych Ostrówek. To ostatni postój na trasie spływu i ostatni 
punkt na terenie województwa wielkopolskiego. Tuż za jazem wpływamy w Kujawsko - Pomorskie.

Stawy Ostrówek są ogromne - jedne z największych w Polsce (300 ha). Strażnicy patrolują je na napędza-
nych silnikiem i śmigłem lotniczym ślizgaczach - takich, jakie można zobaczyć na amerykańskich filmach. 
Na stawach lęgowiska ma wiele gatunków ptactwa, w tym: bąk, bocian czarny, gęgawa, kania czarna i ruda.

Łobżonka wpada do Noteci poniżej stawów jako jej lewobrzeżny dopływ. Spływ można kontynuować Notecią 
pod prąd (skręcamy zatem w lewo) do mostu na lokalnej szosie Gromadno – Samostrzel. To ok. 2,5 km. Pod 
mostem wpływa się do śluzy Gromadno (woj. kujawsko-pomorskie).

Fot. Na rozlewisku przed jazem Witrogoszcz

Ciekawostki krajoznawcze

Dorotowo to najbardziej na zachód wysunięta wieś województwa kujawsko-pomorskiego. Do 1 września 
1939 roku Łobżonka wyznaczała granicę między Polską a Niemcami. W okresie międzywojennym była tu 
placówka Straży Granicznej pierwszej linii „Dorotowo”.
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Rudna to wieś krajeńska na skraju Borów Kujańskich położona w woj. wielkopolskim (gm. Złotów). Około 
1580 r., gdy po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach, leżała w powiecie nakielskim przynależnym do 
rozległego województwa kaliskiego. Była własnością urodzonego w Więcborku Piotra Potulickiego, który 
pełnił funkcje wojewody, początkowo kaliskiego, potem brzeskokujawskiego, płockiego oraz inne ważne 
funkcje w administracji państwowej.

Łobżenica to 3-tysięczne miasteczko w powiecie pilskim. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1398 r., zaś 
prawa miejskie otrzymała przed 1438 r. W 1606 r. przybyli tu – skuszeni dobrze rozwijającym się handlem 
i tradycjami sukienniczymi - szkoccy kupcy. Zbudowali Nowe Miasto zwane Małym Gdańskiem. Zamiesz-
kała tu także spora społeczność żydowska. Łobżenica zasłynęła też z tradycji menniczych (lata 1612-1630), 
a konkretnie z denarów krotoskich.

Górka Klasztorna to osada odległa o 1,5 km na wschód od Łobżenicy – miejsce najstarszych na ziemiach 
polskich objawień maryjnych (1079 r.) za władzy Bolesława Śmiałego. Na ich miejscu w XVII w. zbudowano 
klasztor i kościół, którym przedmiotem kultu jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tzw. Góreckiej - miejsce 
pielgrzymkowe.

Wyrzysk ma nieco ponad 5-tysięcy mieszkańców i znajduje się w powiecie pilskim. W latach 1880-1975, 
a zatem w czasach pruskich, a potem w PRL-u, był siedzibą powiatu. Historycznie związany jest z naszym 
regionem, a to przez fakt, że od zakończenia wojny do 1975 r. znajdował się w granicach woj. bydgoskiego. 
Wśród zabytków najważniejszym jest neogotycki kościół pw. św. Marcina oddany do użytku w 1860 r. Nawę 
główną ukończono w 1946 r. Zachowała się dawna synagoga z 2. poł. XIX w. W centrum można oglądać 
eklektyczno- secesyjne kamienice z końca XIX i pocz. XX w.

Osiek n. Notecią słynie z Muzeum Kultury Ludowej - Parku Etnograficznego, w którym na wolnym powietrzu 
prezentuje się kulturę ludową północnej Wielkopolski, Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej. Zaczynem muzeum 
była przypadkowa odkrywka archeologiczna dokonana w 1972 r. - wielokomorowy grób skrzynkowy z kilku-
nastoma popielnicami. Były to pochówki ciałopalne od wczesnej epoki żelaza do czasów wpływów rzymskich.

Dębowa Góra to najwyższe wzniesienie morenowe nad doliną Noteci (Pradoliną Toruńsko - Eberswaldzką) na 
południowym krańcu Pojezierza Krajeńskiego. Szczyt znajduje się 194 m n.p.m. U jej wschodniego podnóża 
leży miejscowość Osiek nad Notecią, nieco dalej na północny wschód znajduje się z kolei Wyrzysk.

Fot. Poniżej Wyrzyska też nie jest łatwo
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3.6. ORLA

Najważniejsze informacje + trasa

Rzeka Orla, prawy dopływ Łobżonki, ma ponad 60 kilometrów. W całości płynie przez Pojezierze Krajeńskie. 
To bardzo urozmaicony szlak kajakowy, bowiem wąska struga łączy wiele jezior. Z powodu gęstego sitowia 
brzegowego i wielu zwalonych drzew oraz wypłyceń  na rzece, szlak jest bardzo uciążliwy i dedykowany wod-
niakom wyposażonym w kajaki górskie.

Zgodzie ze wskazaniami GPS, odcinek pomiędzy miejscowościami Orle a Radzicz ma 18,6 km, zaś między 
Radziczem a ujściem Orlej do Łobżonki - 15,5 km. Od Więcborka do ujścia Orlej do Łobżonku jest ok. 50 km. 
Do tego trzeba doliczyć ok. 10 km od źródeł Orlej do Jeziora Więcborskiego.

Przepłynięcie całego szlaku kajakowego zajmuje wprawionej i wyposażonej w kajaki górskie ekipie 3 dni. Na 
spływ warto wybrać się po większych opadach deszczu, jako że w porze suchej poziom wody jest za niski. Bywa 
tak, że za jazem w miejscowości Wyrza, koryto rzeki jest całkowicie suche.

Dobrym miejscem do rozpoczęcia spływu jest miasteczko Więcbork. Ten, kto nie chce szukać ukrytych 
w trzcinach przesmyków między jeziorami, powinien wodować dopiero we wsi Orle. Stąd do ujścia płynie się 
wyłącznie rzeką, nie licząc kilku stawów młyńskich. Niektóre sztuczne progi można przepłynąć, ale wcześniej 
trzeba je rozpoznać, najlepiej z brzegu.

Orla przepływa przez malowniczą Krajnę - w większości przez województwo kujawsko-pomorskie. Ostatni 
kilkukilometrowy odcinek poniżej mostu w Rudzie (droga krajowa nr 10) do ujścia do Łobżonki to już woje-
wództwo wielkopolskie. Spływ można kontynuować jeszcze 3 km Łobżonką do mostu drogowego w Osieku 
n. Notecią.

Jeśli rozpoczniemy rejs na malowniczym Jeziorze Więcborskim, dobrym miejscem wodowania będzie ul. 
Promenada w centrum Więcborka, a jeszcze lepiej nowoczesna przystań wędkarska. Tych miejsc jest znacznie 
więcej, np. przystań kajakowa w pobliżu Plaży Miejskiej. Polodowcowe Jezioro Więcborskie dzieli się dwa 
rynnowe, połączone przesmykiem akweny: północny i południowy. Góruje nad nimi Wzgórze św. Katarzyny 
(180 m n.p.m.).

Spokojna tafla jeziora nie zapowiada trudności, jakie czekają tych, którzy rzucają wyzwanie Orlej (z odmianą 
jej nazwy bywają kłopoty – niektórzy napisaliby Orli). Płyniemy na południe ku widocznemu z daleka Mo-
stowi Zakochanych na nieczynnej linii kolejowej Więcbork - Pęperzyn. Tuż przed mostem znajduje się jaz 
spiętrzający jezioro, więc konieczna jest przenoska. Za nią wody jest zwykle jak na lekarstwo, a nieco dalej ta 
wpływa w betonową rurę. Sprzęt trzeba przenieść ok. 100 m, najlepiej idąc po rurze.

Teraz rzeczka przepływa przez lasy rozciągające się pomiędzy Więcborkiem a Runowem Krajeńskim. Nie 
ma tu przeszkód, których nie można by pokonać bez wychodzenia z kajaka. Dopiero w Runowie - Młynie 
napotykamy dwustopniowy betonowy próg, zwany niekiedy wodospadem i wodne pojazdy trzeba przenieść.

Malownicza to okolica. Szpalery drzew powoli obniżają się aż wreszcie zanikają i tak wpływamy w szuwary. 
To znak, że Jezioro Runowskie Duże jest przed nami. Jednak rzeczka rozpływa się w gęstwinie sitowia, toteż 
trzeba desperacko przedzierać się przez plątaninę roślinności.
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Jezioro Runowskie Duże jest takie tylko z nazwy, bo mały to akwen, dodatkowo silnie zarastający wzdłuż 
brzegów. Niezwykle trudno odnajduje się wypływ Orlej w południowo-wschodniej części akwenu.

Orla przypomina tu rów melioracyjny i to gęsto zarośnięty wodną roślinnością. Łatwiej płynie się za most-
kiem łączącym Runowo z Zabartowem. Tu jest głębiej i wkrótce wpływa się na otwarty przestwór Jeziora 
Czarmuńskiego, charakteryzującego się skomplikowaną linią brzegową. Zaczyna się zupełnie inny odcinek 
wodnego szlaku - krajobrazowy, malowany wstęgą krajeńskich jezior. I tak aż do wsi Orle. Płynie się zatem 
długimi rynnami jezior Rościmińskiego Dużego i Małego, po czym wpływa na krzyż Witosławskiego. Ten 
ostatni akwen to de facto dwie nałożone na siebie rynny polodowcowe.

My musimy płynąć na wprost, przecinając główną rynnę i wpływając do południowej zatoki. W oddali widać 
już zabudowania wsi Orle. Wpływamy na rzekę, mijając lewymi burtami ukryte w gęstwinie zieleni relikty 
dworu obronnego i zatrzymujemy się przed jazem, którzy utrzymuje stały poziom Jeziora Witosławskiego. 
Jeśli żadna z trzech klap nie jest otwarta, może być konieczna przenoska, choć niekiedy kajakarze radzą so-
bie bez wychodzenia z kokpitów. We wsi Orle (na prawym brzegu) znajduje się godny zwiedzenie kościółek 
gotycki i zabudowania folwarczne.

Około 2,5 km poniżej wsi Orle trasę spływu przegradza Orzelski Młyn, czyli zapora i jaz dawnego młyna. 
Zanim jednak tam dopłyniemy, oglądamy „morze” sitowia na bardzo długim stawie młyńskim. Rzeka wszakże 
sprawnie wyznacza sobie drogę pośród niego. To malownicze miejsce.

Po zwodowaniu kajaków poniżej młyna zaczyna się uciążliwy odcinek – pełno na nim powalonych siłami 
natury drzew, bo rzekę otulają gęsto lasy.

Następna na szlaku jest wieś Wyrza, gdzie mierzymy się z kolejnym piętrzeniem przed jazem. Potem zaś 
Janowo Młyn i znów przeszkoda. Tamtejszy staw młyński ozdobiony jest kikutami zalanych starych drzew. 
Za Janowem Młynem wpływamy na tereny rolnicze, ale drzewa nadal mogą leżeć w wodzie, bowiem te rosną 
wzdłuż brzegów. Nieco mniej jest ich za Broniewem (poniżej mostu).

Kolejnym przystankiem na trasie spływu jest Sadkowski Młyn i spływalny (dość wysoki) próg, a potem wieś 
Radzicz położona przy drodze Sadki - Liszkowo - Łobżenica. W Radziczu jest mała elektrownia wodna, zaś 
jej betonowy próg jest niespływalny.

Poniżej Radzicza rzekę znów mocniej otulają lasy, które zanikają przed wsią Kraczki. W tej, pod mostem, 
znajduje się wysoki, możliwy do spłynięcia próg. Niewielkie rozlewisko tworzy się nie przed, a za progiem.

Niecałe 2 kilometry za Kraczkami na Orlej ustala się granica między województwem kujawsko-pomorskim 
(lewy brzeg) a wielkopolskim (prawy). Tak dopływamy do mostu na drodze krajowej nr 10 i tuż za nim do 
zrujnowanego progu dawnego młyna na wschodnich rubieżach wsi Ruda. Za mostem to już Wielkopolska 
i tak zostanie do samego ujścia Orlej. Próg w Rudej można spłynąć, uważając wszak na drewniane pale na 
dolnej wodzie.

Odcinek ujściowy Orlej (ok. 4,5 km) wije się generalnie wzdłuż krajowej „dziesiątki” (na południe od niej), 
by na wysokości węzła drogowego – zjazdu do Wyrzyska - skręcić po wielkim łuku na południe. Rzeka wpada 
do Łobżonki przy jej lewym brzegu 9 km od ujścia tejże do Noteci. Spływ można zakończyć 3 km dalej w po-
bliżu mostu na wschodnich rogatkach Osieka nad Notecią (dawna wieś Pracz). W pobliżu (zachodni brzeg) 
znajduje się Muzeum Kultury Ludowej - skansen budownictwa wiejskiego urządzony na wolnym powietrzu.
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Fot. Kajakarze forsują jaz na wysokości wsi Orle

Ciekawostki krajoznawcze

Więcbork to niespełna 6-tysięczne miasteczko w powiecie sępoleńskim. Jego wczesnośredniowiecznym 
protoplastą był gród obronny nad Jeziorem Więcborskim – w miejscu, gdzie dziś znajduje się Plaża Miejska. 
Pod datą 1383 w kronice Jana z Czarnkowa wymieniona została osada Wanszowna, która utożsamiana jest 
z późniejszym Więcborkiem. Najważniejszym zabytkiem miasta jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, wzniesiony w latach 1772-1778 w stylu rokokowym. To fun-
dacja Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała, właściciela Więcborka i okolicznych dóbr, generała 
majora wojska koronnego. Potuliccy mieszkali w dworku, który w latach 70. XX wieku został zaadaptowany 
i przebudowany na szpital miejski. Właściciele Więcborka, a przed Potulickimi, było ich kilku, mieszkali 
wcześniej w tutejszym zamku (przy dzisiejszej ul. Zamkowej). Zamek zbudowali ok. 1496 r. Zebrzydowscy 
herbu Radwan. W latach 1558-1560 na zamku rezydował biskup krakowski książę Andrzej Zebrzydowski.

W Runowie - Młynie znajduje się dawny myśliwski pałac prezydenta Ignacego Mościckiego, który przyjeżdżał 
tu w latach 30. minionego stulecia. Teraz wyremontowany budynek jest własnością prywatną.

W Runowie Krajeńskim podziwiać można to co zostało z zespołu pałacowo-parkowego. Sam pałac to ruina, 
ale niezwykle malownicza. Zbudowany został w 1595 r. przez Jana Orzelskiego, w 1860 r. przebudowany 
w stylu neorenesansowym dla Theodora von Bethmann-Hollwega. Wraz z całym majątkiem sprzedany pań-
stwu polskiemu w 1928 r. Spalony przez Niemców w styczniu 1945 r. Przy pałacu zachował się 18-hektarowy 
park krajobrazowy z okazami starodrzewia oraz dawnym domem ogrodnika i kancelarią. W bezpośrednim 
sąsiedztwie ruin funkcjonuje stylowy hotel z restauracją i salami konferencyjnymi.

Rościmin to niewielka wieś na północno-wschodnim brzegu Jeziora Rościmińskiego. Znajduje się tu Harcerska 
Stanica Wodna i plaża. Wieś należała niegdyś do rodziny Koczorowskich. Znajdują się w nim pozostałości 
cmentarza ewangelickiego oraz niewielki kościół w stylu neogotyckim.

Orle - wieś wzmiankowana po raz pierwszy pod koniec XIII w. jako należąca do parafii w Zabartowie. 
Wiadomo, że w 1453 r. należała do Sławbora z Orla, którego nazwisko zapisano po łacinie jako Slawobor 
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de Orle. Był on protoplastą rodu Orzelskich. Jego siedzibą był dwór obronny na sztucznej wyspie (dziś lewy 
brzeg Orlej). Fortalicja została zniszczona podczas potopu szwedzkiego w XVII w. Sławborowi przypisuje się 
fundację tutejszego kościółka pw. św. Mateusza, zbudowanego w latach 1442-52. W świątyni i na otaczającym 
ją terenie znajdują się pochówki rodziny Koczorowskich.

Orzelski Młyn. Najstarsza wzmianka na temat młyna pochodzi z XVII w. Do naszych czasów zachował się 
dom młynarza z 2 poł. XVIII stulecia. Młyn działał do lat 70. XX w. W jego wnętrzu zachowało się sporo 
oryginalnych maszyn.

Wyrza pojawiła się na kartach historii w XIII w. - w dokumencie kancelarii Władysława Łokietka. Na prze-
strzeni wieków należała do różnych właścicieli. We wsi zachował się bezstylowy już i skromny dwór z prze-
łomu XIX i XX w. oraz dochodzący do Orlej park krajobrazowy. Są też ruiny kaplicy grobowej ostatnich 
przedwojennych właścicieli Wyrzy – von Lechmannów.

Janowo Młyn to osada młyńska nad Orlą. Z dawnego młyna zostały tylko ściany. Na terenie dawnego majątku 
zachowały się jednak w dobrym stanie prywatne budynki. Jest tu też stajnia i „pensjonat dla koni”.

W Broniewie znajdują się dwór i otaczający go park krajobrazowy. Dwór powstał na przełomie XIX i XX w., 
zaś park w 1905 r.

Sadkowski Młyn to dawna (od końca XVI w.) własność starostwa nakielskiego.

Radzicz nazywany była w czasach niemieckich Herrmannsdorf, czyli Wieś Hermana. Od 1863 r. wznosi się tu 
kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, zaś od 1900 r. czerwony budynek szkoły podstawowej. Zachowały 
się też zabudowania gorzelni z przełomu XVIII i XIX w.. Na rzece działa mała elektrownia wodna.

W Kraczkach, wsi o wielowiekowej tradycji (Niemcy nazywali ją Kratzke) zachowała się zabytkowa kapliczka 
i dawny budynek szkoły, w której teraz działa świetlica wiejska. Nad rzeką znajduje się budynek dawnego 
młyna.

Ruda w gm. Wyrzysk to ostatnia przeszkoda na szlaku rzeki Orlej. Tutejszy próg spiętrzał wodę początkowo 
dla młyna. Później wybudowano tu gorzelnię i tak też – jako Stara Gorzelnia – do dziś nazywana jest ruina 
przy progu.

Fot. Rozlewisko przed osadą janowo - Młyn
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3.7. LUBCZA

Najważniejsze informacje + trasa

Rzeka Lubcza jest lewobrzeżnym dopływem Łobżonki o długości 27 km. Rodzi się na polach leśnictwa Nowy 
Dwór, kilka kilometrów na zachód od Więcborka. W całości przepływa przez Krajnę.

W górnym biegu Lubcza przepływa przez jeziora Zakrzewskie, Ostrowo, Gardzinowo oraz Koniczne, po 
czym w kilkukilometrowym „marszu” przez tereny rolnicze zmierza do największego na tym szlaku jeziora 
Stryjewo. W połowie akwenu struga opuszcza granice województwa kujawsko-pomorskiego i aż do ujścia 
do Łobżonki płynie przez gminę Łobżenica w województwie wielkopolskim.

Lubcza ma dwojaki charakter: jeziorny oraz typowej małej rzeki o bardzo zmiennym obliczu – raz jest to 
spokojny ciek, innym razem znacząco przyspiesza, dostarczając kajakarzom niemal górskich emocji. Na całej 
zaś długości jest niezwykle malownicza – otwiera przez wioślarzami widoki na pola i łąki, bądź skrywa to co 
na brzegach po baldachimem gęstej roślinności.

Najlepiej rozpocząć spływ dopiero od mostka na lokalnej drodze Zgniłka-Lubcza, by wąskim korytem 
dopłynąć (ok. 1,5 km) do jeziora Stryjewo. Na zachodnim brzegu tego akwenu znajdują się dwa odległe od 
siebie ośrodki wypoczynkowe – pierwszy w Gródku, drugi na półwyspie Sielanka. Latem można skorzystać 
tu z punktów gastronomicznych.

Wypływ Lubczy z jeziora znajduje się w jego południowej, zwężającej się zatoce, na terenie wsi Dźwierszno 
Wielkie. Kolejnym i ostatnim akwenem na trasie jest Jezioro Liszkowskie (niespełna 23 ha).

Lubcza wpada do Łobżonki tuż przez Kościerzynem Wielkim (gm. Wyrzysk) i właśnie w tej miejscowości 
można zakończyć spływ, bądź kontynuować go do samego Wyrzyska, co zapewnia dobrą komunikację 
z Kujawsko-Pomorskiem drogą krajową nr 10. Jednak uciążliwości na rzece – zwalone drzewa, kamieniste 
bystrza, sztuczne i naturalne progi, konieczność przedzierania się przez jeziorne trzciny, sprawiają że spływ 
na opisanym odcinku najlepiej jest rozłożyć na dwa dni.

Fot. Jeszcze większy skok adrenaliny - przepływ rurami pod jedną z dróg

\U4
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Ciekawostki krajoznawcze

W Dźwiersznie Wielkim na wschodnim brzegu Lubczy wznosi się neogotycki kościół parafialny pw. św. Mi-
kołaja. To już województwo wielkopolskie, ale sama parafia przynależy do diecezji bydgoskiej w dekanacie 
Łobżenica. Kościół zbudowano w 1869 r.

Fot. Wypływ z jeziora Stryjewo na Lubcze w Dźwierznie Wielkim.

Fot. Jezioro Stryjewo to spory akwen, a jego brzegi są wysokie i malownicze
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3.8. ROKITKA

Najważniejsze informacje + trasa

Rokitka jest prawobocznym dopływem Noteci o długości około 50 kilometrów, który płynie przez południową 
część Pojezierza Krajeńskiego. To w zdecydowanej większości tereny rolnicze. Za jej początek uchodzi Jezioro 
Śmiłowskie, które od Jeziora Więcborskiego dzieli 200-metrowy pas lądu.

Na zanurzenie wiosła tak wysoko nie można się jednak ważyć, a to z powodu zbyt wąskiego i płytkiego ko-
ryta – to wszak zwykłe rowy melioracyjne łączące na kilku pierwszych kilometrach, prócz wspomnianego 
Śmiłowskiego, dwa małe, bezimienne akweny. Czwartym zbiornikiem jest spore Jezioro Będkowskie, piątym 
Weśrednik, szóstym Proboszczowskie i z tego – przy bardzo wysokim stanie wody – możliwe jest płynięcie 
kajakiem. To jednak wariant niezwykle rzadko spotykany.

Dopiero od centrum Mroczy jest sens zaczynać przygodę na Rokitce. Ta bystro tu sobie poczyna, sztucznym 
przekopem przez Park Jagiełły płynie i kilometr dalej wpada do Jeziora Hetmańskiego (Mroteckiego). Za 
jeziorem rozpoczyna się śródleśny odcinek Rokitki, rozlewającej się teraz w całkiem sporą rzekę.

Jezioro Ostrowo podobne jest wielkością do Hetmańskiego, ale wypływ Rokitki znajduje się blisko - za pierw-
szym cyplem w prawo. Trzeba jednak wychodzić z kajaka zaraz po wpłynięciu na rzekę, bo tę spiętrza jaz. 
Poniżej tej budowli hydrotechnicznej płynie się szybko uregulowanym korytem, a jedyne utrudnienia stanowią 
bardzo nisko zawieszone mostki.

Na prawym brzegu pojawia się Krukówko. Zabudowania zlokalizowane są na wysokości wysokiego zrujno-
wanego progu wodnego - pozostałości młyna. Sytuację trzeba rozpoznać z brzegu, bo szum wody zwiastuje 
kłopoty. Rzeka kreśli eskę, woda rozbija się o głazy i skruszone bryły betonu. Co gorsza, na końcu przeszkody 
z dna wystają dwa metalowe pręty.

Zostawiając na lewym brzegu Kozią Górę Krajeńską, dopływa się do mostu przy drodze wojewódzkiej nr 241. 
To już Kosowo, co oznacza, że odcinek od Mroczy liczy 10 km.

Kolejny etap można liczyć do Sadek, a to ok. 15 km. Do samej wsi przy drodze krajowej nr 10 płynie się pośród 
pól uprawnych uregulowanymi, bądź pozostawionymi w ich krętym śladzie odcinkami. Tu i ówdzie rzeka 
otulona jest szpalerami, a nawet niewielkimi kępami drzew.

Tuż przed Sadkami Rokitka skręca na zachód, opływając od północy pierwsze zabudowania tej gminnej wsi. 
Po chwili rzeka skręca na południe, aby przemknąć pod mostem ruchliwej drogi nr 10. To co dzieje się do-
słownie za mostem przez następne ok. 4 km, to kwintesencja szlaku Rokitki, jego zwieńczenie, przysłowiowa 
wisienka na torcie. Wielu kajakarzy przyjeżdża na tę rzeką tylko po to, aby ową wisienkę skonsumować, nic 
ponadto. Struga wpływa bowiem w zalesiony, pełen zakrętów wąwóz. Woda zaczyna płynąc coraz szybciej, 
spada naturalnymi progami, pieni się i szumi. To najpiękniejszy, przełomowy odcinek, a przy tym bardzo 
krótki, zaledwie kilkukilometrowy.

W Samostrzelu zabawa się kończy. Słabym punktem owego uroczyska jest wszakże nienajlepsza jakość wody, 
szczególnie przy niskim poziomie.

Zaraz za mostem w Sadkach na lewobrzeżnym wysokim wzgórzu pojawia się bryła kościoła pw. św. Wojcie-
cha. Gdy woda jest wysoka, a temperatura nie spada poniżej zera, świątynia szybko znika z zasięgu wzroku. 

\U4
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Jeśli jednak wybierzemy się tu podczas mrozów, pokonanie zatorów lodowych zajmuje sporo czasu i kościół 
majaczy nad głowami długo.

Rokitka spiesząca ku Noteci w Pradolinę Toruńsko - Eberswaldzką coraz głębiej wcina się w krawędź wy-
soczyzny. Gdy brzegi wąwozu Rokitki wznoszą się nawet kilkadziesiąt metrów ponad jej nurt, władzę nad 
przepastną doliną obejmuje Matka Natura. Pomagają jej bobry.

Tuż przed Samostrzelem rzeka spowalnia nurt, bo też osiąga wreszcie szeroką dolinę Noteci i spadek staje 
się minimalny. Na lewym brzegu pojawia się szkoła rolnicza, na prawym - stary browar i wspaniały, choć 
zaniedbany i opuszczony pałac Bnińskich. Tam też zwykle kończą się spływy.

Poniżej lokalnej drogi Łodzia – Ostrówek, rzeka opuszcza lasy i płynie długimi, prostymi odcinkami przez 
rozległą dolinę do Noteci. Przepływa pośród stawów hodowlanych i osiąga Noteć na 54,6 kilometrze żeglow-
nego szlaku E-70 Wisła - Odra. Dokładnie taki dystans jest do Wisły w Bydgoszczy. Z ujścia Rokitki do śluzy 
Gromadno (płynąc pod prąd) jest 800 m.

Fot. Rokitka w Sadkach. Na wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Wojciecha

Ciekawostki krajoznawcze

Mrocza to niewielkie miasto na Krajnie (4,3 tys. mieszkańców) w powiecie sępoleńskim. Prawa miejskie otrzy-
mała w 1393 r. z rąk Władysława Jagiełły. Zachował się średniowieczny układ ulic, zaś najstarsze kamienice 
pochodzą z końca XVIII w. Tutejszy kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP wybudowano 
w 1932 r. w stylu neobarokowym. Zachowało się wyposażenie z wcześniejszych świątyń, głównie barokowe. 
A najstarszą świątynię wzniesiono w XVI w. 

Sadki to wieś gminna w powiecie nakielskim. We wsi znajduje się barokowy kościół pw. św. Wojciecha. Podania 
głoszą, że w 997 r. na wzgórzu nad Rokitką, w drodze do Gniezna, złożono ciało biskupa, zamordowanego 
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podczas misji w Prusach. Bolesław Chrobry kazał w tym miejscu zbudować kościół pod wezwaniem świętego. 
Oczywiście obecny kościół nie jest tym samym, który pamięta czasy piastowskie, ale kontynuuje tradycję 
wcześniejszych, drewnianych świątyń. Budowę murowanego kościoła podjęto w 1748 r. z inicjatywy i funduszy 
Wojciecha Bnińskiego z pobliskiego Samostrzela, gdzie znajdowała się rezydencja rodu, dziedzica okolicznych 
majątków. Wnętrze kościoła reprezentuje styl barokowy.

Samostrzel znajduje się - licząc wzdłuż asfaltowej drogi - 2,7 km od Sadek. W średniowieczu była to wieś 
kościelna, a potem rycerska. Protoplastą rodu Samostrzelskich był wymieniony w 1429 r. Grzymisław, zaś 
ostatnim Paweł, zmarły prawdopodobnie w 1587 r. Do wybuchu II wojny światowej Samostrzel należał do 
dóbr Bnińskich. Budowę wspaniałego pałacu nad Rokitką rozpoczęto przed 1749 r. w stylu barokowym, zaś 
w późniejszym czasie powiększano i dopracowywano detale. Ok. 1880 r. budowlę przebudowano w stylu 
późnoklasycystycznym. Otaczał ją park w stylu włoskim (poprzednio angielskim). Obecnie właścicielem 
niszczejącego zabytku jest Agencja Mienia Wojskowego, której nie udaje się go sprzedać.

Fot. Zdecydowanie najtrudniejszy moment na szlaku Rokitki – zrujnowany próg młyna we wsi Krukówko. 
Woda rozbija się o głazy i skruszone bryły betonu

Fot. Już kilometr za Mroczą rzeczka wpada do Jeziora Hetmańskiego (Mroteckiego)
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IV. DOPŁYWY DRWĘCY

Drwęca to trzeci najpopularniejszy szlak kajakowy województwa kujawsko-pomorskiego i wodne połączenie 
Pojezierza Mazurskiego z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim. Jej źródeł poszukiwać należy na wschod-
nich stokach Gór Dylewskich, natomiast do Wisły (jako jej prawy dopływ) wpada w miejscowości Złotoria, 
na opłotkach Torunia. Zaś do samej Drwęcy wpada kilka ciekawych, zwałkowych rzeczek!
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4.1. RUZIEC

Najważniejsze informacje + trasa

Ruziec to niewielki, lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Jego długość wynosi nieco ponad 46 km, a powierzchnia 
dorzecza niecałe 300 km2. Rzeczka ma swój początek w jeziorze Żalskim, nazywanym także Wielgie (powiat 
Rypiński, gmina Brzuze). Cały szlak (czy raczej „potencjalny szlak”, bo kajakarzy tutaj jak na lekarstwo), znaj-
duje się granicach województwa kujawsko-pomorskiego i płynie przez silnie pagórkowaty teren Pojezierza 
Dobrzyńskiego. Szlak niezwykle urokliwy i piękny krajobrazowo. 

Jeżeli zamierzamy wystartować „na początku” jeziora Żalskiego, a więc w jego północno-zachodniej zatoce, 
w pobliżu wsi Krystianowo, będziemy musieli pokonać ok. 3 km stojącej wody, do wypływu rzeczki (połu-
dniowa część akwenu). Na kolejnych kilometrach szlaku, mniej więcej do jeziora Ruda, kajakarze zmagać się 
muszą głównie z licznymi wypłyceniami, a także elementami infrastruktury, takimi jak np. betonowe rury 
pod mostem w okolicy miejscowości Ruda. Ten ostatni lepiej pokonać przenosząc kajaki brzegiem. 

Następny etap upływa turystom na dość mało wymagającym wiosłowaniu, urozmaiconym jednak krajobra-
zami. Wszystko to dzięki faktowi, iż znajdujemy się w głębokiej, polodowcowej dolinie. Wokół zaś piękne lasy!

W okolicy wsi Podjablonie (29 km do ujścia), z którego startuje chyba największa liczba kajakarzy, którzy już 
zapuszczą się na Ruziec, pokonać należy dwururowy przepust pod drogą. Kolejne znajdują się odpowiednio 
ok. 3 i 6 kilometrów dalej, we wsiach: Nietrzeba i Głęboczek. Wszystkie trzy można swobodnie przepłynąć. 

Prawdziwie wymagające przeszkody (choć i tak do pokonania, nawet dla średniozaawansowanych wodnia-
ków), pojawiają się dopiero za wsią Głęboczek. Najpierw, ok. 23 km od ujścia, natykamy się na dwa progi. 
Pierwszy z nich pokonać można bez problemu, skok z drugiego polecamy tylko doświadczonym kajakarzom. 
Wszyscy pozostali powinni szykować się na krótką, kilkudziesięciometrową przenoskę brzegiem. Kolejny próg 
jest w Kiełbzaku, gdzie sytuacja wygląda bardzo podobnie. Niebezpieczeństwo stwarzają wystające z wody 
pozostałości pali. Kajaki przenieść można przy pozostałościach istniejącej tutaj niegdyś elektrowni wodnej. 

Odcinek między dwoma opisanymi wyżej progami jest zdecydowanie najtrudniejszym na całym szlaku. 
Usłany jest on licznymi zwałkami, a zdarzają się też wypłycenia czy nawet bobrze tamy! 

Za Kiełbzakiem rzeka zdecydowanie się uspokaja. Wszystko przez to, iż jest ona od tego momentu silnie ure-
gulowana. Jedyną poważniejszą przeszkodą jest ok. 1,5-metrowy próg we wsi Imbirkowo (ok. 15 km do ujścia). 

Rzeczka nieco przyśpiesza 5 km przed ujściem - pojawiają się także liczne meandry. Spływ zakończyć można 
w kolonii Ruziec, de facto stanowiącej osiedle Golubia-Dobrzynia. Samo ujście do Drwęcy znajduje się jednak 
1,2 km dalej. 

Ciekawostki krajoznawcze

W miejscowości Chrostkowo znajduje się ciekawy, drewniany kościół pw. św. Barbary, powstały w 1709 r. 

Skarbnicą zabytków jest położony tuż przy ujściu Ruźca do Drwęcy, Golub-Dobrzyń. Poza słynnym, XIV w. 
(a później wielokrotnie przebudowywanym) zamkiem, są także m.in.: gotycki kościół św. Katarzyny z XIV w. 
z renesansową kaplicą, kościół św. Katarzyny z pierwszej połowy XIX w. oraz fragmenty murów obronnych. 
Warto zobaczyć także podcieniowy Dom „Pod Kapturem”, z końcówki XVIII w. 
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Fot. Pokonywanie takich przeszkód polecamy tylko naprawdę zaprawionym w boju kajakarzom!

Fot. Ruziec pokazuje swoją moc!
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4.2. RYCHNOWSKA STRUGA

Najważniejsze informacje + trasa

Ten prawy, 16-kilometrowy dopływ Drwęcy, wypływa z Jeziora Mlewieckiego na Pojezierzu Chełmińskim. 
Nazwę zawdzięcza miejscowości Wielkie Rychnowo, przez którą przepływa w górnym biegu.

Rychnowska Struga wykorzystywana była już średniowieczu na potrzeby gospodarcze - jej wody napędzały 
kilka młynów, a nawet wytwórnię papieru w osadzie Papiernia. W dawnych czasach strugę nazywano... Łąką, 
być może z powodu znajdującej się w połowie jej biegu osady Pruska Łąka.

Na spływ tą rzeczką warto się wybrać po zimowych roztopach lub po dużych ulewach, gdy poziom wody 
jest wysoki. W pozostałych okresach spływ może okazać się niemożliwy. Na tak małym cieku sprawdzą się 
tylko jednoosobowe kajaki górskie.

Spływalny jest 11-kilometrowy odcinek. Pierwszy, 3-kilometrowy etap powyżej drogi krajowej nr 55, jest 
uciążliwy ze względu na teren, przez który ciek płynie. To gęste lasy, są więc zwałki. Poniżej drogi także są 
lasy, ale płynie się łatwiej, co gwarantuje, że w ciągu kilku godzin dotrze się do Drwęcy i najbliżej leżącej na 
jej brzegu miejscowości – Młyńca Pierwszego.

Cała rynna polodowcowa, którą w dużej części płynie nasza struga, ma początek w niecce jezior Chełmżyń-
skiego i Grodzieńskiego, a dalej – po drugiej stronie autostrady A1 – Kamionkowskiego. To jednak wielka 
rynna ekologiczna.

Spadek terenu jest spory, bo struga wytyczyła sobie drogę ku głębokiej dolinie rzeki Drwęcy. Z miejsca startu 
do mety to kilkudziesięciometrowa różnica wysokości. Nurt byłby jeszcze szybszy, gdyby nie kilka młynów, 
mała hydroelektrownia czy spiętrzenia wody, jak przed Młyńcem.

Pod DK 55 woda przepływa przepustem - dwiema rurami. Za nimi znajduje się betonowa pochylnia wodna. 
Oba obiekty hydrotechniczne można spokojnie przepłynąć.

Dalej nurt rzeki znacznie przyspiesza, niekiedy kreśli ciasne eski. Jest też trochę leżących w poprzek drzew 
i przynajmniej kilka tam zbudowanych przez bobry. Ślady tych sympatycznych futrzaków widać niemal 
wszędzie, zwłaszcza na brzegach - to popodgryzane przy gruncie drzewa, okorowane na okrągło gałęzie.

Przed Młyńcem przy stawach znajduje się przepust wodny i betonowa rynna. Przepust jest zbyt mały, by mógł 
przepłynąć kajakarz, ale już za rynną może to zrobić. Frajda murowana, bo woda strzela z rury z ogromną 
prędkością.

Blisko ujścia, w Młyńcu Pierwszym, znajduje się ostatni czynny młyn. Kajaki trzeba przenieść, bo nurt prze-
gradza stalowa krata.

Spływ można zakończyć już na Drwęcy przy jej prawym brzegu, gdzie znajduje się w miarę dogodne wyjście. 
Na lewym brzegu leży Młyniec Drugi. Na wysokim brzegu wznosi się drewniany kościół św. Ignacego Loyoli 
z roku 1750.

\U5



133

Ciekawostki krajoznawscze

Krupka Młyn był po raz pierwszy wymieniony w 1667 r. jako Krupka Mϋhle. Należał do parafii w Wielkiej 
Łące. W 1706 r. stał się własnością królewską (polską) w starostwie kowalewskim, zaś w 1790 króla pruskiego. 
Od 1866 r. był w rękach prywatnych, zaś dopiero w 1963 r. przeszedł na własność Skarbu Państwa. Działał 
do 1979 r. Murowany budynek młyna pochodzi z 1929 r., zaś dom młynarza z 1898.

Na wysokości lokalnej drogi prowadzącej od rzeki do Wielkiej Łąki nurt przegradza zapora. Część wody kie-
rowana jest na stawy hodowlane „Struś”. Niżej nawadniane są inne prywatne stawy.

W pewnej odległości od lewego brzegu strugi znajduje się osada Pruska Łąka. Pierwszy raz wzmiankowana 
w źródłach w 1403 r. jako Lanke, następnie Preusche Lance - za czasów krzyżackich (komturstwo kowalew-
skie). Nad strugą znajdował się najstarszy toruński młyn papierniczy, należący do Krzyżaków. W 1415 r. został 
przekazany benedyktynom toruńskim, a ci w biegiem lat zbudowali tu osadę, która przyjęła nazwę Papiernia. 
Gdy w 1437 r. na toruńskim Rynku szlachta i mieszczanie składali przysięgę wierność Kazimierzowi Jagielloń-
czykowi, pośród nich znajdował się ówczesny dziedzic majątku nad strugą. W XVI w. papiernia podupadła, ale 
podniosła się dzięki staraniom toruńskiego burmistrza Johanna Strobanda. Produkowano tu papier na potrzeby 
Rady Miejskiej i toruńskich drukarń. Młyn i papiernia zostały zniszczone podczas potopu szwedzkiego w 1657 
r. Tylko dlaczego osada nazywa się do dziś Pruska Łąka? W latach 70. i 80. XVIII w. osiedliły się tu rodziny 
pruskie i doskonale gospodarzyły. Prowadzono m.in. hodowlę konia szlachetnego importowanego Francji.

Wieś Młyniec Pierwszy u ujścia Rychnowskiej Strugi do Drwęcy zagościła na kartach historii w 1265 
r. Odnotowano bowiem w kronikach, iż mistrz krajowy Ludwik von Baldersheim nadaje ją pochodzącym 
z Kruszwicy Janowi oraz Wincemtemu. W kolejnych stuleciach wieś należała do benedyktynek z Torunia. 
W 1609 r. benedyktynki odstąpiły kapitule chełmińskiej obszerny plac nad Drwęcą, aby umożliwić jej zwózkę 
drewna i spław do Wisły.

Położony na lewym brzegu Drwęcy Młyniec Drugi także należał w przeszłości do toruńskich benedyktynek. 
W 1611 r. wzniesiono tu kaplicę. Jeszcze w 1. poł. XVII stulecia wieś zakupili jezuici i w 1750 r. wznieśli drew-
niany kościół pw. św. Ignacego. Kościół zachował się do naszych czasów i jest doskonale widoczny z Drwęcy.

Fot. Naturalny próg na Rychnowskiej Strudze
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4.3. LUBIANKA

Najważniejsze informacje + trasa

Lubianka to niewielka rzeczka przepływająca przez skraj Pojezierza Dobrzyńskiego. Jej źródeł szukać należy 
na mokradłach w okolicy wsi Lubin i Kikół. Pierwszej z wymienionych rzeczka zawdzięcza swą nazwę. 
Mówimy o lewym dopływie Drwęcy.

Niektóre źródła podają, że struga wypływa z Jeziora Kikólskiego, jeszcze przed Lubinem. Jeśli tak, to w swym 
38-kilometrowym biegu przepływa przez jeziora: Sumińskie, Lubinek, stawy Kijaszkowca, jeziora Kijasz-
kowskie i Piotrkowskie.

W minionych wiekach struga napędzała kilka młynów, po których zostały w większości progi spiętrzające. 
Lubianka uchodzi do Drwęcy poniżej młyna Dulnik, który zachował się, choć nie pełni już pierwotnej roli, 
a energetyczną (turbina wytwarzająca prąd) i magazynową.

Lubianka charakteryzująca się niewielką ilością wody, penetrowana była przez członków niewielu klubów 
kajakowych. Na pewno odwiedzili ją przedstawiciele toruńskiej „Zwinki” i Kayak Extreme Team „Orzeł” 
Bydgoszcz.

Spływ możliwy jest zwykle tylko na dolnym, maksymalnie 15-kilometrowym odcinku strugi, np. poniżej 
Jeziora Kijaszkowskiego lub jeszcze niżej - od mostu drogowego w miejscowości Rudaw (między Ciechoci-
nem a Golubiem-Dobrzyniem). Opcja pierwsza wiąże się z koniecznością pokonania rozległych trzcinowisk.

Za mostem we wsi Rudaw rzeczka zaczyna się wcinać coraz głębiej w teren - z Wysoczyzny Dobrzyńskiej 
w dolinę Drwęcy. A to kilkudziesięciometrowa różnica wysokości. Dlatego Lubianka zaczyna pomykać 
coraz szybciej, a widoki z niej przypominają te znane z okolic podgórskich - gdy spojrzeć na wzgórza po 
obu stronach rzeczki. Pojawia się wreszcie betonowy próg przy dawnym młynie Bierzgło, który potrafi 
przyprawić kajakarzy o mocniejsze bicie serca. Ale spłynąć można! Najlepiej bez rozpędu, by nie wpłynąć 
na leżące poniżej progu kamienie.

Poniżej progu Lubianka przyspiesza, szumi i burzy się pomiędzy coraz liczniejszymi głazami polodow-
cowymi, a tu i ówdzie pojawiają się zwalone drzewa. To już typowy jar, ciemny, o stromych i niezwykle 
wysokich brzegach.

W końcu woda spowalnia, zatrzymuje się całkowicie - to staw młyński przed wsią Dulnik. Rzekę spiętrza 
spory betonowy jaz, zwykle zamknięty i wtedy spłynięcie nie jest możliwe. Woda kierowana jest kanałem 
do starego młyna, w którym pracują automatyczne turbiny prądotwórcze. Jeśli zaś nie pracują, koryto Lu-
bianki jest praktycznie suche. Trzeba więc ciągnąć kajaki do oddalonej nie więcej niż 200 metrów Drwęcy.

Spływ można kontynuować z szybkim nurtem Drwęcy do najbliższych na trasie Elgiszewa i Ciechocina 
(ok. 5 km).

Ciekawostki krajoznawcze

Osada młyńska Dulnik powstała w XIII wieku. Stojący do dziś czterokondygnacyjny młyn pochodzi z 1900 
r. Ponoć dotarł tu swoim powozem przebywający na ziemi dobrzyńskiej nastoletni Fryderyk Chopin. 
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Fot. Na Lubiance największe emocje wywołuje skok z tego sztucznego progu przy dawnym młynie Bierzgło

Fot. Stary młyn w Dulniku
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4.4. STRUGA LUBICKA (WILCZA, BACHA, MOKRA, STRUGA TORUŃSKA)

Najważniejsze informacje + trasa

Często nazywana jest Wilczą Strugą lub Bachą, ale na mapach widnieje zwykle po prostu jako Struga Lubicka. 
Dla kajakarzy ekstremalnych ważne jest to, że jej ujściowy 5-kilometrowy odcinek, wiodący od Grębocina 
do Drwęcy, przypomina tatrzański potok.

Uznać ją można za kanon kajakowej turystyki o charakterze górskim w Kujawsko-Pomorskiem. Weryfikuje 
kajakarskie umiejętności i zdecydowanie nadaje się dla amatorów mocniejszych wrażeń. Zanim oddamy się 
temu co ciekawego dziej się na tym cieku, uporządkujmy sprawy związane z jego nazewnictwem… Za jego 
początek uznaje się Jezioro Wieldządzkie, położone w gm. Płużnica, ok. 10 kilometrów na południowy za-
chód od Radzynia Chełmińskiego. W całości przepływa przez Pojezierze Chełmińskie (głównie przez tereny 
rolnicze), by  po pokonaniu 51,5 kilometrów zanurzyć się ostatecznie w Drwęcy. Zanim jednak dotrze do 
Grębocina, ciek nazywany jest Strugą Toruńską lub - jak się zdaje im bliżej Torunia tym częściej -  Bachą, 
rzadziej zaś Mokrą.  

Pierwsze 46 kilometrów praktycznie nie wzbudza zainteresowania kajakarzy, bowiem na tym odcinku jest 
to zwykły rów melioracyjny. Sytuacja zmienia się diametralnie w położonym tuż za północnymi rogatkami 
Torunia Grębocinie (przy drodze krajowej nr 15). Od tego miejsca, a dokładniej od betonowego jazu, który 
jest rodzajem rozdzielni wodnej, zaczyna się prawdziwa zabawa. Albo walka – zależy jak na to spojrzeć.

Struga Toruńska płynie spokojnie sztucznym korytem w prawo, by za chwilę przepłynąć przez toruńską 
dzielnicę Mokre, a zbliżając się do starówki zasilić staw zwany Kaszownikiem. Dalej płynie ukrytym pod 
Starym Miastem kanałem i opodal ruin zamku krzyżackiego wpada do Wisły.

Ta opcja kajakarzy nie interesuje, bowiem w strudze płynącej do Torunia wody jest zwykle jak na lekarstwo 
i nie byłoby w czym zanurzyć wiosła.

Wszyscy patrzą na jaz w Grębocinie na wschód od ul. Olsztyńskiej (DK nr 15) i południe od ul. Przeskok. 
Z „krajówki” trzeba skręcić w prawo – w Przeskok. Nie wszyscy wiedzą, że spływ można nieco wydłużyć, 
startują opodal skrzyżowania DK 15 (ul. Kowalewska) z DW 552 (Lubicka). Stąd do jazu jest ok. 2,5 km. 
Ten odcinek wiedzie łukiem wokół wschodniej części Grębocina. Nurt jest spokojny, zaś pierwsze kilkaset 
metrów ukształtowanych ręką człowieka przechodzi w kręty, naturalny nurt. Zdarzają się zwałki, na których 
wciąż zatrzymują się butelki i inne śmieci. W ogóle cały ciek aż do Drwęcy poddany jest, ze względu na bli-
skość ludzkich siedzib, dużej antropopresji (czyli oddziaływaniu człowieka). W tej sytuacja cieszy tylko to, 
że poniżej jazu w Grębocinie struga zachowała w dużej części naturalny charakter.

Jaz, jak już wiemy, kieruje Strugę Toruńską w prawo, choć tak po prawdzie to płynie na wprost, „połykana” 
zaraz przez rury pod ul. Olsztyńską. Nas interesuje Struga Lubicka, a zatem ciek skręcający w lewo. Jego 
początek wyznacza betonowy jaz. Spadek wody jest spory, różnica wysokości ok. 2  metry. Skoczyć można 
wyłącznie w kajaku górskim, ale tylko przy wyższym stanie wody i rozpoznając najpierw sytuację poniżej 
tej budowli hydrotechnicznej. Woda wyżłobiła poniżej jazu głęboką jamę, co umożliwia swobodny skok, 
podczas którego po wodą znika cały kajak wraz z kajakarzem. Przy wyższej wodzie tworzy się niebezpieczna 
cofka i jeśli wioślarz wywróci się lub nie zdoła się wymknąć wstecznemu nurtowi, może skończyć się to źle. 
Dlatego miejsce to powinno być zabezpieczone linami (rzutkami) rozciągniętymi między oboma brzegami, 
trzymanymi w rękach przez ratowników lub instruktorów. Żartów nie ma, bo potęgi żywiołu doświadczył tu 
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już nie jeden kajakarz i – co tu dużo mówić – musiał walczyć o życie. Kto nie czuje się na siłach lub gdy na 
podorędziu nie ma rzutek, polecamy przenoskę lewym brzegiem.

Poniżej jazu Struga Lubicka zaczyna swój 5-kilometrowy bieg do Drwęcy. Bieg, bo przyspiesza zdecydowanie, 
drożąc coraz głębszą dolinę. Różnica wysokości między Grębocinem a ujściem jest około 35-metrowa, co 
oznacza  zjazd porównywalny z wysokością wieżowca (sic!). Spadek rzeki szacowany jest zaś na 6,9 promili. 
Woda wyprawia zatem nieprawdopodobne, jak na tę część kraju, rzeczy.

Od jazu w Grębocinie  rzeczka płynie żwawo wzdłuż posesji przy uliczce noszącej nazwę - a jakże - Nad 
Rzeczką. A posesje dochodzą do samej wody, jawnie łamiąc  prawo wodne (wzdłuż brzegu powinien być pas 
„ziemi niczyjej” o szerokości min. 1,5 m).

Rzeczka potrafi zakręcić w głowie - szybkość nurtu wzmaga się w okolicach osady Bielawy - Wilczonka, 
a jeszcze bardziej po przepłynięciu przepustem wodnym pod Szosą Lubicką, czyli drogą krajową nr 80. 
Struga wije się przez las, zbliżając co chwilę lub oddalając od nasypu kolejowego pomiędzy stacjami Toruń 
Grębocin-Lubicz.

Progi wodne to tu „normalka”, często więc podnosi się ciśnienie krwi kajakarza. Progi są naturalne i sztuczne, 
i jest ich przynajmniej kilkanaście, o różnej wysokości (do metra). Są więc raczej niegroźne, ale bez fartucha 
nie radzimy ważyć się  na skok. Gorąco robi się także podczas przepływania przepustami wodnymi pod dro-
gami. Raz są to betonowe rury, innym razem stalowe, w których woda jeszcze bardziej przyspiesza. Groźny 
jest jeden ze zrujnowanych kamiennych progów przy dawnym młynie. Na głazach można się zawiesić, 
a o stalowe rury wbite na sztorc w dno poobijać. A jest jeszcze trochę leżących w poprzek drzew, o które 
zapalczywie chłoszczą fale.

Przepływa się wreszcie pod wielkim mostem autostradowym (A1). Odcinek końcowy poniżej Wilczego Młyna 
(zniszczonego podczas II wojny światowej i od którego struga nazywana jest także Wilczą) woda przedziera 
się głębokim, mrocznym wąwozem, co jeszcze dodaje terenom malowniczości i dzikości. Woda burzy się tu 
jeszcze bardziej i groźnie szumi.

Ujście Lubickiej Strugi do Drwęcy znajduje się ok. 800 metrów poniżej jazu w Lubiczu. Spływ można zakończyć 
wpływając na Drwęcę i lądując 150 metrów dalej na jej prawym brzegu. Wyciągamy kajaki do ul. Antoniewo 
w Lubiczu Dolnym, gdzie można podjechać samochodem.

Można także kontynuować spływ szeroką niczym autostrada (szczególnie w zestawieniu z opuszczoną chwilę 
wcześniej Strugą Lubicką) Drwęcą - do  Złotorii pozostaje niecałe 8 km.

Ciekawostki krajoznawcze

Gdyby nie Krzyżacy, Struga Toruńska nigdy nie ujrzałaby pięknego Torunia. W Grębocinie płynęłaby, jak jej 
natura nakazała, z północy ku wschodowi, by ostatnie 5 km niecierpliwie już pognać ku swej większej sio-
strze, czyli Drwęcy. A jednak inżynierowie zakonu krzyżackiego uszczknęli nieco z jej wód, kierując kanałem 
ku miastu, jego młynom, browarowi i fosie zamkowej. Kanał nazwali  Postolsk. To dziełem Krzyżaków była 
rozdzielnia wód, którą w XIX w. przebudowali na znacznie solidniejsza konstrukcję Prusacy. Kilka lat temu 
jaz był modernizowany.

W Grębocinie warto wejść do dawnego kościoła (kiedyś pw. św. Barbary), dziś pełniącego funkcję Mu-
zeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Wznieśli go na przełomie XIII i XIX w., pierwotnie w stylu gotyckim, 
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budowniczowie zakonu krzyżackiego. Masywną wieżę dobudowali ok. połowy XIV stulecia. W 1687 r. (to 
już czasy polskie) kościół przeszedł przebudowę, ale jego cechy gotyckie zostały zachowane. W latach 20. 
XX w. przestał pełnić funkcję sakralną i zaczął popadać w ruinę. W 1998 r. rozpoczął się remont, później 
urządzono w nim muzeum.

Lubicz dzieli się na leżący na prawym brzegu Drwęcy Dolny i lewobrzeżny Górny. Ten pierwszy należał 
od XIII stulecia do państwa zakonu krzyżackiego, który wybudował na Drwęcy warowny młyn. Sytuacja 
mieszkańców krzyżackiego, a podczas zaborów pruskiego brzegu, była lepsza niż siadów zza rzeki (tam była 
Polska, później zaś zabór rosyjski). Dlatego ci z Lubicza Dolnego przezywali mieszkających za wodą „bosymi 
Antkami”, zaś tamci odpłacali się pogardliwym epitetem „Śledzie”, w którym pobrzmiewała jednak zazdrość. 
Widocznie prawobrzeżnym lubiczanom tłustych śledzi na talerzach nie brakowało.

Fot. Skoki z jazu w Gębocinie powinny być ubezpieczane przez kajakarzy rozciągniętymi miedzy brzegami 
linami

Fot. Pod drogami przepływa się m.in. takimi betonowymi przepustami
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4.5. LINNIANKA (LINNOWA)

Najważniejsze informacje + trasa

Wzgórza w pobliżu Rypina nazywane są szumnie Górami Starorypińskimi. Przepływa tam, także szumiąc, 
niewielka struga zwana Linnianką lub Linnową.

Góry wznoszą się grubo powyżej 100 m n.p.m. i opadają urwiskami wprost w nurt strugi, która na XIX-wiecz-
nych mapach nazywana była Linnianką (od wsi Linne). Strugę odkrył dla kajakarstwa Sebastian Lipiejko 
z Torunia, znany bardziej jako „Gizbern”, kajakarz, członek klubu nurkowego „Humbak”.

Przygodę na Linniance można rozpocząć przy moście na wysokości wsi Rypałki Rządowe. Struga jest mała 
i kręta, ale bystro toczy swe wody przez Góry Starorypińskie. 

Szczególnie wysoki, opadający kilkudziesięciometrowymi urwiskami, jest brzeg lewy. Koryto przegradzają 
w wielu miejscach drzewa, które - zgodnie z kanonem kajakarstwa zwałkowego -należy forsować bez wy-
siadania z kokpitów. Odcinkami rzeczka przyspiesza niczym górski potok, przewala swe wody ponad polo-
dowcowymi głazami, spada w dół.

Jest pięknie i tak będzie aż do opłotków Rypina. Całość to zaledwie kilka kilometrów i tyleż godzin na wodzie. 
Swój bieg kończy w Rypienicy, tj. dopływie Drwęcy. Mimo to, postanowiliśmy ją, jako rzeczkę o niewątpliwych 
walorach zwałkowych, umieścić w tym rozdziale. Wszakże mówimy o cieku, znajdującym się w zlewni Drwęcy!

Fot. Czy to zima, czy to wiosna – kajakarz zwałkowy musi być gotowy na każde okoliczności przyrody
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V. DOPŁYWY WDY

Wda nazywana bywa także „siostrą” Brdy. Wszystko przez to, że jest do niej bardzo podobna pod względem 
charakteru oraz atrakcyjności. Rodzi się w okolicach Bytowa, a następnie przez Kaszuby i wschodnią część 
Borów Tucholskich, toczy swoje wody w kierunku Wisły. Wyróżnia się posiadaniem wielu zakrętów (me-
andrów), których najwięcej jest (jak sama nazwa wskazuje) na obszarze rezerwatu przyrody Krzywe Koło. 
Czasami, szczególnie przez miejscowych, nazywana jest także Czarną Wodą. 

Niemal równie popularna co Brda i, podobnie jak jej „bliźniaczka”, posiadająca bardzo ciekawe dopływy!
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5.1. PRUSINA

Najważniejsze informacje + trasa

Tę płynącą przez rozległe łąki pośród Borów Tucholskich rzekę, często określa się mianem górskiej, czy raczej 
posiadającej taki charakter. Słusznie, choć taki ma tylko na dolnym, niespełna 9-kilometrowym odcinku 
między wsiami Zazdrość i Tleń.

Rzeka „przychodzi na świat” w okolicy osady Parcele, która jest przysiółkiem wsi Zimne Zdroje w wojewódz-
twie pomorskim. Aż dziw bierze, że obiera kierunek południowy, a nie północny, bo wtedy zaledwie kilkaset 
metrów dalej osiągnęłaby prawy brzeg Wdy. Uparła się jednak Prusina podążać na południe, by dopiero po 
27,5-kilometrach zniknąć w wodach Wdy, a właściwie w jej sztucznym rozlewisku – Jeziorze Żurskim.

Na samym początku nie ma jednak mowy o płynięciu kajakiem, bo jest za płytko i za wąsko. Spływ można 
rozpocząć dopiero we wsi Osieczna przy moście do Starogardu. Stąd do ujścia jest ok. 25 km, a więc w sam 
raz na dwa dni wiosłowania. Rzeczka jest maleńka, a przy tym przeurocza. Na początkowym odcinku utrud-
nieniem są nisko zawieszone kładki.

Poniżej wsi Duże Krówno kajakarze wpływają w granice województwa kujawsko-pomorskiego. Las zbliża 
się zdecydowanie do rzeki. Za prawobrzeżną wsią Bałyczek (20 km do ujścia) zaczyna się zalesiona dolina, 
którą wzięły w posiadanie bobry. Zbudowały tu kilka zapór piętrzących kaskadowo rzeczkę. Ale bez obaw, 
kajakarze mogą skakać przez ich korony lądując każdorazowo bezpiecznie ok. metr niżej. Widoki są absolutnie 
bajkowe, kojarzone z tym, co można zobaczyć na dobrych filmach przyrodniczych (takich prawdziwych – nie 
myślcie sobie!).

Sielanka kończy się na młynie w Łobodzie (18 km), gdzie kajaki należy obnieść szerokim łukiem ok. 100 m, 
omijając teren małej elektrowni wodnej. Za Łobodą nurt przyspiesza, zmuszając do energicznego manewro-
wania pośród wielu leżących drzew. Gdy po prawej odsłaniają się pierwsze zabudowani wsi Śliwiczki, woda 
spowalnia, co zwiastuje kolejną stałą przeszkodę na szlaku – jaz małej hydroelektrowni. Staw młyński (bo 
dawniej działał tu młyn) jest długi na ok. 400 m i bardzo wąski oraz mulisty. Teren elektrowni jest ogrodzony 
z obu stron rzeki i jeśli nie uda się skontaktować z gospodarzem obiektu, czeka nas długi spacer przez wieś. 
Z tego miejsca do ujścia jest 12,5 km.

Dalej płynie się swobodnie przez rozległe łąki. W maleńkiej osadzie Sarnia Góra (11 km) znajduje się most, 
tak jak kolejnej wsi na trasie (lewy brzeg) – Laskach (10 km). Cały czas płyniemy pośród łąk.

Pojawia się wreszcie widoczna z rzeki kapliczka, która zwiastuje lewobrzeżną osadę Zazdrość. Do Wdy jest ok. 
8,5 km i właśnie w tym miejscu najczęściej pojawiają się kajakarze, którzy chcą w kilka godzin doświadczyć 
przyjemności na Prusinie. Za Zazdrością nurt przyspiesza, zaczyna się zabawa...

Zwłaszcza zimą, gdy dni są krótkie, wielu wioślarzy, startuje dopiero od Łążka (5,5 km do ujścia), który 
rozbudował się w połowie drogi między Osiem a Śliwicami na rozległej polanie pośród borowiackich kniei, 
po obu stronach rzeki. Za tutejszym mostem Prusina nabiera charakteru górskiego potoku, płynie głębokim 
wąwozem, przebija się ku dolinie Wdy.

Poniżej mostka w Szarłacie (4 km) szybkość nurtu jeszcze się wzmaga. Ale nie jest to ten fragment rzeki, 
który miłośnicy mocnych wrażeń znają sprzed połowy lipca 2012 roku, gdy przeszła tędy szeroką ławą trąba 
powietrzna. Zwałek było wtedy co niemiara, zaś po przejściu nawałnicy las leżał w poprzek rzeki pokotem. 
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Gdy leśnicy uporali się z wiatrołomami, Prusina stała się na tym nieco ponad kilometrowym fragmencie 
łatwa do spłynięcia. Przeszkody praktycznie znikły.

Mostek przy znajdującej się na prawym brzegu leśniczówce Wygoda (2,5 km) wyznacza jeszcze szybszy nurt 
- spadek rzeki szacowany jest na 3,5 promila. Prusina wije się w coraz węższym i głębszym i tu już porośnię-
tym gęstym lasem (nie dotkniętym nawałnicą) wąwozie, przelewając się przez zwalone drzewa i zalegające 
w korycie polodowcowe głazy. Komu kajakarskich umiejętności brakuje, ten bać się powinien.

Około 1000 m przed ujściem Prusina spowalnia, rozszerza się, emocje opadają. Brzegi głębokiej dotąd doliny 
obniżają się, dochodzi coraz więcej światła. Jeszcze tylko kilka zakrętów i pojawia się betonowy most w Tleniu, 
za którym otwiera się znacznie szersza woda – utworzony na Wdzie Zalew Żurski.

Wygodnie wyjście na brzeg znajduje się na przeciwległym brzegu pod pensjonatem „Przystanek Tleń” (także 
restauracją i lokalnym browarem), który jest kontynuatorem tradycji obiektu pn. „Samotnia nad Wdą”. Stąd 
do ujścia Wdy do Wisły są 42 km.

Fot. Prusina poniżej osady Zazdrość.

Ciekawostki krajoznawcze:

Osieczna to pierwsza większa miejscowość na szlaku Prusiny, leżąca na pograniczu borowiacko-kociewskim. 
Wzmiankowana po raz pierwszy w annałach pod datą 1664. Rozwijała się jako osada smolarska. Zasłynęła 
ze strajku szkolnego w 1906 r. za władzy niemieckiej. Uczniowie i ich rodzice domagali się wprowadzenia 
do szkół języka polskiego. W wsi wznosi się kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1928 r.

Byłyczek to pierwsza osada na szlaku Prusiny w Kujawsko-Pomorskiem. Słownik Królestwa Polskiego wspo-
minał pod datą 1889 o dwóch szybach, w których ponoć poszukiwano… srebra. Inna wzmianka w słowniku 
traktuje o kręgach kamiennych kultury wielbarskiej (podobnych do tych z Leśna i m. Odry). Tutejsi mieszkańcy 
trudnili się m.in. smolarstwem. Wąskie uliczki tworzą zwartą zabudowę, która - jak wspominali najstarsi 
mieszkańcy – miała chronić przed watahami wilków.
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We wsi Łoboda znajduje się XIX-wieczny młyn, przebudowany na małą elektrownię wodną.

Miejscowość Łąski Piec zapożyczył nazwę od pieca smolnego, który wybudowano w poł. XVII w. w pobliżu 
wsi. W okolicy wydobywano także torf.

Śliwiczki powstały w poł. XIV w. W 1594 r. Zygmunt III Waza wydał przywilej użytkowania młyna, z którego 
korzystała rodzina Glazów, której miejscowość zawdzięcza pierwsza fazę rozwoju.

Laski powstały na pustkowiu w I poł. XVIII w. Na kartach najnowszej historii okolice te (mowa także o rejo-
nie miejscowości Zazdrość, Brzeźno i Stara Rzeka) zasłynęły z największej bitwy partyzanckiej na Pomorzu 
w okresie okupacji, do której doszło 27 października 1944 r.

We wsi Zazdrość zachowało się kilka drewnianych, typowo borowiackich domów. Jeden z nich, podcieniowy 
i kryty strzechą, pochodzi z XVIII w.

Historia wsi Łążek sięga XIII w., gdy pojawili się tu pierwsi osadnicy, karczując lasy i wznosząc z tak pozyska-
nego materiału swe sadyby. Niektóre domy do dziś są drewniane, pamiętają XIX stulecie. Murowana kapliczka 
to także XIX-wieczna konstrukcja, zaś budynek szkoły podstawowej wzniesiono na przełomie XIX i XX w.

Fot. Do Wdy jest ok. 8,5 km i właśnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwa zabawa na rzece
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5.2. RYSZKA

Najważniejsze informacje + trasa

Ta niewielka rzeka o długości 20 kilometrów płynie w całości przez Bory Tucholskie i uchodzi do jeziora 
Wierzychy, które ma bezpośrednie połączenie z Zalewem Żurskim, a zatem ze szlakiem rzeki Wdy. Ryszka 
dedykowana jest wyłącznie kajakarzom zwałkowym.

Jej średni spadek wynosi niemałe 2,97 proc., a przy tym, przedzierając się przez przepiękne knieje Borów 
Tucholskich, forsuje się bobrowe tamy, przedziera przez kamieniste rafy, przenosi kajak przez sztuczne progi.

Początku Ryszki należy szukać na południe od wsi Zielonka w gm. Cekcyn. Pierwsze kilometry to maleńki 
ciek sączący się przez lasy do jeziora Suchom. Nad jego północno-zachodnim brzegiem rozbudowała się 
niewielka wieś Suchom. Od tego miejsca przy bardzo wysokim stanie wody można zaryzykować kilkukilo-
metrową przeprawę pośród leśnej gęstwiny do osady Ryszka. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że uciążliwość 
tego odcinka jest duża.

W Ryszce znajduje się próg wodny, piętrzący rzekę i tworzący długi, wygięty w łuk staw. Z tego miejsca za-
czyna się większość spływów zwałkowych na tej rzece. Bo też odcinek jest wyjątkowo piękny, poprzegradzany 
zwalonymi drzewami oraz tamami wykonanymi przez bobry.

Z Ryszki do Zgorzałego Mostu mamy dokładnie 4,3 km, a pokonanie tego dystansu zajmuje wprawionej 
i małej grupie ok. 2,5-3 godziny.

Przed Zgorzałym Mostem rzeka wpływa na rozległą polanę, na której leży wieś Jakubowo. Staw młyński 
prowadzi prosto do osady młyńskiej Zgorzały Most. Tu także konieczna jest przenoska.

Do ujścia strugi do jeziora pozostało ok. 700 m. Woda płynie naturalnym korytem. Brzegi są zadrzewione, 
miejscami gęsto i mogą pojawić się także tu zwałki.

Spływy kończą się najczęściej w centrum Tlenia, do którego dopływa się jeziorem Wierzchy i Zalewem Żur-
skim (ok. 4 km). Dopłynąć można również do położonej na cyplu zalewu Stanicy Wodnej PTTK Tleń, a to 
krótsza opcja – 2 km.

Kajaki górskie można wypożyczyć i poprosić o podwózkę firmę Choroś Kajaki w Tleniu.

Ciekawostki krajoznawcze

Ryszka płynie w całości doliną wcinająca się w równinę sandrową Borów Tucholskich. Dla ochrony jej uni-
katowych walorów w 1997 r. utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Rzeki Ryszki”. Struga 
płynie też częściowo przez Wdecki park Krajobrazowy.

Zgorzały Most to osada młyńska na skraju wsi Jakubowo, gm. Osie. Powstała przed 1772 r. Na Ryszce znajduje 
się młyn wodny i tartak z przełomu XIX i XX w. W tartaku zachowało się wiele starych maszyn i urządzeń.
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Fot. Przygotowanie do spływu Ryszką w osadzie młyńskiej Ryszka

Fot. Rozlewisko i osada młyńska Zgorzały Most
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5.3. SOBIŃSKA STRUGA (SOBINA)

Najważniejsze informacje + trasa:

Struga rodzi się w niewielkim śródleśnym jeziorze na zachód od wsi Dębia Góra. Niemal w całości płynie 
głęboką doliną przez Wdecki Park Krajobrazowy i uchodzi do Wdy poniżej zapory w Żurze. Małe grupki 
kajakarzy mogą spływać od wsi Jaszcz.

Struga ma 33 km długości, zaś średni przepływ zaledwie 0,5 metra sześciennego na sekundę. To oznacza, że 
zejście na wodę trzeba planować wyłącznie po dużych opadach lub w trakcie wiosennych roztopów. I zabrać 
wyłącznie kajaki górskie.

Autorzy publikacji polecają jedynie ujściowy odcinek Sobińskiej Strugi poniżej przepustu rurowego pod lo-
kalną drogą na południe na południowych rogatkach wsi Jaszcz. Tu do głównego nurtu dochodzi bezimienny 
ciek płynący z okolic Czerska Świeckiego, więc jest szansa na odrobinę wody więcej. Do ujścia jest ok. 4,5 
km, ale nie róbmy sobie nadziei, że to będzie sielanka – właśnie ten odcinek wręcz zawalony jest drzewami. 
Średnią prędkość płynięcia trzeba ocenić na nieco powyżej 1 km na godz. Trudno się dziwić, bowiem struga 
płynie wzdłuż północnej krawędzi dużego kompleksu leśnego i w wielu miejscach drzewa leżą pokotem.

Spływ można zakończyć przy drodze Laskowice – Grabowa Buchta – Osie, w pobliży stawów hodowlanych 
pstrąga (na północ od strugi) lub kontynuować ok. 150 metrów do Wdy. Na rzece skręcamy w prawo i po 
przewiosłowaniu pod prąd 100 metrów lądujemy pod mostem (droga Drzycim-Żur). Teraz można wyciągnąć 
kajaki na górę i załadować na samochody.

Fot. Start spływu we wsi Jaszcz

Ochrona przyrody i krajoznawstwo

Sobińska Struga płynie niemal od samego początku w głębokiej dolinie przez Wdecki Park Krajobrazowy. 
Oprócz odcinka źródliskowego w województwie pomorskim, prawie cała rzeka (a to gminy Osie, Jeżewo 
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i Warlubie w Kujawsko-Pomorskiem) objęta jest ochroną w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Dolina Rzeki Sobińska Struga”. W gminie Osie struga przepływa przez rezerwat przyrody Miedzno, na terenie 
którego chroni się zbiorowiska turzyc wysokich i łozowisk. To także siedliska ptactwa wodno- błotnego. Ser-
cem rezerwatu jest małe przepływowe jezioro Miedzno, stąd nazwa obszaru chronionego. Rzeka płynie głęboką 
doliną pośród łąk, do których bliżej lub dalej dochodzą ściany lasów (Borów Tucholskich). Wspomniane łąki 
porastają m.in. murawy o charakterze kserotermicznym (ciepłolubnym).

Jaszcz jest wsią kociewską w gminie Osie w pobliżu linii kolejowej Laskowice Pomorskie- Osie-Tleń-Śliwi-
ce-Czersk. Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z XVII w. gdy należała do Adama Pląskowskiego. Zachował się 
tutaj murowany dwór z 1934 r., park krajobrazowy z 1. poł. XIX w. z pomnikowymi drzewami raz folwark 
(owczarnia, stajnia, spichlerz, gorzelnia i kuźnia). Jest także budynek szkolny z 1812 r.

W miejscowości Żur (gmina Osie) znajduje się zapora wodna spiętrzająca o 15 m wody Wdy i elektrownia 
o mocy 8 MW, którą uruchomił uroczyście 15 lutego 1930 r. prezydent RP Ignacy Mościcki. Pierwotnym za-
daniem tego obiektu było zaopatrywanie w prąd portu morskiego w Gdyni oraz samego miasta. Przed czołem 
zapory utworzył się zbiornik wodny o pow. ok. 400 ha. Elektrownię należącą do grupy „Enea Wytwarzanie” 
można zwiedzać po uzgodnieniu z jej kierownictwem.

Fot. Na odcinku od Jaszcza do ujścia do Wdy płynie wartko na skraju lasu. Po drodze wiele zwałek
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VI. DOPŁYWY WARTY

Warta jest trzecią najdłuższa rzeką Polski i drugą, licząc tylko odcinki, znajdujące się w graniach kraju. Choć 
żaden, nawet najmniejszy jej fragment, nie znajduje się w graniach województwa kujawsko-pomorskiego, 
znajdziemy tutaj jej dopływy. Poza wspomnianą już Notecią, jest też coś dla kajakarzy zwałkowych! 
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6.1. WEŁNA

Najważniejsze  informacje + trasa

Wełna jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych na terenie Wielkopolski. I choć 
na długich odcinkach jest to szlak typowo nizinny, a ponadto jego zdecydowanie największa część znajduje 
się w graniach województwa wielkopolskiego (na Kujawy i Pomorze wkraczamy tylko na chwilę), uznajemy, 
że warto uwzględnić go w niniejszej publikacji. Wszystko ze względu na jej dolny, niemalże górski odcinek.

Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miejscowości Osiniec (powiat gnieźnieński, gmina Gniezno). Jej pierw-
szy etap jest typowo nizinny, w związku z czym polecić można go nawet zupełnym nowicjuszom. Płyniemy 
wówczas przez ciąg malowniczych jezior, znajdujących się w obrębie krainy Pojezierza Gnieźnieńskiego. 
Kolejno mijamy więc jeziora: Wierzbiczańskie (tutaj konieczna jest przenoska na kolejny w ciągu zbiornik), 
Jankowskie, Strzyżewskie, Piotrowskie, Ławiczno, Biskupiec (tutaj Wełna staje się rzeką graniczną dla wo-
jewództw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), Zioło, Rogowskie Małe i Rogowskie. Jedyną isotna 
przeszkodą na tym etapie mogą okazać się wypłycenia oraz niewielkie zwałki, na odcinkach łącznikowych 
między jeziorami. Całość daje ok. 27 kilometrów wiosłowania.

Dalej szlak przybiera już bardziej „rzeczny” charakter, mijając po drodze takie miejscowości jak: Janowiec Wiel-
kopolski (76 km do ujścia; kilka kilometrów za miastem Wełna opuszcza województwo kujawsko-pomorskie), 
Mieścisko (64 km) czy Wągrowiec (50 km). Jest też już odrobinę trudniej niż wcześniej. Coraz więcej tutaj 
bystrzyn, zwałek i wypłyceń. Mimo to, w dalszym ciągu koryto jest dość szerokie, a stopień bezpieczeństwa 
i komfort podróży wysoki. Wszystko z uwagi na fakt, iż tereny te poddawano przez lata zabiegom  meliora-
cyjnym, rzekę zaś prostowano, a jej bieg spowalniano. Ostrożność należy zachować przy progu wodnym we 
wsi Ruda Koźlanka (62 km), gdzie przy dawnym młynie znajduje się niewielki próg. Spokojnie jednak można 
myśleć o jego pokonaniu, nawet przy wykorzystaniu dwuosobowego kajaka.

Charakterystycznym, należałoby nawet  powiedzieć że niezwykłym, miejscem na szlaku jest skrzyżowanie 
wód, obserwowane we wschodniej części Wągrowca. Tutaj krzyżują się, i co istotne nie mieszają, wody rzek: 
Wełny i Nielby! Co ciekawe, jest to jedno z dwóch znanych zjawisk tego typu na całym świecie.

Wełna zdecydowanie zmienia swój charakter za miejscowością Rogóźno (33 km). Od tego momentu bez 
wątpienia możemy mówić o rzece posiadającej charakter górski! Co więcej, jej koryto dalej jest dość szerokie, 
co tylko dostarcza dodatkowych wrażeń, związanych z szybkim nurtem. Pojawiają się także liczne meandry, 
zwałki czy bobrze tamy. Bardziej istotne przeszkody na tym etapie to np. pozostałość po jazie powodziowym 
w Nowym Młynie (27,5 km). Ten pokonać należy poprzez prawidłowe „wycelowanie” w niewielkie „wrota”, 
pozostałe miedzy filarami dawnej konstrukcji.

Po pokonaniu dwóch kolejnych kilometrów kajakarze docierają na teren dwóch ciekawych rezerwatów przy-
rody, tj.: Promenda i Wełna. Tutaj, z oczywistych względów, przeszkód jest zazwyczaj nieco więcej. Krajobraz, 
dotąd i  tak piękny, zmienia się na prawdziwie bajeczny.

Najtrudniejszym, i zarazem najbardziej interesującym dla kajakarzy zwałkowych, odcinkiem jest ten, wio-
dący z osady Jaracz do ujścia. Całość daje niecałe 16 kilometrów wrażeń porównywalnych do tych, znanych 
z kajakarstwa górskiego.  Poza drzewami, w nurcie dostrzec można także sporo polodowcowych głazów. Nad 
głowami od czasu do czasu wznoszą się ponadto wysokie  skarpy. Większość przeszkód pokonać można na 
szczęście „z marszu”, jednakże gdzieniegdzie konieczna jest przenoska. Tak jest choćby przy niewielkich 
elektrowniach wodnych w miejscowościach: Kowanówko i Oborniki.

\U1
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Dogodnym miejscem do zakończenia spływu jest przystań Kowale (w graniach Oborników), zlokalizowana 
na lewym brzegu Warty, na wprost od ujścia Wełny.

Fot. Wełna potrafi czasem pokazać „pazury”

Ciekawostki krajoznawcze:

Gniezna, znajdującego się w pobliżu źródeł Wełny, nikomu przedstawiać nie trzeba. Jednakże, dla formalności 
napiszemy, że mówimy o pierwszej formalnej stolicy Polski oraz miejscu, z którego władza Piastów rozrosła się 
w późniejszym okresie na zdecydowanie większe terytorium. Dzisiaj o dawnej świetności ośrodka świadczy 
przede wszystkim gotycka Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, 
wraz z zespołem sakralnym zlokalizowanym w obrębie historycznego Wzgórza Lecha. Jest to symboliczne  
miejsce pochówku św. Wojciecha oraz niemy świadek pięciu koronacji królewskich. Poza tym, w katedrze 
znajduje się jeden z najważniejszych polskich zabytków sztuki romańskiej, czyli Drzwi Gnieźnieńskie. Ponadto, 
w Gnieźnie chętnie zwiedzane  są: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego (gotycki 
z XIII w., przebudowany w XVIII w.) oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Na zachodnim brzegu jeziora Tonowskiego, w miejscowości Skórki (powiat żniński, gmina Rogowo) znajduje 
się drewniany, jednonawowy kościół pw. św. Katarzyny. Konstrukcja powstała w połowie XIX w., natomiast 
znajdujący się w niej ołtarz reprezentuje styl późnobarokowy (XVIII w.).

Zwiedzając Janowiec Wielkopolski należy zwrócić uwagę na takie zabytki jak: późnoklasycystyczny kościół 
pw. św. Mikołaja z 1840 r., kaplicę cmentarną pw. św. Barbary o konstrukcji szachulcowej (1853 r.), pałac 
w stylu eklektycznym z II połowy XIX w., ratusz z przełomu XIX i XX w. oraz XIX-w. żydowski cmentarz.

W Wągrowcu uwagę turystów przyciągają przede wszystkim: późnogotycki kościół farny pw. św. Jakuba 
Apostoła z XVI w. oraz pocysterski klasztor z XVIII w. wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. W miejscowości znajduje się ponadto intrygująca konstrukcja grobowca Franciszka Łakińskiego, 
nazywana także (ze względu na swój kształt) piramidą Łakińskiego.
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Niezwykle ciekawie prezentuje się Rogóźno. W miasteczku zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, 
gotycki kościół św. Wita (we wnętrzu m.in. mosiężna chrzcielnica z początku XV w.) czy poewangelicka 
świątynia z 1807 r. z drewnianą, XVIII w. dzwonnicą. Ponadto, w miejscowości działa Muzeum Regionalne 
im. Wojciechy Dutkiewicz (budynek dawnego ratusza), w zbiorach którego znajduje się m.in. obosieczny 
miecz z XII w.

W Obornikach uwagę zwiedzających przykuwają przede wszystkim trzy świątynie. Są to: gotycki kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z przełomu XV i XVI w., szachulcowy kościół św. Krzyża z II 
połowy XVIII w. oraz poewangelicki kościół pw. św. Józefa, wybudowany na początku XX w. W graniach 
miasta znajduje się także cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej.

Fot. 2. Zwalone drzewo w okolicach miejscowości Strzyżewo Kościelne
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