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Ukleja,
czyli o uci¹¿liwoœci cieków wodnych
Joanna Bratko (£aciata), Marek Lityñski (Dino)

a pewno odpada wersja rekreacyjnego p³yniêcia z buŸk¹ wystawion¹ rozkosznie do s³onka, kiedy to nurt sam
nas prowadzi do celu, a my beztrosko podziwiamy krajobrazy, mechanicznie machaj¹c wiose³kiem. Taaak... Tyle wiemy. A co dalej? Co zgotuje nam rzeka obdarzona
zrozumia³ym pozornie, a jednak tajemniczym,
wieloznacznym okreœleniem „uci¹¿liwa”? Czy
bêdziemy zmêczeni ju¿ po pierwszym etapie,
czy dopiero po pi¹tym? Czy bêdziemy zmêczeni troszkê, bardzo czy ogromnie? A mo¿e bêdziemy siê czuæ jak robotnik po pracowitej
dniówce na budowie? Bêdziemy czuæ ka¿dy miêsieñ, œciêgno, kosteczkê, ba, ka¿d¹ komórkê
zmordowanego cia³a? A mo¿e silni i wytrwali,
zwarci i gotowi, w bojach zaprawieni nawet nie
zauwa¿ymy tej uci¹¿liwoœci? Czy „uci¹¿liwa”
znaczy zaroœniêta, zakrzaczona, zarzucona pniami, zatarasowana koronami drzew? A mo¿e kamienista lub pozbawiona wody?
Na ró¿nych rzekach z tego zestawu najczêœciej mo¿na wybieraæ. Nie w przypadku Uklei.
Na Uklei mamy pe³en komplet wy¿ej wymie-
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Pochmurnym rankiem, gdy
z trudem wype³z³am z namiotu, heroicznym wysi³kiem roz³o¿y³am sto³eczek wêdkarski
i spojrzawszy na wodê (obdarzon¹ w tej¿e chwili przeze
mnie mnóstwem negatywnych
uczuæ) zada³am sobie retoryczne pytanie: co to znaczy,
¿e rzeka jest uci¹¿liwa?
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SP£YW W PIGU£CE
Trasa: Ukleja (lewy dop³yw Rygi) od jez. Woœwin
do Jez. Lisowskiego.
D³ugoœæ trasy: 40 km.
Trudnoœæ: ZW C, szlak dla doœwiadczonych kajakarzy.
Uci¹¿liwoœæ: szlak bardzo uci¹¿liwy! Liczba przenosek uzale¿niona jest od poziomu wody (najlepiej p³yn¹æ na wiosnê). Od Rogowa p³yn¹æ przy
podniesionej zastawce na jazie elektrowni wodnej. Przedzieranie siê przez ró¿nego rodzaju roœlinnoœæ nadrzeczn¹ oraz okresowe zatory równie¿
znacz¹co spowalnia szybkoœæ sp³ywu. Musimy liczyæ ponad 200% dodatkowego czasu na pokonanie przeszkód (U6).
Malowniczoœæ: * do **
Zalecana mapa: mapa topograficzna Polski (wydanie turystyczne) w skali 1:100 000, arkusz Stargard Szczeciñski (N-33-91/92).
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Widaæ, ¿e p³ytko? Widaæ!

nionych „urozmaiceñ”. Jeœli do jakoœci tych¿e
dodamy ich liczbê, to powieje groz¹...
Mo¿na tu przytoczyæ nieco cyferek. Z pocz¹tku, zajêci walk¹ o przetrwanie i posuwaniem siê do przodu, nie mieliœmy g³owy do liczenia. Jedyne cyfry, z którymi nale¿a³o mieæ
sta³y kontakt, oznacza³y porê dnia. Czasem,
choæ by³o to do³uj¹ce, zaznajamialiœmy siê z cyframi oznaczaj¹cymi kilometra¿. Relacja tych
dwóch wartoœci nie s³u¿y³a bynajmniej pokrzepieniu serc...
Nieprecyzyjnoœæ s³owa „uci¹¿liwoœæ” oraz buzuj¹ca w nas niezachwiana wiara we w³asne si³y i umiejêtnoœci, ka¿¹ nam z pewn¹ nonszalancj¹ podejœæ do tematu. Zas³yszane opowieœci
o kajakarzach, którzy w zesz³ym roku zostawili
nad jeziorem samochód i na tydzieñ (!) zniknêli na rzeczce Uklei, wywo³uj¹ nasz uœmiech i komentarz: „eee, to chyba wziêli ze sob¹ kocyki,
le¿aczki i beczkê piwa!”. „Nie œmiej siê dziadku
z cudzego przypadku” – mówi porzekad³o.
„Dziadek siê œmia³ i to samo mia³!”, a o kocyku, le¿aczku i beczce piwa œniliœmy po nocach.
Tudzie¿ o zafundowaniu sobie po tym sp³ywie
d³uuugiego pobytu w sanatorium. Œniliœmy
o Wielkich Rzekach, gdzie „nic siê nie dzieje”,
gdzie wody pod dostatkiem, a przeszkoda jest
mitem i legend¹.
Pocz¹tek jest – teoretycznie – mi³y i prosty: jezioro Woœwin. Nas ono jednak postanowi³o prze-

strzec lub zniechêciæ: „gdzie siê pchacie, masochiœci!? Wiecie¿li, co czynicie?”. I rozbuja³o siê
porz¹dnie, chc¹c nas pewnie odstraszyæ grzywiastymi falami od dalszej podró¿y. Trochê nas
to spowolni³o, ale chêæ zmierzenia siê z nieznanym dodawa³a nam skrzyde³ lepiej ni¿ Red Bull.
A nieznane czeka³o ju¿ za trzecim cypelkiem,
spragnione towarzystwa, bo kajakarze na Uklei
nie s¹ zjawiskiem masowym.
Kajaczki (dwie jedynki) mieliœmy zapakowane sprzêtem biwakowym. Zestaw sprawdzony
na innych wyjazdach, wszystko, co potrzebne
na kilka dni w terenie. Wydawa³o nam siê, ¿e
mamy komplet. Niestety, NIKT nam nie powiedzia³, ¿e na pierwszy odcinek trzeba wzi¹æ kask
i gogle, bo rzeka zaroœniêta z jednej strony trzcin¹, z drugiej olchami nie pozwala p³yn¹æ „z g³ow¹ w chmurach”. Zapewnia nam za to nieustaj¹cy kontakt tej czêœci cia³a z ga³êziami,
ga³¹zkami, listeczkami oraz ich mieszkañcami...
Ten sam obrzydliwy NIKT nie powiedzia³ te¿
nam, ¿e trzeba wzi¹æ sekator, pi³ê i maczetê –
przydatne na kolejnych etapach, raczej ju¿ do
koñca. Je¿eli grz¹skie i zaroœniête brzegi nie pozwalaj¹ wysi¹œæ, a ca³e koryto rzeki wype³nia
korona ogromnego drzewa, to przedzieranie siê
przez nie go³ymi ³apkami jest swoist¹ lekcj¹ cierpliwoœci, æwiczeniem zrêcznoœci manualnej
i umiejêtnoœci zaciskania ust, bo siê na nie cisn¹ ró¿ne s³owa omijane przez s³owniki...

Pewnego dnia, gdy by³o ju¿ l¿ej i wst¹pi³a w nas nadzieja
na lepsze jutro, zaczêliœmy liczyæ przeszkody.
Rezultat: 52 przeszkody na odcinku 4,5 km! Komentowaæ?
Powtórzê raz jeszcze: by³ to l¿ejszy odcinek!
WIOS£O
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Wziêliœmy za to – o przezornoœci! – porz¹dne
linki, przydatne do ci¹gniêcia za sob¹ kajaka na
kilkukilometrowym odcinku pozbawionym wody. Tego akurat mo¿na unikn¹æ wybieraj¹c wczeœniejszy termin sp³ywu, a nie œrodek sierpnia, natomiast tysi¹c przeszkód na tej rzeczce jest
zawsze gwarantowany!
No a teraz nieco faktów. Ukleja jest lewym
dop³ywem Regi o d³ugoœci 44,4 km i powierzchni dorzecza 450 km². Wyp³ywa na pó³noc od Iñska z jeziora D³usko na wysokoœci
113,8 m n.p.m. P³ynie w kierunku pó³nocnym
przez Pojezierze Iñskie, Wysoczyznê £obesk¹
i Równinê Nowogardzk¹, uchodz¹c do Regi
w sztucznym zbiorniku wodnym Jeziora Lisowskiego na wysokoœci 29,7 m n.p.m. Do jeziora
Woœwin ma charakter górskiego strumienia
o znacznym spadku koryta, przekraczaj¹cym
5‰. Poni¿ej tego wielkiego zbiornika czystej
wody Ukleja p³ynie przez kolejne dwa mniejsze
jeziora jako niezwykle urozmaicona rzeka nizinna o œrednim spadku 1,4‰. Tu¿ przed ujœciem przyjmuje z lewej strony swój najwiêkszy
dop³yw – rzekê S¹póln¹.
Ukleja tworzy malowniczy, lecz niezwykle
uci¹¿liwy szlak kajakowy o d³ugoœci 40 km. Roz-
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Jedna z przeszkód w zbli¿eniu

poczyna siê on w Cieszynie nad jeziorem Woœwin i biegnie terenami ³¹kowymi i leœnymi do
wsi Tacza³y nad Jeziorem Lisowskim. Uci¹¿liwoœæ
szlaku powoduj¹ permanentnie przegradzaj¹ce
stosunkowo w¹skie i krête koryto rzeki pnie i ga-

³êzie drzew, g³azy i kamieniste przemia³y na dnie
w jednych, a gêste trzciny i obfita roœlinnoœæ podwodna w innych miejscach. Sp³ywania nie u³atwia te¿ zbyt niski poziom wody. Powtarza siê
on regularnie w ci¹gu ostatnich lat, a t³umaczony jest brakiem wiêkszych dop³ywów (z wyj¹tkiem S¹pólnej przy ujœciu). Dorzecze Uklei sk³ada siê z licznych, krótkich cieków w znacznym
stopniu zmeliorowanych, które zupe³nie nie zasilaj¹ koryta g³ównego przy d³u¿szych okresach
bez opadów. Alimentacja jeziorna w okresie „suchych” lat jest równie¿ mniejsza. Jakby tego by³o ma³o, po 1990 r. powsta³y na rzece 4 elektrownie wodne i – kosztem kajakarzy – konkuruj¹
ze sob¹ o „paliwo”. Sytuacja ta dotyczy zw³aszcza Rogowa, gdzie woda umo¿liwiaj¹ca p³yniêcie kajakiem w skrajnych okresach jest wypuszczana tylko przez dwie godziny na dobê
i przegapienie tej chwilowej „fali” uniemo¿liwia
kontynuowanie sp³ywu.
Na szczêœcie Uklejê przekraczaj¹ liczne drogi, a na ich styku z rzek¹ dawno temu powsta³o osadnictwo, nie ma wiêc k³opotów ani
z aprowizacj¹, ani z komunikacj¹ „ratunkow¹” (czêœæ p³yn¹cych wycofuje siê przed dotarciem do po³owy trasy). Gêsta sieæ dróg
umo¿liwia wyprawienie siê na tê rzekê pustymi kajakami, gdy¿ znane mi „pora¿ki” dotyczy³y u¿ycia ciê¿kich kajaków za³adowanych
sprzêtem biwakowym. Na wyprawie Uklej¹ nie
mo¿e zabrakn¹æ ¿ywicy i innych akcesoriów
do naprawy kajaków. Siekiera, sekator ogrodniczy, a nawet maczeta do œcinania trzcin nie
s¹ wcale przesadzonymi „narzêdziami pracy”
na tej rzece. Ka¿dy kajak powinien byæ wyposa¿ony w kilkumetrow¹, mocn¹ cumkê, a i jedna swobodna lina d³ugoœci rzutki (20 m) mo¿e siê w zespole przydaæ. Z powodu
wielokrotnego wchodzenia do ch³odnej wody (pomijaj¹c odcinki jeziorne Ukleja zasadniczo p³ynie ca³y czas w tunelu z drzew) spodenki i koszulka neoprenowa s¹ bardzo po¿¹dane
oraz ³atwe do wyprania. Oczywiœcie ubiór taki nie stanowi dla nikogo przymusu, ale fragmenty mulistego dna i brzegów, gnij¹ce liœcie
i kawa³ki drzew, liczne pajêczyny itp. pozostawi¹ na naszej odzie¿y – np. bawe³nianej –
tyle œladów, ¿e raczej trudno bêdzie j¹ dopraæ.

nr 1/2004

Nie wspomnê ju¿ o mocnych wios³ach, bo te
drewniane z wypo¿yczalni mog¹ przetrwaæ
w naszych rêkach dzieñ lub dwa.
Niech Czytelnik nie odnosi jednak wra¿enia, ¿e
tylko narzekamy, a szlak jest wredny i nie do
przebycia. Na Uklei spotkamy siê bowiem oko
w oko z przyrod¹, czyst¹ wod¹, piêknymi, prawie bezludnymi jeziorami, leœn¹ i wodn¹ zwierzyn¹ (prawie wp³ynêliœmy wieczorem na stadko dzików, pij¹cych wodê na œrodku rzeki).
Zmieniaj¹ce siê krajobrazy, szybki pr¹d wody
spadaj¹cej bystrzami po kamieniach i pniach
drzew, walka z trudnoœciami – zadowol¹ wszystkich, którzy lubi¹ przygody oraz uprawianie kajakowego survivalu. A po przebyciu ca³ego szlaku z dum¹ bêdziemy mogli powiedzieæ kolegom
przy ognisku – przep³ynêliœmy Uklejê!
Przeciêtny spadek doliny rzeki na ca³ej trasie
od Cieszyna do ujœcia do Regi wynosi 1,22‰.
Rozk³ada siê on nierównomiernie na poszczególnych odcinkach sp³ywu i jest obni¿ony w niektórych miejscach przez jeziora i zapory elektrowni wodnych. Podajemy w kolejnoœci:
odcinek, odleg³oœæ w km, spadek:
1. jez. Woœwin – jez. Mielno
34,8 – 33,9 km ............... 1,33‰
2. jez. Mielno – jez. Okrzeja
31,6 – 23,0 km ............... 1,10‰
3. jez. Okrzeja – Troszczyno
22,3 – 12,0 km ............... 1,55‰
4. Troszczyno – ujœcie do Regi
12,0 – 0,0 km ................. 1,60‰

Charakterystyczne odcinki
Ca³oœæ szlaku mo¿emy podzieliæ na pewne
charakterystyczne odcinki, powi¹zane ze zró¿nicowaniem przeszkód terenowych oraz odczuciami autorów:
1. Cieszyno – Mielno (8,7 km): przyjemne jeziora, po³¹czenie p³ytkie.
2. Mielno – Zwierzynek (2,6 km): g³êboka woda, gêste trzciny.
3. Zwierzynek – Mieszewo (1,9 km): p³ycizny,
dno muliste, drzewa, kamienie, ciê¿ka orka.

4. Mieszewo – jez. Okrzeja (3,8
km): nareszcie wiêcej wody,
kamienne przemia³y, „wycinanki i wyrywanki” w ga³êziach drzew.
5. Jez. Okrzeja (0,7 km): prawdziwa radoœæ.
6. Jez. Okrzeja – Rogowo (2,2
km): szerokie koryto, pnie du¿ych drzew.
7. Rogowo – most przy dêbach
(3,6 km): najpierw pnie ma³ych drzew, potem ulga
w g³êbokim korytarzu pod
baldachimem koron przybrze¿nych olch.
8. Most – Troszczyno (4,5 km):
malownicze pokonywanie
przeszkód (mielizny, drzewa,
kamienie.
9. Troszczyno – Mi³ogoszcz (5,6
km): pnie, zatory drzewne, kamienie itp. w liczbie ponad 50.
10. Mi³ogoszcz – Tacza³y (4,7 km):
jeszcze 34 szarpaniny i... dziwna ulga.
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Sp³yw Uklej¹? Czy raczej nale¿y u¿yæ nowego s³owa „œci¹g”?

Szczegó³owy opis szlaku
(L – lewy brzeg, P – prawy brzeg)
40,0 (1,0) P Cieszyno, po³o¿one na pó³nocno-wschodnim brzegu jez. Woœwin.
Cieszyno jest wsi¹ letniskow¹, posiadaj¹c¹ 220
sta³ych mieszkañców, po³o¿on¹ przy linii kolejowej Szczecin – Gdañsk oraz nieopodal drogi
nr 20, ³¹cz¹cej Stargard Szczeciñski z Gdañskiem. Od 1296 r. przebiega³a têdy granica
pomiêdzy Brandenburgi¹ a Ksiêstwem Pomorskim. Teschenbusch sta³ siê w XIV w. w³asnoœci¹ rodziny Wedlów i jako folwark przetrwa³
do II wojny œwiatowej. Na jego terenie Niemcy
zorganizowali obóz jeniecki i obóz pracy przymusowej.
W œrodku wsi znajduje siê koœció³ o konstrukcji
ryglowej, zbudowany w 1740 r. Dwór z XIX w.
otoczony jest du¿ym parkiem o powierzchni

14 ha, w którym rosn¹ pomnikowe drzewa:
dêby, œwierki i buki.
Jez. Woœwin (wys. 78,5 m n.p.m., pow. 810
ha, d³. 9,5 km, szer. do 2 km, maks. g³. 28,1
m) wspomniane po raz pierwszy ju¿ w 1284 r.
jako Woswin. To rynnowe jezioro le¿y na pograniczu moreny dennej i czo³owej, posiada
26 km linii brzegowej – od zachodu wysokiej,
od wschodu ³agodnej i czêœciowo zabagnionej
z obfitym zadrzewieniem przybrze¿nym; jest
siedliskiem ptaków wodnych i b³otnych. Na
po³udniowo- wschodnim skraju jeziora le¿y
grodzisko z X-XII w., jego wa³y wysokoœci 3-4
m maj¹ kszta³t pierœcienia o œrednicy 50-60 m.
Nad koñcem pó³nocno-zachodniej zatoki jeziora, przy drodze do Dobrej, znajduje siê
wzgórze wysokoœci 122,1 m n.p.m., na którym wzniesiono przekaŸnikow¹ wie¿ê telewizyjn¹ o wysokoœci 90 m, widoczn¹ z du¿ej odleg³oœci.
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Rogowo – elektrownia wodna. Od tej pani zale¿y wszystko: puœci wodê – pop³yniemy,
nie puœci – zostaniemy!

Nad jeziorem znajduj¹ siê dwa oœrodki wypoczynkowe (w Cieszynie i Trzebawiu), ka¿dy
dysponuj¹cy domkami kempingowymi, wypo¿yczalni¹ sprzêtu p³ywaj¹cego, polem namiotowym, pomostem i pla¿¹. £atwiej dostêpny
komunikacyjnie i bardziej luksusowy jest oœrodek w Cieszynie (gdzie na zamykanym noc¹
parkingu mo¿emy pozostawiæ samochody),
natomiast ten w Trzebawiu le¿y bezpoœrednio
nad wod¹ w p³ytkiej, piaszczystej zatoce i ma
du¿o miejsca pod namioty.
Oœrodek Wypoczynkowy „Woœwin”, Halina
Kwiatkowska, Cieszyno £obeskie, 73-155 Wêgorzyno, tel. (91) 397 28 54, (606) 875 392,
ww.osrodek.pl/woswin.
Oœrodek Wypoczynkowy „Trzebawie”, Marcin Romañski, 73-155 Wêgorzyno, tel. (504) 082 645.
Pocz¹tek szlaku kajakowego rzeki Uklei. Z terenu oœrodka wypoczynkowego „Woœwin” p³yniemy w prawo (na pó³nocny-zachód) jeziorem o kryszta³owo czystej wodzie, mijaj¹c po
prawej stronie kolejno trzy pó³wyspy.
39,0 (4,2) P Oœrodek Wypoczynkowy „Trzebawie”.
34,8 (0,9) P Wyp³yw Uklei z jeziora jest ukryty w trzcinach za trzecim pó³wyspem. Budowany w tym miejscu jaz zastawkowy ka¿e nam
mêczyæ siê 100 m po mieliznach sztucznego kana³ku op³ywowego, zanim zaczniemy poma³u
p³yn¹æ w¹sk¹ strug¹.
33,9 (2,3)
WyraŸnym kana³em wœród
trzcin wp³ywamy na jez. Mielno.
Jez. Mielno – wys. 77,3 m n.p.m., pow. 96 ha,
d³. 1300 m, szer. do 1 km, maks. g³. 2,5 m.
Trzymaj¹c siê jego lewego brzegu pod¹¿amy
w kierunku pó³nocnym do wyd³u¿onej zatoki,
przy której prawym brzegu le¿y wieœ Mielno.
31,6 (0,3)
Wyp³yw Uklei z jeziora, ukryty
wœród trzcin i kêp sitowia.
31,3 (2,6) P Mielno, most lokalnej drogi,
pod nim kamienie; wyjœcie na brzeg znajduje
siê przed mostem z prawej strony.
Mielno jest znane od XIII w. jako w³asnoœæ rodu Wedlów. Wybudowali oni na przesmyku
pomiêdzy jeziorami Woœwin i Mielno zamek
rycerski, który pod koniec XIV w. wymieniany
by³ jako jeden z 12 najsilniejszych zamków te-
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go rodu. Niestety, dzisiaj nie zosta³ po nim nawet œlad.
W centrum wsi znajduje siê parterowy dwór
ryglowy z prze³omu XVIII i XIX w., zbudowany
na planie prostok¹ta, z piêterkiem w œcianach
szczytowych, przykryty mansardowym dachem
z naczó³kami. Obok stoi szachulcowy koœció³
z koñca XVII w., fundacji Wedlów; od zachodu
ma dostawion¹ drewnian¹ wie¿ê.
Pod mostem mêcz¹ nas przez chwilê kamieniste p³ycizny, potem g³êbokoœæ w¹skiego koryta staje siê przyzwoita, ale równoczeœnie zaczyna otaczaæ nas coraz bardziej nieprzenikniona
œciana trzcin i sitowia, przez któr¹ mozolnie
przebijamy siê, marz¹c powoli o kosiarce... Miejscami daj¹ siê we znaki nisko zwisaj¹ce ga³êzie
olchy.
28,7 (0,5) PL Zwierzynek, most lokalnej drogi z tradycyjnymi kamieniami pod spodem. Mo¿na dogodnie wyl¹dowaæ na trawce przed mostem z prawej strony, aby odpocz¹æ po pierwszej
„walce”. Obok znajduje siê sklep, czynny sporadycznie, ale za to na ¿¹danie (sklepowa mieszka naprzeciwko).
Zwierzynek by³ zwi¹zany z rodem hrabiego
Guncelina von Schwerin, który od ksiêcia Barnima I otrzyma³ w 1257 r. 4 tysi¹ce ³anów
z obowi¹zkiem zasiedlenia tych obszarów.
Hrabia polecenie wykona³, ale w 1388 r. wieœ
by³a ju¿ we w³adaniu Wedlów. Koœció³ zbudowano z kamienia i ceg³y w I po³owie XVI w.,
a przebudowano w XVIII w., ozdabiaj¹c
wschodni szczyt blendami i sterczynami. Od
zachodu stoi wie¿a ryglowa z barokowym he³mem i chor¹giewk¹ z dat¹ 1730. Dzwon pochodzi z 1819 r. Na cmentarzu znajduje siê
pomnik, poœwiêcony mieszkañcom poleg³ym
w okresie I wojny œwiatowej.
Za mostem nagromadzenie kamieni w nurcie tworzy przy wiêkszej wodzie bystrza, a przy
ni¿szej dotkliwe, kamieniste p³ycizny, zmusza-

j¹ce do wysiadania i holowania kajaka w przyjemnym, czarnym b³otku, koj¹co dzia³aj¹cym
na nasze rozdygotane koñczyny.
28,2 (0,9)
Most na drodze do pobliskiego
gospodarstwa. Przy p³ytkiej wodzie p³yn¹æ mo¿na przez obydwa betonowe krêgi, przy wodzie
g³êbokiej lepiej p³yn¹æ prawym. Ni¿ej w nurcie
szybko p³yn¹cej rzeki nadal napotykamy du¿o
kamieni. Przy niskich stanach wody doskwieraj¹ zamulone p³ycizny, na których le¿¹ przytopione pnie i konary drzew, zmuszaj¹ce do przeci¹gania kajaków w czarnym b³ocie. Tempo
posuwania siê do przodu w tym zaroœniêtym
drzewami w¹wozie spada do kilkuset metrów
na godzinê, a brzydkie s³owa, podobne do otoczenia, same cisn¹ siê na usta.
27,3 (0,3)
Most na zlikwidowanej w¹skotorowej linii kolejowej Resko – Dobra. W nurcie
kamienie.
27,0 (0,2) P Mieszewo, zniszczona k³adka
obok wielkiego bia³odrzewu, dogodne miejsce
do nale¿nego zbola³ym cia³om odpoczynku. Aby
dotrzeæ do mostu musimy jeszcze przedrzeæ siê
przez pnie i ga³êzie kilku drzew.
26,8 (0,6) LP Mieszewo, most na drodze nr
146 Dobra – £obez, obok budynek dawnego
m³yna. Pod mostem znajduje siê betonowy próg,
zmuszaj¹cy do przeniesienia kajaków przez drogê na odleg³oœæ 20 m prawym brzegiem rzeki.
We wsi sklepy i piekarnia.
Mieszewo wymienione by³o w dokumencie
sprzeda¿y cystersom z Danamunde w 1284 r.
jako Mesowe. Folwark w 1866 r. nale¿a³ do
rodu von Dewitz. Koœció³ gotycki pochodzi
z XV w. i zosta³ zbudowany z g³azów narzutowych; posiada neogotyck¹ wie¿ê. W po³udniow¹ œcianê wmurowano kamienn¹ kropielnicê
z XII w. Na przykoœcielnym cmentarzu znajduje
siê rodzinny pomnik grobowy Dewitzów. Murowany, klasycystyczny dwór o dwóch kondygnacjach pochodzi z koñca XVIII w.; przykryty
jest naczó³kowych dachem. Park o powierzchni oko³o 4 ha za³o¿ono pod koniec XIX w. Rosn¹ w nim liczne pomnikowe drzewa. Zniszczony m³yn postawiono w XIX w. Budynek
stacyjny zlikwidowanej linii kolei w¹skotorowej
Dobra – Resko pochodzi z pocz¹tku XX w.
Kajaki wodujemy dogodnie, ale przy niskim
stanie wody wprost na licznych kamieniach. Mo¿emy pomóc sobie przez podniesienie jednej
z dwóch blach, które w formie prymitywnej zastawki blokuj¹ przep³yw wody pod mostem.
Odp³ywamy wówczas z wyraŸnym nurtem, ale
po pewnym czasie i tak w wielu miejscach musimy wysiadaæ z kajaków z powodu kilkumetrowych kamiennych p³ycizn.
26,2 (3,2)
Most na drodze lokalnej. Nadal
w¹skie na 6-8 m koryto zaczyna przegradzaæ
coraz wiêksza liczba drzew i krzewów; najbardziej doskwieraj¹ ga³êzie przewróconych wierzb
i olch, korony których skutecznie blokuj¹ drogê
przep³ywu. Palce i d³onie zaczynaj¹ boleæ od ci¹g³ego wy³amywania ga³¹zek. Przyda³by siê zwy-

Zaraz, zaraz, czy my przypadkiem kogoœ nie zniechêciliœmy?
Bo mimo wszystko Uklejê nale¿y przep³yn¹æ! Choæby po to,
¿eby póŸniej zamyœlaæ siê filozoficznie nad nomenklatur¹
dotycz¹c¹ uci¹¿liwoœci cieków wodnych...
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12,0 (1,0) L Troszczyno, most na drodze nr 147
Nowogard – £obez, przed
nim jaz przep³ywowej elektrowni wodnej. L¹dujemy
na prawym brzegu rozlewiska i na odleg³oœæ 50 m,
bardzo wygodnie przenosimy kajaki now¹ przep³awk¹ dla ryb. Z prawej
strony jazu miejsce na wygodny biwak (teren pañstwowy, o czym informuj¹ stosowne tablice,
umieszczone przy jazie).
We wsi sklep i piekarnia.
11,0 (4,6)
Troszczyno II, jaz elektrowni wodnej, l¹dujemy doœæ dogodnie z prawej strony
i na odleg³oœæ 100 m
przenosimy kajaki leœn¹
œcie¿k¹ do wyp³ywu wody z turbiny elektrowni,
gdzie je ³atwo wodujemy.
W dalszej czêœci trasy nie
cierpimy na brak wody
w korycie, ale nadal pokonujemy pnie licznych
drzew oraz pracowicie
rozbieramy zatory z³o¿one z patyków i ga³êzi.
6,4 (4,7) P Mi³ogoszcz, most na drodze
Resko – Nowogard, przed
Busz na Uklei. Nawet w s³oneczny dzieñ sprawia wra¿enie,
nim ostatnia elektrownia
¿e zaraz zapadnie zmrok.
wodna. Wysiadamy z lewej
strony na betonowy brzeg bezpoœrednio przed
œród rybackich ³ódek. Kajaki wynosimy na nasyp
budynkiem elektrowni, a nastêpnie przenosimy
obok ma³ego parkingu. St¹d utwardzona p³ytakajaki do dolnego kana³u, gdzie je wodujemy.
mi droga prowadzi do wsi Lisowo (1 km), po³oW przypadku remontu urz¹dzeñ elektrowni, wy¿onej obok drogi nr 6 Szczecin – Gdañsk, gdzie
magaj¹cych obni¿enia górnego poziomu wody,
mieœci siê s³ynna z obfitych posi³ków restaurazdarza³y siê przypadki powa¿nych problemów
cja „Marysieñka”, godna polecenia po trudach
z wyjœciem na wysoki, zamulony brzeg. Przed naostatnich dni.
mi pozosta³ ostatni uci¹¿liwy odcinek rzeki z drzewami w nurcie i jedn¹ d³ug¹ przenosk¹ w mule
lewego brzegu z powodu upadku ogromnego
buka o licznych konarach.
1,7 (0,7) P Tacza³y, most na drodze z Wyszogóry do ¯erzyna, za nim drugi na drodze lokalnej. Po przep³yniêciu pod pierwszym mostem
kierujemy siê w lewo pod drugi. Zaczynaj¹ siê
zaroœniête roœlinnoœci¹ denn¹ i p³ywaj¹c¹ rozlewiska ujœciowego odcinka rzeki S¹pólnej do
Uklei oraz Uklei do Regi. Na ich zalesionych brzegach mo¿emy spotkaæ szereg dogodnych miejsc
biwakowych. Ujœcie S¹pólnej, rzeki o d³ugoœci
30,8 km i powierzchni dorzecza 211,4 km². Przep³ywa ona przedmieœciami Nowogardu i stanowi szlak kajakowy do odkrycia. Wrzeœniowski (1971 r.) pisa³ ponad 30 lat temu, ¿e jej
koryto jest zawalone drzewami.
1,0 (1,0)
Pocz¹tek cofki sztucznego Jeziora Lisowskiego.
0,0
Ujœcie Uklei do Regi w p³ytkiej
zatoce Jez. Lisowskiego w 63,8 km jej biegu (29,7
m n.p.m.). Aby zakoñczyæ sp³yw musimy dop³yn¹æ do zapory elektrowni wodnej „Likowo”, przy
której mo¿emy wyl¹dowaæ z lewej strony, po-

WIOS£O

15

Fot. Joanna Bratko, Marek Lityñski

k³y sekator ogrodniczy! Na zmianê kamieniste
przemia³y, ga³êzie i pnie drzew. Niektóre przeszkody dzieli od siebie odleg³oœæ zaledwie 20
m. Gdzie to jezioro, do cholery!
23,0 (0,7)
Jez. Okrzeja zjawia siê w koñcu
jak wymarzone Jezioro Niespodzianka z powieœci Jacka Londona.
Jez. Okrzeja – wys. 67,9 m n.p.m., pow. 101
ha, d³. 2,0 km, szer. do 800 m, maks. g³. 4,4
m. W dokumencie z 1284 r. nazwane zosta³o
Wokreya.
Na jego przejrzystej tafli skrêcamy w prawo,
by w koñcu zatoki przy wyp³ywie rzeki znaleŸæ
na lewym brzegu pierwsze od Jez. Woœwin dogodne miejsce biwakowe, ³adnie po³o¿one na
skraju lasu.
22,3 (2,2)
Wyp³yw Uklei z jeziora jest szeroki i wyraŸny. Nastêpuje ca³kowita zmiana charakteru koryta, które przyjmuje w tym miejscu
postaæ uregulowanego kana³u. Nadal musimy
pokonywaæ szereg zwalonych drzew, ale g³ównie pni bez ga³êzi. WyraŸny odpoczynek po poprzedniej harówce.
20,1 (3,6) L Rogowo, most na drodze lokalnej oraz jaz elektrowni wodnej, przed którym
l¹dujemy niewygodnie na wysokim, lewym brzegu. Kajaki przenosimy na odleg³oœæ 150 m przez
teren pracuj¹cej od 1990 r. elektrowni wodnej
do mostu drogowego, gdzie wodujemy je na
prawym brzegu. We wsi dwa sklepy spo¿ywcze
pozwalaj¹ odnowiæ zapasy po¿ywienia.
Niestety, czeka nas tutaj kolejna przykra niespodzianka. Poniemiecka elektrownia starego
typu (warto zobaczyæ jej pracê) pracuje okresowo, a w celu uruchomienia turbiny w³aœciciele
podnosz¹ do góry zastawkê na jazie. I dopiero
wtedy w korycie Uklei pojawia sie woda! Nie
ma co marzyæ, ¿e odp³yniemy z Rogowa bez tej
sztucznej fali. W lecie 2003 r. elektrownia pracowa³a dwa razy na dobê po jednej godzinie
(7:00 rano i wieczorem). I w³aœnie do tych godzin trzeba by³o dostosowaæ program dalszego sp³ywu. S³yszeliœmy, ¿e przy wy¿szym poziomie wody uprzejmi gospodarze uwzglêdniaj¹
potrzeby kajakarzy i uruchamiaj¹ turbinê w innych godzinach.
Odp³ywamy wiêc radoœnie na przyjemnie szumi¹cym pr¹dzie (proszê, jaka gospodarnoœæ –
podnosz¹ zastawkê i mamy dwa pr¹dy: w rzece i w sieciach energetycznych), niestety wkrótce zostajemy przyhamowani drzewami oraz liczne rozsianymi w nurcie kamieniami. Po 2 km
liczba przeszkód wyraŸnie maleje, po obu stronach rzeki pojawiaj¹ siê dzikie ³¹ki z wysok¹
traw¹, gdzie urzêduj¹ stada dzików. Wysokie
brzegi szerokiego i g³êbokiego koryta Uklei porastaj¹ olchy, p³yniemy wiêc w mrocznym tunelu ich ga³êzi.
16,5 (4,5)
Most na ziemnej drodze Sienno
– ¯elmowo. Po³o¿one przed nim ujœcie Dobrzenicy oraz inne dop³ywy z okolic obu wsi wzbogacaj¹ Uklejê w wodê. Przy skrzy¿owaniu dróg
na prawo od mostu roœnie kilka dêbów, w tym
rzadko spotykane „dêbowe bliŸniaki”. Ni¿ej
w korycie z powrotem pojawiaj¹ siê liczne przeszkody, z³o¿one m. in. z zatorów drzewnych,
które trzeba pracowicie rozbieraæ w œrodku nurtu (trudno przenosiæ kajaki wysokim brzegiem
co 100 m).

