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Pêtla Brodnicka
Józef Rusiecki
zlak ten można traktować jako odgałęzie−
nie szlaku Drwęcy lub też pokonać go ja−
ko samodzielną wędrówkę. Uciążliwość
niektórych jego odcinków w pełni rekompensują
niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze.
Długość szlaku wraz z odgałęzieniami wynosi
około 55 km (w wersji przebytej przez nas – po−
nad 80 km), na jego przebycie potrzeba 4 do 7
dni, jednak warto dla jego dokładnego poznania
poświęcić więcej czasu. Znaczna część szlaku
przebiega przez teren Brodnickiego Parku Krajo−
brazowego lub w jego otulinie, a w sąsiedztwie
znajduje się szereg rezerwatów przyrody chronią−
cych rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Z tego po−
wodu biwakowanie na trasie możliwe jest jedynie
w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony zo−
stał w marcu 1985 r. i obejmuje najcenniejsze
przyrodniczo tereny Pojezierza Brodnickiego.
Powierzchnia parku wynosi 10.462 ha, a po−
wierzchnia jego otuliny 11.778 ha. Teren ten
swoje atrakcyjne formy ukształtowania po−
wierzchni zawdzięcza ostatniemu zlodowaceniu
bałtyckiemu. W granicach Parku znajdują się,
spośród opisanych w artykule, następujące jezio−
ra: Strażym, Zbiczno, Karaś, Ciche, Kurzyny, Ro−
botno, Dębno, Małe Partęczyny, Głowińskie,
Mieliwo i Sośno. Jeziora Bachotek, Zbiczno,
Wielkie Partęczyny, Wysokie i Niskie Brodno
znalazły się poza jego granicami ze względu na
duże skupiska ludzkie nad ich brzegami, zarów−
no w pobliskich wioskach, jak i w ośrodkach
wypoczynkowych. Z większych wsi w granicach
parku możemy wymienić Ciche, Gaj−Grzmięca,
Sumówko i Kamienny Most.
Na obszarze Parku dominuje krajobraz polo−
dowcowy, charakteryzujący się dużą ilością je−
zior i bogactwem szaty roślinnej. W pokrywają−
cych teren lasach występują rzadkie gatunki ro−
ślin i zespoły roślinne torfowiskowe, chronione
na terenie Parku, a w szczególności w licznych
rezerwatach. Są też liczne okazy pomnikowych
drzew. Z roślin chronionych, występujących na
terenie najbardziej widoczne są dla wodniaków
grzybienie białe (zwane liliami wodnymi). Po−
nadto w okresie wiosennym w lasach masowo
występują: zawilec wielkokwiatowy, sasanki
i konwalia majowa. Z rzadziej spotykanych ro−
ślin chronionych na terenie Parku spotkać może−
my rosiczkę, kilka gatunków storczyków, waw−
rzynek wilcze łyko, lilię złotogłów, widłaki.
Ze świata zwierząt możemy spotkać wiele
chronionych gatunków, jak np.: gady – zaskro−
niec, padalec czy żmija zygzakowata; ptaki –
orzeł bielik, czapla, bąk, perkoz, żuraw i wiele
innych; ze ssaków sarny, jelenie, łosie, zające,
bobry, borsuki, lisy, wydry i wiele mniejszych,
takich jak jeże, ryjówki czy nietoperze.
Główne jeziora Pojezierza tworzą dwa, prawie
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Wyp³ywamy ze stanicy wodnej PTTK w Bachotku.
Fot. Adam Grzegorzewski.

równoległe ciągi. Wschodni, połączony rzeką
Skarlanką i częściowo kanałami, tworzą jeziora:
Bachotek, Strażym, Kurzyny, Robotno, Dębno,
Wielkie Partęczyny, Łąkorz, Pawłówko i Głowiń−
skie, z odgałęzieniem do jezior Zbiczno, Karaś
i Ciche. Ciąg zachodni, połączony Strugą Brod−
nicką, tworzą jeziora: Niskie Brodno, Wysokie
Brodno, Czortek (nazywane też Foluszek), Łąki,
Sosno i Mieliwo.
Jako bazę pierwszych etapów spływu przyj−
mujemy stanicę wodną PTTK nad jeziorem Ba−
chotek, im. Marii Podhorskiej−Okołów, która by−
ła inicjatorką jej budowy. Przed najstarszym bu−
dynkiem stanicy znajduje się głaz−pomnik upa−
miętniający autorkę przewodników i popularyza−
torkę kajakarstwa w Polsce.

ETAP I (oko³o 30 km)
Pierwszym etapem naszej wędrówki jest wy−
cieczka dookoła jeziora Bachotek, potem przez

Skarlankę, jezioro Strażym i Zbiczno do jeziora
Ciche i z powrotem.
J. Bachotek – pow. 2,2 km, g³êb. 14,9 m, d³.
4,5 km, szer. 1 km. Brzegi jeziora w wiêkszoœci
zalesione, na wschodnim liczne oœrodki wypoczynkowe. W po³owie jeziora malownicza wyspa. W po³udniowym jego krañcu wyp³yw Skarlanki, po ok. 0,5 km wpadaj¹cej do Drwêcy.
W północnym krańcu jeziora Bachotek wpły−
wamy w Skarlankę, za mostkiem (tzw. Mostek
Jadwigi), przy ujściu Skarlanki i nad jej brzegiem
znajduje się rezerwat „Bachotek” utworzony
w celu zachowania naturalnych zespołów szu−
warowych i leśnych oraz stanowiska kłoci wierz−
chowatej. Po lewej stronie znajduje się pomnik,
upamiętniający pomordowanych przez hitlerow−
ców okolicznych mieszkańców. Płynąc dalej pod
słabo wyczuwalny prąd Skarlanką wypływamy
na jezioro Strażym, mijając na cyplu po prawej
stronie dwa grodziska.

nr 5/6 2002

PODRÓ¯E MA£E I DU¯E
J. Stra¿ym – pow. 0,73 km, d³. 2,5 km, przeciêtna szer. 400 m, g³êb. 7,3 m. Brzegi jeziora
pokryte lasami, na pó³nocnym brzegu jeziora
oœrodek wypoczynkowy z polem namiotowym
oraz wieœ Gaj-Grzmiêca z siedzib¹ dyrekcji
Parku Krajobrazowego i ujœcie Skarlanki. Na
zachód od ujœcia pole biwakowe i wyp³yw kana³u do jeziora Zbiczno. W pobli¿u rezerwat
leœny „Retno”.
Przepływamy przez jezioro Strażym, kierując
się na północny zachód do kanału łączącego
z jeziorem Zbiczno.
J. Zbiczno – pow. 1,23 km, d³. 3,5 km, œrednia
szer. 0,5 km, g³êb. 28,9 m. Brzegi w wiêkszoœci
zalesione, kilka oœrodków wypoczynkowych.
Kierujemy się najpierw na zachód, a później
na północ, gdzie odchodzi kanał do zarośnięte−
go, o podmokłych brzegach jeziora Karaś, z któ−
rego z kolei dostajemy się na jezioro Ciche, jed−
no z piękniejszych na Pojezierzu.
J. Ciche – pow. 1,13 km, d³. 3 km, szer. 0,5
km, g³êb. 13,1 m, le¿y w g³êbokiej niecce
o stromych poroœniêtych lasem brzegach. Na
jeziorze wysepka. Z pó³nocnego krañca zachodniego brzegu jeziora mo¿na przewieŸæ
kajak przez las (ok. 1 km) na j. Mieliwo.
Po odpoczynku na końcu jeziora wyruszamy
w drogę powrotną do stanicy nad Bachotkiem
i tam nocujemy.

ETAP II (oko³o 20 km)
Następnego dnia wyruszamy ponownie ze sta−
nicy PTTK nad Bachotkiem. Pokonujemy przepły−
nięty już odcinek Skarlanki i po wpłynięciu na je−
zioro Strażym kierujemy się na przeciwległy brzeg
do przenoski w Gaj−Grzmięcej. Przy okazji warto
odwiedzić ekspozycję w Dyrekcji Parku Krajobra−
zowego. Od przenoski płyniemy dalej pod prąd
Skarlanki, poprzez jeziora Kurzyny (pow. 0,38 km,
dł. 2,5 km, szer. 0,4 km), malownicze, koliste Ro−
botno (pow. 0,52 km, średnicy 1 km) i Dębno
(pow. 0,62 km, dł. 1,5 km, szer. 0,5 km) na jezio−

Odpoczynek nad j. Cichym.
Fot. Adam Grzegorzewski.

ro Wielkie Partęczyny. W pobliżu, na północny
zachód od połączenia Robotna i Dębna rezerwat
roślinności torfowiskowo−bagiennej „Stręszek”.
J. Wielkie Partêczyny – pow. 3,4 km, d³. 4,5
km, szer. 1 km, g³êb. 31,6 m. Urozmaicona linia brzegowa, brzegi poroœniête lasem sosnowym, szereg oœrodków wypoczynkowych.
Na jeziorze 3 wyspy, na najwiêkszej z nich
œcis³y rezerwat przyrody – stanowisko obuwika pospolitego – „Wyspa na jeziorze Wielkie
Partêczyny”. Nad zatok¹ zachodniego brzegu
rezerwat roœlinnoœci bagiennej – „Okonek”.
Na zachodnim brzegu przejście do malowni−
czego, śródleśnego jeziora Małe Partęczyny, któ−
re odwiedzamy, aby w leśniczówce Grabiny
uzgodnić biwak nad jeziorem Łąkorz. Na pół−
nocnym krańcu jeziora, od strony wschodniej uj−
ście płynącej od Jeziora Skarlińskiego
Skarlanki (trasa niezbyt ciekawa, nato−
miast uciążliwa), od zachodniej kanał do
jeziora Łąkorz.
J. £¹korz – pow.1,7 km, d³.1,7 km,
szer. 1,5 km, brzegi otoczone polami,
z wyj¹tkiem czêœci po³udniowowschodniej.
Nad jeziorem wieś Łąkorek, a w odle−
głości ok. 2 km wieś Łąkorz, z kościołem
z XIV w. i zachowanymi chatami z XIX w.
Biwakujemy na lewo od wylotu kanału,
alternatywą jest biwak przy wsi. Kończy−
my drugi dzień spływu.

poświęciliśmy parę godzin, wyciągając z wody
najprzeróżniejsze przeszkody, łącznie z oponą
od traktora i starym stołem. Przez miniaturowy
jaz przenosimy kajaki na Jezioro Głowińskie.
J. G³owiñskie – pow. 1,44 km, g³êb. 18,9 m,
brzegi w wiêkszoœci zalesione, malownicza zatoka na po³udniowo wschodnim krañcu jeziora.
Na południowym brzegu zachodniej zatoki je−
ziora wieś Wronka, skąd możliwy przewóz (lub
przenoska) na odległe ok. 0,5 km jezioro Mieli−
wo, w pobliżu leśniczówki Rosochy.
J. Mieliwo – pow. 0,7 km, d³. 3 km, szer. 250
m, g³êb. 9,7 m otoczone lasami.
Zmęczeni przeprawą postanawiamy nocować
przy leśniczówce, wykorzystując czas na zwie−
dzenie pobliskiego rezerwatu lasu mieszanego
z okazami buka – „Mieliwo”.

ETAP IV (oko³o 8 km)
W kierunku południowym jezioro staje się co−
raz płytsze, dno bagniste, w jego krańcu wypływ
Strugi Brodnickiej. Wpływamy na jezioro Sosno,
które należy do najbardziej malowniczych jezior
szlaku.
J. Sosno – pow. 1,87 km, d³. 5 km, œrednia
szer. 0,5 km, g³êb. 10,6 m.
Brzegi prawie całkowicie porośnięte sosnowym
lasem, woda czysta. Z tego powodu rozbijamy bi−
wak na cyplu w pobliżu jego południowego krań−
ca, w miejscu często odwiedzanym przez obozy
harcerskie. Czas na odpoczynek i kąpiel.

ETAP III (oko³o 10 km)

Kormoran na
„Wyspie Skarbów”
na j. Bachotek.
Fot. Adam Grzegorzewski.
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Ze względu na uciążliwości połączeń
między jeziorami następne etapy trzeba
poważnie skrócić, bo przecież płyniemy
dla przyjemności. Więcej czasu pozosta−
nie na zwiedzanie okolicy. Na zachód od
Łąkorka, pod mostem, początek trudne−
go do przebycia kanału, prowadzącego
przez maleńkie jezioro Pawłówko do Je−
ziora Głowińskiego. Na jego przebycie

Grzybienie bia³e.
Fot. Adam Grzegorzewski.
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Przenoska w Gaj-Grzmiêcej.
Fot. Adam Grzegorzewski.

ETAP V (oko³o 15 km)
W pobliżu południowego krańca jeziora, z któ−
rego wypływa dalszy odcinek Strugi Brodnickiej,
położona jest wieś Zbiczno, gdzie można zaopa−
trzyć się we wszystkie potrzebne artykuły. Z trud−
nościami przepływamy strugą przez jezioro Łąki
(czasem nazywane Najmówko), z którego wy−
pływ znajduje się we wschodniej zatoce i jezioro
Czortek, aż do jeziora Wysokie Brodno.
J. Wysokie Brodno – pow. 0,81 km, d³. oko³o
3 km, g³êb. 22,1 m, pocz¹tkowo w¹skie, rozszerzaj¹ce siê ku po³udniowi. Brzegi wysokie,
czêœciowo poroœniête lasem.
W pobliżu wioski Lisa Młyn, na południowym
krańcu jeziora przenosimy kajak przez tamę
młyńską i spływamy mocno zarośniętą strugą do
jeziora Niskie Brodno, które jest ostatnim z jezior

Pętli Brodnickiej. Na tym odcinku prawie nie
używamy wioseł, ciągnąc kajak za zwisające nad
wodą gałęzie wikliny.
J. Niskie Brodno – pow. 0,8 km, d³. 3,4 km
szer. 0,4 km, g³êb. 15,4 m.
Brzegi początkowo niskie i zarośnięte trzciną
i sitowiem, później stają się wysokie, porośnięte
lasem, aż do granic Brodnicy. Spływ kończymy
w przystani PTTK położonej na południowym
krańcu jeziora. Możliwe jest przewiezienie kaja−
ków na szlak Drwęcy, przepływającej przez
Brodnicę.
Brodnica, miasto o ponad 700-letniej historii
(prawa miejskie uzyska³a w 1298 r.) zbudowana przez Krzy¿aków, od 1479 r. w³¹czona
do Polski jako cz³onek Zwi¹zku Pruskiego,
staj¹c siê siedzib¹ starostwa. Brodnica posiada w swej najstarszej czêœci zachowany
œredniowieczny uk³ad urbanistyczny. Z jej zabytków nale¿y wymieniæ ruiny zamku
z 1305-1339 r., z wie¿¹ o wysokoœci 51 m.,
rozebranego w drugiej po³owie XVIIII w.; koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Katarzyny z lat 1340-1370; pa³ac Anny Wazówny
z drugiej po³owy XVI w., przebudowany w sty-

lu renesansowym w latach 1678-1698; bramê
Che³miñsk¹ (Kamienn¹) i bramê Mazursk¹
(siedziba oddzia³u PTTK), obie z 1370 r.;
fragment murów miejskich; trójk¹tny rynek
z fragmentem ratusza, z oœmioboczn¹ wie¿¹
zegarow¹ z dzwonami z lat 1553-1554; barokowy spichlerz z 1604 r. oraz barokowy zespó³ klasztorny zbudowany w latach
1751-1761.
Niezależnie od opisanego szlaku kajakowego,
przez teren Brodnickiego Parku Krajobrazowego
przebiegają odcinki szlaków pieszych:
• Szlak żółty (Toruń – Radomno); odcinek Tama
Brodzka do j. Okonek ~50 km
• Szlak zielony (Górzno – Łąkorz); odcinek Ta−
ma Brodzka – Łąkorz ~33 km
• Szlak niebieski (Górzno – Bachotek); odcinek
Jajkowo – Bachotek ~5 km
• Szlak niebieski (Brodnica – Ostrowite) ~29 km
Odcinki tych szlaków wykorzystywaliśmy w czasie
postojów na zwiedzanie okolicy.

SPŁYW W PIGUŁCE
Dzień I.
Stanica PTTK w Bachotku – j. Ciche – Stanica
PTTK w Bachotku: ok. 30 km
Dzień II.
Stanica PTTK w Bachotku – j. Łąkorz (biwak
w zalesionej wschodniej części jeziora: ok. 20 km
Dzień III.
J. Łąkorz – j. Mieliwo (biwak przy leśniczówce Ro−
sochy): ok. 10 km
Dzień IV.
J. Mieliwo – j. Sosno (biwak na południowym
krańcu jeziora): ok. 8 km
Dzień V.
J. Sosno – j. Niskie Brodno (stanica PTTK nad Ni−
skim Brodnem): ok. 15 km
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Trudność
Szlak łatwy (ZW A)
Uciążliwość
Szlak miejscami dość uciążliwy, średnie odległości
pomiędzy istotnymi przeszkodami mieszczą się
w przedziale 8−15 km (potrzebujemy około
25−50% dodatkowego czasu na pokonywanie
przeszkód). Ciąg jezior wschodnich Pojezierza
Brodnickiego (nie wliczając rzeki Skarlanki z je−
ziora Wielkie Partęczyny do Jeziora Skarlińskiego)
jest zdecydowanie mniej uciążliwy od ciągu jezior
zachodnich.
Malowniczość: **
Kajaki można wypożyczyć m.in. w Stanicy Wodnej
PTTK w Bachotku, tel. (56) 498 59 19.
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