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Z Jeziora Łoniewskiego wypływa Samica, która 3 kilometry dalej wpływa do Jeziora Drzeczkowskiego. Na jesienną wycieczkę 
proponujemy około 6-kilometrową trasę wzdłuż Samicy, a następnie leśną drogą przy dwóch jeziorach do Witosławia.

Wybierając się na rowerze 
z Leszna, trzeba zaplanować
przejechanie blisko 40 kilome-
trów. Do Osiecznej mamy piękną
ścieżkę rowerową. Chcąc uniknąć
jazdy dość ruchliwą obwodnicą, 
wjeżdżamy do Osiecznej i na wy-
sokości zamku skręcamy w lewo 
przy Domu Handlowym. Wąską
ścieżką jedziemy wzdłuż Sami-
cy, przecinając po kilkuset me-
trach obwodnicę. Z tego miejsca 
do Witosławia jest około 6 kilo-
metrów.

Rzeka, którą wiedzie bardzo 
atrakcyjny szlak kajakowy do 

Kościana, niestety, jest obecnie 
mocno zarośnięta, co zniechęca 
kajakarzy do wodowania sprzę-
tu. Dla rowerzystów lub piechu-
rów trasa jest jednak nadal bar-
dzo atrakcyjna. Pierwsze trzy ki-
lometry dostarczają widoków na 
rozległe łąki, gdzie często można 
spotkać między innymi żerujące 
żurawie. Po około 3 kilometrach 
droga wzdłuż rzeki się skończy, 
ponieważ za trzcinami znajduje 
się Jezioro Drzeczkowskie. Dla-
tego przechodzimy mostem na 
drugą stronę i idziemy dalej le-
śną drogą wzdłuż dwóch jezior. 

Są one połączone mocno zaro-
śniętym, kilkusetmetrowym, ko-
lejnym odcinkiem Samicy.

Kilkaset metrów przed Wito-
sławiem, jeżeli skręcimy w prawo 
w prowadzącą w kierunku Jezio-
ra Witosławskiego krętą ścieżkę, 
dojedziemy do dość mrocznej bu-
dowli. Dawna kaplica i jej piwni-
ca nie posiadają już żadnej zawar-
tości, ale oddając wodzę fantazji 
można odczuć klimat tego miej-
sca sprzed lat. 

Wracając na leśną drogę i poko-
nując malownicze wzniesienie, uj-
rzymy pierwsze zabudowania Wi-
tosławia, gdzie rozpoczyna się in-
teresująca galeria budek dla pta-
ków „Ptasi Park Wróbla wirka”. 
W samym Witosławiu znajduje się
kolejna atrakcja dla dzieci - plac 
zabaw przy wiejskiej świetlicy. Po-
nadto przed Witosławiem, po lewej 
stronie od drogi, znajduje się ostoja 
żółwia błotnego. Spotkanie osob-
nika tego gatunku może okazać się
niesamowicie trudne, gdyż ponoć
już ich tam nie ma. Niemniej ba-
gnisty rezerwat jest rajem dla za-
skrońców, ropuch i wielu innych 
miłych żyjątek.

Kto nie chce wracać tą samą
drogą może obejść lub objechać na 
rowerze jeziora dookoła.

 (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Wzdłuż Samicy i jezior do Witosławia
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▲ Samica obecnie nie prezentuje si  zbyt okazale, gdy  jest mocno 
zarośni ta. Wiedzie nią niezwykle atrakcyjny szlak kajakowy, łączący 
Osieczn  z Kościanem. Przed laty, kiedy zarządca regularnie udra niał
kanały, gazeta „ABC” wielokrotnie współorganizowała spływy kajakowe. 
Mamy nadziej , e sytuacja si  poprawi i b dziemy mogli kontynuowa
popularyzacj  tego szlaku.

 Przy moście, tu  przy ujściu Samicy do Jeziora Drzeczkowskiego, swoje 
liczne łodzie cumują członkowie osieckiego koła w dkarskiego.

 W wielu miejscach niedaleko drogi znajdują si  zejścia do Jeziora 
Drzeczkowskiego.

 Wkrótce, biegnąca wzdłu  jezior 
droga do Witosławia, nabierze zło-
cistych, jesiennych kolorów.

▲ Je eli przed ostatnim wzniesieniem przed Witosławiem zboczymy w prawo, w nieco zarośni tą ście k , 
dotrzemy do dawnej kaplicy poło onej u brzegu Jeziora Witosławskiego. Obiekt powoli popada w ruin .

 Ju  od pierwszych zabudowa  Witosławia rozpoczyna si  „Ptasi Park 
Wróbla wirka”. Autorowi tej wspaniałej kolekcji budek dla ptaków nie 
zabrakło genialnych pomysłów.

▲ Wybierając si  na wypraw  z dzie mi, w Witosławiu mo na zapropo-
nowa  im troch  przyjemności na placu zabaw.




