
Międzychód – Jezioro Koleńskie – Międzychód 
 
Szlak czerwony, czarny i niebieski – długość 11,8 km 
Dojazd do Międzychodu samochodem lub autobusem PKS. 
 

Wycieczka okrężna prowadząca nad urocze Jezioro Koleńskie, położone wśród 
pięknych lasów, na wschód od Międzychodu. Na jej trasie ciekawy rezerwat przyrody 
i stare grodzisko. 

 
Z centrum Międzychodu – Rynku (0,0 km) wychodzimy ul. 17 Stycznia, potem  

ul. Sikorskiego (początkowo za znakami przebiegającego tędy szlaku żółtego i nie-
bieskiego) do przejazdu kolejowego przy dawnej stacji kolejowej Międzychód- 
-Letnisko (1,3 km). Tu dołączają znaki szlaku czerwonego i czarnego. Stąd dalej 
prosto, szosą w kierunku Sierakowa, idziemy przez Bielsko – przedmieście 
Międzychodu. Przy barze szlak czarny odchodzi w lewo (1,7 km). Nieco dalej 
pozostałe szlaki (czerwony, niebieski i żółty) schodzą z szosy na wprost w ul. 
Kwiatową, zabudowaną domkami jednodzinnymi. Po wyjściu z zabudowań Bielska 
idziemy drogą polną do mostku na Kamionce, lewym dopływie Warty (2,9 km). Po 
prawej stronie widoczna jest tafla jeziora Bielskiego (pow. 78 ha). 11 m za mostkiem, 
na rozwidleniu dróg, skręcamy w prawo skos (odchodząc od szlaku żółtego) na drogę 
leśną, którą niebawem dochodzimy do północno-zachodniego brzegu jeziora 
Koleńskiego (pow. 47 ha), leżącego przy północnym krańcu długiej rynny 
polodowcowej doliny Kamionki, otoczonego lasami. Odchodząc od szlaku 
niebieskiego (którym będziemy wracać) skręcamy tu w prawo (3,5 km)  
i przechodzimy mostek na Kamionce, łączącej tutaj jeziora: Koleńskie i Bielskie. 
Wędrujemy teraz drogą prowadzącą przesmykiem między tymi jeziorami, wśród 
urozmaiconego drzewostanu. Na rozwidleniu (3,7 km) skręcamy w lewo skos pod 
górkę, a dalej schodzimy w dół i ponownie przekraczamy Kamionkę (4,4 km) toczącą 
swe wody w jez. Kludno(pow. 6 ha) do Jez. Koleńskiego. Za mostkiem rozpoczyna się 
szlak czarny, którym będziemy dalej wędrować przez teren rezerwatu przyrody 
„Kolno Międzychodzkie”.  Rezerwat ten (pow. 14, 8 ha), obejmujący półwyspę Jez. 
Koleńskiego, utworzono dla ochrony naturalnego wielogatunkowego lasu liściastego, 
w którym rosną m.in. dęby o obwodzie do 710 cm. 

Idąc teraz za znakami szlaku czarnego, odchodzimy tu od szlaku czerwonego  
w lewo. Posuwamy się najpierw równolegle do Kamionki, płynącej w gąszczu 
leśnym, a następnie wychodzimy na podmokły półwysep wrzynający się w taflę 



jeziora. Z krańca półwyspu zawracamy na południe i ścieżką nadjeziorną wychodzimy 
z rezerwatu na drogę, przy styku z opuszczonym uprzednio szlakiem czerwonym, tuż 
przed zabudowaniami Kolna (5,5 km). Wędrując dalej szlakiem czarnym idziemy 
teraz ścieżką wzdłuż wschodniego brzegu południowej zatoki jeziora. Następnie 
skręcamy w prawo (6,3 km) odchodząc od jeziora bezdrożem pod górę, gdzie na 
skraju lasu wychodzimy na drogę, obok zabudowań Kolna (6,5 km). Skręcamy w lewo 
i drogą tą, prowadzącą równolegle do wschodniego brzegu Jez. Koleńskiego, idziemy 
w kierunku północnym – początkowo skrajem lasu, następnie w dół przez las, 
schodząc wkrótce z drogi w lewo skos (7,0 km) na ścieżkę biegnącą nad jeziorem. Po 
200 m dochodzimy do szlaku niebieskiego i za znakami obu szlaków idziemy  
w prawo skos pod górę. Po 100 m skręcamy w lewo i przechodząc obok grodziska 
schodzimy bezdrożem do ścieżki nadjeziornej. Grodzisko to usytuowane jest na 
niewielkim półwyspie Jez. Koleńskiego. Jest ono pierścieniowate, o średnicy 20×40 m 
oraz wysokości 8 m od strony lądu i 20 m od strony wody. 

Skręcamy tu w prawo i dochodzimy do rozwidlenia szlaków (7,6 km): czarny 
odchodzi w prawo bezdrożem, a niebieski – którym dalej będziemy wędrować – 
wiedzie nadal wzdłuż jeziora. Po dojściu do drogi (8,1 km) skręcamy w lewo  
i niebawem osiągamy północno-zachodni skraj jez. Koleńskiego, przy styku  
ze szlakiem czerwonym (8,3 km), którym już wędrowaliśmy idąc z Międzychodu. 
Znaną nam już drogą powracamy do Rynku w Międzychodzie (11,8 km). 
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