
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 017 
POJEZIERZE WAŁECKIE  
I NADNOTECKIE 
BIESZCZADY 
Nr katalogowy: WSL2021017DOR 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla osób ceniących turystykę pieszą, którzy chcą spędzić czas 
w otoczeniu natury, w zaskakującym zaciszu lasów „Nadnoteckich 
Bieszczadów” 

Czas wyprawy: 3 dni 

Miejsce noclegów: Leśniczówka Łowiska w Nadleśnictwie Tuczno 
Liczba km do przejścia w piątek: ok. 5 km  
Liczba km do przejścia w sobotę: ok. 10 km  
Liczba km do przejścia w niedzielę: ok. 8,4 km 
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 23,4 km 
Liczba km do przejechania autem łącznie: ok. 134 km 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. Leśniczówka Łowiska, Smoląg 1, 78-600 Wałcz, tel. 505 258 426 
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31884  
2. Sale ekspozycyjne Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-
Zamek – Goraj-Zamek 5,  
64-700 Czarnków, tel. 67 34 90 044 
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31187  

Sugerowana liczba osób na wyprawie: 2 

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK:  
- zakwaterowanie w Leśniczówce Łowiska 
- samodzielne zwiedzanie okolic Jeziora Jeleń oraz okolic Rezerwatu 
Mokradła – ok. 5 km, czas ok. 80 min 

        - powrót do Leśniczówki Łowiska, 
        - kolacja we własnym zakresie w Leśniczówce Łowiska, 
        - nocleg w Leśniczówce Łowiska. 

 
SOBOTA:  
- śniadanie we własnym zakresie w Leśniczówce Łowiska, 
- przejazd na parking przy Parku Ryb Słodkowodnych (GPS 53.059994, 16.464095)  – ok. 18 km, czas ok. 20 min, 
- zwiedzane Parku Ryb Słodkowodnych – długość 3 ścieżek parku (w tą i z powrotem – nie ma pętli) wynosi ok. 3 
km, czas zwiedzania ok. 60 min  
- przejazd na parking przy CPLP Goraj-Zamek – ok. 27 km, czas ok. 30 min, 

DLACZEGO TUTAJ? 

Pojezierze Wałeckie to 
oczywiste zaproszenie do 
lasów, ale "Małe Bieszczady w 
Wielkopolsce"? Ależ tak! – 
warto zobaczyć na własne 
oczy zielone pagóry bukowych 
lasów, trawersujące szlaki i 
naprawdę zaskakujące, 
piękno terenów od lat 
nazwanych Szwajcarią 
Czarnkowską 

 

 

 

https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31884
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31187


- zwiedzane sal i ekspozycji CPLP Goraj-Zamek – ok. 45 min, (po wcześniejszej rezerwacji z opiekunem CPLP 
Goraj Zamek) 
- przejście ścieżką „Morena Czarnkowska” – duża pętla - odległość 6,0 km, czas ok. 2,0 godz 
- przejazd na parking przy ul. Kościelnej w Czarnkowie przy kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny (GPS 
52.904135, 16.563372) - odległość ok. 7 km, czas ok. 11 min, 
- zwiedzanie kościoła pw. Św. Marii Magdaleny – ok. 20 minut  
- obiad w Czarnkowie – czas ok. 1,0 godz, 
- przejście pieszo przez rynek na punkt widokowy Góra Krzyżowa w Czarnkowie (GPS 52.903074, 16.5678811) - 
odległość ok. 500 m, czas ok. 15 min,  
- zwiedzanie punktu widokowego Góra Krzyżowa – ok. 15 min, 
- przejście na parking przy ul. Kościelnej – ok. 500m, ok 10 min, 
- powrót do Leśniczówki Łowiska – odległość ok. 32 km, czas ok. 43 min 
- kolacja we własnym zakresie, 
- nocleg w Leśniczówki Łowiska. 
 

NIEDZIELA:  
- śniadanie we własnym zakresie i wykwaterowanie z Leśniczówki Łowiska, 
- przejazd na parking (GPS 53.025181, 16.361878) przy wejściu na ścieżkę przyrodniczo-leśną „Nad Bukówką” – 
odległość ok. 22,5 km, czas ok. 30 min 
- przejście ścieżką przyrodniczo-leśną „Nad Bukówką” – trasą zieloną – odległość ok. 4,6 km, czas. ok. 120 min. 
- przejazd do Lubasza na parking przy Sanktuarium Królowej Rodzin na ul. Kościelną (GPS 52.852908, 16.524846) - 
odległość ok. 33 km, czas ok. 35 min,  
- zwiedzanie Sanktuarium – ok. 15 min, 
-  
- obiad w Lubaszu – czas ok. 1,0 godz 
- zakończenie wyprawy. 
 

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze 
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne.  
 

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne 
sprawdzenie niżej opisanych informacji w poszczególnych obiektach. 

Park  Ryb Słodkowodnych 
(źródło: strona http://parkryb.trzcianka.pl/ ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 

Trzcianecka atrakcja turystyczna znajduje się nad jeziorem Sarcze, przy drodze wojewódzkiej 178 (Poznań – Kołobrzeg). 
Z dala od hałasu można aktywnie spędzić wolny czas, poznając budowę anatomiczną najbardziej charakterystycznych 
gatunków ryb słodkowodnych. Wzdłuż wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych, ustawionych zostało 10 makiet 
gigantycznych ryb wykonanych ze szczególną precyzją: pstrąg tęczowy, okoń, lipień, lin, karp, jaź, szczupak, sum, jesiotr 
zachodni oraz sandacz. O rozmnażaniu ryb, narzędziach rybackich, czy wartościach odżywczych ryb zainteresowani 
mogą dowiedzieć się z rozstawionych dodatkowo tablic edukacyjnych. 
 
Ponadto, na terenie parku znajdują się trzy modele zwierząt leśnych: dzika, jelenia oraz wilka, sześć modeli grzybów: 
muchomor, koźlarz czerwony, borowik, gąska zielonka i dwie kurki. Osobom, które lubią obserwować drzewa, z 
pewnością ukaże się olbrzymi, ale łagodny i przyjazny pająk krzyżak. Dodatkową atrakcją Parku jest otoczenie, czyli 
bliskość jeziora i lasu.  

 
 
 

http://parkryb.trzcianka.pl/


Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek 
(źródło: https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31187 )  

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
 

Centrum Promocji LP Goraj–Zamek to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, 
zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy 
o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Integralną częścią Centrum są dwie malownicze ścieżki przyrodniczo-
leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury”. Dla wszystkich Odwiedzających Centrum przygotowano Salę 
Wystawy Przyrodniczej, która jest innowacyjną, multimedialną ekspozycją dioram przyrodniczych. 
Każda z dioram przedstawia inną fazę rozwojową lasu (od nasion, uprawę aż po drzewostan dojrzały), w różnych porach 
roku, z przedstawieniem wielu gatunków zwierząt i roślin. Ciekawostkami na Sali Wystawy Przyrodniczej są m.in.: 
kancelaria Leśniczego, gdzie….. można usiąść przy biurku obok Leśniczego, dostrzegalnia przeciwpożarowa, na którą 
mogą wejść dzieci i…. samodzielnie naprowadzić samolot gaśniczy do ugaszenia widocznego w lesie pożaru czy też 
multimedialna makieta przestawiająca fragment Nadleśnictwa Krucz. 
Starannie przemyślana kompozycja i aranżacja Sali, opracowana przez pracowników Nadleśnictwa Krucz, duża liczba 
eksponatów: roślin, zwierząt, ptaków czy też grzybów, wykorzystanie światła i dźwięków pochodzących wprost ze 
środowiska naturalnego sprawiają, że osoby zwiedzające salę mogą poczuć się jak w lesie. 
W trakcie zwiedzania można samodzielnie zdobywać wiedzę leśną i przyrodniczą – dzięki znajdującym się przy każdej z 
dioram ekranom dotykowym. 
Wyjątkowym dopełnieniem Sali Wystawy Przyrodniczej jest Sala Wystawy Historycznej. W Sali tej przedstawiono 
historie: Lasów Państwowych, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju oraz 
budowniczych zabytkowej Masztalarni. Znajdziemy tutaj również innowacyjną, multimedialną mapę Polski, drewniane 
plastry drewna – kalendaria obrazujące historię Polski oraz historię Lasów Państwowych czy też opisy ciekawostek 
turystycznych i przyrodniczych 20-tu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. 
Cały obiekt przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne m.in. dzięki 
zainstalowanej windzie. 
Zwiedzanie oraz korzystanie przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, z obu 
interaktywnych, multimedialnych Sal Wystawienniczych w Centrum jest nieodpłatne. 

 
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Morena Czarnkowska” 

źródło: https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33662 ) 
Informacje aktualne na listopad 2022 r. 

 
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Morena Czarnkowska” ma charakter pętli: rozpoczyna się i kończy przy Centrum Promocji 
Lasów Państwowych w Goraju-Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.  

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie 
(źródło: https://czarnkow.pl/glowne-atrakcje-turystyczne-miasta-czarnkow.html ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
Późnogotycki kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny zbudowany w 1580 roku i rozbudowany w XVII i XVIII wieku. 
Wnętrze kościoła w większości barokowe z renesansowymi nagrobkami rodziny Czarnkowskich. Jest to jeden z 
cenniejszych zabytków sakralnych na terenie Wielkopolski. 
 

Ścieżka przyrodniczo-leśna "Nad Bukówką" 
(źródło: strona https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33636 ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
 
Ścieżka „Nad Bukówką" położona koło miejscowości Smolarnia, na obrzeżu Puszczy Drawskiej. Trasa wiedzie wzdłuż 
Stawu Rychlickiego i rzeczki Bukówki. Staw utworzono niegdyś poprzez spiętrzenie Bukówki dla uzyskania napędu dla 
nieistniejącego obecnie młyna wodnego we wsi Rychlik. Najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczym fragment 
ścieżki prowadzi przez park podworski położony na obszarze wyraźnie wykształconego ozu (piaszczystego grzbietu), 
utworzonego podczas ostatniego zlodowacenia. Rosnący tutaj drzewostan posiada cechy lasu pierwotnego, a długoletnia, 
choć początkowo nieoficjalna ochrona, nadała parkowi charakter siedliska naturalnego. 
 

 

https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=31187
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33662
https://czarnkow.pl/glowne-atrakcje-turystyczne-miasta-czarnkow.html
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33636


Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu 
(źródło: http://www.sanktuariumlubasz.pl/ ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
 
Świątynia w Lubaszu znana jest jako cel pielgrzymek – Sanktuarium Królowej Rodzin. Wznosi się na wzgórzach 
morenowych. Budowa świątyni w stylu późnego baroku została ukończona w 1761 roku. Kościół otoczono 
pseudobarokowym murem. Wnętrze jest bogato zdobione stiukami oraz polichromią, którą tuż przed wybuchem II 
wojny światowej wykonano według projektu prof. Wacława Taranczewskiego. Polichromie przedstawiają sceny z życia 
Maryi. 

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY 

Stan na 24.11.2022 r. dla 2 dorosłych osób: 
- Nocleg w pokojach gościnnych leśniczówki Łowiska – koszt 200 zł za pokój dla 2 os., (źr.: konsultacje telefoniczne 
listopad 2022 r.) 
czyli łącznie 400 zł za 2 osoby na dwie doby. 
- bilety wstępu: 
Parking w pobliżu kościoła pw. św. Marii Magdaleny Strefa płatnego parkowania zgodnie z informacjami z BIP Urzędu 
Miasta Czarnków obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00. Sobota bezpłatna. 
(http://www.bip.czarnkow.pl/254-strefa-platnego-parkowania.html)  

 
Budżet potrzebny na zakwaterowanie dla dwóch osób wynosi 400 zł (bez kosztów paliwa i wyżywienia). 

MAPA 

 

http://www.sanktuariumlubasz.pl/
http://www.bip.czarnkow.pl/254-strefa-platnego-parkowania.html
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