
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 009 
LAS HISTORII 
Nr katalogowy: WSL2018009DOR 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla wszystkich, którzy lubią dłuższe podróże, zabytki II wojny 
światowej oraz trudnodostępne piękno lasu. Szczególnie polecamy ją 
osobom dorosłym ceniącym wypoczynek nad jeziorami.  

Czas wyprawy: piątek od ok. 17.00 do niedzieli do ok. 13.00 (3 dni) 
Miejsce noclegów: Wilczy Szaniec w Gierłoży 
Liczba km do przejścia łącznie: ok 19 km 
Liczba km do przejechania łącznie: ok 200 km 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej (OEH-P) „Wilczy Szaniec” 
w Gierłoży, tel. 89 741 00 31, e-mail: wilczyszaniec@olsztyn.lasy.gov.pl 

Uwaga: Obiekt może mieć ograniczoną dostępność. 
2. Zwiedzanie Wilczego Szańca: 
http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/cennik  
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 2 do 8 

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK:  
- zakwaterowanie w OEH-P Wilczy Szaniec  
- przejście fragmentem leśnej trasy turystycznej „Gierłoż” – dla chcących 
podpatrzeć w ciszy i spokoju przyrodę kierujemy się wg drogowskazu na 
„Księżycowy Dworek”, który znajduje się 0,5 km od drogi publicznej 
Gierłoż-Kętrzyn, następnie skręcamy za Dworkiem w lewo i, podążając 
leśną drogą oznaczoną symbolem lornetki, docieramy do platformy 
widokowej na śródleśne rozlewisko, gdzie można podziwiać m.in. 
żurawia, czaplę białą oraz wiele innych gatunków ptaków (!UWAGA: ze 
względu na przejście trudno dostępną ścieżką zaleca się odzież i obuwie 
terenowe), powrót tą samą drogą (ok. 8 km, czas przejścia ścieżki ok. 1,5 
godziny ) 
- kolacja w restauracji przy OEH-P Wilczy Szaniec  
- nocleg w OEH-P Wilczy Szaniec  

SOBOTA:  
- śniadanie w restauracji przy OEH-P Wilczy Szaniec 
- zwiedzanie wraz z przewodnikiem Wilczego Szańca – byłej wojennej 
kwatery Adolfa Hitlera (ok. 2 km, ok. 2 godzin)  
- przejazd do miejscowości Mamerki (ok. 20 km, czas przejazdu 
samochodem ok. 30 min) 

DLACZEGO TUTAJ? 
Lasy Mazurskie otaczają 
Krainę Wielkich Jezior 
Mazurskich. Taki duet to 
gwarancja udanej wyprawy. 

Główny punkt wycieczki – 
Wilczy Szaniec to jedna z 
największych atrakcji 
turystycznych w Polce, a z 
pewnością największa z tych, 
którymi opiekują się Lasy 
Państwowe. A to dopiero 
początek... 
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- zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych w Polsce kompleksu niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II 
wojny światowej, muzeum poświęconego frontowi wschodniemu, repliki pomieszczenia Bursztynowej Komnaty (czas 
zwiedzania ok. 2 h) 
- obiad w okolicy Mamerek 
- przejazd samochodem do Śluzy Leśniewo Dolne przy DW 650 (ok. 10 min, ok. 8 km) 
- poznanie fragmentu Kanału Mazurskiego – przejście od Śluzy Leśniewo Dolne do Śluzy Leśniewo Górne. (ok. 45 min, 
ok. 3 km wraz z powrotem do DW 650). Kanał ten nigdy nie został ukończony, a jego fragmenty miały pokonać różnicę 
wysokości pomiędzy Jeziorami Mazurskimi a Bałtykiem. 
- przejazd do miejscowości Rapa na parking przy Piramidzie (ok. 40 km, czas przejazdu samochodem ok. 45 minut). 
- przejście z parkingu pod Piramidę w Rapie – jednej z niewielu piramid w Polce (UWAGA! z historią Piramidy warto 
zapoznać się wcześniej tu: http://www.czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl/piramida-w-rapie#.XZSgYEYzaMo). 
Powrót tą samą drogą (ok. 800 m, czas zwiedzania ok 0,5 godz.). 
- powrót do OEH-P Wilczy Szaniec (ok. 62 km, czas przejazdu samochodem ok. 1 godziny), po drodze można odwiedzić 
Węgorzewo 
- kolacja w restauracji przy OEH-P Wilczy Szaniec  
 
NIEDZIELA:  

- śniadanie w restauracji przy OEH-P Wilczy Szaniec  
- przejazd do miejscowości Sztynort (ok. 20 km, czas przejazdu ok. 30 min) 
- spacer po porcie jachtowym (ok. 500m, czas przejścia ok. 30 min.) 
- przejazd do Pozezdrza – polowej kwatery Himmlera (ok. 12 km, ok. 12 minut) przez punkt widokowy na wiadukcie 
pomiędzy jeziorami Dargin i Kirsajty 
- samodzielne zwiedzanie polowej kwatery Himmlera tzw. Hochwaldu, gdzie w terenie udostępnione są tablice 
informacyjne oraz miejsce na ognisko (ok. 1 km, ok. 45 min.) 
- powrót do Wilczego Szańca (ok. 35 km, czas przejazdu samochodem ok. 40 min) 
- przejście lasem do plaży nad Jeziorem Siercze (ok. 1,5 km, ok. 20 minut) 
- skorzystanie z plaży (czas zależnie od planowanej godziny obiadu) 
- powrót lasem do OEH-P Wilczy Szaniec (ok. 1,5 km, ok. 20 minut) 
- obiad w restauracji przy OEH-P Wilczy Szaniec. 
 

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

SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW 

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 

Wilczy Szaniec 
(źródło: https://wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/ ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
• Dla nocujących w OEH-P samodzielne zwiedzanie i parkingi gratis.  

Dla osób nienocujących:  
 Zwiedzanie w sezonie (01.04 – 31.10): bilet wstępu normalny – 20 zł, bilet wstępu ulgowy– 15 zł (uczniowie 

do 18 lat i studenci do 26 lat za okazaniem legitymacji), dzieci do 6 lat – wstęp wolny, karta Dużej Rodziny -
15 zł, 

 Zwiedzanie po sezonie (01.11 – 31.03): bilet wstępu normalny – 15 zł, bilet wstępu ulgowy– 10 zł (uczniowie 
do 18 lat i studenci do 26 lat za okazaniem legitymacji), dzieci do 6 lat – wstęp wolny, karta Dużej Rodziny -
10 zł, 

http://www.czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl/piramida-w-rapie#.XZSgYEYzaMo
https://wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/


• Parking na czas zwiedzania: autokar - 30 zł, camper, bus – 15 zł, samochód osobowy – 10 zł, motocykl – 5 zł, rower 
– bezpłatnie, auto 100% elektryczne – bezpłatnie, pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych - bezpłatnie 

• Godz. zwiedzania: 
08:00-18:00 (od 1 marca do 31 marca), 
08:00-19:00 (od 1 kwietnia do 30 kwietnia) 
08:00-20:00 (od 1 maj do 31 sierpnia) 
08:00-18:00 (od 1 września do 30 września) 
08:00-16:00 (od 1 października do 28 lutego) 

• Obiekt jest otwarty przez cały rok, 7 – dni w tygodniu (również święta) 

Mamerki 
(źródło: https://www.mamerki.com/ ) 

Informacje aktualne na listopad 2021 r. 
• Czynne codziennie: 
• od 11:00 do 15:00 
• Bilety: dorośli – 20 zł, dzieci i młodzież – 15 zł, grupowe dorośli – 17 zł, grupowe dzieci i młodzież – 12 zł 
• Parking – 5 zł 
• Przewodnicy w jęz.: polskim, niemieckim, francuskim, angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
• Przewodnik j. polski: 90 zł 
• Grupa autokar: 140 zł. Grupy do 10 osób: 120 zł 

Kanał Mazurski 
(źródło.: http://www.mazury.info.pl/atrakcje/kanal-mazurski/ ) 

Informacje aktualne na listopad 2022 r. 
• Budowę kanału rozpoczęto w roku 1911, lecz wybuch wojny w 1914 r. przerwał prace, następnie wznowiono je dopiero 

w 1934r. W czasach III Rzeszy kanał był obiektem tajnym. Na mapach topograficznych z 1939r nie zaznaczono śluz i 
innych budowli wodnych. Ostatecznie budowę przerwano w 1942r. i już nie wznowiono. Łączna długość kanału od 
miejscowości Mamerki nad jeziorem Mamry do rzeki Łyny na terenie obwodu kaliningradzkiego wynosi 51km z 
czego na terenie Polski 22km. Różnica poziomów wód pomiędzy jeziorem Mamry (116,3m n. p. m.) i rzeką Łyną (5,1m 
n. p. m.) wynosi 111,2m. Na kanale znajduje się 10 śluz . Jedne z nich to właśnie Śluza Leśniewo Górne i Leśniewo 
Dolne.  

• Oglądanie śluz nie wiąże się z dodatkowymi opłatami 

Hochwald 

(źródło: http://pozezdrze.pl/atrakcje/atrakcja/597/polowa_kwatera_heinricha_himmlera__hochwald ) 
Informacje aktualne na listopad 2022 r. 

• w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie 
niżej opisanych informacji  

• Teren byłej kwatery "Hochwald" jest otwarty do zwiedzania. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Gminy 
Pozezdrze:  

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY  

stan wiedzy na dzień 25.11.2022 r. dla 2 osób dorosłych: 

- nocleg w Wilczym Szańcu: 
w okresie od 01 listopada do 31 marca:: 120 zł za pokój 2-osobowy/noc (powyżej jednej doby), łącznie 240 zł 
(źródło: http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/nocleg#.XZShCkYzaMo) 

- bilety wstępu: 
• Wilczy Szaniec – zwiedzanie samodzielne w cenie noclegu (zalecane zwiedzanie z przewodnikiem) (źródło: 

http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/cennik#.XZShIUYzaMo) 
• Mamerki – 20 zł/os., łącznie 40 zł (źródło: https://www.mamerki.com/cennik-dojazd-kontakt/index.html) 
• Parking Mamreki: 5 zł  

Bilety wstępu łącznie do 2 osób: 45 zł. 

https://www.mamerki.com/
http://www.mazury.info.pl/atrakcje/kanal-mazurski/
http://pozezdrze.pl/atrakcje/atrakcja/597/polowa_kwatera_heinricha_himmlera__hochwald
http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/nocleg#.XZShCkYzaMo
http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/cennik#.XZShIUYzaMo
https://www.mamerki.com/cennik-dojazd-kontakt/index.html


Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu wynosi 285 zł dla dwóch osób dorosłych (bez kosztów paliwa i 
wyżywienia). 

BEZPIECZEŃSTWO 

- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków 
podczas pokonywania nierówności terenu 
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim 
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi 
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i 
kleszczami 
-  Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.  
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu 
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu 
zdezynfekować. 
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą 
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. 

MAPA 
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