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WAKACJE W KRAJEŃSKIM 

PARKU KRAJOBRAZOWYM 

 
W ramach zajęć dydaktycznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej KPK oraz na terenie 
Parku  prosimy o umawianie się zainteresowanych grup telefonicznie pod nr telefonu  

52 389-64-85 (ilość osób ograniczona ze względu na obostrzenia).  
Dla grup zorganizowanych proponujemy warsztaty : 

 
• Dobre rady na odpady – dla grup docelowych od 6-12 lat papier czerpany, 

tworzenie ozdób, biżuterii z puszki aluminiowej oraz drugie życie opakowań 

szklanych. Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

• Ślady i tropy zwierząt – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży. Rozpoznaje się 
podstawowe gatunki zwierząt leśnych po śladach i tropach. Poznajemy domy 
zwierząt mieszkające wokół nas. Umiejętność posługiwania się mapą, 
kompasem.  

 

 

 

 

 

 

• Ptaki wokół nas – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć 
prowadzi się obserwację ptaków w ich środowisku naturalnym, - uczestnicy 
posługują się sprzętem optycznym typu lornetka , luneta - dokumentują swoje 
odkrycia przyrodnicze  rozpoznaje podstawowe gatunki ptaków występujących 

w okolicy przy użyciu przewodników i prostych kluczy do oznaczania gatunków.  
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 Turyści w ramach potrzeb i zainteresowania  mogą skorzystać ze ścieżek 
tematycznych znajdujących się na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. 
W ośrodku edukacji istnieje także możliwość otrzymania materiałów 
promocyjnych. Zapraszamy również lokalne instytucje do współpracy w ramach 
propagowania działań proekologicznych. Na terenie KPK znajdują się liczne 
szlaki turystyczne  

 1. Szlak Więcborski (czarny) 

Trasa zaczyna się sprzed dworca PKP w Więcborku. Dalej prowadzi wzdłuż rynny 
Jeziora Więcborskiego (na wschód od. miasta) w kierunku Śmiłowa, Karolewa, 
Pęperzyna, Zabartowa (łącznia długość 19 km), przez zalesione wzniesienia morenowe 

oraz tereny o zróżnicowanych formach polodowcowych; 

2. Szlak Męczeństwa Krajan (zielony) 

Trasa zaczyna się we wsi Jastrzębiec (gm. Więcbork), w pobliżu cmentarza i kaplicy 
mauzoleum z 1948 r., budowy ku czci pomordowanych w 1939 r. Polaków, 
mieszkańców Krajny i Borów Tucholskich. Dalej prowadzi przez Karolewo (dawny obóz 
koncentracyjny), południowym brzegiem Jez. Śmiłowskiego (wieś Śmiłowo), przez 
Suchorączek i Wysoką Krajeńską, dalej w kierunku północno-wschodnim– do Sępólna 
Krajeńskiego (łącznie 27,8 km); 

3. Szlak Jezior Krajeńskich (zielony) 

Trasa pieszej wędrówki zaczyna się w Więcborku, przebiega przez miasto i dalej w 
kierunku południowym, przez tereny leśne, nad brzegiem jezior – Więcborskie, 
Bydgoskie, Weśrednik, Proboszczowskie – do wsi Zabartowo (łącznie 8 km); 

4. Szlak im. dr S. Łabędzińskiego (niebieski) 

Trasa zaczyna się w Więcborku. Dalej prowadzi do Runowa Krajeńskiego, a potem 
wzdłuż brzegów jezior Głęboczek Duży, Czarmuńskie (wieś Czarmuń), Rościmińskie, 
Witosławskie do wsi Witosław (w gm. Mrocza; łączna długość 20 km.); 

5. Szlak Sępoleński (czarny) 

Trasa prowadzi z Sępólna Krajeńskiego, wzdłuż północnych brzegów jezior 

Sępoleńskiego i Lutowskiego do Lutówka (łącznie 7,5 km). 
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Obok walorów czysto przyrodniczych teren KPK obfituje również w liczne zabytki 
architektury świeckiej i sakralnej. Niektóre z nich są w swej klasie prawdziwymi 
perłami dziedzictwa kulturowego. Do takich z pewnością należą: kościół parafialny w 
Runowie Krajeńskim oraz ruiny zamku w tej miejscowości.  Inną kategorią zabytków 
ubogacającą Park są pałace, dwory i zespoły folwarczne. Powstałe w większości w  
XIX wieku, zachowane w różnym stanie, często otoczone malowniczymi parkami  
w stylu angielskim, są chętnie odwiedzane przez turystów oraz artystów szukających 

plenerów do swych prac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „KRAJEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY I 
NADLEŚNICTWO RUNOWO W OBIEKTYWIE.” 

Zapraszamy do udziału  w kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Już teraz zrób 
piękne zdjęcia naszego regionu  i weź udział w konkursie. Śledź naszą stronę 
internetową www.krajenskipark.pl/zakładka konkursy ekologiczne i wygraj cenne 
nagrody.  

 

 


