
                  
POLSKIE TOWARZYSTWO  

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  
 Oddział PTTK   

  w Żarnowie 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wycieczka krajoznawcza Park Narodowy „Ujście Warty ”                                  
(RAMOWY PROGRAM) 

 
Termin: 12-13 kwietnia 2014 r. (sobota ,niedziela ) 
 
Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK 
w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów przyrodniczych 
i kulturowych ziemi lubuskiej i Wielkopolski. 

 Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach 
samoorganizacji i jest imprezą non- profit.                                                                                                                                    

Główne cele krajoznawcze : 
 

o Park Narodowy „Ujście Warty” 
o Gorzów Wielkopolski – najważniejsze zabytki 
o Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie 
o Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 
o Tarnowo Pałuckie – najstarszy kościół drewniany                                                   

w Polsce 
 
 
                                   

Program 
              12.kwietnia 2014 r. – sobota 

 

 

 godz. 6.00. – wyjazd sprzed  SP    w  Żarnowie  
 godz.12.30 – przyjazd  do Chyrzyna, 

zwiedzanie parku narodowego, przejście 
ścieżką przyrodniczą „Olszynki” (3 km.), zajęcia 
edukacyjne – film o parku.  

 wyjazd w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, 
krótkie zwiedzanie miasta.  
 
Nocleg w pobliżu Strzelec Krajeńskich, 
obiadokolacja. 
 

 



 
13 kwietnia 2014 r. – niedziela 
 
 
 
 Po śniadaniu przejazd do Dobiegniewa i zwiedzanie 
muzeum Oflagu II C Woldenberg, następnie                         
w Drezdenku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej     
z ekspozycją przyrodniczą, historyczną                                        
i etnograficzną.  

 
W Tarnowie  Pałuckim 4 km od  Wągrowca wznosi się 
drewniany kościół z poł. XIV wieku, którego ściany 
zdobią późnorenesansowe polichromie z około 1639 r.  
 
Wyjazd w drogę powrotną do Żarnowa, planowany 
dłuższy postój  z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku 
(płatne we własnym zakresie ). Rozwiązanie wycieczki     
w późnych godzinach wieczornych przy SP w Żarnowie .  
 
Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi:  

- 200 zł od członka  PTTK z aktualnie opłaconą składką (2014)                                                           
-    230 zł od osoby nie mającej ważnej legitymacji PTTK 

 
W cenie zawarte są:  

 przejazd autokarem  
 pilot-przewodnik na trasie  
 przewodnik terenowy 
  nocleg  
 obiadokolacja w sobotę (12.04 )  i  śniadanie  w niedzielę (13 o4.)  
 parkingi, ubezpieczenie , bilety  wstępu   
 okolicznościowy znaczek  
 punkty na odznakę Turysta-Przyrodnik  i do Odznaki Krajoznawczej Polski  
 prelekcja przyrodnicza    
 
  ,                                                                                                                                                                                                                                                                         

Warunki uczestnictwa:  Wpłata na organizację imprezy od listopada do wyczerpania 
ilości miejsc w autokarze.  Warunkiem  wpisania na listę jest wpłata zaliczki.  Liczy się 
przynależność do Oddziału PTTK  w Żarnowie oraz  kolejność wpłat, pozostali będą 
przyjmowani po uzgodnieniu w miarę wolnych miejsc.            . 

 Konto bankowe O/PTTK w Żarnowie – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział                       
w Żarnowie nr : 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „Wycieczka ” 

PTTK Oddział w Żarnowie tel. +48 44 75 77 289 
ul. Opoczyńska 5 gsm. +48 602 537 092 
26-330 Żarnów e-mail: pttkzarnow@wp.pl 
woj. łódzkie www.zarnowpttk.republika.pl 

 

 


