
 
Oferta wakacyjna Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy 

 
 
Grupy zorganizowane:  
 
Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Rysiówka” na Półwyspie Potrzymiech wraz  
z zajęciami terenowymi oraz obserwacjami ornitologicznymi. Półwysep Potrzymiech, jako 
serce Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, jest doskonałym miejscem na przybliżenie osobom, 
w każdym wieku walorów przyrodniczych Nadgopla. Zajęcia rozpoczynają się od prelekcji  
o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Parku, ze szczególnym uwzględnieniem 
flory i fauny. Przez Półwysep Potrzymiech prowadzi ścieżka edukacyjna „Potrzymiech” wraz  
z wieżami obserwacyjnymi, doskonałymi do obserwacji ornitologicznych m.in. bielika, 
błotniaka stawowego, gęsi gęgawy, czapli białej. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska. 
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Zajęcia w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy 
odbywają się w salce edukacyjnej oraz ekspozycji przyrodniczo – historycznej „U źródeł 
polskości”. Jest to nowoczesny obiekt, wybudowany oraz zmodernizowany w ramach  
RPO WK-P na lata 2014-2020. Zajęcia obejmują szeroką tematykę m.in. walory przyrodnicze 
Parku, segregację odpadów, zagrożenia bioróżnorodności Nadgopla. Zwiedzając ekspozycję  
„U źródeł polskości”, dzięki artefaktom muzealnym odnalezionych podczas badań 
archeologicznych nad Gopłem, poznajemy historię Nadgopla.  
 

 

 
 

Wszystkie grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer (52) 351 54 15 
lub mailowo nadgoplanskipark1000@wp.pl, w celu umówienia terminu. Zajęcia są 
dostosowane, do każdej grupy wiekowej. 
 
 
 
Osoby indywidualne:  
 
Turyści mogą korzystać ze ścieżek edukacyjnych znajdujących się na terenie Nadgoplańskiego 
Parku Tysiąclecia. W siedzibie Parku przy ul. Popiela 3 istnieje możliwość otrzymania 
materiałów promocyjnych m.in. przewodników oraz map. Na terenie NPT znajdują się 
zarówno ścieżki edukacyjne, skierowane na walory przyrodnicze, jak i szlaki rowerowe.  
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Szlaki rowerowe:  
 

• „Mała pętla wokół jeziora Gopło” Szlak zielony (ok. 45 km). 
 
Kruszwica – Rzepowo – Racice – Lachmirowice – Siemionki – Kościeszki – Lubstówek – 
Łuszczewo – Ostrówek (przeprawa promowa) – Złotowo – Popowo – Ostrowo – Kicko – 
Rusinowo – Gocanowo – Tarnowo – Bródzki – Kruszwica. 

• „Duża pętla wokół jeziora Gopło” (ok. 65 km) 

Kruszwica – Rzepowo – Racice – Lachmirowice – Siemionki – Kościeszki – Lubstówek – 
Łuszczewo (włączenie do szlaku bursztynowego) –Mielnica Duża – Przewóz – Połajewo – 
Mietlica – Złotowo – Popowo – Ostrowo – Kicko – Rusinowo – Gocanowo – Tarnowo – Bródzki 
– Kruszwica. 

• „Kruszwica - Strzelno” (ok. 44 km) 

Kruszwica – Rzepowo – Giżewo – Polanowice – Sokolniki – Stodoły – Sławsko Dolne – Strzelno 
Klasztorne – Strzelno – Starczewo –Młynice – Sukowy – Baranowo – Racice – Rzepowo - 
Kruszwica 

Ścieżki edukacyjne:  

• Ścieżka dydaktyczna na półwyspie Potrzymiech  
 
Ścieżka prowadzące przez „serce” Parku, doskonała do obserwacji ornitologicznych dzięki 
wieżom widokowym. Ścieżka zaczyna się przy promie, w miejscowości Ostrówek i prowadzi 
do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Rysiówka”. Na trasie znajdują się wiaty turystyczne oraz 
tablice informacyjno – edukacyjne.  
 

• Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Gopło Mare Polonorum” 
 
Ścieżka biegnąca przez większość obszaru Parku, ukierunkowana zarówno na walory 
historyczne jak i przyrodnicze. Przebieg ścieżki:  
Kruszwica – Gocanowo – Półwysep Ameryka – Tarnówek – Kicko – Ostrowo - Popowo – 
Złotowo – Mietlica – Złotowo – Ostrówek – Łuszczewo – Rzeszynek – Kościeszki – 
Lachmirowice – Lachmirowice – Rzepowo – Łagiewniki – Kruszwica. 
 

• Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Jezioro Gopło – Mietlica-Przewóz” 
 
Ścieżka biegnąca po południowej części Parku. Rozpoczyna się w miejscowości Mietlica, 
ważnej z perspektywy historyczno – archeologicznej. Znajdują się tutaj pozostałości dawnego 
grodu, który był konkurencyjny dla grodu w Kruszwicy. Przebieg ścieżki:  
Mietlica – Połajewko – Byszewo – Połajewo – Kacza Warta – Przewóz 
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