Trasa Bunkrów, Kościołów i Magii
Lokalizacja
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5 km
2 mi

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak przebiega po terenach gminy Tuczno.
Przebieg trasy: Tuczno – Strzaliny – Rutwica –
Mączno – Zdbowo - Tuczno. Oznakowana została
tabliczkami z nazwą trasy
Trasa wiedzie po bardzo urozmaiconym terenie, na
którym spotkamy się z pozostałościami II wojny
światowej, ciekawymi kościołami i odrobiną magii.
Trasa rozpoczyna się na parkingu koło Urzędu
Miasta i Gminy Tuczno i prowadzi prosto drogą
do Strzalin. W Strzalinach warto zwiedzić kościół
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
zbudowany w 1680 r., a przebudowany w XVIII w.
Dalej trasa wiedzie na Górę Wisielczą. Tu w latach
30. XX w. powstała jedna z najpotężniejszych grup
warownych Wału Pomorskiego. Dwa duże schrony,
będące blokami wejściowymi do podziemi,
połączone były korytarzem z izbami załogi,
toaletami, kuchnią i izbą opatrunkową. Boczne
chodniki wiodły do dwóch schronów
obserwacyjnych i czterech bojowych z kopułami
pancernymi. Istniało tu własne źródło zasilania w
energię elektryczną, system wentylacji i instalacja
wodociągowa.

DŁUGOŚĆ TRASY

32 km
TRUDNOŚĆ TRASY
   

SZACOWANY CZAS PODRÓŻY

3godz. 35min.
LISTA ETAPÓW

1. Urząd Miejski w Tucznie
Tuczno

2. Kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
Strzaliny

3. Strzaliny koło Tuczna
4. Kościół pw. św. Jana
Nepomucena
Rutwica

5. Górka magnetyczna
Rutwica

6. Park Miejski w Tucznie
Tuczno



Pokaż na mapie

Na Górze Wisielczej znajduje się także rezerwat
faunistyczny Strzaliny koło Tuczna o powierzchni
17,83 ha. Chronione jest tu zimowisko nietoperzy,
znajdujące się w schronie grupy warownej „Góra
Wisielcza”. Jest to czwarte co do wielkości
zimowisko nietoperzy w Polsce. W nadziemnej
części rezerwatu chronione są mszaki występujące
w 38 gatunkach, zwłaszcza wapieniolubne,
naskalne, górskie, nietypowe dla niżowego
krajobrazu.
Dalej szlak prowadzi przez Strzaliny w stronę
Zdbowa. Tu warto obejrzeć kościół pw. św. Józefa,
zbudowany w 1819 r. Przy kościele znajduje się
klasycystyczne mauzoleum rodziny Ree z połowy
XIX w. Za wioską trasa skręca w prawo i wiedzie
drogą leśną na wschód. Na kolejnym rozwidleniu
prowadzi w lewo (północny wschód) aż do drogi
pożarowej nr 7. Tu skręca w nią w kierunku na
północny zachód. Następnie szlak prowadzi prosto
drogą utwardzoną do przejazdu kolejowego, po
czym skręca w prawo w drogę leśną na wschód w
kierunku Rutwicy. Na skrzyżowaniu dróg leśnych
szlak kieruje się lekko w lewo wiodąc koło jeziora
Rutwica do wsi o tej samej nazwie. Tutejszy kościół
pw. św. Jana Nepomucena zbudowany został w XVII
w. na miejscu drewnianego kościoła z XIV w.
Następnie szlak wiedzie przez Rutwicę w kierunku
północny wschód. Wkrótce dociera do parkingu
leśnego przy Górce Magnetycznej. Górka
Magnetyczna to miejsce, gdzie prawa fizyki działają
inaczej - tu w niewyjaśniony sposób samochód z
wyłączonym silnikiem samodzielnie wtacza się pod
górkę, woda wylana na asfalt płynie pod górkę, tak
też toczy się butelka napełniona wodą. Istnieje za to
legenda wspominająca o niezliczonych skarbach
znajdujących się pod ziemią, niedostępnych od
czasu, gdy zaślepiona chciwością kobieta, omal nie
straciwszy swojego dziecka, przeklęła to miejsce.
Tu szlak zawraca w kierunku Rutwicy i
przez Mączno, Zdbowo, powraca do Tuczna w
miejsce startu. Po powrocie do Tuczna dobrym
miejscem na odpoczynek i posiłek jest zajazd
Dobrawa. Przy zajeździe dostępny jest parking.
Trasa została przygotowana i oznakowana w
ramach projektu Włóczykije Pojezierza przez
Stowarzyszenie Lider Wałecki.



Dodaj do planu podróży
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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