
Czarny szlak pieszy „Szestno” 

Km Km  Opis 

0,0   Szlak rozpoczyna się w Mrągowie przy Ekomarinie przy ul. Jaszczurczej Górze.  

0,8   Po 800 metrach docieramy do Miasteczka Westernowego Mrongoville. 

1,1    
Po zejściu z drogi polbrukowej docieramy do asfaltu prowadzącego do 
miejscowości Popowo Salęckie. Skręcamy w lewo przy sporym kamieniu z 
oznaczeniem czarnej trasy. Kilkadziesiąt metrów idziemy asfaltem w dół. 

1,5   

Skręcamy w prawo, na drogę szutrową. Idziemy drogą wzdłuż stawu rybnego 
Gospodarstwa Rybackiego. Jakiego tam węgorza można kupić...! Kierujemy się w 
kierunku jeziora Czarnego widocznego w oddali. Jezioro, nieraz schowane za 
drzewami i krzakami, będzie nam towarzyszyć przez dłuższy czas. 

1,8   

Docieramy do chodnika, który rozciąga się wzdłuż jeziora. Będziemy przechodzić 
przy zabudowaniach ośrodka wypoczynkowego. Zwróćcie uwagę na klimatyczne 
ale zniszczone miejsca: restaurację z dużym tarasem położoną nad samym 
jeziorem, na plażę i niszczejący pomost. Są to miejsca zrujnowane ale pełne 
uroku, bo nadal łatwo wyobrazić sobie ich czasy świetności. Jak to wszystko 
mogłoby teraz wyglądać...! Główne budynki ośrodka zostały wyremontowane i 
ośrodek przyjmuje turystów. 

Gdy kończy się chodnik, dalej kierujemy się wzdłuż brzegu jeziora Czarnego.  

 2,3   

Docieramy do małego strumyka, który wpada do jeziora. Kierujemy się w prawo do 
góry. Po kilku metrach docieramy do małego skrzyżowania dróg szutrowych. Po 
prawej widzimy w niewielkim zagłębieniu strumyk. Tutaj warto zejść ze szlaku i 
udać się w górę w las, aby zobaczyć Słowiczy Wąwóz. 

2,5   Słowiczy Wąwóz. 

 4,5   

Gdy wrócimy do skrzyżowania udajemy się w prawo oznakowanym szlakiem. 
Odtąd ok. 2 km idziemy wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Czarnego oraz rzeki 
Dajny, łączącej Czarne z jeziorem Kot. Na tym odcinku, jeśli wcześniej padał 
deszcz, może być bardzo ślisko i wyjątkowo błotniście! Przydałyby się kalosze. Ale 
widoki są piękne. 

 5,4   
Mostek z betonowych kręgów nad Dajną. Nie przechodzimy na drugą stronę, choć 
zachęca pole kukurydzy, lecz kierujemy się w prawo brukiem pod górę. 

5,9   

Droga szutrowa. Kierujemy się do lasu. Po drodze w lewo widoczna panorama wsi 
Szestno z górującym gotyckim kościołem. Droga utwardzona jest polnymi 
kamieniami. Odnosi się wrażenie, że prowadzi nas do dworu. A tak naprawdę 
prowadzi do lasku,  w którym znajduje się stanowisko archeologiczne Czarny Las, 
a dalej ruiny domostw po nieistniejącej już osadzie Czarny Las. A dwór podobno 
też się tam znajdował. 

 6,2   

Dochodzimy do rozwidlenia dróg. Zalesione wzgórze po prawej to stanowisko 
archeologiczne Czarny Las. Udajemy się na północ drogą przez las.  Po drodze 
po lewej mijamy ruiny domostw opuszczonej miejscowości Czarny Las. Aby je 
zobaczyć należy skręcić w lewo na ścieżkę. Z lewej będą ruiny, z prawej pasieka. 

7,2   
Idziemy drogą szutrową w kierunku wsi. Dochodzimy do drogi z płyt betonowych. 
Dalej zielonym szlakiem rowerowym do kościoła gotyckiego. 

8,6   Szestno. 

 

http://it.mragowo.pl/ekomarina-w-mragowie,16,2236,pl.html
http://it.mragowo.pl/miasteczko-westernowe-mrongoville,3,888,pl.html
http://it.mragowo.pl/wawoz-polski,16,1292,pl.html#slowiczy

