Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają
szlaki turystyczne, unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych lub po łąkach – nie
stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub
skrótu droga wiedzie przez chaszcze.
Trasa Nad obcymi wodami :
długość trasy......... około 25 km,
podejścia .............. około 460 m
(w tych stronach niezły wynik!)
pogoda ................. będzie na pewno, ale...
Lepiej zabrać ze sobą parasol, szalik, czapkę i rękawiczki;
rakiety śnieŜne nie powinny się przydać.
Słówka do wyuczenia:

ODKRYWANIE
OKOLICY

* (pisownia

łączna) – nie oznacza, Ŝe szczyt jest tak niski, a zarośla tak
wysokie; moŜliwe ognisko...

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział pod opieką
dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z
prowadzącymi.

Nad obcymi
wodami

o r ganizato r węd r ó wki:
Bystrzyckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

29 kwietnia 2001 r.

wędrówkę poprowadzą: Joanna Ćwik- Jacuk,
Waldek Jacuk i Jasiu Zasępa

Spotkamy się 29 kwietnia 2001 r. o godz. 8.55
na przystanku kolejowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
z biletami do Międzylesia. Pociąg odjeŜdŜa o 9.01.

Bałtyckiego i Północnego. Po jego wschodniej stronie
znajduje się źródło Kamionki - dopływu Nysy Kłodzkiej,
a po północno-zachodniej Czerwonego Strumienia dopływu Dzikiej Orlicy.

TRASA

• Czerwony Strumień

ze stacji kolejowej w Międzylesiu do Kamieńczyka,
dalej wzdłuŜ granicy przez górę Kamyk i zaginioną
wioskę Czerwony Strumień. Dalej do Lesicy na
śelazna Górę (kamieniołom i popas), zejście
sposobem do Roztok.

Nazwa potoku i połoŜonej nad nim zaginionej wioski. Jej
historia obrazuje zjawisko rozwoju a następnie wymierania wiosek górskich, z których ludność w poszukiwaniu
pracy i lepszego Ŝycia zaczęła uciekać juŜ pod koniec XIX
w. Ilość mieszkańców Czerwonego Strumienia: 1787 - 90,
1815 - 114, 1825 - 107, 1840 - 127, 1880 - 130, 1910 86, 1933 - 77, 2001 - 0. Wśród resztek domostw ruina
kaplicy i pozostałości wielu figur świętych. Po czeskiej
stronie potoku znajduje się kaplica i schronisko w Čiháku
- dawniej popularnym celu wycieczek takŜe z kłodzkiej
strony gór.

• Linia kolejowa KłodzkoMiędzylesie
Uruchomiony 15 października 1875 roku odcinek
z Kłodzka do Międzylesia połączył Wrocław z Pragą
i Wiedniem! Nie było połączeń bezpośrednich, ale dobre
skomunikowanie pociągów pozwalało w 1929 r. na
dojazd z Bystrzycy Kłodzkiej do Wiednia w ciągu siedmiu
godzin.

• Kamieńczyk
Wioska w dolinie rzeczki Kamionki. Była wymieniana
w źródłach pisanych w XIII w. Posiada drewniany
barokowy kościół św. Michała Archanioła z 1710 r. Jest to
jeden z czterech drewnianych kościołów Ziemi Kłodzkiej.

• Kamyk (721m)
Szczyt na dziale wodnym między zlewiskami mórz

• Lesica
Wioska nad potokiem Jelonikiem, naleŜącym do zlewiska
Morza Pólnocnego. Wieś załoŜona w XVI w., ale
archeolodzy znaleźli obiekt, płytkę ochronną na rekę
łucznika datowaną ok. 2000-1900 p.n.e.

powrót po godz. 18-tej
pociagiem z Roztok

