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 Grzybki inaczej :
długość trasy......... około 17 km
podejścia .............. około 400 m
roślinność.............. o tej porze roku jeszcze bogata
pogoda ................. będzie na pewno, ale...
...lepiej zabrać ze sobą
parasol, szalik, czapkę i rękawiczki.

ODKRYWANIE
OKOLICY

* (pisownia

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

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

Grzybki
inaczej

wędrówkę poprowadzą: Krzysiek Tekieli i Jasiu Zasępa

13 października 2001 r.

Spotkamy się w sobotę 13 października 2001 r. o 7:55
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
stanowisko 2. Autobus odjeŜdŜa o 8.00
(do Kudowy), bilety do Dusznik (ZEM).

TRASA
obok jeszcze czynnej dusznickiej stacji kolejowej
przez Złotno, Polne Domy i Szczytną do Polanicy.
Po drodze rozległe widoki, prawdopodobnie takŜe
efekty ‘złotej jesieni’, nieco ciekawostek historycznych, dziwów przyrody i techniki. Większy
popas* gdzieś w okolicy Szczytnika. Z Polanicy powrót autobusem.

• Złotno
Wieś bardzo młoda, nawet nie dwustuletnia jeszcze. Pierwotnie osada kamieniarzy i szklarzy, później takŜe tkaczy.
W międzyczasie letnisko. W malowniczym przełomie Kamiennego Potoku piaskowcowe skałki; niektóre o kształtach cokolwiek przypominających – na pzykład grzybki.

• Jeździec
Miejsce zupełnie niepozorne. W pobliŜu Polnych Domów.
Pola, widoki, kępa krzaków. Przy kępie pomnik – ślad
wojny kartoflanej. Nieopodal przewrócony cokół
ukrzyŜowania z płaskorzeźbioną chustą św. Weroniki.
Wszystko okala linia kolejowa pokonująca w tym miejscu
spore wzniesienie.

• Szczytna
Miasto powstałe z połączenia kilku wiosek. Pod względem
powierzchni (jednostka miejska) największe w powiecie –
ponad 80 km2. Tradycje przemysłowe – drzewne
i szklarskie – jeszcze są tam kultywowane; przed ostatnią
wojną takŜe uczęszczane letnisko. Układ miejski charakterystyczny dla górskich łańcuchówek wyróŜnia to miasto
spośród innych. W centrum późnobarokowy kościół św.
Jana Chrzciciela, poniŜej kamienny szesnastowieczny pręgierz – ponoć oryginał (po usunięciu w XIX w. w międzyczasie stała tam prawdopodobnie jego kopia).

• Szczytnik
Kulminacja odosobnionego stoliwa (to teŜ Góry Stołowe)
górująca nad Szczytną, z charakterystyczną sylwetką zamku Leśna (dawniej Waldstein). Obecny zamek – raczej romantyczny neogotycki pałac (nigdy nie miał odgrywać roli
obronnej) wybudowany został w latach 30. XIX wieku
w miejscu wcześniejszego fortu – jednego z elementów
linii obronnej wzdłuŜ granic Prus. Z Orlich Skał rozległy
widok na część dawnego państewka homolskiego.
W pobliŜu piaskowcowa dwudziestowieczna kalwaria.

• Piekielna Góra
Kiedyś Orla, przy okazji spolszczania nazw ‘dopasowana’
do otoczenia: u jej stóp z jednej strony Piekielna Dolina,
z drugiej druga Piekielna Góra (przysiółek). Wybitne
wzniesienie porośnięte lasem sosnowym.

powrót po godz. 16-tej

