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 Bielarnia :
długość trasy......... około 13 km
podejścia .............. około 400 m
punkty do GOT:.... 17
roślinność.............. o tej porze roku juŜ więdnie,
co zwiększa moŜliwości
penetrowania terenu
pogoda ................. będzie na pewno, ale listopadowa
do wyuczenia: ....... von Bischofsheim, von Tschirnhaus,
von Zampach und Pottenstein, von Seidlitz, von Pannwitz,
Hauschlid, Schilling, Dreher von Drehers, Leweneg,
Katzer, Althann

ODKRYWANIE
OKOLICY
Bielarnia

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

o r ganizato r węd r ó wki:
NiezaleŜna Gromada Odkrywców
przy Bystrzyckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym

18 listopada 2001 r.

wędrówkę poprowadzi Jasiu Zasępa

Spotkamy się w niedzielę 18 listopada 2001 r. o 8:40
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
stanowisko 7. Autobus odjeŜdŜa o 8.45
(do Jodłowa), bilety do Goworowa.

TRASA
Z centrum Goworowa przez Pątnik do Białkowa, skąd
dalej u podnóŜa Masywu ŚnieŜnika przez Nową Wieś do
Jaworka. Dalej w las i przez Muszany Dół do Międzygórza. Na trasie liczne ślady powodzi w 1997 r.. Popas
z ogniskiem gdzieś po drodze, powrót autobusem – przed
zmrokiem lub po nim (zaleŜnie od tempa marszu).

• Goworów (Lauterbach)

Krótko po ostatniej wojnie Głośny Potok, przemianowany na
Goworów ponoć na cześć Bohatera Związku Radzieckiego,
wybitnego dowódcy, komendanta Akademii Artylerii im. Feliksa
DzierŜyńskiego, obrońcy Leningradu, autora ksiąŜki „W bojach
o miasto Lenina”, członka rzeczywistego Akademii Nauk
Artyleryjskich, marszałka Leonida Goworowa. W czasach
‘lauterbachskich’ wieś słynąca z porządku i gospodarności.
MoŜna powiedzieć, Ŝe takŜe z poprawności politycznej – patrz
Pątnik.
„W Goworowie w kaŜdym domu stukocą dwa lub trzy warsztaty
tkackie. Dzieci nawijają, babcie przędą. Silne kare konie ciągną
wozy pełne surowego płótna do Białkowa. W foluszu będzie ono
przemyte, w bielarni słońcem i wodą wybielone, w krochmalni
wykrochmalone i zawieszone do wyschnięcia. DuŜy napędzany
wodą magiel za goworowskim pałacem wygładza płótno...”
Przy dawnym pałacu Ludwiga pozostałości parku (z modną znów
kręgielnią).

• Pątnik
SłuŜył jako punkt widokowy a takŜe...
„W dniu 20.04.1933 (44. urodziny Adolfa Hitlera) mieszkańcy
Goworowa, Michałowic i Gajnika, dając wyraz swoim uczuciom
patriotycznym, złoŜyli hołd kanclerzowi Rzeszy w potęŜnym
pochodzie z pochodniami. W takt muzyki maszerowali na Pątnik
i z powrotem przez wieś: młodzieŜ szkolna, SA, „stalowe hełmy”,
sanatorium policyjne, związek wojskowych, straŜ poŜarna.
Zakończenie stanowiło przemówienie nauczyciela Neugebauera
przed sanatorium.”

• Białków
„śycie zapędza się tu dwa razy do roku: gdy mieszkańcy
Jodłowa z rozwianymi chorągwiami, hukiem trąb i chóralnym
śpiewem pielgrzymują do kościółka Marii ŚnieŜ nej i podczas
odłowu ryb w stawie. Poza tym zapuszcza się tu co najwyŜej
kilku letników poszukujących cichej, odciętej od świata,
idyllicznej samotności. Jednak na samą myśl, Ŝe musieliby tu
spędzić zimę, pokrywa ich tęga gę sia skórka.”

• Jaworek
Miejscowość od dawna niepodtrzymująca niegdysiejszej tradycji
turystycznej, czemu próbowano zaradzić we wczesnych latach
80-tych XX wieku. Niektóre ślady widać nadal, mimo zmiany
ustroju i stulecia: droga-pomnik centralnego planowania
w gospodarce zaczyna się powyŜej ostatnich zabudowań i wiedzie
do lasu. Niestety, nie jest juŜ oświetlona...
(cytaty z opowiadania Bruno Neug ebauera „Białków”
i ze szkolnej kroniki Goworowa)

powrót po godz. 15-tej lub 18-tej

