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 Po wapiennej grzędzie (nie odbyła się w zeszłym roku):
długość trasy...około 14 km,
podejścia .......około 470 m (w tych stronach niezły wynik!)
roślinność .......bogata – o tej porze roku wszędobylskie przylaszczki,
zawilce, wawrzynek wilczełyko i inne zielsko wapieniolubne
(takŜe ciepłolubne)
pogoda ...........będzie na pewno, ale...

ODKRYWANIE
OKOLICY

Słówka do wyuczenia: przylaszczka, grzęda, dzierŜawa, wieŜa, Gorzanów,
wawrzynek, zwierzę, pielgrzymka, ścieŜka, zjeŜdŜać, grzbiet, Ŝelazo, rzęzić.

* (pisownia

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

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

Po wapiennej
grzędzie

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

Spotkamy się 24 marca 2002 r. o godz. 7.55
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
stanowisko 1. Autobus odjeŜdŜa o 8.00
(do Bolesławowa), bilety do Nowego Waliszowa.

TRASA
z centrum Nowego Waliszowa przez miedze, zagajniki, stare wyrobiska i grzędy skalne śelaznych Gór
(niegdyś eksploatowano tu słabe rudy Ŝelaza) do
Romanowa, dalej przez Łysą Górę (jak sama nazwa
wskazuje rozległe widoki – na szczycie popas*)
i grzbiet Słupca na Wapniarkę, w końcu przez widokowy Kapelusz i Antonówkę do Gorzanowa.
Stamtąd powrót pociągiem.

• Nowy Waliszów
Wieś zasiedlona po ostatniej wojnie głównie przez
przesiedleńców z Tarnawicy Polnej koło Kołomyi. Przy
kościele św. Mikołaja (rozdaje prezenty) figura św.
Antoniego (patron ubogich) i krzyŜ pokutny, nieopodal
pozostałości parku dworskiego.

• Łysa Góra (Sędzisz)
Jedna nazwa nawiązuje do zlotów czarownic, a druga
chyba do sądów nad nimi... Dodatkowo niezwykła w tej
okolicy roślinność - rojniki górskie na skalnym rumowisku
(moŜe przywiezione na zlot?).

24 marca 2002 r.

• Wapniarka
W czasach wieŜy (GGV) szczyt bardzo widokowy.
W przyszłości być moŜe wieŜa stanie tam ponownie. Nie
bez wpływu na malowniczość stoków Wapniarki są stare
piece wapienne, jary i nieczynne łomiki wapienia (jeden
z nich jest ponoć ostoją ślimaka-endemita).

• Kapelusz (Hutstein)
Skałka na stoku Dębowej Góry, skąd podziwiano widoki
na malowniczą dolinę Nysy z bardzo w tamtych czasach
atrakcyjnym Gorzanowem. Drugim zagospodarowanym
równieŜ w pierwszej połowie XIX w. miejscem widokowym był Melzberg (nie wiemy gdzie).

• Antonówka
Według legendy święty Antoni Padewski pomůgł zadłuŜonemu dzierŜawcy gruntu, darując mu sztabę kruszcu.
Obdarowany z wdzięczności ustawił drewniany krzyŜ
w miejscu gdzie stał się cud. Z inicjatywy miejscowego
magnata Johanna Friedricha von Herbersteina w r. 1665
stanęła tu kaplica, która od XVII w. była popularnym
miejscem pielgrzymkowym i odpustowym w święto św.
Antoniego Padewskiego (13 czerwca). NaboŜeństwa
odprawiano przed kaplicą przy budowanych specjalnie
ołtarzach. Obok powstała teŜ pustelnia – wzmianki o pustelniku pochodz_ z lat 1759-1839. Dziś z Gorzanowa
miejsce to osiągalne jest wygodną dębową aleją, a i tak nie
walą tam tłumy...

powrót po godz. 16-tej

