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 piesza w krainie Vogelhannesa:
długość trasy...około 10 km (wariant dłuŜszy 24 km),
podejścia .......około 260 m (wariant dłuŜszy 650 m)
roślinność .......bogata, ale będziemy ją oglądać raczej ze ścieŜek,
pogoda ...........nie ma znaczenia

ODKRYWANIE
OKOLICY

* (pisownia łączna) – nie ma związku z wysokością zarośli lub wykrotów;
moŜliwe ognisko...

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

w krainie
Vogelhannesa

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

22 czerwca 2002 r.

wędrówkę poprowadzą Agata i Jasiu Zasępa

Spotkamy się w sobotę, 22 czerwca 2002 r. o godz. 8:00
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
stanowisko 2. Autobus odjeŜdŜa o 8.00
(do Kudowy), bilety do Szczytnej (‘Metalowiec’).

TRASA
Z Piekielnej Doliny dobrą leśną drogą na KsięŜówkę
do obrazu św. Huberta, dalej leśnymi drogami, przesiekami i ścieŜkami na Kamienną Górę. Ładną dolinką
przez łączki i kamionki do Kostery, gdzie powinno
czekać kilka atrakcji. Stamtąd (wariant krótszy
i szybszy) na autobus do Starkówka lub (wariant
dłuŜszy i ciekawszy) przez Górę Borewicza (dawniej
Buchberg), przez 3 Równie (Łomnicką, Anielską
i Wójtowską) do Huty, koło Fortu Wilhelma i grzbietem Kościelnicy do zbiegu Drwiny i Bystrzycy (Łomnickiej). Końcówka do Bystrzycy Kłodzkiej asfaltowa.

• K a m i e n n a G ó r a (704 m)
Dawniej dobry punkt widokowy (zwłaszcza na Polanicę), obecnie
widok nieco ograniczają drzewa. Niedaleko szczytu pozostałości
pruskiego fortu wkomponowanego w skały; legenda głosi
o niebywałym skoku niejakiego Ponzela. Jeśli idzie o legendy,
okolica stanowi terytorium Vogelhannesa – ducha kłodzkiego
oberŜysty, który za Ŝycia okrutnie grzeszył przekleństwami
i oszustwami. Po śmierci nie poprzestawał w nękaniu kłodzczan,
więc został z Kłodzka relegowany (przy uŜyciu nauczyciela, który
nigdy nie popełnił grzechu) w leśne ostępy wokół Smolnej, gdzie
niejednego juŜ zwiódł (grą na fujarce tudzieŜ gmatwaniem
ścieŜek) lub nastraszył (swoim śmiechem lub przemianą
w ptaka).

• Kostera
Dawny przysiółek (Rinneberg) Pokrzywna (Nesselgrund).
W dawnej szkole Górska Stacja UpowszechnieniowoWdroŜeniowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego z bogatą kolekcją
ziół i pszczół.
Tu karierę nauczycielską zaczynał Hermann Stehr.

• K ę d z i e r z a w a (Góra Borewicza)
Stok Łomnickiej Równi nad Paszkowem, z charakterystycznymi
łąkami i pozostałościami kolejnego dawnego przysiółku
Buchberg, który nie jest oficjalnie nijak nazwany. Po 2. wojnie
mówiono nań Góra Borewicza – od nazwiska mieszkającego tam
osadnika. Miejsce niesłychanie widokowe, urocze zaułki na
skraju lasu.

• W r e d a (Droga Stanisława)
Jedna z nowszych (z czasów Hitlera) dróg leśnych w Górach Bystrzyckich. Napis na skale pod Łomnicką równią upamiętnia kierownika jej budowy.

• Ł o m n i c k a R ó w n i a (898 m) popas*
NajwyŜszy szczyt w północnej części Gór Bystrzyckich, zupełnie
niesłusznie omijany przez główne drogi (Wieczność i Wredę)
oraz szlaki turystyczne (częściowo wylesiony – rozległy widok).
Na sąsiedniej Rówience (nad sporej wielkości skalną krawędzią)
stała kiedyś drewniana wieŜa widokowa.

• Drwina
Ostatni dopływ Bystrzycy Łomnickiej – spływa spod Kościelnicy
przez Zalesie. Pochodzenie nazwy owiane tajemnicą...

powrót po godz. 16-tej (wariant krótszy)
lub po godz. 20-tej (wariant dłuższy)

