
Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,

unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków,
miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia
lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Český Český Český Český koutekkoutekkoutekkoutek:
długość: ok. 15 km, najwyŜszy punkt: 852 m (Błędne Skały), 
najniŜszy punkt: 430 m (przeskok przez PstrąŜnicę), 
podejścia: ok. 690 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: juŜ obfita,
chaszczowanie: prawie wcale,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym odpowiedniego zapasu napojów) i dobrego
humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów;
mogą przydać się parasole (gdy nie będzie zbytnio wiało), coś ciepłego do ubrania na
głowę i plecy Konieczne jest posiadanie dokumentu uprawniającego do przekraczania
granicy państwowej (będziemy ją przekraczać sześciokrotnie). Zdecydowanie przyda-
dzą się latarki (zejście stromą ścieŜką i schodami przez ciemny las po zachodzie
Słońca) i niewielka ilość gotówki na wstęp do skansenu (6 PLN od osoby) i ewentualne
inne wydatki.

Uwaga !

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce

pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.

o rgan i za to r  wędrówk i  i  p rowadzen ie :

Jan Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Na pierwszej stronie:
Skansen w PstrąŜnej

Spotkamy się w niedzielę, 23. maja 2010
o godzinie 12:00

na parkingu przed ‘Orlikiem’ w Bukowinie Kłodzkiej

Samochody proszę oszczędnie ustawić na parkingu, prostopadle do osi jezdni.

Parking jest niestrzeŜony i darmowy, zgodę na jego wykorzystanie mamy

od kierownictwa sanatorium ‘Orlik’ – bardzo dziękujemy!

Karkonosze na tle zachodu Słońca

TRASA:TRASA:TRASA:TRASA:
Bukowina Kłodzka – Machovské Končiny – PstrąŜna (kościół,
skansen, hałdy w dolinie) – dawna kopalnia Wilhelmina
– odsłonięcie zlepieńców na stoku Borku – Zadní Zada
– Světlá hora (Bluszczowa) – Mokřiny – PstrąŜna (hałdy
na grzbiecie) – Lipolda – Czartowski Kamień – Jakubowice
– RozdroŜe pod Lelkową – Błędne Skały – Bukowina Kłodzka

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu późnym wieczorem tego
samego dnia (jak dobrze pójdzie), jakiś czas po zachodzie Słoń-
ca. Nocne zejście przez las będzie łatwiejsze z latarkami (pomimo
księŜyca).

Ognisko
Niestety, z braku czasu tym razem musimy obejść się bez ogniska.
Za to liczne popasy jak najbardziej w planie są.

Na trasie między innymi:
• sztuczna granica,
• niedorobiony słupek,
• wieś na końcu świata,
• kościół Świętej Trójcy i wyjątkowy cmentarz,
• resztki czeskości w Ziemi Kłodzkiej,
• chleb (prawie) prosto z pieca,
• węglowa przeszłość,
• restauracja w kopalni,
• kapliczka zadaszona i inne kapliczki,
• rdzawe 'źródło',
• Góry Stołowe bynajmniej nie z piaskowca,
• zaskakujące widoki,
• Singer na Jasnej Górze,
• wiejskie dzwonnice,
• koszary świętego Jerzego,
• hałdy widokowe,
• legendarna knajpa 'Lipolda',
• Słońce zachodzące za Karkonoszami,

• kamienne schody.

Skąd nazwa wycieczki?
'Český koutek' to po czesku 'Czeski zakątek'. W ostatnich latach coraz
częściej jest on 'bohaterem' literackim takŜe w piśmiennictwie polskim.
Ta część Ziemi Kłodzkiej ma swoją odrębność kulturową, a nie kaŜdy
wie, Ŝe nadal mieszkają tu Czesi, których nawet wymiana ludności
po 2. wojnie światowej i czystki etniczne prowadzone przez polską
władzę ludową nie wszystkich wygoniły za którąś granicę (tę pierwszą
– bliską lub tę drugą – daleką).


