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 Maria Schnee:
długość: ok. 8 km, najwyŜszy punkt: 850 m (skały na stoku Lesieńca),
najniŜszy punkt: 610 m. (Szklary),
podejścia: ok. 460 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: obumierająca, chaszczowanie: niewiele – trasa wiedzie drogami,
skrajami, ścieŜkami, po skałach a takŜe trochę przez krzaki (tam po opadach moŜe być
mokro),
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów; mogą przydać się
parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki i rękawiczki;
trzeba pamiętać, Ŝe z tytułu róŜnicy wysokości na Iglicznej i Lesieńcu naleŜy się
spodziewać temperatury niŜszej o jakieś 5°C niŜ w Kłodzku), równieŜ śnieg o tej porze
roku nie powinien nikogo dziwić.
Uwaga! Paszportów granicznych zabierać ze sobą nie trzeba, za to warto wziąć
Turystyczne Paszporty Hrabstwa Kłodzkiego.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
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:
Wotywny pomnik Matki Boskiej ŚnieŜnej na grzbiecie Iglicznej (widok letni)

Spotkamy się w czwartek, 11. listopada 2010
o godz. 10:00
przed ośrodkiem wypoczynkowym 'Orle Gniazdo' w Szklarach.
Samochody proszę oszczędnie ustawić na parkingu przed budynkiem.

Igliczna

TRASA:
Szklary – w górę Szklarzynki – rozdroŜe pod Igliczną – Igliczna
– Osada Góra Igliczna – Dom Wśród RóŜ – Ogród Bajek
– Polana ŚnieŜna – Lesieniec – rozdroŜe pod Igliczną – Szklary
Na trasie między innymi:
• rzadko uŜywane wejście na szczyt Iglicznej,
• droga krzyŜowa i inne dewocjonalia leśne,
• rzut oka na drogę brukowaną lecz bez sensownych odpływów,
w budowie której księdzu ktoś przeszkadza i naleŜy modlić się
o oświecenie dla tego kogoś,
• Maria Schnee, która pod polską nazwą chroniona jest w Urzędzie
Patentowym RP (zwiedzanie sanktuarium przed mszą świętą),
• Ogród Bajek (zwiedzanie),
• Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów (zwiedzanie),
• piękne widoki (podziwianie).

Wycieczkę zakończymy dopiero o zachodzie słońca, czyli nieco
po godzinie 15:00 przy ‘Orlim Gnieździe’.
Pogoda i nasza skłonność do długich popasów mogą istotnie
wpłynąć na zmianę tej godziny.
Śpiewogranie
Jak co roku od lat kilku, po wycieczce zapraszamy do wnętrza schroniska
na śpiewogranie.
Miejsca w 2 salach powinno wystarczyć.
Odpowiednie instrumenty muzyczne proszę zabrać ze sobą do Szklar
i pozostawić w samochodach przed schroniskiem, gdzie spokojnie mogą
zaczekać na nasz powrót z trasy. Śpiewniki równieŜ mile widziane. Repertuar
patriotyczno-turystyczny z moŜliwością wzbogacenia o utwory wpisujące się
w jeszcze inne nurty.
Jadłospis jest skromny i wygląda następująco:
bigos, chleb do bigosu, herbata lub kawa, ewentualne dokładki bigosu (o
ile zostanie), dokładki herbaty lub kawy - do woli.
Aby bigos mógł zostać przygotowany w odpowiedniej ilości, konieczne jest
cześniejsze zgłoszenie udziału w wycieczce i śpiewograniu..
Sposób zgłaszania: wyłącznie pocztą elektroniczną na adres
odkrywanie@bystrzyca.pl z podaniem ilości uczestników w podziale na dzieci
do lat 12, jaroszy i pozostałych.
Termin zgłoszeń: 8. listopada 2010 godzina 19:00.
Opłaty za gościnę i posiłek na 'po wycieczce' proszę uiszczać na miejscu
tuŜ po przyjeździe. Opłata podstawowa od osoby: 20 PLN.
Dzieci do lat 12 (korzystające z mniejszych porcji) i jarosze (nie korzystający
z bigosu) mogą liczyć na zniŜkę zaleŜną od frekwencji.
Mile widziane własne wypieki i inne specjały urozmaicające jadłospis.
Skąd nazwa wycieczki?
Dawnej niemieckiej nazwy Maria Schnee nie naleŜy w naszych czasach
tłumaczyć na język polski, a jeŜeli się to robi, trzeba uzyskać stosowną zgodę
lub liczyć się z pozwem sądowym. Polska nazwa tego miejsca jest
zastrzeŜona w Urzędzie Patentowym RP i powinna być opatrywana znakiem ®
(wyjątek robi się dla ewentualnych sponsorów). Wycieczkę moŜna by nazwać
po prostu ®, ale Maria Schnee brzmi znacznie ładniej i mówi więcej.
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