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 Gdzie budzi się rosomak?:
długość: ok. 8 km, ale pewnie uda się nieco dołoŜyć – przynajmniej do 10 km,
najwyŜszy punkt: 943 m (Granicznik – słup graniczny III/126),
najniŜszy punkt: 565 m. (Czarny Staw),
podejścia: ok. 450 m,
szata roślinna: licha, trudna do odróŜnienia od błocka lub ukryta pod śniegiem,
ale miejscami juŜ całkiem rozwinięta i barwna,
chaszczowanie: niewiele, ale tylko z powodu marnej roślinności - trasa wiedzie głównie
dróźkami, dawnymi dróŜkami, ścieŜkami, dawnymi ścieŜkami i dziczymi ścieŜkami,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie; najprawdopodobniej
powinno właśnie trwać przedwiośnie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów; czapek
i rękawiczek (będziemy wspinać się na znaczną wysokość, gdzie z pewnością nie
będzie jeszcze ciepło), mogą przydać się parasole,
zasadniczo cała trasa wycieczki wiedzie po terytorium Polski lub pasem
granicznym, więc dokumenty graniczne (paszporty lub dowody osobiste) nie będą
niezbędne.

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: śnieŜyce (przed)wiosenne

Spotkamy się w sobotę, 14. kwietnia 2012
o godz. 10:00
na parkingu za Czarnym Stawem
między dusznickim zdrojem i Podgórzem.
Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie.

Widok z Granicznej w stronę Szczelińca

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania.
Parking jest niestrzeŜony i darmowy..
Ognisko tym razem jest w planie, inne popasy równieŜ (patrz mapa na uroczysku).
Istnieje moŜliwość wydłuŜenia trasy z 8 km do 10 km.
Tu był kiedyś teren zabudowany

TRASA:
Czarny Staw – Jamrozowa Polana – Kozia Hala – Czarny KrzyŜ
– Granicznik – Sołtysia Kopa – Graniczna – Podgórze – Czarny Staw
Na trasie między innymi:
• Hajwiza i dawna skocznia narciarska,
• miejsce zwane ’12 Apostołów’,
• smírčí kříž / Sühnekreuz / krzyŜ pojednania, podpisany jako ‘pokutny’,
• być moŜe hematyt,
• granica i słupki z róŜnych wieków, w róŜnych językach podpisane,
• kamieniołom i bure skały,
• widoki na Karkonosze (znów..), ale na szczęście nie tylko na nie,
• stromizny niezłe i nieźlejsze, wzdłuŜ stoku i w jego poprzek,
• wyciąg narciarski (w poprzek),
• potoki wzdłuŜ i w poprzek,
• skarbiec i kwiatki.

śywce

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po południu tego samego dnia (jak
dobrze pójdzie), raczej po godzinie 16:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Rosomaki są istotami skrytymi, w Polsce objętymi w dodatku tajemnicą państwową.
Jeśli będziemy ostroŜni, być moŜe uda się nam je podpatrzeć...
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