
Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, 

unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieżkach i drogach leśnych 

lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, 

miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, że dla urozmaicenia 

lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym. 

Trasa piesza Wieżozwierz: 

Długość: ok. 12,5 km, najwyższy punkt: 900 m (Borówkowa),  

najniższy punkt: 493 m (kościół w Orłowcu),  

podejścia: ok. 685 m, zejścia: tyle samo (start = meta),  

roślinność: skąpa, pod śniegiem lub liśćmi,  

chaszczowanie: TAK – będzie! Ale tylko pod górę. – trasa wiedzie 

raczej drogami, ścieżkami, łąkami, troszkę też po prostu lasami 

i bezdrożami (w tym znakowanymi),  

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 porząd-
nych butów; mogą przydać się parasole i latarki (wycieczkę kończymy 

po zachodzie słońca).  

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 :  

Agata i Jan Zasępowie 

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie: 

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

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek) 
 

Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20160221  

Zdjęcie na pierwszej stronie:  

Tytułowa platforma widokowa na Jaworniku Wielkim.  

 

   

Spotkamy się w niedzielę, 21. lutego 2016  
o godz. 10:30 

 przed kościołem w Orłowcu. 

Przed zbiórką można wziąć udział we mszy świętej  
(początek o godzinie 9:30). Pierwszym punktem programu wy-
cieczki będzie zwiedzanie kościoła. 

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. 

Zalecamy oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie każ-

dego wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania. 

Na dojazd na start samochodem z Bystrzycy  

należy przeznaczyć przynajmniej 45 minut. 

Parking jest niestrzeżony i darmowy (miejsca parkingowe w centrum 

Orłowca, w rejonie skrzyżowania przy kościele). 

Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.  

TRASA:  
Orłowiec – Borówkowa – Przełęcz Różaniec  

– Jawornik Mały – Przełęcz Jawornicka – Jawornik Wielki  

– Orłowiec 

Na trasie między innymi: 

• orłowiecki kościół i dzieła Klahra, 

• wieża widokowa a platforma widokowa, 

• źródełko szczytowe (woda nie jest gwarantowana), 

• Prabiała Lądecka i Nowogóry Złotostockie, 

• zapomniany słup graniczny, 

• znakowany szlak turystyczny naprawdę terenowy, 

• lasu pod dostatkiem, widoki ewentualne, 

• architektura regionalna. 

Ognisko w planie jest – na Borówkowej. Ale rozpalimy je tylko 
przy sprzyjającej pogodzie i pod warunkiem wystarczających 
chęci uczestników. . 

 Wycieczkę zakończymy po godzinie 16:00 tego samego dnia 
w miejscu startu. 

Skąd nazwa wycieczki? 
Na Jaworniku Wielkim stoi budowla kształtem przypominająca wieżę.  

Nie jest to jednak wieża lecz platforma. W dodatku nie jakaś tam platforma lecz 

rzekomo 'Platforma widokowa'. Warto sprawdzić co stamtąd jeszcze widać... 

Dla porównania na trasie odwiedzimy również prawdziwą wieżę i to widokową.  
Ciekawostka graniczna – ewentualne zadanie terenowe.  
Na Przełęczy Jawornickiej stoi sobie zapomniany słup graniczny. Nie przyznają się doń 
żadne mapy – ani niemieckie, ani czechosłowackie, ani czeskie, ani polskie. 
Ale wygląda jak sąsiednie słupy graniczne – posiada czerwoną czapeczkę i białą 

kurteczką (niestety mocno już zabrudzone) i nadal czytelne oznaczenie 'CS'. 

Obejrzyjmy go przy okazji, może uda się go nieco oczyścić? 

 
Mapa graniczna – narożniki granicy w rejonie Przełęczy Jawornickiej i Jawornika Małe-

go (stan na 19951231). Na tym wycinku została oznaczona przybliżona lokalizacja słupa

porzuconego – nie odnawianego przynajmniej od czasu podziału Czechosłowacji i nie 

uwzględnionego na aktualnej mapie granicznej.. 
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