KOLEJOWE PEREGRYNACJE '2007 *Э* EUROREGION NYSA
W pogodny wieczór 27 kwietnia grupa 21 osób wyjechała z Konina na KOLEJOWE
PEREGRYNACJE '2007 do EUROREGIONU NYSA. W Poznaniu dołączyło 5 turystów z
Bydgoszczy W Węglińcu czekał na piechurów CityBus tel.502 304 889, aby przewieźć do
Lubania. Kolarze jechali oddzielnie. Sobota 28 kwietnia była poświęcona miastu Lubań.
Historyk Janusz Dziaczko zaprezentował ekspozycję Muzeum Regionalnego, a piękna
pogoda pozwoliła na spacer wśród murów obronnych, baszt i innych zabytków Lubania.
Pod wieczór Tadeusz Sławiński zaprowadził grupę na Kamienne Wzgórze. Byliśmy urzeczeni pięknym drzewostanem i majestatycznym pięknem bazaltowych ścian wygasłego
wulkanu. W niedzielę 29 kwietnia zwiedzaliśmy Liberec po czeskiej stronie. Pieszą trasę
po mieście wiódł Bogdan Stempkowski z Lubania. W Botanickiej Zahradzie spędziliśmy
kilka godzin wśród roślin i ryb. Kolejką gondolową Horni Hanyhov wjechaliśmy na Ještěd 1012
m n.p.m, na szczycie obejrzeliśmy budynek (1973r., 94 m, hotel, restauracja, TV) i panoramy.
Poniedziałek 30 kwietnia rowerzyści W+M poświęcili skałom. Obejrzeli kamieniołom
bazaltu Księginki i kopalnię piaskowca Żerkowice. Piechurzy i dwoje rowerzystów udali się
na trasę Lwówek Śląski - Lubomierz - Świeradów Zdrój - Zamek Czocha. Mury obronne w
Lwówku Śląskim. Wizyta w browarze nie udała się, gdyż trwał strajk. Interesujące formy
skalne Szwajcarii Lwóweckiej. Lubomierz - muzeum Pawlaka i Kargula. Kolejnym punktem
programu był (też filmowy: „Gdzie jest generał?”) zamek Czocha. 1 maja 2007 (wtorek).
Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trójstyk granic polskiej, czeskiej i niemieckiej. Szlak górski Nove Mesto – Hejnice. Zamek Frýdlant - wspaniała czeska rezydencja. Baza noclegowa znajdowała się w Bursie Szkolnej w Lubaniu, ul. Bankowa 7 tel. 075
6461809 e-mail: bursa.luban@wp.pl. Spotkania wieczorne odbywały się w świetlicy. Rano wychodziliśmy wypoczęci na trasy
Środa 2 maja. KOLEJOWE PEREGRYNACJE realizowaliśmy za pomocą biletów
ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien. Budziszyn (Bautzen,
Budysin). Na górze Lőbauer Berg 447,9 m n.p.m. podziwialiśmy widoki i żeliwną 28metrową wieżę widokową z 1854 roku. Tego dnia zwiedzaliśmy jeszcze Lőbau i wróciliśmy
niemieckimi i polskimi pociągami do Lubania. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne
Klubu PTSM z Lubania, Klubu Turystycznego PTTK z Konina i Klubu Turystyki Pieszej
Wędrownik przy Oddziale PTTK SZLAK BRDY w Bydgoszczy.
Wiwat 3 Maj! Rowerzyści W+M dojechali do stożków wygasłych wulkanów. Grupa rowerowa M+Z zwiedziła Nowogrodziec, Kliczków, Bolesławiec, Godziszów. Piechurzy
zwiedzali Zgorzelec, Gőrlitz i weszli na Landeskrone. Wieczorem znów śpiewano przy
ognisku. 4 maja (piątek). Rowerzyści zwiedzali Zgorzelec i Gőrlitz. Grupa piesza (z jednym wyjątkiem) po zwiedzeniu Leśnej udała się przełomem Kwisy wzdłuż zbiorników wodnych Leśniańskiego i Złotnickiego do Gryfowa. 5 maja (sobota) Ciuchcią pod parą pojechaliśmy z Zittau do Oybin. Scharfenstein 530 m n.p.m. zdobyty! Widok na Oybin wspaniały. Część grupy udała się dalej pieszo, by po obejrzeniu pięknych skałek zdążyć do ciuchci
na stacji Teufelmühle. W Zittau zwiedziliśmy odnawianą starówkę i ekspozycję płótna
postnego z 1472. Znów przydał się bilet ZVON - wszak to KOLEJOWE PEREGRYNACJE!
Niedziela 6 maja. Czas pożegnań. Zostawiamy Lubań i naszego opiekuna Tadeusza Sławińskiego. Kasztelan Zenon Bernacki osobiście pokazał nam zamkowe komnaty na zamku Grodziec. Kościół Pokoju w Jaworze wywarł niezapomniane wrażenie, potem zwiedziliśmy Legnickie Pole, a na koniec przewodnik Kazimierz Rosół w godzinę i 50 minut pokazał nam brawurowo najważniejsze i najładniejsze obiekty w Legnicy. Stąd kolejami odjechaliśmy na północ, przeżywając po drodze różne przygody. Do domów dotarliśmy w poniedziałek 7 maja po północy.
Kto nie był, niech żałuje! Kolejne PEREGRYNACJE za rok do Przemyśla. W czerwcu
2007 okazję do wielodniowej wędrówki da RAJD Czerwcowy. http://konin.pttk.pl
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1 maja 2007. Trójstyk granic polskiej, czeskiej i niemieckiej

Na zamku Grodziec z rycerzami i kasztelanem

