
Podsumowanie sezonu kajakowego Klubu  

Kajakowego „Wiadrus” Wrocław 

16-17.10.2021 -  Karkonosze 
 

Trasy spacerów turystyczno-krajoznawczych  

 

16.10.2021 (sobota) 
Zbiórka  uczestników o godz. 12.00 w Mysłakowicach (na trasie Jelenia Góra – Kowary, 

droga wojewódzka nr 367) przy dawnym dworcu PKP. Jest tam miejsce na bezpłatne  

zaparkowanie autokaru. Po odejściu grupy autokar jedzie do Kowar i parkuje na bezpłatnym 

parkingu przy dawnej fabryce dywanów, przy „Muzeum Sentymentów  Kowary” 

https://muzeumsentymentow.pl/ 

 

Trasa: Mysłakowice (domy tyrolskie) - szlakiem czerwonym (Główny Szlak Sudecki) - obok 

domu tyrolskiego, gdzie mieszkał Johann Fleidl - duchowy i faktyczny przywódca 

uchodźców religijnych (ewangelików) z Tyrolu, którzy przybyli na te ziemie w XIX w. Dalej 

idziemy szlakiem czerwonym  na dawny, historyczny punkt widokowy na Mrowcu (513 m). 

Następnie drogą leśną i wzdłuż rzeki do Groty nad Jedlicą. Dochodzimy do   historyczeyn 

założeń parkowych z początków XIX w. w dawnej posiadłości  hrabiego von Redena z 

Bukowca. Obok odrestaurowanych ruin Opactwa przechodzimy dalej pomiędzy 

malowniczymi stawami docieramy do centrum Bukowca, gdzie oglądamy z zewnątrz pałac 

Bukowiec, w którym obecnie mieści się siedziba Związku Gmin Karkonoskich. Dochodzimy 

do  zrekonstruowanej Artystycznej Stodoły w dawnych budynkach  folwarcznych majątku 

von Redenów. Tam w kawiarni przerwa kawowo-ciastkowa (można tam też przekąsić zdrowe 

sałatki). Oglądamy pawilon „herbaciarnia” i dom ogrodnika. W razie dobrej pogody i 

wystarczającego  zapasu czasu – wędrujemy przez park do odrestaurowanej wieży widokowej  

(Zamek Kesselburg)(ok. 2x 900 m). Po powrocie do centrum Bukowca udajemy się szlakiem 

niebieskim w kierunku Kowar. W lesie mijamy osobliwość przyrodniczą Skalną Bramę 

Kloebera, u podnóża wzniesienia Bramka (555 m). Przez Przełęcz pod Brzeźnikiem 

dochodzimy do kowarskiej dzielnicy Bukowiec, gdzie oglądamy z zewnątrz dwa ogromne, 

imponujące obiekty dawnego sanatorium: Bukowiec i Wysoką Łąkę. Dalej podążamy w 

kierunku centrum Kowar, mijając po drodze pałac Nowy Dwór (niedostępny dla 

zwiedzających).  Dalej przy Muzeum Sentymentów (PRL)  kończymy nasz  11 kilometrowy 

spacer (a 13 km, ze spacerem na wieżę widokową w Bukowcu). Przy muzeum mieszczącym 

się budynkach dawnej kowarskiej fabryki dywanów spotykamy się z autokarem i jedziemy do 

Karpacza do ośrodka Złoty Potok na spotkanie klubowe i nocleg. 

 

Przebieg i profil trasy: https://pl.mapy.cz/s/kozokogebu  

 

17.10.2021 r. (niedziela) 
Trasa zaczyna się przy ośrodku Złoty Potok  w Karpaczu. 

Wyruszamy ulicą Nadrzeczną, wzdłuż potoku Łomnica. Mijamy nowy i  nowoczesny stadion 

sportowy im. Ireny Szewińskiej, na którym przed ostatnimi igrzyskami olimpijskimi w Tokio 

trenowała kadra lekkoatletyczna Polski. Dalej idziemy ul. Nad Łomnicą, następnie Rybacką. 

Dochodzimy do kamiennej zapory przeciwgruzowej na Łomnicy. Miejsce to nazywane jest 

też „Wodospadem Łomnicy”. Tu spotykamy czerwony szlak (Główny Szlak Sudecki) i  

podchodzimy pomiędzy malowniczymi skałkami na wzniesienie Karpatka (726 m), gdzie 

pomiędzy fantazyjnymi skałkami znajduje się punkt widokowy na Karpacz i fragment 

Karkonoszy, ze Śnieżka w roli głównej. Ze szczytu schodzimy szlakiem czerwonym do ul. 

https://muzeumsentymentow.pl/
https://pl.mapy.cz/s/kozokogebu


Myśliwskiej i dalej przez dzielnicę Płóczki podążamy drogą leśną do Przełączki. Dalej 

schodzimy w dół do  kultowej Kaplicy Św. Anny i „Dobrego Źródła” ze smaczną, radoczynną 

wodą, która według tradycji „czyni cuda”- jako „Źródło Miłości”. Obok bufet, gdzie można 

zrobić przerwę kawowo-ciastkową i ewentualnie coś przekąsić. Następnie schodzimy 

czerwonym szlakiem do Miłkowa, gdzie na skraju wsi, pry wjeździe do Miłkowa (od strony 

Sosnówki),  przy drodze wojewódzkiej nr 366 - czekać będzie na nas autokar. Jedziemy ok. 1 

km do centrum Miłkowa do  Pałacu Spiż, na ewentualny posiłek lub markowe piwo. Potem 

odjazd do Wrocławia.      

Niedzielny spacer ma długość ok. 10 km.  

 

Link do trasy niedzielnej: https://pl.mapy.cz/s/fujogepaze  

 

 

 

Uwaga: trasy są spacerowe, bez ekstremalnych podejść, jednak wiodą drogami leśnymi, gdzie 

może być mokra trawa i wilgoć, czasami twardymi górskimi, więc zalecane są buty 

trekkingowe (górskie) z podeszwą profilowaną. Można zabrać kijki do nordic-walking oraz 

plecak (kanapki i gorący napój w termosie)  oraz odzież przeciwdeszczową.  

 

Trasę opracował i wycieczkę poprowadzi: Andrzej Mateusiak     

https://pl.mapy.cz/s/fujogepaze

