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Poniżej przedstawiam opis ścieżki przyrodniczej, opracowanej w oparciu o 
przewodnik dydaktyczny napisany przez Pana dr. Mariana Kachniarza, a wydany przez 
FUNDACJĘ ROZWOJU M i G LUBAWKA „BRAMA LUBAWSKA”, (Lubawka 1995 
finansowane z funduszy PHIL PHARE). W przewodniku tym autor zawarł informacje 
dotyczące zarysu warunków przyrodniczych gminy oraz wielce w tym znaczące  idee ścieżek 
przyrodniczych (dydaktycznych). Wiadomości te odnoszą się także do naszej ścieżki, która 
znajduje się na terenie  tej gminy i prowadzi po urozmaicających ją wzniesieniach. Ścieżkę tę  
można zaliczyć jako kolejny, piąty szlak gminy Lubawka. Wszystkie informacje praktyczne 
zawarte w przewodniku Pana dr. M. Kachniarza dotyczą jej także, ponieważ  sąsiaduje ona z 
IV szlakiem położonym w Jarkowicach. 

 
 
 
 
 

 
 
 

OPIS SZLAKU 
 
Ścieżka rozpoczyna się w Miszkowicach na boisku „małej” szkoły i biegnie bokiem 
wzniesienia zwanego Książęcą Kostką, przecina strumień Dołowa Woda, a następnie  wznosi 
się na Zagórze (624mpm) i łagodnie schodzi wśród malowniczych pół i łąk do wsi Opawa. W 
tej wsi skręcamy w prawo i polną drogą wspinamy się na wzniesienie Pańska Góra (756mpm) 
i tuż pod wzniesieniem mijamy po lewej ambonę myśliwską i kierujemy się na łąkę . 
Wydeptana ścieżka prowadzi nas do młodego brzozowego lasku, za którym zaczyna się stary 
świerkowy las, a na połączeniu tych dwóch lasów stoi piękna drewniana  kapliczka. Po 
odwiedzeniu kapliczki możemy przejść na drugą stronę góry i zrębem zejść do wsi Jarkowice, 
gdzie znajduje się, warty obejrzenia,  piec wapienny, ale wytyczonym szlakiem naszej ścieżki 
przyrodniczej wracamy w kierunku   Opawy. We wsi  kierujemy się na kościół św. Jadwigi , 
mijamy go po prawej stronie i drogą wiejską udajemy się do Niedamirowa do Domu Trzech 
Kultur. Po drodze podziwiamy osobliwości botaniczne i zoologiczne  terenu. 
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 Miszkowice - (tu zaczyna się omawiany szlak przyrodniczy) jest wsią łańcuchową 
położoną w dolinie rzeki Złotnej, powyżej jej ujścia do jeziora zaporowego Bukówka, na 
wysokości około 560 mpm. Jest to jedna z najstarszych osad na tym terenie (Monografia 
historyczna-„Lubawka”). Założenie jej przypisuje się czeskiemu księciu – Michałowi , który 
władał w Zaclerzu i Trutnowie. W XI w. wybudował w Miszkowicach dwór myśliwski. Na 
fundamentach tego zameczku, jak głosi legenda, w 1624r. postawiono „Karczmę Książęcą”. 
Jest to najciekawszy obiekt Miszkowic znajdujący się po południowej stronie drogi, tuż przed 
granicą z Jarkowicami. Poniżej Karczmy znajdują się dwa kościoły - jeden z 1393r. 
drewniany, do dziś użytkowany, przemurowany, pod wezwaniem Wszystkich Świętych. 
Drugi – to była świątynia ewangelicka z okresu baroku, obecnie całkowita ruina; pochodzi z 
okresu 1771-1773 r. 
 
Wędrówkę trasą opisanej ścieżki rozpoczynamy z przyszkolnego boiska tzw. Małej szkoły.  
Tu stoi pierwsza tablica informacyjna opisująca szlak, zaprojektowany i zrealizowany przez 
uczniów SP w Miszkowicach – członków Klubu 4-H pod merytorycznym i pedagogicznym 
nadzorem lidera – mgr inż. Aldony Ochmańskiej, nauczycielki przedmiotów przyrodniczych.   
Po zapoznaniu z tablicą opisującą ścieżkę przyrodniczą i jej osobliwości przez  most  na rzece 
Złotna wchodzimy na drogę relacji Lubawka – Jelenia Góra, przecinamy ja w poprzek i 
kierując się vis a vis mostku wchodzimy na polną drogę biegnącą między dwoma prywatnymi 
posesjami. Na  zabudowaniu usytuowanym po lewej stronie traktu znajduje się znak 
charakterystyczny dla ścieżki dydaktycznej (przyrodniczej). 
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 Idziemy wyznaczoną trasą około stu metrów w górę i dochodzimy do pierwszej 
tablicy na szlaku : 
 
 
 

V/1. PUNKT ROZRODU ŚLIMAKA WINNICZKA 
 
 
 

 
 
 Na polnej drodze pośród kępy traw napotykamy kilkanaście egzemplarzy ślimaków w 
skorupkach, które aktualnie znajdują się w okresie godowym. Przechodzimy ostrożnie aby ich 
nie podeptać bo jest ich dużo. 
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Ślimak winniczek (Helix pomatia)*  to największy z naszych ślimaków. Występuje 
na terenie wilgotnych lasów, parków i ogrodów. Skorupka brązowa o około pięciu zwojach, 
która może być zamykana krzepnącą błoną ze śluzem, chroni ślimaka przed suszą i wrogami. 
Podczas snu zimowego w ziemi ślimak zamyka się wapienną skorupką. Odżywia się ziołami i 
zielonymi częściami roślin. Jest obojnakiem, w maju składa około 40 jaj, młode wylęgają się 
po kilku tygodniach. Ślimak żyje 6 lat. W  okresie od maja do września okoliczni mieszkańcy 
zbierają te maleńkie zwierzątka i odstawiają do skupu, a  w ten sposób zarabiają pieniądze. 
 Wędrując dalej wyznaczoną trasą w górę, w kierunku Opawy idziemy wzdłuż pól 
uprawnych, na których w okresie letnim łany zbóż przypominają falujące  morze.  Boki 
ścieżki porośnięte są malinami lub drzewami tzw. samosiewkami. Wspinamy się na szczyt 
wzniesienia po to, by spokojnie zejść w dół, w kierunku przepływającego tam strumienia. Tu 
mamy kolejną tablicę ścieżki: 
 
 
 

V/2.  DOŁOWA WODA- „MŁAKA” 
 
 

 
Młaka to teren położony w okolicy przepływającego tam strumienia „Dołowa Woda”, 

bardzo podmokły, zawilgocony z charakterystyczną dla tych miejsc roślinnością. 
Po lewej stronie wyraźnie widoczne skupisko Trzciny pospolitej (Phragmites 

communis)*. Jest to główny składnik szuwarów odpowiedni dla różnych typów wód. Trzcina 
jest rośliną pospolitą, charakterystyczną dla terenów podmokłych, tworzącą często rozległe 
skupiska. Stanowi  doskonałe miejsce ochronne dla ptaków i zwierząt ziemnowodnych. 
Rośliny  połyskują z daleka w słońcu jedwabiście biało. 

Mijamy „Dołową Wodę” -strumień wąski, mocno zamulony z nielicznymi kamykami 
na dnie. Tuż za nim po prawej stronie znaleźć można skupisko rzeżuchy łąkowej, drobnych 
białych kwiatków występujących wiosną na podmokłych łąkach. Rodzaj Cardamine* jest 
reprezentowany w naszej florze przez 9 gatunków. 

Nieco wyżej znajduje się łąka pokryta jaskrem rozłogowym (Ranuculus repens)* 
gatunek ten  często występuje na podmokłych łąkach jest on wskaźnikiem azotu w glebie. 

Łąka ta, to nie tylko jaskier rozłogowy, są tu także inne rośliny takie jak: 
niezapominajka błotna, przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)*, czy też przywrotnik 
pospolity (Alchemilla vulgaris)*. Ogromne bogactwo flory tych łąk pozwala wytrawnemu 
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botanikowi na prowadzenie ciekawych zajęć z zakresu rozpoznawania roślin. Nie brakuje tu 
również znanych ziół takich jak chociażby dziurawiec (Hypericum perforatum)*. 
Atrakcyjność tego terenu należy zawdzięczać ludności, która nie ingeruje we wzrost i rozwój 
tych roślin. Nikt tych łąk nie użytkuje gospodarczo, dzięki czemu naturalna roślinność 
dziewicza tego terenu może się rozprzestrzeniać. 

Kolejny element ścieżki dydaktycznej kojarzyć nam się może z racji nazewnictwa z 
matematyką 

 
 
 

V/3.  SYMETRIA OSIOWA - TOPOLI OSIKI I OLSZY CZARNE J. 
 
 

 
 

W połowie góry na którą zmierzamy mijamy bramę utworzoną z drzew. Cztery 
drzewa, posadzone po dwóch stronach drogi, wyglądają jak lustrzane odbicia. Wyższe, bliżej 
drogi to topola osika ( Populus tremula)* i olsza czarna (Alnus glutinosa)*. Są to rośliny 
pionierskie zamieszkujące miejsca świetliste, gleby żyzne. Stwarzają wrażenie jak gdyby ktoś 
celowo je tu nasadził. Trzęsące się liście osiki nucą melodie w rytm lekkiego powiewu. Są to 
gatunki rodzime tego terenu i jest ich w okolicy bardzo dużo. Rosną w skupiskach z dala od 
większych siedlisk 

Tuż za drzewami w tle po lewej stronie widoczna jest łąka zabarwiona żółto-  
brązowymi kwiatami dziurawca. Sprawia wrażenie wysianej plantacji, a nie dziewiczego 
terenu odwiedzanego przez dzikie zwierzęta.  Bogactwo tego terenu jest ogromne, prawdziwy 
raj zielarski można spotkać na tych łąkach. Miejscami na łące rozpościera się dziewięćsił 
bezłodygowy (Carlina acaulis)*. Jesienne odwiedziny tutejszych mieszkańców wyglądają jak 
żniwa w herbapolu. Mijamy łąki pod wzniesieniem, osiągamy szczyt wzniesienia Zagórza 
(624m) i kierujemy wzrok przed siebie. 

Przed nami rozciąga się nowy widok, kolejny etap ścieżki: 
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V/4.  ZŁOTE Ł ĄKI OPAWSKIE 
 
 
 

 
 
Stanowisko w całości pokryte dominującym tutaj mniszkiem pospolitym (Taraxsacum 

officinale)*. Tak pięknej i czystej plantacji, z dala od zgiełku ulic i zanieczyszczeń, nawet 
Herbapol by się nie powstydził. Strach ogarnia kiedy pomyślę, że tu, w dobie powszechnej 
prywatyzacji, pojawić się może nowy właściciel  i pole zaorać, a następnie przeznaczyć pod 
jakieś komercyjne cele.  Była by to ogromna strata dla środowiska i botaników.  

Kierujemy się wyznaczoną trasą w kierunku wsi Opawa.  Schodząc w dół, w rowie  
mijamy nowe siedlisko knieci błotnej (Caltha palustris)*. 
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Roślina ta występuje  w mniejszej ilości niż ta wcześniej reprezentowana, ale jest 
równie okazała . Piękne, duże, jaskrawożółte kwiaty, sercowate, i mięsiste liście, połyskują w 
słońcu.   Idziemy dalej boczną wiejską drogą, mijamy kilka przydrożnych kapliczek z 
napisami w języku niemieckim. Jedne zachowane lepiej, inne nieco gorzej, ale wszystkie z 
nich prezentują obraz wsi i ukazują pobożność jej mieszkańców . Dochodzimy do rozdroża, z 
którego jedna droga prowadzi do wsi, a druga na prawo w górę. Pniemy się polną drogą w 
górę do kapliczki,  wchodzimy na łąki w przełączce Owczarki  i Grzbietu Lasockiego.  
Łąki  w okolicy kapliczki również prezentują ogromne bogactwo florystyczne. Jest tutaj w 
niewielkiej ilości rzadka odmiana storczyka – podkolan biały (Platanthera biforia)*. Roślina 
bardzo ładna, wonna, delikatna króluje wśród flory tej łąki. Malina, dzika róża,  i jeżyna to 
nieodłączne atrybuty tego terenu. Wspinamy się na Pańską Górę (756m n.p.m.). Tuż poniżej 
znajduje się kapliczka poświęcona Matce Boskiej Nieustającej Pomocy. Trudno tu trafić, 
ponieważ łąka porosła samosiewami brzozy, ale podążając wytrwale przez ten niewielki 
młodnik docieramy do miejsca, gdzie lasek brzozowy łączy się ze starym lasem świerkowym. 
Na maleńkiej polanie tuż pod wzgórzem spotykamy następny element ścieżki. 
 

V/5.  KAPLICZKA PO ŚWIĘCONA MATCE BOSKIEJ NIEUSTAJ ĄCEJ POMOCY 
 
 

 
 

Wzgórze między Opawą, Miszkowicami i Jarkowicami- miejscowościami w powiecie 
kamiennogórskim – położone jest u stóp przełęczy Okraj. Pośród wzgórz porośniętych łąkami 
i młodym lasem brzozowym trafia się na dwie, na pierwszy rzut oka jednakowe polany, ale 
tylko jedna z nich kryje w sobie tajemnicę. Tam wśród brzóz stoi mała, drewniana  kapliczka 
z wieżyczką poświęcona Matce Boskiej Nieustającej Pomocy. Znają ją miejscowi ludzie oraz 
nieliczni Niemcy, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny razem ze swoimi rodzicami, a teraz 
przyjeżdżają tutaj w odwiedziny lub w celach typowo turystycznych. 
 Kapliczka ta terytorialnie przypisywana jest Opawie – wsi położonej w paśmie 
Lasockiego Grzbietu. 
…„Według legendy kapliczkę tą wybudował ówcześnie mieszkający w Opawie Niemiec, 
którego dwóch synów powołanych do wojska, poszło walczyć pod Stalingradem. Ojciec i 
matka codziennie wychodzili na wzgórze i patrzyli, czy ukochane dzieci wracają z wojny, 
modlili się i czekali. Pogoda była kapryśna i modlitwa w takiej aurze była dodatkowo trudna. 
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Rodzice postanowili wybudować w tym miejscu  kapliczkę, aby łatwiej się było modlić. Było to 
o tyle proste, że ów Niemiec był cieślą i budowanie nie sprawiało mu większych trudności. 
Kapliczka została wzniesiona jako dar Matce Boskiej z prośbą o powrót synów z wojny. 
Legenda mówi o tym, że jeden z synów wrócił do domu, a drugi gdzieś w zawierusze wojennej 
zaginął. 

Inna wersja legendy o  kapliczce opawskiej pochodzi z okresu, kiedy te tereny były 
nawiedzane przez zarazę. Wtedy mnóstwo ludzi umierało i nikt temu nie mógł zapobiec. 
Tutejsi mieszkańcy postanowili postawić  tę kapliczkę w ofierze Panience Najświętszej z 
prośbą o łaskę zdrowia dla ludności całej okolicy. 

To tylko legendy, jedno natomiast jest pewne. Kapliczka istnieje, jest piękna, są w niej 
odprawiane msze okolicznościowe. Ołtarz główny to wizerunek M.B. Nieustającej Pomocy, 
obok wisi modlitwa do niej. Przybywający tutaj pielgrzymi składają w podzięce kwiaty. 

 

 
 

Schodząc z Pańskiej Góry w linii prostej widzimy kościół pod wezwaniem Św. 
Jadwigi w Opawie. 

Opawa (575-660 mpm.) to niewielka wieś położona w górnym biegu potoku Opawa, 
lewobrzeżnego dopływu Bobru. W 1378 r. kupiona przez klasztor krzeszowski. W centrum 
wsi dostojnie stoi kościół barokowy wzniesiony przez zakon cystersów z Krzeszowa w latach 
1794-95 r. w  miejsce starego, zniszczonego. 
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  Mijamy kościół z cmentarzem po prawej stronie. Idziemy w kierunku Niedamirowa. 
Drogą obok cmentarza pniemy się łagodnym, utartym szlakiem do góry. Po prawej stronie 
widać mały lasek mieszany (samosiew) ze skałkami. Po lewej skupisko dziurawca 
(Hypericum perforatum)*, szczawiu polnego (Rumem obtusifolius)*, rzeżuchy łąkowej 
(Cardamine pratensis)*, żywokostu lekarskiego (Symphytum officinale)*. Ten ostatni to 
bardzo pożądana roślina zielarska często wykorzystywana przez zielarzy i domorosłych 
medyków. Piękne drobniutkie, czerwonofioletowe kwiatki zebrane w gęste, dwuramienne 
skrętki. Kielich kwiatka wypełniony słodkim nektarem. Rośnie na terenach wilgotnych, 
łąkach, rumowiskach przydrożnych. Korzeń palowy, długi, ciemny, wykorzystywany przy 
złamaniach i zwichnięciach kończyn, używany również w dolegliwościach żołądkowych. 
Rośnie tu też niebezpieczna roślina, pojedyncze okazy barszczu sosnowskiego (Heracleum 
Sosnowski Manden.) - gatunku rośliny zielnej, należącej do rodziny selerowatych. Pochodzi z 
Kaukazu, w naszej florze ma status kenofita, jest zadomowiony w naturalnych zbiorowiskach 
roślinnych. Występuje w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Roślina ekspansywna, 
gatunek inwazyjny. Łodyga dorasta na wysokość od 1 do 3 m. Głęboko podłużnie 
bruzdowana, rzadko owłosiona (mocniej owłosione są ogonki liściowe). Liście dolne 
trójkątne, z podzieloną blaszką. Starsze pierzasto-dzielne z pochewkami. Po roztarciu 
wydzielają zapach kumaryny. Kwiaty zebrane w gęsty i bardzo duży baldach. Kielich jest 
pięcioząbkowy. Korona ma 5 białych płatków, jeden słupek. Owoce rozłupnia zawierają 2 
niełupki. Roślina uprawna jako pasza do karmienia bydła. Siew  trafił do Polski w latach 50  
jako dar radzieckich uczonych z Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w 
Leningradzie. Zaczęto go uprawiać jako roślinę paszową na skalę przemysłową w Małopolsce 
w latach 70. Jego uprawa szybko wymknęła się spod kontroli i rozprzestrzenił się samorzutnie 
w niektórych regionach Polski. Okazał się rośliną szkodliwą dla zdrowia ludzi i zwierząt. U 
zwierząt powoduje podrażnienie przewodu pokarmowego, biegunkę, nudności, krwotoki 
wewnętrzne. U ludzi - zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, zapalenie spojówek. Włoski 
na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, która zawiera furokumaryny. Te 
szkodliwe właściwości ujawniają się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności 
powietrza. 

W wejściu na tereny Niedamirowa napotykamy skupisko topoli osiki  po lewej stronie, 
po prawej natomiast mamy początek młaki Nieco dalej rozwidlenie dróg, na prawo i na lewo. 
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Kontynuując wędrówkę ścieżką wybieramy prawą stronę. Teren jest  po obu stronach 
podmokły. To kolejny etap ścieżki. 

 
 
 

V/6. BAGNISTE ŁĄKI 
 
 

 
 
 

 
 
Stanowisko z przewagą różnych gatunków traw,  niezapominajki (Myosotis arvensis)* 

- gatunek należący do rodziny ogórecznikowatych. Występuje w stanie dzikim w całej 
Europie. W Polsce pospolita na całym obszarze. Kwiaty jaskrawoniebieskie, 4-6 mm 
średnicy. Szypułki kwiatowe wzniesione. Kielich pokryty włoskami. Kwiaty w gęstym, 
groniastym, u nasady bezlistnym kwiatostanie. Kwitnie od maja do sierpnia. Zamieszkuje  
pola, drogi polne i przydroża, zarośla. Występuje tu duża ilość jaskra, wełnianki pospolitej 
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(Eriophorum angustifolium)* - gatunek rośliny z rodziny ciborowatych. W ostatnich 
dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby stanowisk. Roślina wieloletnia z kłączem i 
rozłogami, tworząca pojedyncze, małe kępki. Łodyga wzniesiona, obła, gładka, pełna, o 
wysokości 30-60 cm. Liście wąskie (2-4 mm), rynienkowate, o luźnych pochwach, 
zakończone ostrym końcem, często wybarwionym na czerwono . Kwitnie od kwietnia do 
maja, zapylana jest przez wiatr. Owoce rozsiewane przez wiatr to orzeszki z włoskami, 
zebrane w puszysty owocostan.   Zajmuje wilgotne łąki, torfowiska. Geofit, hydrofit, roślina 
kwasolubna. Puchem z owoców wełnianek wypełniano dawniej poduszki, próbowano go też 
wykorzystać do produkcji nici i tkanin, jako polski odpowiednik bawełny - niestety z powodu 
kruchości i łamliwości włosków nie nadaje się do tego celu. Atrakcyjność florystyczna tego 
terenu polega na tym, że jest on nie użytkowany gospodarczo, łąki wykaszane bardzo rzadko 
lub wcale, nie nawożone. Człowiek nie prowadzi tu selekcji dlatego rośliny mogą dojrzewać i 
rozmnażać się w sposób niekontrolowany. Ponadto bogate podłoże marglowe pozwala na 
pełny rozwój najcenniejszych przyrodniczo gatunków roślin. Łąki te ciągną się aż po siedliska 
ludzkie. Po drodze spotykamy inne osobliwości - historyczne jak np. kapliczka przydrożna z 
1803 r. zachowana w całkiem dobrym stanie. Następne stanowisko to podobnie mocno 
zawilgocone łąki, jednak  z wyraźną przewagą storczyka szerokolistnego. 

 
 
 
 
 

V/7. STANOWISKO STORCZYKA 
 

 
 

Storczyk szerokolistny (Orchis latifolia)* to bardzo rzadka, piękna roślina, zdobiąca 
łąki podmokłe wyjątkowych - dziewiczych terenów. Jej kwiat osadzony jest na długim kłosie. 
Warżka 3-płatkowa, wyraźnie wydęta, wzorzysta. Kwiaty od liliowych do purpurowych. 
Liście lancetowate w środkowej części najszersze, przeważnie nakrapiane. Dostojnie 
dominuje na tym terenie przesyconym azotem. Tuż za siedliskiem storczyka na kolejnym 
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kawałku nieużytku tuż po lewej stronie drogi stanowisko skrzypu polnego (Equisetum 
arvense)* – gatunek rośliny wieloletniej - należący do rodziny skrzypowatych. Występuje 
głównie w Europie, w Polsce jest rośliną bardzo pospolitą na terenie całego kraju, aż po 
niższe położenia górskie. Gatunek jest typem nomenklatorycznym rodzaju Equisetum*.   

 
 

 
 

Pęd zarodnionośny pojawia się wczesną wiosną jest soczysty, wzniesiony i nierozgałęziony, 
ma wysokość 10–20 cm, przy średnicy 2–6 mm i zabarwienie jasnobrunatne lub czerwonawe. 
Na przekroju poprzecznym jest okrągły i ma lejkowato rozdęte pochwy (z 6–12 
zasychającymi łuskami o kolorze od zielonawego do brunatnego). Na szczycie znajduje się 
jeden brunatny, tępo zakończony kłos zarodnionośny – sporofilostan, długości 1,5–3 cm. 
Wytwarzają się w nim (od marca do maja) zarodniki. Po ich dojrzeniu kłos ten obumiera. 
Pęd płonny pojawia się pod koniec wiosny, ma wysokość do 40 cm. Jest zielony i okółkowo 
rozgałęziony, szorstki i żeberkowany (ma 6–19 żeberek). Pochwy są zielone z 6–18 
czarniawymi ząbkami na szczycie, z białym obrzeżeniem. Odgałęzienia są pojedyncze, z 4-5 
głębokimi żeberkami i pochwami o 4-5 ząbkach. 
Liście są bardzo drobne, występują na pędach w okółku, otaczając węzły i wzmacniając je. 
Na pędzie płonnym jest ich 6–18, mają kształt czarnych ząbków z białym obrzeżeniem.  
Długie, cienkie i członowane rozgałęzienia boczne wyrastające z okółka to nie liście, lecz 
pędy. Kłącze długie, czołgające się, brunatnego koloru. Występują na nim bulwy pędowe, 
zawierające substancje zapasowe, z których roślina czerpie wczesną wiosną składniki 
potrzebne do wytworzenia pędu zarodnionośnego jeszcze przed rozpoczęciem fotosyntezy. 
Zwalczanie tego chwastu jest trudne, gdyż jego korzenie ułożone są piętrowo nawet poniżej 2 
m głębokości i podzielone nawet na małe kawałki zakorzeniają się i wydają nowe pędy. 
 Wymagania glebowe to podmokłe łąki, pola uprawne i ogrody, rowy, ugory, przydroża. Jest 
pospolitym chwastem i rośliną ruderalną. Najlepiej rozwija się na plantacjach roślin 
okopowych, szczególnie ziemniaków. Rośnie na glebach wilgotnych i świeżych, raczej 
kwaśnych (unika wapnia), zarówno piaszczystych, jak i gliniastych. Geofit. W klasyfikacji 
zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Agropyretea. 
Roślina w  większych ilościach jest trująca dla zwierząt i ludzi. Kolejny i ostatni etap ścieżki 
położony jest w Niedamirowie.  
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V/8. DOM TRZECH KULTUR – „PARADA” 
 
 

 
 

W ten sposób docieramy drogą polną do drogi głównej w Niedamirowie, zostawiając 
po prawej stronie zabudowania mieszkalne. 

Niedamirów- niewielka wieś przygraniczna położona na północno – wschodnim  
skłonie Kalwarii (713 m), w dolinie potoku Ostrężnik. Pierwsza informacja o wsi pochodzi z 
1378 r. na najwyższym wzniesieniu znajdują się resztki Kalwarii – stąd nazwa kulminacji.
 Kierujemy się w górę wsi, na dość strome wschodnie zbocza Grzbietu Lasockiego i 
dochodzimy do Domu Trzech Kultur- Parada. Jest to ośrodek pracy twórczej, głównie 
teatralno- plastycznej, realizowanej wielokrotnie w ramach międzynarodowego wolontariatu.  
Założeniem jest promocja kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej. Jest to jednocześnie 
miejsce spotkań wielu ciekawych ludzi otwartych na nowości współczesnego świata, ale 
spojrzenie w historię tez ma tu swoje odniesienie. Więcej można się dowiedzieć na stronie 
www.parada.xtr.pl 
 
     
 

PODSUMOWANIE 
 
 Opisana ścieżka  należy do jednej z ciekawszych tras przyrodniczych. Tereny gminy 
Lubawka, w której znajduje się ścieżka, usytuowane są u źródeł Bobru, w obniżeniu tzw. 
Bramy Lubawskiej. Jest to dawny szlak komunikacyjny między Czechami a Śląskiem. 
Teren ten jest bardzo ciekawy tym bardziej, że ma urozmaiconą budowę geologiczną. 
Występują tu skały od  osadowych, przez wulkaniczne po zmetamorfizowane, a bogata flora i 
fauna to atuty nie bez znaczenia dla młodego pokolenia dbającego o przyrodę ojczystą i 
historyczne walory opisywanych terenów. 
 
 
* opis roślin podany za encyklopedią  www.wikipedia.pl 
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