
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 7„Opolskie miodem płynące”. 
2. Rodzaj trasy:  piesza, autokarowa.               
3. Jednostka: Nadleśnictwo  Kluczbork. 
4. Koszt uczestnictwa: 830 zł. 
5. Koordynator trasy: Bartman Małgorzata 784  518  215. 
6. Baza noclegowa:  OBW Borowik Turawa.  
7. Liczba miejsc: 94. 
8. Opis trasy:  

Dzień Opis 

12.06.2019 
 Środa 

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600. 
1800 – 2000 kolacja  

13.06.2019 
Czwartek 
 47 osób 

  „Szlakiem miodu i rycerzy ” 
godz. 7:00 - Śniadanie 
godz. 8:00 - Wyjazd z parkingu przed ośrodkiem  
W programie m.in.:  
- Zwiedzanie Muzeum im. Jana Dzierżona Kluczborku - to samorządowa instytucja 
muzealna, zajmującą się gromadzeniem, konserwacją, opracowaniem i 
udostępnianiem dóbr kultury z terenu ziemi kluczborskiej i północnej części 
województwa opolskiego w zakresie archeologii, historii i etnografii, ze szczególnym 
uwzględnieniem pszczelarstwa gromadzonego z terenu całego kraju. 
-  Zwiedzenie zabytkowego kościoła ewangelickiego z którego wieży można podziwiać 
panoramę Kluczborka  
- Pasieka zarodowa w Maciejowie -Pasieka Zarodowa w Maciejowie prowadzi 
działalność hodowlaną pszczół od roku 1972  
- Gród rycerski w Byczynie - Gród Byczyna to pierwszy w Polsce całorocznego 
obiektu drewnianego o charakterze historycznym, atrakcje min. rzut toporem i 
włócznią, nauka łucznictwa, kajaki,  rowerki wodne  i wiele innych atrakcji  
Godz. 19.00 - Wieczór integracyjny z kolacją i muzyką  na terenie OBW Borowik 
http://www.muzeum.kluczbork.pl/ 
https://pl-pl.facebook.com/pasiekamaciejow 
https://grod.pl.tl/ 
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-ewangelicki-w-kluczborku.htm 
 
 

 
14.06.2019 
Piątek 
47 osób 

  
„Tajemnice Annaberg” 
godz. 7:00 - Śniadanie 
godz. 8:00 - Wyjazd z parkingu przed ośrodkiem  
W programie m.in.:  
- Zwiedzanie Góra św. Anny - Góra św. Anny została wybrana jednym z siedmiu 
cudów opolszczyzny. Jest religijną stolicą województwa opolskiego, wygasłym 
wulkanem, a także miejscem walk Powstańców Śląskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczelarstwo
http://www.muzeum.kluczbork.pl/
https://pl-pl.facebook.com/pasiekamaciejow
https://grod.pl.tl/
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie


- Rejs statkiem po Odrze, zwiedzanie Opola londyńskim autobusem  
- Muzeum piosenki w Opolu  
- Godz. 19:00 - Wieczór integracyjny z kolacją i muzyką  na terenie OBW Borowik. 
http://goraswanny.pl/ 
http://www.statekopole.pl/ 
https://muzeumpiosenki.pl/ 
 

 
15.06.2019 
Sobota  

 
800 – 1000 – śniadanie  
Przyjazd we własnym zakresie do zamku w Ogrodzieńcu  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ogrodzieniec 
1300 -  2200  -  podsumowanie Rajdu 
 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 

http://goraswanny.pl/
http://www.statekopole.pl/
https://muzeumpiosenki.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ogrodzieniec

