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Lodowiec pięknie ukształtował nasze okolice, a jeden z najciekawszych jego tworów znajduje się w lesie pomiędzy Błotkowem 
a Boguszynem. Obejrzenie tego miejsca może okazać się wspaniałym pretekstem do rowerowej wycieczki. Od leszczyńskiego 
ratusza oddalone jest o około 17 kilometrów.
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W naszym cyklu pisaliśmy już

o jarach w pobliżu Mórkowa oraz 
osieckiej Stanisławówki, dlatego 
warto do turystycznej kolekcji do-
rzucić Bukowy Jar.

Dorodne buki obficie porasta-
ją to miejsce, choć wiele z nich, 
szczególnie tych rosnących na zbo-
czach, przechyliło się pod napo-
rem wiatru. Po obu zboczach uro-
kliwe ścieżki prowadzą do rozle-
głej łąki, która przed stu laty sta-
nowiła jezioro wykorzystywane re-
kreacyjnie przez mieszkańców na-
szego regionu (może kiedyś poja-
wi się koncepcja odtworzenia tego 
akwenu).

Wczesną wiosną zbocza jaru 
porastają zawilce, co czyni go 
jeszcze piękniejszym, ale jest on 
bardzo atrakcyjny przez cały rok. 
Wjeżdżając do wąwozu na rowe-
rze należy spodziewać się dość
stromego zjazdu, dlatego trze-
ba zadbać o sprawne hamulce, 
a zdrowy rozsadek podpowiada, 
aby mieć kask na głowie. Nawra-
cając na dole przy łące trzeba na-
stawić się na dość trudny podjazd, 
z koniecznością wykorzystania 
przerzutek do ustawienia bardzo 
„miękkiego” przełożenia. Więk-
szą przyjemność można mieć jed-
nak spacerując pieszo po jarze i za-
trzymując się w wielu miejscach, 
by podziwiać piękne polodowco-
we krajobrazy.

Z Leszna warto wybrać się
na rowerze, gdyż większość tra-
sy posiada już ścieżki rowerowe. 
Od leszczyńskiego ratusza to około 
17 kilometrów. Najkorzystniej po-
jechać ulicą Spółdzielczą do Wil-

kowickiej i dalej do Wilkowic 
(kilkusetmetrowy odcinek przed 
rogatkami Leszna jest aktualnie 
w remoncie, ale istnieje objazd). 
W Wilkowicach należy skręcić
w prawo, a około kilometra da-
lej w lewo, w kierunku Mórkowa. 
Kilkaset metrów za wsią, skrę-
camy na skrzyżowaniu w lewo, 
skąd ścieżką rowerową dojedzie-
my do skrzyżowania, z którego 
– także ścieżką rowerową – do-
trzemy do wiaduktu nad „ekspre-
sówką”. Przejeżdżamy go i przez 
Smyczynę dojeżdżamy do Błotko-
wa. Przed leśniczówką skręcamy 
w dukt leśny utwardzony tłucz-
niem, a stamtąd do jaru jest już
nieco ponad kilometr.

Charakterystycznym punk-
tem jest staw po prawej stronie 
(latem może być w nim niewie-
le wody). Po przeciwnej stronie 
duktu znajduje się cel naszej wy-
cieczki. W to miejsce można do-
jechać także od strony Boguszy-
na. Od skraju lasu do jaru jest oko-
ło 700 metrów. Najpierw jedziemy 
szeroką drogą leśną, by po 600 me-
trach odbić w prawo w leśny dukt. 
Kiedy po lewej stronie pojawi się
staw, po prawej stronie przesło-
nięty krzewami skrywał się będzie 
Bukowy Jar.

Zmotoryzowanym proponu-
jemy pozostawienie samochodu 
w Błotkowie lub Boguszynie i uda-
nie się do jaru pieszo.

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Bukowy Jar pomiędzy Błotkowem a Buguszynem

▲ Ten urokliwy staw znajduje się naprzeciw jaru. Warto o tym pamięta
ponieważ jar przesłaniaj  rosn ce przy drodze krzewy.

▲ Na końcu jaru znajduj  się rozległe ł ki, które w przeszłości stanowiły dno jeziora.
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Nawet powalony buk sta-
nowi krajobrazow
atrakcję. 

▲ Od skraju lasu w Boguszynie do Bukowego Jaru jest około 700 metrów. Z tego miejsca 
można inn  drog  dojś  do bardzo atrakcyjnej pętli „Dolina Samicy”. Szczegóły wyjaśnia 
znajduj ca się tam tablica informacyjna.

▲ Po zboczach jaru prowadz ścieżki. Lubi  tam pojawia  się kolarze, aby poczu  się jak w Sudetach, cho  to 
zaledwie kilkanaście kilometrów od leszczyńskiego ratusza.


