DROGĄ
ZBŁĄKANYCH
WĘDROWCÓW
Przewodnik
dla aktywnych
po Ziemi Bystrzyckiej
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Jest taka gmina
i jest w tej gminie, w północnej części Gór
Bystrzyckich, Droga Zbłąkanych Wędrowców.
Zaczyna się koło kościoła w Lasówce i przez łąki
biegnie w gęste świerkowe lasy. Nim dotrze do
Zielonej Drogi, minie od wschodu szczyty Bieśca
i Piekielnicy. Ten, kto ją tak nazwał, musiał być
wielkim romantykiem. A my postanowiliśmy
przenieść tą drogę do tytułu przewodnika. Co
nie oznacza, że trasy w nim opisane wpuszczają
turystę „w maliny”.
Rów Górnej Nysy, bo w nim i na zboczach
dwóch masywów górskich rozłożyła się Gmina
Bystrzyca Kłodzka, jest absolutnie niepowtarzalny nawet w subregionie tak wyjątkowym
jak Ziemia Kłodzka. Dnem RGN (takiego skrótu
będziemy używać) płynie Nysa Kłodzka, która
kiedyś, w plejstocenie niosła swe wody trochę
inaczej – przez Domaszków i Wilkanów. Osady

Zima w Górach Bystrzyckich

Wiadukt kolejowy
w Bystrzycy Kłodzkiej

Jest taka gmina ...
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Stary Waliszów, w tle Krowiarki i Masyw Śnieżnika

lodowcowe zasypały jej koryto, więc wycięła tej kotliny. Jeśli szukać analogii, sródsudeckie
zapadlisko, o którym mowa, jest miniaturą posobie nowe, to dzisiejsze.
dobnych wielkich rowów afrykańskich.
RGN ciągnie się na długości ok. 30 km od linii
Stara Łomnica – Przełęcz Mielnicka aż po Prze- Natura dała RGN wspaniałą oprawę. Jego pozorłęcz Międzyleską i ma uśrednioną szerokość ną monotonię rozbijają wysoczyzny Idzikowa
i Łomnicy, Wyszkowski Grzbiet oraz najbardziej
10 km.
malownicza, północna część Krowiarek. Od zaWydzielony został ten rów tektoniczny z Ko- chodu RGN zamknięty jest imponującym wałem
tliny Kłodzkiej dopiero w połowie ub. wieku, Gór Bystrzyckich (dł. ponad 40 km), gęsto zalechoć zwyczajowo nadal zawiera się w nazwie sionych, z szerokimi leśnymi duktami, które czasem idą „jak strzelił”. Rozcięte są te góry dziką
doliną Bystrzycy Łomnickiej, Spaloną Drogą i jej
przedłużeniem z Przełęczy Spalona do Mostowic oraz drogą z Długopola-Zdroju do Przełęczy
nad Porębą. Niemal zrównana wierzchowina
masywu przechodzi na południe od „Spalonej”
w wyraźnie zaznaczające się kopiaste grzbiety.
Zachodnią granicą Gór Bystrzyckich jest Dolina
Dzikiej Orlicy zaliczana do pięciu najpiękniejPasmo Krowiarek
szych w Sudetach. Dalej wznosi się nad nią rówz Przełęczy Puchaczówka

Panorama Bystrzycy Kłodzkiej z ulicy Kolejowej
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Walory turystyczne i krajobrazowe

noległe pasmo Gór Orlickich, nazywanych też
Czeskim Grzebieniem, królestwo legendarnej
Kačenki, co nie chciała Karkonosza.
Po drugiej stronie RGN – Masyw Śnieżnika, absolutnie wyjątkowy rozróg w polskich górach.
Jego najdłuższe odgałęzienie (ramię) o dł. 23 km
wybiega na północ i jest wyraźnie rozdzielone
przełęczą Puchaczówka. Przed nią Żmijowiec
i Czarna Góra, za nią pasmo Krowiarek, które
kończą się w okolicach Żelazna niewysoką Dębową i Wapniarką. Najbardziej malownicze jest
krótkie ramię zachodnie z Igliczną i Jaworową
Kopą.

Walory turystyczne
i krajobrazowe
Nie tylko walory krajobrazowe
przesądzają o atrakcyjności tego
zakątka Ziemi Kłodzkiej. Jest on
jakby stworzony do uprawiania różnych form
turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Masowa turystyka jeszcze tu – póki co – nie
dotarła.

Góry Bystrzyckie, jak żadne inne jawią się niczym raj i ziemia obiecana w jednym dla tych, co
uwielbiają pedałować na dwóch kołach i ślizgać
się na deskach. Ich niemal zrównana wierzchoW takim to miejscu i otoczeniu, w schodowej wina i takiż przebieg doliny Dzikiej Orlicy, sieć
rzeźbie progów tektonicznych Rowu Górnej leśnych dróg w znacznej części utwardzonych
Nysy, zamkniętych wspaniałymi masywami, i dobrze utrzymanych, długo zalegający na
zakreślone zostały granice bystrzyckiej gminy. nich śnieg – to atuty, które dostrzeżono już
w poł. XIX w., a na dobre zaczęto z nich korzystać po uruchomieniu linii kolejowej z Kłodzka
do Międzylesia (1875 r.).
Zaniedbana po wojnie infrastruktura turystyczna, nie tylko w Górach Bystrzyckich, już się
prawie odrodziła w nowym kształcie – pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Dziś
nie trzeba szukać noclegu w Lasówce i Mostowicach, w Porębie i Poniatowie, w Nowej Bystrzycy, Starej Łomnicy i w każdej innej wiosce.
Po drugiej stronie RGN kraina odmienna – gór
trochę dalszych, wyższych i bardziej rozczłonkowanych, takich dla narciarzy zjazdowych,
ski–tourowców i rowerzystów, którym śnią się
przewyższenia i ekstremalne spady. Jest tam też
coś specjalnego dla narciarzy śladowych – trasa

Okolice Gorzanowa
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Czarna Góra

jak wymarzona, pod leśną ścianą Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego, na linii Nowa Wieś – Jaworek – Szklary – Marianówka – Idzików.
W niepamięć zapadły piękne tradycje sportów
zimowych, które zrodziły się w Międzygórzu
– miniaturze Alp i gór Norwegii stworzonej tu
przez panią kamienieckiego pałacu Mariannę
Orańską z królewskiego rodu Niderlandów.
Z Karkonoszy do Międzygórza przyszła moda
zjeżdżania na rogatych saniach. Tu pierwsze
kursy narciarstwa zjazdowego w Sudetach prowadził Mathias Zdarsky z Wiednia, niekwestionowany ojciec alpejskiego białego szaleństwa.

Zjazd saniami rogatymi - przełom XIX/XX w.

Korzystamy z przewodnika
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Korzystamy
z przewodnika
Układ 18 zasadniczych tras
turystycznych – nie licząc
spacerów i krótkich wycieczek – oparty został
w tym przewodniku o cztery punkty węzłowe
(Bystrzyca Kłodzka, Długopole – Zdrój, Przełęcz
Spalona i Międzygórze), z których te trasy wybiegają – z reguły w najbliższy im obszar RGN
i wznoszących się nad nim masywów górskich.
Staraliśmy się przy tym tak je poprowadzić, by
się nie powtarzały na żadnym odcinku. Jeśli
z konieczności gdzieś się jednak one schodzą,
bądź przecinają, czytelnik znajdzie odnośnik do
tego punktu (numer trasy w nawiasie).
Treści krajoznawcze ograniczone zostały w tym
przewodniku do niezbędnego minimum, uznaliśmy bowiem, że turysta całą resztę zechce sam
odkryć i przeżyć.
Stosowane skróty:
– Rów Górnej Nysy

GSS 		

– Główny Szlak Sudecki

np. 4.20 h – czas przejścia 4 godz. 20 min.
np. (862 m) – wysokość n.p.m. w metrach
– szlak

N
– taki sobie widok
NN – ładny widok
NNN– piękny widok
		

– wycieczka całodzienna
– wycieczka na pół dnia

wycieczka
piesza

wycieczka
rowerowa

To dla tych, którzy idą w góry okazjonalnie bądź
z przypadku. Albo zdecydowali się pierwszy
raz zmierzyć z nimi i nowe wyzwanie traktują
ambitnie.

Numer ratunkowy GOPR w górach

+48 601 100 300

Wałbrzysko – Kłodzka grupa GOPR
tel. alarmowy 985
tel. kontaktowy +48 74 644 70 19
Stacja ratunkowa GOPR w Zieleńcu
+48 663 020 355 (całoroczny)
+48 721 462 154 (w okresie zimowym)

RGN

szl. 		

praktyczne
! Informacje
i dobre rady

wycieczka
samochodowa

w Międzygórzu
985, +48 601 100 300
Horská Služba
+420 606 725 102
Sygnał wzywania pomocy w górach – jednolity
na całym świecie (głosowy lub wzrokowy): co
10 sek. czyli 6 razy na minutę, następnie minutowa przerwa i znów sygnał. Odpowiedź na
wezwanie (co oznacza „pomoc nadchodzi”) –
sygnał 3 razy na minutę.
IT BYSTRZYCA KŁODZKA
Mały Rynek 2/1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 37 31

IT w Bystrzycy Kłodzkiej

Informacje praktyczne i dobre rady
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Potok Bogoryja

Na szlaku
Nawet na tym znakowanym pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Tak już jest, że
w naszych górach łatwo się pogubić na trasach
często zmienianych, modyfikowanych i nie najlepiej oznaczonych. Ich przebieg w niektórych
fragmentach nie pokrywa się nawet z najnowszymi mapami turystycznymi. A już zupełny
misz-masz zapanował na szlakach rowerowych.
Mało doświadczony turysta może się w tym
wszystkim nie połapać i zwyczajnie zabłądzić.
Jeśli jeszcze zapomni, z której strony przyszedł

Rzeka Dzika Orlica

i w którą stronę wędruje słońce – nie zawsze
widoczne – pozostaje mu poszukać nawet najmniejszego…cieku wodnego. Z jego biegiem
dotrze do następnego strumyka, i następnego,
aż go one doprowadzą do doliny. Niekoniecznie
tej, w której chciał się znaleźć.
Po czeskiej stronie oznakowanie szlaków turystycznych jest bardzo dobre; odległości podane
są w kilometrach, a nie jak u nas – w godzinach
i minutach. Sytuację komplikują u nich – przynajmniej dla nas – rozwidlenia szlaków na ten
sam kolor.
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Dobre rady

GOPR. Jak zapomniałeś wstukać go w telefon
komórkowy, możesz zadzwonić na numer
alarmowy policji lub straży pożarnej. Prognoza pogody w górach i warunki na szlakach:
www.gopr.pl

Komunikacja
Planując dalsze wycieczki, te nie przebiegające
po pętlach, warto brać pod uwagę przejazd
w jedną stronę koleją lub autobusem PKS.
Turystyczny bilet weekendowy pozwoli nam
poruszać się po całej Polsce pociągami PKP
„Przewozy regionalne” oraz po wybranych trasach kolei czeskich ČD – wagonami 2 klasy pociągów osobowych (Os) i przyspieszonych (Sp).
Na czeskich drogach górskich pojawił się nowy
znak – okrągły, niebieski z narysowanym autkiem i płatkiem śniegu. Bez zimowych opon
lepiej dalej nie jechać, bo kary są wysokie.
Dobre Rady
Przed wyjściem na szlak koniecznie trzeba zostawić w miejscu pobytu wiadomość o trasie
wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu.
Jeśli zmienią ci się plany, zawiadom o tym

Jak zachować się podczas burzy, która w wyższych partiach gór bywa bardzo gwałtowna?
Należy zejść niżej (powoli!); nie chować się pod
drzewami, zwłaszcza rosnącymi pojedynczo,
ani nie przechodzić pod nimi. Nie opierać się o
skały i nie kłaść na ziemi. Lepiej kucnąć na złączonych nogach albo usiąść na plecaku (także
na czymś, co izoluje – drewno, plastik). Unikać
zagłębień terenu i nie zbliżać się do potoków.
Wszystkie metalowe przedmioty włożyć do
plecaka, wyłączyć telefon komórkowy, zejść z
roweru i nie dotykać jego metalowych części.
Turyści w grupie powinni rozproszyć się. Warto
też wiedzieć, że zawietrzna strona grzbietu góry
jest mniej narażona na uderzenia piorunów.
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Dolina Dzikiej Orlicy

Na szlaku

Wyprawa w góry, to także poznawanie ludzi
– miejscowych i na szlaku. Nie unikajmy kontaktów z nimi – są oni często źródłem cennych
informacji. Nie pomijajmy też ścieżek przyrodniczych, szczególnie gdy towarzyszą nam dzieci. Oznakowane są te ścieżki białym kwadratem
przeciętym po przekątnej zielonym paskiem.
Dla ich walorów poznawczych i dydaktycznych
warto doprawdy przejść się nimi. Jedna z takich
ścieżek opasuje Wapniarkę koło Żelazna.
Zaczynamy od środka, tworząc dwa umowne
węzły szlaków (pozostałe dwa – Przełęcz Spalona i Międzygórze – są bardziej naturalne)
wybiegających z Bystrzycy i leżącego nieopodal
Długopola-Zdroju.

To, co najciekawsze w najstarszej części Bystrzycy Kł. można zobaczyć na Miejskiej Trasie Turystycznej – więc średniowieczne mury (mniej
okazałe tylko od zachodu i północy) z dwiema
kamiennymi basztami i takąż Bramą Wodną,
kościół po tak licznych przebudowach, że tylko
historyk sztuki wyzna się na tej mieszance stylów. On też potrafiłby „wyłuskać” z przypadkowej dobudowy obronną wieżę mieszkalną dawnego wójtostwa. Nie pominiemy oczywiście
rynku ze wspaniałą kolumną wotywną Trójcy
Św., której tłem są najpiękniejsze kamieniczki
zachodniej pierzei. Dostojnej figurze ustąpił
miejsca pręgierz, który stoi teraz na Małym
Rynku. Tu z czasem dostąpił on nobilitacji, prze-

BYSTRZYCA KŁODZKA

10

stając być narzędziem poprawy obyczajów – na
jego czubku zamontowano latarnię. Jeśli już o
obyczajach mowa, w 1636 r. rada miejska powołała … „inspektora bojaźni bożej”, urzędnika
zajmującego się tropieniem mieszkańców, którzy kalali swe ciała i dusze występkami przeciw
moralności. Przez prawie 90 lat kolejni inspektorzy – z mizernym skutkiem – czuwali nad
obyczajnością bystrzyckich mieszczan i chłopów
w okolicznych wsiach.
Ale Bystrzycę najlepiej zwiedzać bez planu,
zapuścić się po prostu w staromiejskie uliczki,
przystanąć przed kamiennymi portalami, zajrzeć do sieni z łukowatym stropem i wyżłobionym w kamieniu rynsztokiem. Takie klimaty
średniowiecza odnajdziemy np. idąc z rynku
ul. Kościelną i dalej Starobystrzycką, gdzie stał
dom, w którym w r. 1864 przyszedł na świat Miasto, które odradzało się po dwóch straszHerman Stehr, jeden z najpopularniejszych pi- liwych pożarach, ciągle zniewala swym położeniem na nadbrzeżnych tarasach dwóch
sarzy niemieckich przełomu XIX i XX w.

Baszta Kłodzka
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Urokliwe zakamarki miasta

rzek. Nie bez racji nazywane było śląskim
Rothenburgiem. Spójrzmy na Bystrzycę z ul.
Kolejowej i mostu przy niej, a potem pójdźmy niedaleko ul. Górną, żeby zobaczyć ściany szczytowe kamieniczek z drewnianymi
balkonikami, które jakby wiszą nad trzema

Św. Jan Nepomucen przy Pl. Szpitalnym

Ratusz

schodkowymi pasami murów obronnych.
Pomiędzy nimi zaś małe ogródki.
Bystrzyca naprawdę godna jest swego średniowiecznego i królewskiego rodowodu.

Kościół pw. św. Michała Archanioła
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Bystrzyca Kłodzka skala 1 : 7 500

1
Tam, gdzie mieszkali
rycerze

Trasa przez Starą Łomnicę, Gorzanów i Mielnik
do Żelazna. Rowerzyści od St. Łomnicy zielonym
szlakiem pod Dębową, przez Wapniarkę i Przełęcz Mielnicką. Powrót po drugiej stronie drogi
33 przez Piotrowice Dolne i Stary Waliszów; na
rowerach początkowo szl. żółtym.
Po drodze i na szlakach:
Stara Łomnica.
W pobliżu kościoła zespół aż trzech renesansowych dworów, jeden przylepiony
łącznikiem do imponującej rozmiarami średniowiecznej kamiennej wieży rycerskiej.
Zaniedbanej i ponoć w prywatnych
rękach. Postawili ją możni von Panwitzowie, a do zupełnej ruiny doprowadzą mniej możni współcześni.

Stara Łomnica – kościół św. Małgorzaty

Gorzanów.
Znany z rozlewni wód mineralnych, górującego nad wsią kościoła w typie obronnym,
a najbardziej z przewspaniałej ongiś rezydencji
von Herbersteinów. Wspaniałości gorzanowskiego pałacu, jego parku i ogrodów,
znakomity teatr dworski wystawiający m. in. widowiska pasyjne – to był magnes przyciągający wielu gości i tłumy
turystów do tej najpiękniejszej
z kłodzkich wsi.

Wycieczki z Bystrzycy Kłodzkiej

Gorzanów – pałac

Żelazno – wieża rycerska

Zbocze Dębowej.
Stoi tu kaplica odpustowa św. Antoniego, barokowa Pieta i piaskowcowa figura św. Onufrego,
do którego błagalne modły wznosiły panny szukające męża. Niedaleko stąd zielonym szlakiem
na Wapniarkę, która od niedawna znów ma
wieżę widokową. U stóp góry liczne stare piece
wapiennicze.
Żelazno.
Wieżę rycerską, ostatnio wspaniale odrestaurowaną, wzniósł w końcu XIV w. najprawdopodobniej wójt Bystrzycy Kł. Jakub Rücker. Obok
kościół otoczony murem obronnym, który od
wewnątrz jest opasany drewnianym krużgankiem. Trochę dalej na północ pałac jednego
z największych magnatów przemysłowych
w Europie Hermanna von Lindheima (teraz
ośrodek wypoczynkowy).
Żółty szlak prowadzi przez teren tzw. krasu.
Najprościej mówiąc, woda robi tu różne rzeczy
ze skałami wapiennymi. Mamy więc znikające
potoki, czyli ponory, źródła i leje krasowe oraz
wywierzyska. Najsłynniejsze jest Romanowskie
Źródło, które można odnaleźć zbaczając nieco
z żółtego albo zielonego szlaku.

Wieża rycerska w Starej Łomnicy
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Wycieczki z Bystrzycy Kłodzkiej
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Krowiarki, w tle Masyw Śnieżnika

2
Do mineralnych źródeł
i fortów pruskich

Wyruszamy drogą do Polanicy-Zdroju przez
Starą Łomnicę (1). Na końcu Starkówka w lewo
ul. Graniczną do wsi Pokrzywno (klasztor sercanów i muzeum misyjne). Stąd zielony szlak
zaprowadzi nas wkrótce na Kamienną GóręNN. Ze skałki widok na Polanicę. Potem
ścieżką do ruin małego Fortu Fryderyka (Blokhauz). Powrót wygodną Drogą Stanisława przez
Łomnicką Równię (znów ładny widok na
Polanicę), dalej pod Anielską Kopę (skałki)
i do wsi Huta. Nazwa mówi, co tu kiedyś
było. Jesteśmy na Wójtowskiej Równi.
Poza widokami na południe mamy tu,
przy drodze Wieczność, jej strażnika –
dziwnego kamiennego człowieczka
z mufką i w kapelusiku. Tuż przy
zielonym szlaku (którym pokręcimy
dalej do wsi Młoty) po lewej resztki
Fortu Wilhelma z dobrze widoczną
jeszcze fosą. Oba forty postały sobie
niepotrzebnie prawie 100 lat.

Fort Wilhelma

Na trasie:
W bok od Szklarki Kolonia Szychów
i Szczawina, a w niej Źródło Studzienne i rozlewnia „Długopolanki”. Do
1945 r. działało w Szczawinie małe
uzdrowisko z zakładem
przyrodoleczniczym.

W lesie bliżej Nowej Łomnicy jeszcze
dwa żelaziste źródła nazywane przez
miejscowych „czerwoną” i „białą”
wodą.
Młoty.
Wieś, która ma ciągle szanse na
zbudowanie w niej hydroelektrowni szczytowo–pompowej.
W zboczu Zamkowej Kopy wydrążono już dawno szerokie tunele
i na tym stanęło.
Wójtowice.
Letnisko z pseudobazylikowym kościołem i dużym ośrodkiem wypoczynkowym „Pod Dębem”.

Strażnik Wieczności

Trasa 2, 3
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Góry Bystrzyckie – szlak w pobliżu Kamiennej Góry

3
Po pętli przez „Spaloną”

Schronisko „Jagodna” na Przełęczy Spalona

Spalona Droga

Krótki wypad dla tych, którzy lubią wspinać się
ostro serpentynkami i zjeżdżać nimi na łeb, na
szyję. Trasa początkowo jak po stole, przez Wójtowice (2) i Młoty (2), ale od leśniczówki na końcu
tej wsi zaczynają się kręte „schody”. I tak ponad
4 km do Przełęczy Spalona. Z niej zjazd Spaloną
Drogą (co za widoki z górnego odcinka!) aż do
Nowej Bystrzycy (4), praktycznie „na hamulcach”
przed każdym obłędnym zawijasem. Trasę można
zaliczyć i odwrotnie, ale już na mniejszej dawce
adrenaliny.
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Wycieczki z Bystrzycy Kłodzkiej

Drewniany kościół w Nowej Bystrzycy

4
Drewniane kościółki

tać mapę – z Nowej Bystrzycy zboczem Kościelnej
Góry, od Wójtowic w stronę Huty i pierwszą ścieżką w prawo przez KościelnicęN do górnego
Zalesia. Tu drogą i żółtym szl. w dół.
Nowa Bystrzyca – wieś, która miała być i tylko dziwnym zrządzeniem losu nie została …
żywym skansenem. Już to mówi, jakie chaty
i obejścia można tu zobaczyć.

Stajemy przed nimi w zadumie, olśnieniu
i zdziwieniu, że jeszcze są. Na całej Ziemi Kłodzkiej ostały się zaledwie cztery, aż trzy w gminie
Bystrzyca Kł. i jeden w sąsiedniej (Kamieńczyk).
Zobaczymy dwa, które są naprawdę blisko –
w Nowej Bystrzycy i Zalesiu. Dojdziemy tam
i dojedziemy przez Starą Bystrzycę, trzeba będzie
tylko raz cofnąć się do rozwidlenia w niej. Piesi
mogą sobie urozmaicić trasę – jeśli potrafią czy-

Kościół św. Anny w Zalesiu

Przy drodze, dość ruchliwej, bo prowadzącej
na „Spaloną”, drewniany kościół, jakby trochę pękaty, ale rozczłonkowana bryła daje mu
nieco lekkości. Okazała jest też ośmioboczna sygnaturka. We wnętrzu skromny barok i organy
z ręcznym miechem (!) liczące sobie ponad 200
lat.
Kościółek w Zalesiu jest z r. 1718, więc starszy
zaledwie o 8 lat. Ma bardzo charakterystyczną,
jakby trochę za wysoką wieżyczkę. Jest dosłownie „słodki”, pięknie wkomponowany w zbocze.
Nie możemy zrezygnować z wejścia do środka
(miejscowi wiedzą, kto ma klucz). Bo gdzie
w jednym miejscu można obejrzeć aż 56 scen ze
Starego i Nowego Testamentu? Wymalowano
tu na drewnie tzw. „Biblię Pauperum” dla wiernych, którzy nie potrafili czytać.

Bogato zdobione wnętrze kościoła w Zalesiu

Trasa 4, 5
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Panorama Wilkanowa

5
Do Międzygórza

(szlakami znakowanymi)

Szl. żółtym, powrót szl. czerwonym do Długopola-Zdroju. Trasa tam i powrotna wiedzie w poprzek RGN, prawie cały czas terenem otwartym
na każdą stronę. Tylko patrzeć przed siebie, na
boki i czasem się odwrócić. Dobry piechur, który
idzie dla samego chodzenia zrobi ją w 6 godzin.
Na trasie m. in. wieś Szklary (dawniej na pątniczym szlaku), sanktuarium Marii Śnieżnej, Ogród
Bajek i Wilkanów, znany z tego, że Wilczka lubi
tu zaszaleć. We wsi barokowy kościół i okazały
zespół pałacowo – parkowy. Zmęczony piechur
może znacznie skrócić trasę idąc z Międzygórza
do Wilkanowa drogą.
Wodospad Wilczki w Międzygórzu

Góra Igliczna zimą

18

Wycieczki z Bystrzycy Kłodzkiej

skala 1 : 75 000
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DŁUGOPOLE-ZDRÓJ

Kościół św. Jerzego w Długopolu Dolnym

Kurorcik to niewielki, dosłownie
tyci-tyci, ale park w nim większy
niż cała miejscowość. Główna aleja,
z przewagą klonów i lip włoskich,
ma aż 600 metrów. Życie toczy się
tu wolniutko, prawie sennie, jakby
na uboczu ważnych spraw. Z rzadka
tylko ciszę przerywa stukot kół pociągu, który za chwilę zanurzy się w tunelu na
zboczu Wronki.
Długopole, pozostające w związku administracyjnym z Lądkiem-Zdrój, specjalizuje się
w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego,
głównie wątroby i dróg żółciowych, a także
chorób układu krążenia i moczowego, cukrzycy,
otyłości i niedokrwistości. Tryskają tu trzy źródła (Renata, Emilia i Kazimierz) szczaw o dużej
zawartości dwutlenku węgla i żelaza. Wody to
wyjątkowo smaczne i orzeźwiające, ale lepiej je
pić z umiarem.
Z „kwaśnej wody” korzystali okoliczni mieszkańcy zanim jeszcze w 1563 r. trysnęła ona silniej
w kopalni ałunu. Ok. 200 lat później miejscowy
młynarz Wolf „ujął” źródło w drewniane koryto,
a w pobliskiej chacie postawił drewnianą kadź
do zażywania kąpieli. Podobno wcześniej do
koryta przymocował łańcuchem miedziane naczynie, ale którejś nocy zniknęło ono.

Widocznie złodzieje uznali, że za bad może robić
samo koryto.
Klimaty Długopola doceniali przed wojną artyści, zwłaszcza malarze, którzy chętnie się tu
osiedlali. Mówiło się wtedy o tym zdroju „Schlesische Marienbad”.
Spacery ze Zdroju
Na Wronkę. Od stacji kolejowej
krótko czerwonym szlakiem, później w lewo grzbietem wzgórza,
aby pobłądzić leśnymi ścieżkami
i w końcu zejść zboczem w stronę rzeki.
Do piekielnej Doliny. Czerwonym szlakiem
przez łąki do Ponikwy. Przy kościele w prawo.
Płytkim i trochę romantycznym wąwozem
dojedziemy do drogi na granicy Długopola
Dolnego i Zdroju.
Od mostu do mostu. Obok „Karola” przez
most na rzece i w lewo wygodną alejką. Z prawej strome zbocza Wronki, z lewej Nysa Kłodzka
z kilkoma kaskadami. Na skraju polany skręcamy w leśną drogę, potem na gołe zboczeN.
Dalej białą drogą, która za domami skręci
w lewo i dojdzie do mostu koło kościoła w Długopolu Dolnym.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. – pijalnia w Długopolu-Zdroju

Długopole-Zdrój skala 1 : 7 500
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Wycieczki ze Zdroju
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Jedlnik – panorama RGN

6

Na trasie:

Ponikwa
Wieś należała krótko do
M. Orańskiej, miała nawet
altanę widokową na wysokim grzbiecie, zostało
w Ponikwie kilka chałup
Najprościej pieszo przez Porębę do przełęczy nad z galeryjkami na bocznej ścianie, a fresk sufitotą wsią. Stąd Autostradą Sudecką w lewo i po wy w tutejszym kościele przedstawia… mieszok. 250 m ścieżką w prawo na niewyraźnie za- kańców wsi i okolic z okresu międzywojennego.
znaczający się szczyt JedlnikaNNN. Możemy powrócić tą samą drogą albo, dla lepszych Wyszki
widoków, wybrać drogę prowadzącą polami Widoki stąd ładniejsze, nawet na Bystrzycę Kł.
z dolnej Poręby do Długopola Górnego. Kura- na końcu wsi, a jeszcze przed tzw. Pustkami (pocjusze i turyści chodzili na Jedlnik „od zawsze”, żar przez 1,5 miesiąca trawił tu lasy w 1473 r.)
bo stąd roztacza się jedna z najpiękniejszych funkcjonował koło leśniczówki bardzo popularpanoram w Sudetach (aż na 6 pasm górskich). ny ośrodek letniskowy. Mieszkańcy Bystrzycy
Krócej byłoby wymienić, czego stąd nie widać. wędrowali do niego (zachowaną jeszcze) piękZa czasów pruskich stała tu altanka i rosły trzy ną aleją lipowo-kasztanową.
jodły, stąd nazwa Dreitannenberg.

Na Jedlnik

Na trasie kolejno: cienista Bukowa Dolina,
grupa figuralna „Ukrzyżowanie” i krzyż pokutny
koło barokowego kościoła w Porębie, bajeczne
widoki jeszcze przed przełęczą, a w jej bliskiej
okolicy tajemnicze sztolnie i bunkry z czasów II
wojny.

7
Do Bystrzycy

Szlak rowerowy oznakowany, nasz pieszy nie,
tylko odcinkami będziemy na czerwonym i zielonym. Idziemy i kręcimy przez Ponikwę i Wyszki,
a z Bystrzycy możemy wrócić przez Długopole
Dolne, tym razem mając Wyszkowski Grzbiet po
prawej.

8
Do „Śnielinka”
i „Solnej Jamy”

Pieszo dojdziemy od wsi Poręba tzw. Złodziejską
Ścieżką, biegnącą polami na południe w stronę
Gniewoszowa. Piękne widoki z niej na RGN i Masyw Śnieżnika. Po dojściu do Autostrady Sudeckiej w prawo i wkrótce w lewo niebieskim szl. do
ruin zamku „Śnielinek”. Do Solnej Jamy ścieżką na
połudn.-zach. lub dalej niebieskim szl. Wracamy
Złodziejską Ścieżką, ale tylko do kapliczki (rozdroże „Na Czekaju”). Tu w prawo i znów w prawo
do Długopola Górnego. Ok. 1 km przed kościołem
w tej wsi możemy odkryć po lewej stronie wczesnośredniowieczne grodzisko „Wyszęcin” (X-XII w.)
ze śladami wałów i zarysem fosy. We wsi dwa
dwory – późnobarokowy i empirowy.

Trasa 6, 7, 8, 9, 10
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Zamek Szczerba

Zmotoryzowanym i rowerzystom polecamy
wyjątkowo widokową pętlę przez Porębę, przełęcz nad nią, Gniewoszów (do ruin zamku – tuż
za nim) i Długopole Górne.
Ruiny „Śnielinka”
Nazwa od państewka feudalnego, więc nie
wiadomo, skąd się wzięła „Szczerba”. Może od
Furta bramna zamku
tutejszych Diabelskich Głazów. Zamek zniszczony przez husytów po zaledwie kilkudziesięcioletnim istnieniu. W swoim czasie malownicze Zupełnie nieaktywni też mogą. Samochodem.
ruiny kupiła M. Orańska. Do dziś zachował się • przez Porębę, przełęcz nad nią i Gniewoszów
(9).
praktycznie spory fragment baszty i ślad po wy• początek taki sam, dalej przez Poniatów,
kutej w skale fosie.
Niemojów i Różankę.
Solna Jama
Niewielka jaskinia (dł. ok. 40 m, obszerna komora i podłużne jeziorko) do której trzeba się
wczołgać. Już bez szaty naciekowej, ale spenetrowana nie do końca. Z zewnątrz wygląda
Na „Spaloną”
niczym paszcza dziwnego zwierza.

10

9

Szl. czerwonym (GSS) przez Ponikwę (7), zbocze
Sasanki i wieś rzeczywiście spalonąNN.
Powrót szlakiem niebieskim przez Sasin, Sasankę i Jagodną do Przeł. nad Porębą; dalej przez tą
wieś (8). Na szlakach: widoki powyżej Ponikwy
(na prawie dwóch kilometrach), a także pomięTo dla tych, którzy tylko na początku chcą ostro dzy szczytami Sasanka i Jagodna. Na tej ostatpopedałować (uzyskać wysokość), a później mieć niej (najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich – 977 m
npm.) jeszcze długo po wojnie stała wieża widojuż czystą frajdę.
kowa.

Dwie pętle

Przełęcz Spalona – zawody narciarskie

Wycieczki ze Zdroju
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Lasówka

11
W dolinę Dzikiej Orlicy

To wydłużona wersja trasy nr 3 z Bystrzycy Kł.,
ale od końca wsi Młoty (2) wspinamy się nie na
„Spaloną”, ale do Lasówki. I puszczamy się z biegiem Dzikiej Orlicy aż do Mostowic. Skąd możemy wybrać przejazd Autostradą Sudecką (przez
„Spaloną”), albo dalej wzdłuż rzeki (przez Rudawę) – wersja bardziej interesująca krajoznawczo.
Obie zresztą zbiegną się na Przełęczy nad Porębą.
Końcówka trasy przez tą wieś.
Na trasie:
Lasówka.
Letniskowa wieś o rozproszonej zabudowie
i z uroczymi widokami na zalesione grzbiety
Gór Orlickich. Dołem wije się łagodnymi zakolami Dzika Orlica, niesie swe wody bursztynowe,
a po deszczach jasnobrunatne. Zanim skręci na

Malownicza kraina Gór Bystrzyckich

Kościół św. Antoniego w Lasówce

Czechy, ma rdzawo-krwisty kolor. Kiedy
sucho, można ją
przeskoczyć i już być
u sąsiadów. Razem z
pobliskimi Mostowicami, Lasówka tworzyła w II poł. XVII
w. i w XVIII w. prężny
ośrodek hutnictwa
szkła.

Jeździec bez głowy
na ścianie kościoła w Lasówce

Mostowice.
Pomyśleć, że w swoich najlepszych (?) czasach
miejscowość ta liczyła blisko 1500 mieszkańców
i miała m.in.: cztery młyny wodne, kuźnicę żela-

Trasa 11, 12

25

Bystrzyca Łomnicka

za, tartak, papiernię, niewielką fabrykę zapałek
i zabawek z drewna, szlifiernię sztucznych kamieni i nawet urząd celny. Dziś ma kilka zabudowań, zadbany kościół i… święty spokój. Do
czasu – aż to docenią turyści.

12

na mapie. Do samochodu (roweru) pewnie wróci przez Potoczek, centrum Jodłowa, przetnie
szl. niebieski i leśnymi drogami dotrze do Nowej Wsi. Najwygodniejsi ze zmotoryzowanych
mogą od razu dotrzeć do wsi Potoczek (przez
Goworów i Jodłów) albo przez Międzylesie i Pisary. Ścieżką na wschód dojdą do źródeł.
Na trasie:

Do źródeł Nysy Kłodzkiej

Urocze wioski „z innej parafii”, m.in. Jodłów
i Potoczek, dosłownie zamknięte w połudn.-zach. „paszczy” Śnieżnika, a także Nowa Wieś
z najbardziej imponującą świątynią RGN, projektu samego J.Carove. Jeszcze przed wojną tuWycieczka łączy w sobie przejazd samochodem ryści szli jak w dym do tego kościoła, żeby obejlub rowerem – przez Długopole Górne i Domasz- rzeć koronkowy welon królowej Francji Marii
ków – do Nowej Wsi oraz pieszą wędrówkę do Antoniny, w którym nieszczęsna szła na szafot.
źródeł królowej rzek Ziemi Kłodzkiej.
Po aktywnych wypadach z Długopola-Zdroju
można się w nim odnowić biologicznie w zakłaCzęść piesza:
dzie przyrodoleczniczym „Karol” albo w hotelu
Kto czyta mapę, ma lepiej, bo pójdzie sobie SPA „Dwór Elizy”.
wzdłuż potoku Nowinka, potem zboczem
Owczej i Kamiennego Garbu do górnego Jodłowa, a stamtąd szl. czerwonym. Źródeł poszuka

Hotel „Dwór Elizy”
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Wycieczki ze Zdroju

skala 1 : 75 000
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PRZEŁĘCZ SPALONA

Schronisko „Jagodna”

Dawna gospoda Hartmanna

Komunikacyjnie wykorzystywana dopiero od 1880 r., widocznie
z racji jej wysokiego położenia
(811 m). Ze strategicznych też
pewnie względów Niemcy
właśnie przez nią poprowadzili
Autostradę Sudecką, tłumacząc
Z biegiem Dzikiej Orlicy
jej powstanie – a to ledwie
fragment zamierzonej drogi transsudeckiej
– względami turystycznymi. Tak czy inaczej,
pozostały z tamtych czasów dwa schrony na
przełęczy – jeden (kiedyś zamaskowany) przy
drodze na wprost schroniska, drugi ok. 70 m Trasa ER-2, po dotarciu do Mostowic, pokrywa
się z trasą nr 12. Wracamy tą samą drogą, bo
poniżej, przy drodze do Nowej Bystrzycy.
prawie płasko i tej doliny nigdy dość, a komu
Jeszcze przed I wojną światową rejon przełęczy mało może sobie przedłużyć kręcenie do Lasówstał się wyjątkowo popularny wśród narciarzy, ki, zjechać do wsi Młoty i od leśniczówki wspiąć
którzy cenili sobie walory turystyczne Gór By- się, wzdłuż szlaku zielonego, na przełęcz.
strzyckich, a już szczególnie niezawodną tutaj
„pierzynę śniegu”. Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV) zdecydowało się na przebudowę
prymitywnego schroniska „Hartmanssbaude”
i tak w grudniu 1932 r. powstała dzisiejsza „Jagodna” (wtedy„Brandbaude”). Nowe schronisko Ładny kawałek Gór Bystrzyckich
w sławnym już wtedy Zieleńcu stanęło zaledwie
4 lata wcześniej.

Wycieczki ze Spalonej

13

14

Trasy biegowe w okolicach Przełęczy Spalona

Niezły wyryp na północ od przełęczy. Szl. niebieski, który pokrywa się tylko na początku
z czerwonym, doprowadzi nas aż za Biesiec.
Tam w prawo Zieloną Drogą i zielonym szlakiem, ale tylko ok. 1,5 km. I znów w prawo,
teraz trasą rowerową, której kolor towarzyszyć
nam będzie aż na Przełęcz Spalona. Bystrzyca
Łomnicka zresztą też, ale tylko do Młotów.
Uwaga! Naszą trasę raz przecina i raz od niej
odchodzi droga Zbłąkanych Wędrowców. Lepiej
uważać, zwłaszcza na szl. zielonym, żeby nie
wejść na nią – wiadomo dlaczego. Skupmy się
też na rozwidleniach szlaków rowerowych na
wysokości Lasówki, żeby nie wylądować na
Drodze Królewskiej, albo jeszcze gorzej – na
ścieżce Wielkiego Strachu gdzieś pod Hutą.
A swoją drogą – te „romantyczne” nazwy półn.,
części Gór Bystrzyckich… Bo przecież są jeszcze
Anielska Kopa i Piekielnica, Zbójnicka Góra i
Piekielny Labirynt, Góra Sępia i dwa uroczyska.

Wycieczki ze Spalonej

Na trasie: na widoki nie liczmy, możemy
co najwyżej policzyć leśniczówki – powinny
być przynajmniej trzy. A dzikość Bystrzycy
w górnym biegu i Zielony Most na niej może
się naprawdę podobać. Ktoś naliczył, że między schroniskiem „Jagodna” a Rozdrożem pod
Bieścem jest 14 „stanowisk” wypoczynkowych.
W sam raz dla aktywnych leniwców.

Okolice schroniska „Jagodna”

skala 1 : 8 000
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Międzygórze
skala 1 : 7 500

MIĘDZYGÓRZE
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Centrum Międzygórza

To było wychuchane górskie gniazdko, istna
perełka w ogromnych dobrach Marianny Orańskiej – księżniczki z holenderskiego rodu królewskiego i pani na przewspaniałej rezydencji
w Kamieńcu Ząbkowickim. Musieli znaleźć
takie miejsce i „podpowiedzieć” Mariannie nie
byle jacy znawcy – górale szwajcarscy; jednego z nich uczyniła ona gospodarzem ośrodka
hodowlanego na hali pod Śnieżnikiem. Przy
pierwszym widzeniu Międzygórza stajemy
zdumieni: jak mogły się tu zmieścić te wszystkie
domy, jakby przeniesione z obcych gór, kiedy
pomiędzy Jaworową Kopą, Smrekowcem i Szeroką Kopą ledwie przeciska się szalona Wilczka
i potok Bogoryja. Więcej miejsca jest już na Łysej Górze i w pobliskim Jaworku Górnym.

Dom wczasowy „Gigant 1882”

Nie tu miejsce na wyliczanie licznych zasług
M. Orańskiej dla rozwoju czy wręcz rozkwitu
Masywu Śnieżnika od r. 1838. Jej dobra sięgały też Gór Bystrzyckich, gdzie miała prawie
4300 ha samych lasów. Warto jedynie przypomnieć, że jej dzieło kontynuował w Międzygórzu dr Heinrich Jaenisch, tworząc tu znaną
w Europie stację klimatyczną.
Uroki Międzygórza i okolic dostrzeżono w II poł.
XVIII w. Już wtedy na dobre zadomowiło się tu
kilkanaście rodzin górali ze Styrii, a ok. 1820 r.
można było wynająć przewodnika górskiego
i tragarzy, którzy za niewielką opłatą wnosili
(w lektykach) chętnych na Śnieżnik. W końcu
XIX w. zapanowała w Międzygórzu moda na

Międzygórze
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zjazdy rogatymi saniami – z hali pod Śnieżni- • Drewniany kościół o pękatej bryle i wyjątkowej prostocie.
kiem i z Czarnej Góry, a po kursach narciarstwa
zjazdowego, prowadzonych przez Mathiasa • Kilka najstarszych drewnianych domów
Zdarsky’ego (pierwszy w lutym 1911 r.) zaprzy ul. Śnieżnej.
cznie się tu białe szaleństwo. Z upodobaniem
zjeżdżano szczególnie ze szczytu Śnieżnika do
schroniska na hali. Później zbudowano tor saneczkowy i skocznię narciarską.
Niektóre tylko atrakcje Międzygórza w telegraficznym skrócie:
• Wodospad Wilczki. Przed powodzią równy
„Kamieńczykowi” w Karkonoszach (27 m),
teraz (po wymyciu sztucznego progu) niższy
Drewniany kościół św. Józefa
o 5 m. U jego stóp głęboki kocioł eworsyjny
przechodzący w skalisty kanion (400 m),
który kończy się zbiornikiem przegrodzonym
• Blisko kościół pątniczy „Maria Śnieżna” na
tamą wysoką na prawie 30 m.
Iglicznej.
Spacery
i krótkie wycieczki
W górę Wilczki. Ok. 1,5 km do rozwidlenia
szl. czerwonego i niebieskiego. Spacer możemy
wydłużyć wchodząc na szl. niebieski, a potem
w lewo na zielony.
Na Jawor. To bliski szczyt z widokiem na RGN
i Góry Bystrzyckie. Szl. żółty doprowadzi do Jaworka Górnego, od krzyża w kier. pd.-wsch. na
szczyt.
Nieco dłuższy powrót – od krzyża na zach. przez
Jawornicką Polanę.
Do Nowej Wsi. Najbardziej widokowa wycieczka z Międzygórza wzdłuż zach. krawędzi Masywu Śnieżnika. Prowadzi tędy szlak rowerowy
• Ogród Bajek. Nie tylko najmłodsi mogą się ER-2. W obie strony na niecałe 3 godz., chyba że
tu przenieść w świat dziecięcych zdziwień z Nowej Wsi zechcemy wejść w dolinę Nowinki
i marzeń, zbudowany z tego co dała natura – i obejrzeć skałki.
z korzeni drzew, pni, kory, szyszek itp.
Wodospad Wilczki

Ogród Bajek

Wycieczki z Międzygórza
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Zawody spadochronowe

Po drodze: Jaworek, wieś ongiś ludna i letniskowa z 3 młynami, papiernią i gorzelnią.
Ładne stare chałupy.
Nowa Wieś. W okresie międzywojennym
popularna miejscowość turystyczna z torem
saneczkowym. Najcenniejszy zabytek – wspaniały, późnobarokowy kościół, jeden z największych na Ziemi Kłodzkiej. Nawet z oddali prezentuje się imponująco na tle lesistych stoków.
Bliżej nie wiadomo w jakich okolicznościach
znalazł się w tej świątyni koronkowy welon
królowej Francji Marii Antoniny. Podobno miała
go na sobie w drodze na szafot. Cóż to była za
atrakcja dla turystów, którzy licznie odwiedzali
Nową Wieś jeszcze w okresie międzywojennym!
W 1958 r. welon zaginął, by „cudem” odnaleźć
się w Telgte (Niemcy).
Wersja rowerowa: Radzimy koniecznie pokręcić dalej doliną Nowinki i odnaleźć po prawej
ścieżkę, która szybko doprowadzi w górną część
doliny Goworówki. A ta jest równie piękna,
dosłownie usiana skałkami po obu stronach.
Przez Goworów (sporo zabytków) i Nową Wieś
powrót do Międzygórza.
Na Igliczną. Pod jej szczytem
sanktuarium MB Śnieżnej. Do
Madonny z Dzieciątkiem
już nie tak licznie jak
kiedyś wędrują tu

pątnicy. Do kościółka dojdziemy w 1 – 1,5
godz. trzema szlakami: czerwonym (nad Wodospadem, drewnianym pałacykiem M. Orańskiej
i koło skałki Baszta), żółtym przez Ogród Bajek
i zielonym (obok kamiennej zapory i mostkiem
u jej stóp).

15
W Krowiarki

Stanowią te niewysokie góry końcówkę najdłuższego i najbardziej rozczłonkowanego ramienia
Śnieżnika. Znawcy twierdzą, że nie ma na Ziemi
Kłodzkiej bardziej widokowych gór, bo swym łukiem sięgają one niemal jej środka i są znacznie
wylesione. Żeby coś zobaczyć nie trzeba w nich
szukać kawałka łysego zbocza czy leśnej przecinki. Turysta ma tu to, co kocha – rozległe łąki
i otwarte przestrzenie.

Biała Woda - kapliczka

Nasza trasa prowadzi z Międzygórza żółtym
szlakiem przez Igliczną do Szklar, potem
drogą przez Marianówkę do Idzikowa. Stąd
w górę wsi do rozwidlenia na Nowy
Waliszów, gdzie mieszkają „sami
swoi” z Tarnowicy Polnej.
Dochodzimy tylko do wsi
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Wycieczki z Międzygórza

Kamienna, z niej w prawo przez Marcinków do
żółtego szlaku. Nim w lewo i krótko na Skowronią Górę NN, powrót przez Białą Wodę
do rozwidlenia szlaków przed Przełęczą Puchaczówka. Najbliżej do Międzygórza szl. niebieskim. Rowerzystom łatwiej będzie zjechać do
Idzikowa i wrócić przez Wilkanów.
Na trasie m.in.: Pasterskie Skały nad Idzikowem, po lewej stronie drogi z tej wsi do Kamiennej. Legenda mówi, że to czterej pasterze
zaklęci w kamień za to, że nie uszanowali chleba, a ta mniejsza skałka to ich pies. Ale co on,
biedny zawinił? W rzeczywistości skałek jest
siedem, więc dawna trasa turystyczna do nich
Wieża widokowa na szczycie Czarnej Góry
prowadziła spod małej gospody pod nazwą „Do
Siedmiu Pasterzy”. Geolodzy zaś mówią, że te
skałki to istny fenomen geomorfologiczny liczą- niach rud srebra i ołowiu. I Biała Woda zupełnie
cy sobie ok. 80 mln lat.
wyludniona, ale z perspektywami na atrakcyjny
ośrodek narciarski.
I jeszcze Marcinków – jedno gospodarstwo,
dwa domy letniskowe, ruiny kościoła, zanie- Więcej malowniczych Krowiarek na żółtym szladbany cmentarz i sztolnie po dawnych kopal- ku od Białej Wody do Żelazna.

Pasterskie Skały powyżej Idzikowa

Trasa 16, 17
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Zawody MTB

16
Na Przełęcz Puchaczówka

Pieszym polecamy najkrótszy szlak (niebieski,
na północ) przez Polanę Śnieżną i zach. zboczem Czarnej Góry. Powrót szl. zielonym przez
szczyt Czarnej Góry (drewniana wieża widokowaNNN) i Jaworową Kopę do skrzyżowania z niebieskim, którym w dół do Międzygórza. Na rowerach albo tak samo (z ułatwieniem
Drogą Izabeli), albo o wiele lżej i dalej przez Wilkanów i Idzików. Samochodem tylko ta ostatnia
wersja trasy.
Właściwa Przełęcz Puchaczówka znajduje się,
wbrew przypuszczeniom, wcale nie w najwyższym (i najbardziej widokowym) punkcie drogi nr 392 lecz trochę niżej, koło kapliczki przy
zjeździe do Siennej. Kiedyś miała ona nazwę
Pogonna Przełęcz od istniejącego na niej posterunku, który miał przeciwdziałać przemycaniu
soli ze Śląska i tabaki z Moraw. Tuż nad przełęczą „urzęduje” teraz baca z Podhala. Można
u niego posmakować żętycy, oscypka i jagnię-

ciny. I zobaczyć na pobliskich łąkach wcale
niemałe stado owiec, które prawie już zniknęły z krajobrazu Sudetów. Nie było tu tradycji
ich chowu, skończyły się też powojenne letnie
wypasy. Łatwiej już o taki obrazek z owieczkami
za granicą, bo Czesi trzymają małe stadka i łąki
u nich nie zarastają.

17
Zdobywamy Śnieżnik

Do wejścia na szczyt wybierają turyści najczęściej szl. czerwony idący doliną Wilczki i obok
Kozich Skał pod szczytem Średniaka. Szlaki
niebieski i zielony za bardzo im (nie ich!) kręcą

Szlak na Śnieżnik

przed Smrekowcem i za nim. Ale wystarczą
3 godziny żeby nawet nimi wejść na kopułę
Śnieżnika (z hali szl. zielonym). Z tą kopułą to
trochę dziwna sprawa.
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Wycieczki z Międzygórza

Schronisko na Hali pod Śnieżnikiem

Jak już się jest na hali pod Śnieżnikiem, wydaje się, że został nam tylko mały spacerek, a tu
trzeba jeszcze pod górę prawie 3 kwadranse.
Z usypiska kamieni na szczycie (po zburzonej
w 1973 r. wieży widokowej) panoramki raczej
rozczarują. Widocznie wieża po coś tam była.
Żeby zobaczyć widoki „na maksa”, trzeba pochodzić dookoła, niejako po obrzeżach szczytu.

Wieża Wilhelma na starej pocztówce

Warto też zejść na czeską stronę do „słonika”,
ale od niego do pięknej doliny Morawy jeszcze
daleko.
A jeśli już zdobyliśmy Śnieżnik szl. czerwonym,
to zejdźmy z hali przynajmniej innym – niebieskim, albo zielonym, albo na południe kombinacją szlaków niebieskiego (przez Umarły Las)
i żółtego (przez Jawor).

Słoń poniżej szczytu, po czeskiej stronie

Trasa 18
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Pozostałości wieży na szczycie Śnieżnika

18
Na Trójmorski Wierch
i dwa Śnieżniki

Niezły wypad na graniczne szczyty płd.-zach.
części Masywu Śnieżnika. Ruszamy na południe
żółtym szlakiem aż na wysoko położoną Przełęcz Puchacza. Z niej szl. zielonym przez Puchacz
(1190 m) na niewiele niższy Trójmorski Wierch
NN, zasłany głazami, które naprawdę kłapią gdy silniej zawieje. Stąd dawna nazwa Kłapiące Głazy, a u Czechów Klepý albo Klepač. Na

Trójmorski Wierch

jego połudn.-zach. zboczu zbiegają się granice
zlewisk trzech mórz – Bałtyckiego, Czarnego
i Północnego. Jesteśmy też prawie u źródeł Nysy
Kłodzkiej, chociaż u topografów nie ma zgody
gdzie jest jej główne źródło. Jedni lokują go na
zach. zboczu Jasienia (na wys. ok. 920 m), inni
optują za tzw. wędrującym źródłem na zboczu
Puchacza (na wys. ok. 900 m).
Wracamy tymże szlakiem przez Goworek ze
sterczącą samotnie skałką i przez Mały Śnieżnik
(oglądany z RGN wydaje się przerastać swego
Wielkiego Brata) na halę pod Śnieżnikiem.
Mimo znużenia nie porzucamy szl. zielonego,
który zaprowadzi nas na drugi szczyt Sudetów
Wschodnich (po Pradziadzie). Ze Śnieżnika
oczywiście na halę i dalej najkrócej czerwonym
GSS-em do Międzygórza.
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Wycieczki z Międzygórza skala 1 : 75 000

ZIEMIA BYSTRZYCKA DLA AKTYWNYCH

Ale
popedałujemy…
Do uprawiania rekreacyjnej
turystyki rowerowej w RGN
najlepsze są: Wysoczyzna
Łomnicy, Wysoczyzna Idzikowa i Krowiarki. Trasy należą
tu do stosunkowo łatwych,
a widoki i klimat miejsc, przez które one z naszego wyboru - przebiegają, mogą przynieść satysfakcję. Przez letni dzień da się
w takich „pagórach” przekręcić nawet 50-60 km,
trzeba tylko trochę wprawy i niezłej kondycji.
Najlepsze są bodaj wyprawy rowerowo - piesze,
bo pozwalają być mobilnym i szybciej „połykać”
mniej ciekawy teren.
Po wcześniejszych w tym przewodniku propozycjach tras rowerowych (głównie drogami
asfaltowymi i nieznakowanymi) chcemy wymienić parę miejsc, gdzie w Górach Bystrzyckich
i w Masywie Śnieżnika da się poszaleć.
Dla wytrawnych „bikerów”, którzy uwielbiają
w pocie czoła zdobyć wysokość, żeby nie czekając szaleńczo z niej zjechać, są takie asfalto-
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we serpentynki: z Poręby na przełęcz nad nią
i z tej przełęczy pod Różankę, od leśniczówki
we wsi Młoty do Przełęczy pod Uboczem (nad
Lasówką), z górnego Idzikowa na Przełęcz Puchaczówka. Tą ostatnią trasę można sobie wydłużyć zjazdem do Siennej i pętlą Kletno – Stara
Morawa – Stronie Śląskie – Sienna. I jeszcze
w Górach Bystrzyckich z Nowej Bystrzycy Spaloną Drogą na Przełęcz Spalona – najbardziej
zakręcona trasa.
Jest także „downhill” – ekstremalna odmiana
kolarstwa górskiego, czyli zjazd na złamanie
karku, z prędkością nawet ponad 100 km/godz.
po trasie najeżonej naturalnymi i sztucznymi
przeszkodami. Amatorzy tak silnych wrażeń bez
trudu znajdą w masywach górskich bystrzyckiej
gminy odpowiednio dzikie trasy, byle nie były
one szlakami pieszymi. (Najbliższe profesjonalne trasy – z Czarnej Góry do Siennej o dł. 2,4 km
i w Zieleńcu tylko 800 m).
Od połowy maja do 20 września tylko w soboty,
niedziele i święta na pograniczu polsko-czeskim (w Górach Bystrzyckich i Orlickich) kursują
cyklobusy, jeżdżące m.in. przez Lasówkę i Mostowice. Od 2002 r. funkcjonuje też system tras
rowerowych „Cyklo–Glacensis”.
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Nordic Walking, wspinaczka skałkowa

Po zdrowie i przygodę

Nordic Walking
Chodzenie z kijkami wymyślili Finowie, a świat błyskawicznie kupił nową modę.
Fizjolodzy twierdzą, że przy
uprawianiu tego sportu
zaangażowanych jest aż 90
proc. mięśni, a kolana i kręgosłup są odciążone o 30 proc. Oczywiście jeśli
prawidłowo chodzimy – krokiem marszowym,
naturalnie, niemal intuicyjnie. Ale technikę
tego chodu i trzymania kijków trzeba przećwiczyć. Rzecz polega przede wszystkim na zgraniu
pracy nóg i rąk. Stopy stawiamy równolegle,
a ziemię dotykamy najpierw piętami. Wysuwając do przodu prawy kijek robimy jednocześnie
krok lewą nogą. Ręce i kije należy trzymać blisko
ciała, a barki rozluźnić. Kij wbijamy przed sobą
w linii drugiej nogi. Trzeba też pamiętać, że kijki
zawsze pozostają w pozycji po przekątnej. I nie
podpieramy się nimi przy chodzeniu, tylko odpychamy. Ich długość dobieramy mnożąc nasz
wzrost przez 0,68.

skałkach. O mniej znanym boulderingu dość
powiedzieć, że jest to „przyziemna” wspinaczka po głazach i niskich skałach, bez asekuracji
liną. Wystarczy amortyzujący materacyk zwany
crashpadem, na który po prostu zeskakuje się
z „nieposłusznej” ścianki. Wskazana też jest asekuracja partnera. Bouldering wymaga zręczności i sporej siły rąk.
Do uprawiania typowej wspinaczki nadają się
pionowe ściany w licznych i nieczynnych już
kamieniołomach piaskowca czy wapieni (na
dobrych mapach turystycznych są zaznaczone). Wymieńmy tylko niektóre: w Krowiarkach (okolice Przełęczy Mielnickiej), w Górach
Bystrzyckich – blisko Gniewoszowa i Różanki.
Natomiast za najatrakcyjniejszą formę skalną
do wspinaczki mogą uchodzić Pasterskie Skały

Wspinaczka
skałkowa
Chociaż RGN i masywy górskie nad nim nie mogą się
równać z Górami Stołowymi,
jest tu przecież sporo miejsc,
w których można uprawiać
wspinaczkę, jej bezpieczniejszą odmianę zwaną
boulderingiem, a nawet zwyczajnie połazić po

Wspinaczkę skałkową najlepiej uprawiać
na Pasterskich Skałach w pobliżu Idzikowa

W siodle
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Jazda konna staje się coraz bardziej popularną formą rekreacji

(16), mające strukturę gruboziarnistego papie- • W Międzygórzu oraz bliższych i dalszych
okolicach – tzw. Baszta, pojedyncze skałki
ru ściernego, co może przy zsunięciach obniżać
przy żółtym szl. w obie strony i na Górze
nieco poziom adrenaliny.
Parkowej; przy szlakach zielonym i niebieskim na Śnieżnik (po minięciu Smrekowca).
Nie naszą jest rzeczą kwalifikować skałki do
Największe zgrupowanie skałek znajduje
uprawiania różnych form wspinaczki. Powiedzsię na południe od Międzygórza, w dolinach
my więc tylko gdzie te skałki są:
Domaszkowskiego Potoku oraz Nowinki
i Goworówki.
• W Górach Bystrzyckich – Siwa Skała nad
Lasówką, Szary Kamień koło wsi Spalona,
na Łomnickiej Równi, przy drodze ze Starej
W siodle
Bystrzycy do Zalesia, na Kościelnej Górze nad
Wójtowicami, pod szczytem i na zboczach
Na dobry początek jedna dobra
Gniewosza.
rada – nie siadaj na konia, na• W Krowiarkach – Biała Woda (po lewej
wet jeśli ci mówią, że ten jest
stronie drogi na Przełęcz Puchaczówka),
akurat łagodny. Koń jaki jest –
okolice Nowego Waliszowa (na półn. i na
każdy widzi, a jaki bywa – może
pd.), południowe zbocza Suchonia.
się okazać. Bo nawet ujeżdżony

Góry Bystrzyckie idealnie nadają się do uprawiania jazdy konnej
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Ptakom podobni

to zwierzę bardzo płochliwe. Nie licz więc
na proste i łatwe satysfakcje w siodle, a tym
bardziej jak spróbujesz na oklep. I nie zwalaj
wszystkiego na konia. Więc zanim zdecydujesz się na jazdę terenową, rajd konny czy tzw.
wczasy w siodle, poznaj najpierw ABC w klubie
jeździeckim.
Dopiero po takiej inicjacji możesz wyruszyć na
najpiękniejszy ze wszystkich konnych szlaków
w Polsce, obliczony na 8 etapów i 12 dni. To
Sudecki Szlak Konny PTTK, który przez teren
gminy Bystrzyca Kłodzka biegnie od Przełęczy
Puchaczówka do Lasówki, zahaczając m.in.
o halę pod Śnieżnikiem, Międzygórze, Igliczną,
Bystrzycę Kłodzką i Przełęcz Spalona.

Gospodarstwa agroturystyczne i inne ośrodki
oferujące jazdę konną: „Chata Lidia” w Międzygórzu i „Sorrento” w Marianówce.

Ptakom podobni
Wiatry w Sudetach wieją najczęściej z południa i południowego zachodu, czasem zawieje ze wschodu i wtedy warto wybrać się na
Wójtowską Równię (dojazd, jako taki, od Wójtowic albo do końca Szczawiny, dalej pieszo).
Rozległa łąka jest wprost idealna dla lotniarzy
i paralotniarzy. Przy sprzyjających wiatrach
udają się tu nawet 20–kilometrowe przeloty.
Miejsce zostało zresztą dość dawno odkryte
przez niemieckich szybowników wystrzeliwanych stąd za pomocą gumowych lin. Być może

W poszukiwaniu skarbów ziemi
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Rzeka Dzika Orlica

korzystali oni też z Łomnickiej Równi, na co minerałów są większe prace ziemwskazywałyby swastyki wyryte na tamtejszych ne, takie jak budowa dróg czy
kamieniach.
głębokie wiercenia. Można
je też znaleźć w różnych odLotniarze zaczynają odwiedzać coraz częściej słonięciach terenowych, na
Czarną Górę, startując z niej w kierunku Stronia skarpach, w kamiennych
Śl. i Lądka. Dużym ułatwieniem jest dla nich wysypiskach, a nawet na
wyciąg krzesełkowy kursujący z Siennej na leśnych drogach (np.
szczyt przez okrągły rok. Natomiast w Krowiar- w Masywie Śnieżnikach nowym odkryciem „skrzydlatych” okazała ka) wyrównywasię Skowronia Góra, o krok od Marcinkowa, do nych materiałem
którego niezły dojazd.
z pokopalnianych
hałd. Niezłym miejscem do szukania
W poszukiwaniu
są górskie potoki i skaliste
skarbów ziemi
brzegi rzek, zwłaszcza po ustąpieniu wysokiej
Uzbrojeni w geologiczny wody. Wiele okazów kryje się w tzw. geodach,
młotek możemy wyruszyć bułach skalnych, które można ostrożnie rozbić.

na poszukiwanie minerałów, licząc na to, że
może uda się znaleźć jakiś kamyk ozdobny a nawet szlachetny. Jesteśmy na dobrym terenie, bo
w średniowieczu szukali w Sudetach drogocennych kamieni Walonowie (posiłkując się gałązkami leszczyny!), a po nich nawet Wenecjanie.

Choć znacznie bogatsza w cenne minerały jest
wschodnia strona Masywu Śnieżnika (w samym Kletnie ponad 60 rodzajów i odmian), na
zachodzie też warto poszukać. Bardzo ciekawe
geologicznie są okolice na południe od Międzygórza. Zbocza nad Jaworkiem i Nową Wsią to
Gdzie najłatwiej trafić na cenne okazy? Przede jedno z dwóch miejsc w polskich górach, gdzie
wszystkim w nieczynnych kamieniołomach występują tzw. eklogity – skały powstałe ze
skorupy dna praoceanu i wyniesione po kolizji
i na rozmaitych hałdach.
płyt kontynentalnych (między 400 a 300 mln
Dobrą okazją do zbierania
lat temu) na powierzchnię z głębokości ponad
100 km! Można tu natrafić też na błękitny
dysten, a nawet granaty. Także inne minerały,
m.in. piryt, adular i albit.
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Z nurtem Nysy

Nysa Kłodzka

W dolinach potoków i przy szlakach turystycznych tej części Masywu Śnieżnika znaleźć można m.in. fluoryt, ametyst i kryształy kwarcu.
Czasem są one przyprószone brunatnym hematytem, a te przezroczyste to kryształy górskie.
Od wieków istnieje przekonanie, że jeśli umieścić je pod poduszką, potrafią rozjaśnić myśli
podczas snu.
W zboczu Pasikonia (górny Idzików) jest stary
kamieniołom, w którym pod koniec XVIII w.
odkryto duże ilości ciekawych skamielin. Może
jeszcze tam są? Może w potokach i różnych rozpadlinach skalnych znajdziemy kiedyś drobne
ziarenka złota? Bo są tacy co znajdują.

Z nurtem Nysy
Amatorzy turystyki kajakowej
na ogół zaczynają spływ Nysą
Kłodzką w Kłodzku, bo rajcuje
ich niezwykle malowniczy
przełom tej rzeki przez Góry
Bardzkie, uważany za jeden
z najbardziej atrakcyjnych
w Polsce. Nie zrażają ich nawet dwa bardzo
trudne miejsca z rwącym nurtem – w Młynowie i tuż pod Bardem. Ale rasowi kajakarze wolą
choćby namiastkę prawdziwie górskiej rzeki,
z jej nie zawsze głębokim ale kapryśnym nurtem, z kamieniami, które trzeba zręcznie omijać. A to mogą dostać w górnym biegu Nysy…
I ci doświadczeni wodniacy wiedzą, że da się
nią płynąć po wiosennych roztopach albo po
obfitych opadach deszczu i to poczynając od
Wilkanowa, a nawet od wsi Roztoki. Spławny jest też wtedy odcinek Białej Lądeckiej,
praktycznie od Stronia Śl., po zasileniu jej przez wody Morawki.

Na ryby
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Dolina Dzikiej Orlicy – zbiornik wodny w Rudawie

A od Krosnowic, gdzie obie rzeki się spotykają,
kłopot jest tylko w suchych okresach.
Oba potencjalne szlaki kajakowe, bo o ich odpowiednim zagospodarowaniu (miejsca do
cumowania i przenosek, przystanie z wypożyczalniami sprzętu wodnego) jak dotąd cicho,
są nieuczęszczane i uroczo dzikie. Kajakarz jest
tu sam na sam z wodą, płynie sobie spokojnie
w zielonym wąwozie, który od czasu do czasu
otworzy się na bliższe i dalsze góry. To też jest
coś.

Na ryby
Dla mieszczucha przygoda ma
smak pstrąga złowionego na
komercyjnym łowisku ze smażalnią. Specjalnie wygłodzona
ryba połyka natychmiast każdą przynętę, dając przypadkowemu wędkarzowi miłe złudzenie sukcesu.
W bystrzyckiej gminie funkcjonują takie łowiska (także w gospodarstwach agroturystycznych) m.in. w Rudawie, Spalonej i Ponikwie.
Można też trochę aktywniej – nie „iść na ryby”
samochodem, ale dojechać rowerem nad rzekę

czy stawy PZW (w Wilkanowie i Bystrzycy Kł.
przy ul. Zamenhoffa). Duże akweny do prawdziwego wędkowania są dalej: nowe zbiorniki
wodne „Kozielno” i „Topola” koło Paczkowa,
a w Czechach „Pastviny” (najbliżej przez Niemojów) i „Rozkoš” koło Náchodu.
Prawdziwie aktywne wędkowanie to spinning. Polowanie na drapieżną rybę ze środka
rzeki. W „śpioszkach”, czyli gumowych
spodnio-butach zwanych woderami. Bywa, że brodząc po wodzie
zalicza się nawet 7-10 km! dziennie.
Łowimy na dopływach Nysy, w niej
i pomniejszych strumieniach.
Króluje oczywiście pstrąg,
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Sporty zimowe

a zaraz po nim śliz „dochodzący” niemal do
rzecznych źródeł. Potem idą kiełbie i olszanki.
Szczupak i brzanka sięgają w Nysie Kł. do wsi
Roztoki, ale węgorz już co najwyżej do Bystrzycy Kł. Najmniejszy zasięg mają okoń i lipień,
które docierają najdalej do Krosnowic. W rzekach RGN spotykają się jeszcze strzeble, minogi
i głowacze.

Sporty zimowe
Narciarstwo zjazdowe. Amatorzy białego szaleństwa nie
znajdą w bystrzyckiej gminie
stacji narciarskich z długimi
i stromymi stokami, ale jest tu
kilka miejsc dobrych do nauki
jazdy i rodzinnego szusowania z małymi dziećmi. W Międzygórzu wyciąg talerzykowy (na
Jawornicy) przy trasie o dł. ok. 300 m. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu z serwisem i szkółka
narciarska. Dowóz z centrum Międzygórza. Na
Przełęczy Spalona, ok. 80 m od schroniska „Jagodna”, niemal identyczne warunki.

Co mamy najbliżej? Czarną Górę i Zieleniec. Pojeździć jeszcze można na Podgórzu (bliżej dusznickiego Zdroju), ale najlepiej do Czech. Blisko
są: Mladkov–Petrovičky, Bartošovice, Zdobnice,
Orlické Záhoři i Sedloňov, a pod Śnieżnikiem
Čenkovice i Dolni Morava.
Ski-tour. Rodzaj narciarstwa ciągle u nas mało
popularny, chociaż Masyw Śnieżnika jest jak
wymarzony do wędrówek na deskach po dziewiczych trasach. Przy braku specjalnych oznaczeń
korzystać trzeba z licznych tu szlaków pieszych.
Góry Bystrzyckie ze swoją zrównaną wierzchowiną, doliną Dzikiej Orlicy i siecią szerokich
leśnych duktów są jakby specjalnie stworzone
dla narciarstwa klasycznego. Z drugiej strony
RGN można godzinami wędrować po otwartych
przestrzeniach, gdzieś od Goworowa aż po Idzików, w zapatrzeniu na wioski u stóp i ścianę Gór
Bystrzyckich.
Znacznie hojniejsze (i słusznie) są propozycje
dla narciarzy śladowych w rejonie Przełęczy
Spalona i Lasówki. Z przełęczy „wychodzą” 4 pętle: czerwona o dł. 4 km (ok. 500 m od schroni-

Po śladzie...
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Masyw Śnieżnika zimą

ska rewelacyjny widok na … Śnieżkę), zielona
– ok. 5 km i 6,5 km, niebieska – 12 km i 6,5 km
(w Mostowicach połączenie z czeskimi trasami)
i czarna – 12 km. Jest też trasa żółta, ale nie ratrakowana. Jak chcemy dalej, np. do Torfowiska
pod Zieleńcem, to przez Przełęcz pod Uboczem
i Biesiec jest 21 km. Z Lasówki natomiast trasa
rowerowo – narciarska po pętli – przez Polanę
św. Huberta, Widlastą Drogę, Twarde Źródło,
Zieloną Drogę, Zielony Most, Drogę Królewską,
Piaszczystą Drogę i Drogę Zbłąkanych Wędrowców.
Jak już jesteśmy przy tej ostatniej – krótko
o niej. Jest mało uczęszczana, a przecież nie
tylko nazwę ma piękną. Zaczyna się koło kościoła w Lasówce, krótko biegnie wśród łąk,
a później już lasem aż do Zielonej Drogi. I tak
przez prawie 8 km. Jeśli zważyć, że przy różnicy
wzniesień ledwie ok. 100 metrów, to stanie się
jasne, że to droga – cudo dla narciarzy ślado-

Wyścigi psich zaprzęgów

wych i biegowych. Zwłaszcza, że
jest szeroka i dobrze utrzymana,
jak większość leśnych traktów
w Górach Bystrzyckich.
Świetne trasy narciarskie,
wzorowo utrzymane, są zaraz
za granicą,
w Górach Orlickich. Ciągną się one dosłownie dziesiątkami kilometrów
wzdłuż i w poprzek tego pasma.
Wybierzmy się kiedyś nocą na śladówkach,
koniecznie z latarką – czołówką. Góry są wtedy
inne, inne śniegi i inne odgłosy w lasach. I wioski rozświetlone w dolinach. Najpiękniej jest
w księżycową noc i przy bezchmurnym niebie,
kiedy przyroda podsuwa nam pod oczy przedziwne, fantastyczne kształty i obrazy.

48

Spis treści

WSTĘP
• Jest taka gmina...
• Walory turystyczne i krajobrazowe
• Korzystamy z przewodnika
• Informacje praktyczne i dobre rady

2
2
4
6
6

BYSTRZYCA KŁODZKA
• Wycieczki z Bystrzycy Kłodzkiej

10
12

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ
• Wycieczki ze Zdroju

20
22

PRZEŁĘCZ SPALONA

28

MIĘDZYGÓRZE
• Wycieczki z Międzygórza

30
33

ZIEMIA BYSTRZYCKA DLA AKTYWNYCH
• Ale popedałujemy...
• Nordic Walking
• Wspinaczka skałkowa
• W siodle
• Ptakom podobni
• W poszukiwaniu skarbów ziemi
• Z nurtem Nysy
• Na ryby
• Sporty zimowe

39
39
40
40
41
42
43
44
45
46

