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Pa weł Kuś

Z Kłodz ka, sto li cy Tu ry stycz ne go Hrab-
 stwa Su de tów, do je dzie my tam dro gą
kra jo wą nr 33, pro wa dzą cą do gra ni -
cy z Cze cha mi w Bo bo szo wie. Spo re
od cin ki tej dro gi wy re mon to wa no, ale
i tak pod róż zaj mie nam po nad pół go-
 dzi ny, choć to tyl ko 33 km. 
Je śli ma my tro chę cza su, to mo że my
do ło żyć 5 km do na szej tra sy i za je chać
do dru gie go uzdro wi ska te go re gio nu
– Dłu go po la, skrę ca jąc w pra wo na
skrzy żo wa niu z dro gą nr 392 Stro nie
Ślą skie – By strzy ca Kłodz ka. Dłu go -
po le-Zdrój to nie wiel kie uzdro wi sko
w za cisz nej i ma low ni czej do li nie o za-
 le sio nych zbo czach. W cen trum jest
zes pół par ko wo-leś ny z pięk ny mi oka-
 za mi sta rych i uni katowych w Pol sce
drzew, oświet lo ny mi alej ka mi, sta wem
wod nym z al tan ką, pun kta mi wi do ko -
wy mi i fon tan ną. Są tam pi jal nia wód,
ka wiar nia i re sta u ra cja zdro jo wa. 

Po wrót do daw nej świet no ści 

Pier wsi osad ni cy przy by wa ją cy na te-
 ren dzi siej sze go Mię dzy gó rza na po-
 cząt ku XVI w. nie po dej rze wa li, że
wśród dzi kich leś nych ostę pów w do-
 li nie Wil czki po wsta nie jed na z naj bar-
 dziej zna nych miej sco wo ści wy po -
czyn ko wych. W ro ku 1840 re jon Ma-
 sy wu Śnież ni ka  ku pi ła kró lew na Ma-
 rian na, żo na księ cia pru skie go Al brech-
 ta Ho hen zol ler na, jed na z naj bar dziej
nie kon wen cjo nal nych Eu ro pe jek XIX
w. Dzię ki niej miej sco wość za czę ła się

roz wi jać oraz ścią gać let ni ków i tu ry -
stów. 

Sa ma kró lew na, za u ro czo na Mię-
 dzy gó rzem, wy bu do wa ła dla sie bie ist-
 nie ją cy do dziś dwo rek let ni. Na prze-
 strze ni ko lej nych lat Ma rian na roz wi-
 ja ła in fra struk tu rę tu ry stycz ną miej-
 sco wo ści i oko lic. Zle ci ła bu do wę pier -
wszych do mów go ścin nych, pro jek -
to wa nych w mod nym wów czas sty lu
ty rol skim, któ re po dziś dzień two rzą
je den z naj wię kszych atu tów let ni ska
– je go nie pow ta rzal ną ar chi tek tu rę. Jej
dzie łem jest rów nież mo stek nad wo-
 dos pa dem. 

Miej sco wość po du pa dła na po cząt-
 ku lat 90. ubieg łe go stu le cia. – Na kil ka
lat Mię dzy gó rze nie mal znik nę ło z tu-
 ry stycz nej ma py – opo wia da Ry szard
Woj ta szek ze Sto wa rzy sze nia Roz wo-
 ju Re gio nal ne go „Ma syw Śnież ni ka”.
– Na szczę ście ten okres miej sco wość
ma już za so bą. No wi wła ści cie le bu-
 dyn ków sy ste ma tycz nie przy wra ca ją
im daw ny blask i do sto so wu ją do co-
 raz wię kszych wy ma gań tu ry stów.

Wo dos pad zma lał po po wo dzi 

Wjeż dża jąc do Mię dzy gó rza, tra fia my
na je go głów ną atrak cję – wo dos pad
Wil czki, ma łej gór skiej rze ki, któ rej
do li nę zaj mu je wieś. Już w XVIII w.
był on ce lem wy cie czek z oko licz nych
miej sco wo ści. Do po wo dzi w 1997 r.
był to naj wyż szy wo dos pad w pol skich
Su de tach. Ma sy roz pę dzo nej wo dy
po rwa ły jed nak sztucz ny pię cio me -
tro wy próg i wo dos pad wró cił do swo-
 jej na tu ral nej wy so ko ści 23 m. 

Uzdro wi sko jak z Ty ro lu
W poprzednim odcinku naszego cyklu, opisującego jedną z pereł ziemi kłodzkiej – Masyw Śnieżnika, dotarliśmy
grzbietami i zboczami gór Złotych i Bialskich na najwyższy jego szczyt – Śnieżnik (1425 m n.p.m.). Tym razem czas 
na wyprawę do Międzygórza – południowego krańca masywu
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Cha rak te ry stycz ne dla Mię dzy gó rza są do my bu do wa ne w sty lu ty rol skim
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Moż na go po dzi wiać z kil ku ta ra sów
i ście żek wi do ko wych oraz most ka za-
 wie szo ne go nad pro giem. Stro mą ścież-
 ką z ka mien ny mi schod ka mi moż na też
zejść do ma low ni cze go ka nio nu o wy-
 so kich pio no wych ścia nach, dnem któ-
 re go Wil czka pły nie war tko w kie run -
ku za po ry wod nej. Od 1958 r. oto cze nie
wo dos pa du ob ję to ochro ną, two rząc
nie wiel ki re zer wat.

Spa cer po za po rze 

Kil ka set me trów po ni żej wo dos pa du
jest oka za ła ta ma. Kon struk cja ma
102 m dłu go ści i 29 m wy so ko ści. Zbior-
 nik re ten cyj ny mo że po mie ścić oko ło
1 mln m sześc. wo dy. 

– Trud no uwie rzyć, że w cza sie wiel-
 kiej po wo dzi wo dy by ło tak du żo, że
prze le wa ła się przez ko ro nę za po ry, wy-
 rzą dza jąc wie le szkód wni żej po łoż nych
miej sco wo ściach– mó wi Woj ta szek.

Po ko ro nie za po ry moż na cho dzić. 

San ktu a rium i Ogród Ba jek 

Z za po ry zie lo nym szla kiem mo że my
się udać w kie run ku Iglicz nej, gó ry
o stoż ko wym kształ cie i stro mych zbo-
 czach. Sta no wi ona za koń cze nie dłu-
 gie go bocz ne go ra mie nia Ma sy wu
Śnież ni ka, od cho dzą ce go na za chód
od Czar nej Gó ry i Ja wo ro wej Ko py.
Szczyt jest po kry ty pra wie w ca ło ści
gę stym la sem świer ko wym z do mies-
z ką drzew li ścia stych. To do sko na ły
punkt wi do ko wy na część Kot li ny
Kłodz kiej i ota cza ją ce ją pas ma gór skie. 

Po ni żej Iglicz nej znaj du je się jed no
z naj licz niej od wie dza nych przez tu-
 ry stów i piel grzy mów miejsc na zie mi
kłodz kiej – san ktu a rium Ma ria Śnież-
 na. Zbu do wa no je w la tach 1781-1921.
Jed nak hi sto ria te go miej sca za czę ła
się już w ro ku 1750, kie dy je den z mie-
sz kań ców po bli skie go Wil ka no wa przy-
 niósł z piel grzym ki do au striac kie go
Ma ria zell drew nia ną ko pię fi gur ki tam-
 tej szej Mat ki Bo skiej. Zo sta ła ona
umiesz czo na na pniu drze wa nie o po -
dal obec ne go koś cio ła. Kie dy w 1765 r.
po tęż na na wał ni ca zwa li ła roz ło ży ste

drze wo, ale osz czę dzi ła fi gur kę, wier-
 ni pod wpły wem te go wy da rze nia po-
 sta wi li naj pierw drew nia ną ka pli czkę,
a na stęp nie wy bu do wa li koś ciół. 

Można tu obejrzeć wy sta wę uka-
 zu ją cą dzie je san ktu a rium oraz ca ło -
rocz ną szop kę bo żo na ro dze nio wą. Od
ma ja do wrześ nia zwie dza nie san ktu-
 a rium od by wa się od 10 do 18, z wy łą -
cze niem go dzin na bo żeństw. 

Pod szczy tem znaj du je się nie wiel-
 kie Schro ni sko na Iglicz nej. Obiekt po-
 wstał w 1880 r. ja ko gos po da ob słu gu -
ją ca piel grzy mów przy by wa ją cych do
san ktu a rium Ma rii Śnież nej, a tak że
co raz licz niej przy by wa ją cych tu taj
tu ry stów. 

Iglicz na to skrzy żo wa nie kil ku szla-
 ków tu ry stycz nych. Zie lo nym (przez
szczyt Czar nej Gó ry) lub nie bie skim
(Dro ga Al brech ta) doj dzie my do prze-
 łę czy Pu cha czów ka i Sien nej. Do Mię-
 dzy gó rza wró ci my szla kiem czer wo -
nym lub nie co dłuż szym żół tym, przez
Śnież ną Po la nę – roz leg łą, czę ścio wo
za roś nię tą łą kę na po łud nio wych sto-
 kach bocz ne go grzbie tu Ma sy wu
Śnież ni ka, po mię dzy Ja wo ro wą Ko pą
a Le sień cem. Na po la nie znaj du ją się
za bu do wa nia przy siół ka Mię dzy gó -
rza, a na jej po łud nio wo-za chod nim
krań cu Ogród Ba jek, do któ re go doj-
 dzie my tak że szla kiem czer wo nym. 

To jed na z naj po pu lar niej szych
atrak cji Mię dzy gó rza, przy cią ga ją ca
głów nie dzie ci i ich ro dzi ców. Pier wsze
fi gur ki baj ko wych po sta ci – wy ko na ne
głów nie z pa ty ków, ko rze ni i szy szek
– za czął usta wiać wśród eg zo tycz nych
ro ślin nie miec ki leś nik Izy dor Krie sten.
Ro bił to przez mniej wię cej 20 lat wokre-
 sie mię dzy wo jen nym, a miej sco wa lud-
 ność za czę ła na zy wać to miej sce Ogro-
 dem Ba jek, i tak już po zo sta ło. 

Po dru giej woj nie świa to wej ogród
prze ży wał wzlo ty i upad ki. Od 1985 r.
opie ku je się nim mię dzy gór ski od dział
PTTK. Te raz wśród dzie sią tek ozdob-
 nych ro ślin dzie ci spot ka ją tu mię dzy
in ny mi Ko zioł ka Ma toł ka, Bol ka i Lo-
l ka, Pi no kia, Gar ga me la, Ko ta w bu-

 tach, Ja sia i Mał go się czy sa me go Du-
 cha Gór – Li czy rze pę. Mo gą za jrzeć
tak że do do mku Ba by-Ja gi, wrzu cić
pie nią żek do źró deł ka szczę ścia, na
pod sta wie mi nia tu ry prze ko nać się,
jak wy glą da ła hi sto rycz na już wie ża
wi do ko wa na Śnież ni ku. 

Uzdro wi sko cze ka na go ści 

Po 45-60 mi nu tach do trze my wy bra -
nym szla kiem z po wro tem do wo dos -
pa du Wil czki, za któ rym znaj du je się
cen trum Mię dzy gó rza, któ re zmie ni -
ło się w osta t nich la tach. 

Znaj du ją cy się przy uli cy Woj ska
Pol skie go drew nia ny koś ciół pa ra fial -
ny zo stał wy bu do wa ny w la tach 1740-
-1742 i roz bu do wa ny w 1920 r. W środ -
ku są m.in. oł tarz głów ny oraz ba ro ko -
we rzeź by dłu ta Mi cha ła Klah ra. Przed
koś cio łem stoi ka mien na rzeź ba z 1781
r. przed sta wia ją ca ukrzy żo wa nie. Dru-
 gi koś ciół po wstał w 1911 r. w sty lu neo-
 romańskim. Spa ce ru jąc wzdłuż uli cy
Sa na to ryj nej, mo że my po dzi wiać wil-
 le i pen sjo na ty w sty lu ty rol skim, po-
 czy na jąc od mo nu men tal ne go do mu
wcza so we go Gi gant. 

Po ło żo ny przy uli cy Sa na to ryj nej
5 Gi gant po wstał ja ko sa na to rium
w 1882 r. Uwa gę przy cią ga oka za ła i ba-

r dzo uroz ma i co na bry ła bu dyn ku.
W 1875 r. Mię dzy gó rzem za in te re so -
wał się dr Ja e nisch z Ja wo ra, któ ry
współ pra co wał z dr. Al fre dem So ko -
łow skim (1849-1924) przy za kła da niu
sta cji kli ma tycz nej w So ko łow sku. Do-
 ce nia jąc wa lo ry Mię dzy gó rza, po sta -
no wił za ło żyć tu ko lej ny oś ro dek le-
 cze nia cho rób płuc. Uru cho mił sa na -
to rium, któ re go po wo dze nie w cią gu
kil ku lat do pro wa dzi ło do bu do wy no-
 we go ogrom ne go luk su so we go sa na -
to rium, któ re uru cho mio no w 1882 r.
Mia ło wte dy 50 po koi ze 100 łóż ka mi,
zna ne by ło z do brej kuch ni i licz nych
atrak cji, np. sta wów z pstrą ga mi, fon-
 tan ny czy ha li spa ce ro wej. 

– Otwar cie sa na to rium da ło po czą-
 tek for tu nie Ja e nisc hów, a Mię dzy gó -
rze prze kształ ci ło w je den z naj ek -
sklu zyw niej szych ku ror tów w przed -
wo jen nych Niem czech. O tym, że
uzdro wi sko do brze fun kcjo no wa ło,
naj le piej świad czy to, że do ktor Ja e -
nisch był głów nym spon so rem bu do-
 wy koś cio ła ewan ge lic kie go w la tach
1910-1911 – mó wi Woj ta szek.

Ru sza my na szczyt ma sy wu 

Mię dzy gó rze od za cho du i Stro nie Ślą-
 skie od pół no cy są do sko na łym po-

 cząt kiem do pie szych i ro we ro wych
wę dró wek po Ma sy wie Śnież ni ka. 

Ro we rem war to wy brać się żół tą
tra są do No wej Wsi. To le żą ca na ubo-
 czu miej sco wość, któ ra mi mo wa lo -
rów kra jo bra zo wych się wy lud ni ła.
Stąd szla kiem ro we ro wym w le wo od
koś cio ła ła two do trzeć do Ja wor ka Gór-
 ne go i Mię dzy gó rza, dro ga w gó rę po-
 to ku No win ka do pro wa dzi nas nato -
miast nie mal nad sa mą gra ni cę pol-
 sko-cze ską do szla ków nie bie skie go
i zie lo ne go na po bli ski Śnież nik. W sa-
 mej wsi nie spo sób po mi nąć koś cio ła
Wnie bow zię cia NMP, dru gie go co do
wiel ko ści na ca łej zie mi kłodz kiej o dłu-
 go ści 60 i wy so ko ści 20 m. Obok są ru-
 i ny re ne san so we go dwo ru. 

Śnież nik mo że my zdo być pie szo
iro we rem. Pro wa dzi do nie go kil ka tras.
Krót szym, czer wo nym szla kiem schro-
 ni sko Na Śnież ni ku osią gnie my po bli-
 sko dwóch go dzi nach mar szu. Dłu żej
(pra wie trzy go dzi ny), ale wy god niej
do trze my na Prze łęcz Śnież nic ką szla-
 ka mi nie bie skim lub zie lo nym, skąd
cze ka nas już tyl ko krót ki spa cer do
schro ni ska (ok. 20 min), a po tem po dej-
 ście na szczyt (nie ca ła go dzi na). 

Śnież nik jest naj wyż szym szczy-
 tem pol skich Su de tów Wschod nich.
Przy do brej po go dzie wi dać z nie go
Śnież kę i Ślę żę. Na sa mym szczy cie są
ru i ny wy bu rzo nej w 1973 r. wie ży wi-
 do ko wej. f
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In for ma cje o Ma sy wie Śnież ni ka z fo-
 to gra fia mi i ma pa mi moż na zna leźć
m.in. na stro nach in ter ne to wych: su-
 de ty.it (za pom nia ne dro gi w Ma sy -
wie Śnież ni ka), su dec kie dro gi.wor -
dpress.com (bo ga te opi sy atrak cji),
mie dzy go rze.eu (atrak cyj na, opar ta
na Go o gle-Earth trój wy mia ro wa ma-
 pa szla ków tu ry stycz nych) oraz snie-
z nik.pl – nie zbęd ne źró dło in for ma -
cji o stroń skiej czę ści re gio nu. f

Win ter ne cie
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Takie piękne krajobrazy znajdziemy w Masywie Śnieżnika


