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Pa weł Kuś

– Ma syw Śnież ni ka w wię kszo ści znaj-
 du je się na te re nie gmi ny Stro nie Ślą-
 skie, z frag men tem oko lic Mię dzy gó -
rza, wcho dzą cym w skład gmi ny By-
 strzy ca Kłodz ka. Jed nak bli skie są-
 siedz two Gór Bial skich i Zło tych oraz
uzdro wi ska Lą dek-Zdrój czy ni z te go
ob sza ru je den re gion – tłu ma czy Ry-
 szard Woj ta szek ze Sto wa rzy sze nia
Roz wo ju Re gio nal ne go „Ma syw Śnież-
 ni ka”.
Z Kłodz ka do sta nie my się tam dro-
 gą kra jo wą 33 w kie run ku Mię dzy -

le sia, a na stęp nie od Że laz na wzdłuż
Bia łej Lą dec kiej dro gą wo je wódz -
ką 392 pro wa dzą cą przez Lą dek-
Zdrój, Stro nie Ślą skie i da lej przez
Sien ną. 

Właś nie te do li ny, po za uro ka mi
sa mych gór, to naj wię ksza i naj cie ka -
wsza atrak cja re gio nu. Ogrom Śnież-
 ni ka i są sied nich szczy tów, sta no wią -
cych nie mal je den blok, spra wia, że
cią gną się one ki lo me tra mi wzdłuż gór-
 skich po to ków i roz bu do wa nych nad
ni mi wio sek. War to zwró cić uwa gę na
jed ną z nich – Ro góż kę, gdzie znaj dzie-
 my uro kli wy ka mie nio łom. W tym wła-
ś nie ka mie nio ło mie o am fi te a tral nym

kształ cie mia ła po wstać ope ra leś na.
Do sko na łą aku sty kę wy ro bi ska moż-
 na spraw dzić oso bi ście. Cie ka wost ką
jest też nie wiel ka pie cza ra do stęp na
dla wspi na czy na jed nej ze ścian wy-
 ro bi ska.

Ja dąc da lej, mi nie my Lą dek-Zdrój
i tra fi my na po kaź ny pła sko wyż – pła-
 ski jak kar tka pa pie ru te ren w gór skiej
sce ne rii. 

– Je śli nie co zwol ni my, na sze oko
za chwy ci wi dok Czar nej Gó ry z tra sa -
mi na rciar ski mi i po chwi li pięk nie od-
 no wio ny bu dy nek sta cji ko le jo wej
w Stro niu Ślą skim – pod po wia da Woj-
 ta szek.

Tra sy spa ce ro we dla każ de go 

Zwie dza nie te go re gio nu war to roz-
 po cząć od Czar nej Gó ry. Sa mo chód
zo sta wi my na par kin gach przy obiek-
 tach Oś rod ka Na rciar skie go „Czar na
Gó ra” i stam tąd mo że my wy ru szyć
w gó ry. To pro po zy cja dla każ de go
– za rów no do świad czo ne go pie chu -
ra, jak i miesz czu cha, któ ry do kio sku
po ga ze tę je dzie sa mo cho dem. Wy-
 cią giem do sta nie my się tam do gór-
 nej sta cji ko lei krze seł ko wej. Znaj-
 dzie my się wte dy na pła sko wy żu
o wy so ko ści 800-1000 m n.p.m. z wie-
 lo ma tra sa mi spa ce ro wy mi. Po za krót-
 ką 10-mi nu to wą wspi na czką na szczyt
Czar nej Gó ry z wie żą wi do ko wą, po-
 zo sta łe tra sy w kie run ku Śnież ni ka
są w wię kszo ści ła twe i przy jem ne.
Sto sun ko wo pła skie grzbie ty ma sy -
wu i stro me po dej ścia do nich da ją
moż li wość wy bo ru wy cie czek sto-
 sow nie do włas nych moż li wo ści
i umie jęt no ści.

– Ko la rze tak że się tu taj nie za wio -
dą. Ukształ to wa nie zbo czy i grzbie tów
poz wo li ło na po pro wa dze nie uroz ma-
 i co nych tras pie szych i ro we ro wych
– pod kre śla Woj ta szek. 

Ama to rzy wy so kie go po zio mu ad-
re na li ny ma ją do dys po zy cji tra sy zja -
zdo we z Czar nej Gó ry z za pew nio nym
trans por tem ro we ru ko le ją li no wą. Tu
właś nie od by wa ją się za wo dy do wn-

hil lo we i MTB. To spor ty eks tre mal ne
po le ga ją ce na zjeź dzie ro we rem gór-
 skim po stro mych zbo czach gór. Przy-
 jeż dża ją tam tak że ama to rzy gór skich
wy cie czek ro we ro wych. Prze bie gi tras
i ich opi sy moż na zna leźć na stro nie
www.sniez nik.pl w za kład ce „Pie szo
i ro we rem”.

Usły szeć szept Du cha Gór 

War to tak że po ku sić się o dłuż szy spa-
 cer do schro ni ska Na Śnież ni ku, któ-
 re dzia ła od 140 lat, lub na szczyt Iglicz-
 nej (845 m n.p.m.) – gó ry o stoż ko wym
kształ cie. Pod szczy tem znaj du je się
san ktu a rium Ma ria Śnież na i schro-
 ni sko Na Iglicz nej. Póź no ba ro ko wy ko-
ś ció łek pąt ni czy wznie sio no w la tach
1781-1782. W po bli żu świą ty ni znaj du -
ją się stacje Dro gi Krzy żo wej pro wa -
dzą cej na wierz cho łek Iglicz nej. Przez
Iglicz ną prze cho dzą głów ne szla ki tu-
 ry stycz ne Ma sy wu Śnież ni ka. Scho-
 dząc żół tym szla kiem w kie run ku Mię-
 dzy gó rza, tra fia my na Ogród Ba jek
utwo rzo ny przez pra cow ni ka leś ne go
Izy do ra Krie ste na na po cząt ku XX w.
Obec nie ogród znaj du je się pod opie-
 ką PTTK w Mię dzy gó rzu. Od wie dza -
ją cy to miej sce mo gą nie tyl ko po dzi -
wiać po sta cie baj ko we – Czer wo ne go
Kap tur ka, Ko zioł ka Ma toł ka, Ba bę-
-Ja gę, Ja sia i Mał go się, Kró lew nę Śnież-
 kę z kras na la mi, Sie rot kę Ma ry się,

Wsam raz na wa ka cje: di no za u ry, nie to pe rze iBa ba-Ja ga 

Ma syw Śnież ni ka na la to
Od po łud nia zie mię kłodzką oddziela od Czech kilka pasm górskich. Jednym znich jest Masyw
Śnieżnika – jedno znajlepszych turystycznie miejsc wtej części regionu. Zaczynamy cykl, wktórym
pokażemy jego największe atrakcje
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Smo ka Wa wel skie go i bo ha te rów
współ czes nych ba jek z Ka czo rem Do-
 nal dem na cze le – ale rów nież wy po -
czy wać wśród drzew, krze wów i kwia-
 tów. 

Ze Śnież ni ka mo że my jesz cze wy-
 brać się tra są na Trój mor ski Wierch.
Jest on pun ktem na dzia le wod nym
po mię dzy zle wi ska mi mó rz: Czar ne -
go, Bał tyc kie go i Pół noc ne go. To tak-
 że świet ny punkt wi do ko wy – tam tej -
sza pa no ra ma za chwy ci każ de go. To
miej sce ma rów nież in ną na zwę – Kle-
 pacz. Wzię ła się ona stąd, że łup ki przy
sil nym wie trze lub wsku tek cho dze -
nia po nich dźwię czą czy też kle ko czą.
Każ dy mo że więc usły szeć tu szept
Du cha Gór.

Zło wić pstrą ga, zgra bić sia no 

W tej czę ści re gio nu war to też od wie -
dzić Sien ną. To właś nie w tym miej scu
i w po bli skim Stro niu Ślą skim po wsta-
 je naj wię cej no wych in we sty cji tu ry -
stycz nych. W sa mej Sien nej jesz cze 15
lat te mu by ło za led wie kil ka na ście
miejsc noc le go wych. Dzi siaj dzia ła tu
kil ka na ście obiek tów z po nad 400 miej-
 sca mi noc le go wy mi, re sta u ra cja i trzy
kar czmy. Oko tu ry sty cie szą prze pięk-
 ne wi do ki Czar nej Gó ry, prze łą czy Pu-
 cha czów ka i Kro wia rek, gdzie na gór-

 skich łą kach osie dlo ny na sta łe gó ral
z Pod ha la wy pa sa licz ne sta do owiec,
ser wu jąc chęt nym se ry włas nej pro-
 duk cji. 

Sko ro o pro duk tach lo kal nych mo-
 wa, to wiel bi cie le se rów ko zich wy twa-
 rza nych we dług wło skich re cep tur
znaj dą je w jed nym z gos po darstw
agro tu ry stycz nych w Gie rał to wie,
gdzie po za wy po czyn kiem moż na po-
 ma gać przy zbio rze sia na, ku pić mle-
 ko i ko zi ser. Gór skie po to ki w Go szo -
wie i Klet nie poz wa la ją też na ho do -
wlę pstrą ga, któ re go moż na sa mo -
dziel nie zło wić i od dać w rę ce ku cha -
rza. W nie któ rych wio skach za u wa -
ży my też pa sie ki z ofer tą sprze da ży
mio du.

Naj pięk niej sza ja ski nia 

Po od wie dzi nach w Sien nej wy bierz-
 my się do Klet na. Do sta nie my się tam
czer wo nym i żół tym szla kiem przez
Czar ną Gó rę i Żmi jo wiec lub zwy kłą
dro gą gmin ną. Naj wię kszą atrak cją
miej sco wo ści jest Ja ski nia Niedź wie-
 dzia, uzna wa na za naj pięk niej szą
w Pol sce. Łącz na dłu gość ko ry ta rzy
ja ski ni prze kra cza 2,5 km przy róż-
 ni cy wy so ko ści mię dzy naj wyż szym
a naj niż szym pun ktem oko ło 60 m.
To naj wię ksza ja ski nia Su de tów i je-

d na z głęb szych ja skiń w Pol sce. Uni-
 katowy mi kro kli mat (tem pe ra tu ra
w gra ni cach 6 st. C i du ża wil got ność
po wie trza) poz wa la na two rze nie się
za chwy ca ją cej sza ty na cie ko wej. Po-
 dzi wiać moż na tam prze pięk ne sta-
 lak ty ty, sta lag mi ty, dra pe rie, za sło -
ny i róż ne go ro dza ju mi sy. Cie ka wy
wi dok sta no wią „po la ry żo we” – na-
 cie ki two rzą ce się na dnie ja ski ni
przy po mi na ją ce praw dzi wy ryż. Ja-
 ski nia Niedź wie dzia to tak że do bre
miej sce do spot ka nia z nie to pe rza -
mi: noc kiem du żym, mop kiem, noc-
 kiem ru dym czym i gac kiem wiel ko-
 u chym. Ja ski nia jest czyn na nie mal
co dzien nie (oprócz po nie dział ków
i czwar tków) w godz. 9-16.40. Re zer -
wo wać bi le ty (21 zł nor mal ny, 16 zł ul -
go wy) moż na na stro nie: www.ja ski -
nia niedz wie dzia.pl.

Śla dy łap di no za u rów 

W Kletnie war to rów nież zobaczyć
nie czyn ny ka mie nio łom i wstą pić do
Mu ze um Zie mi z ma łym par kiem di-
 no za u rów. Mo de le naj star szych ga-
 dów wy ko na ne są ska li 1:1. Nie któ re
ma ją na wet kil ka na ście me trów. Na
miej scu zwie dzi my tak że sta no wi sko
czło wie ka pier wot ne go, ska mie nia ły
las per mski i ozdob ne skal nia ki z ro-
 śli na mi gór ski mi. W sa mym mu ze -
um wśród eks po na tów znaj dzie my
praw dzi we pe reł ki: śla dy łap di no za -
u rów z Gór Sto ło wych czy ko lek cję
ska mie nia łych gniazd jaj di no za u rów.
Mu ze um jest czyn ne co dzien nie od
9 do 18. Ce ny bi le tów: nor mal ny – 8 zł,
ul go wy – 5 zł.

Przy dro dze Klet no – Sien na ko-
 niecz nie trze ba też wstą pić do daw-
 nej ko pal ni ura nu, gdzie mo że my po-
 dzi wiać nie tyl ko jej bu do wę, ale też
wspa nia łe oka zy mi ne ra łów (m.in.
flu o ryt, ame tyst, kwarc), w któ re bo-

 ga te są tu tej sze gó ry. Do wie my się też
przy oka zji o kró lo wej ho len der skiej
Ma rian nie Orań skiej, któ ra ogrom-
 nie za słu ży ła się dla roz wo ju te go re-
 gio nu. Zwie dza nie (oko ło 40 mi nut)
od by wa się pod fa cho wą opie ką prze-
 wod ni ka. Sztol nia jest czyn na przez
ca ły rok od 9 do 17. Bi let nor mal ny
kosz tu je 12 zł, a ul go wy 10 zł. Obiekt
jest cał ko wi cie bez piecz ny pod wzglę-
 dem pro mie nio wa nia ra dio ak tyw -
ne go. 

Fe sty ny, mi strzo stwa 
i in ne im pre zy 

Na pół noc od Stro nia pro wa dzą trzy
ma low ni cze do li ny. Po przez Go szów
i Sta ry i No wy Gie rał tów do trze my do
Pusz czy Bia łej Lą dec kiej. Dro gą w kie-
 run ku Bo le sła wo wa i przez No wą Mo-
 ra wę wej dzie my na prze łęcz Płosz czy-
 na dzie lą cą Gó ry Bial skie i Ma syw
Śnież ni ka. To hi sto rycz na dro ga pro-
 wa dzą ca do Czech wy ty czo na przez
Ma rian ne Orań ską. Na tej dro dze, po
10 la tach sta rań, utwo rzo no przej ście
gra nicz ne na sześć mie się cy przed wej-
 ściem Pol ski do stre fy Schen gen. Przy
wjeź dzie do Bo le sła wo wa no wa dro-
 ga pro wa dzi w do li nę Ka mie ni cy i da-
 lej w kie run ku Śnież ni ka. Po dro dze
mi nie my Sta cję Na rciar ską „Ka mie -
ni ca” z czte re ma wy cią ga mi na zbo-
 czach Za wa dy – do sko na łe miej sce na
nar ty dla po cząt ku ją cych i ro dzin
z dzieć mi. 

Tu ry stów wy bie ra ją cych się w ten
re jon za chę ca my do śle dze nia in for -
ma cji na stro nach www.sniez nik.pl
i www.stro nie.pl. Po ja wia ją się tam in-
 for ma cje o cie ka wych im pre zach or-
 ga ni zo wa nych la tem, ta kich jak Mi-
 strzo stwa w Po szu ki wa niu Mi ne ra łów,
jar mar ki i fe sty ny czy Pol sko-Cze skie
La to w Gó rach. Ta osta t nia im pre za
od bę dzie się 18 sierp nia w Sien nej. 

– Bę dzie to fe styn z wy stę pa mi lo-
 kal nych i za pro szo nych ar ty stów, licz-
 ny mi za ba wa mi i kon kur sa mi oraz
atrak cją te go rocz nej edy cji – wy stę -
pem gru py Ban da i Wan da – po le ca
Woj ta szek.  f

W kolejnym „Tygodniku zDolnego Śląska”
w ramach cyklu o Masywie Śnieżnika 
opiszemy Lądek-Zdrój i jego okolice.

Największą atrakcją Kletna jest Jaskinia Niedźwiedzia uznawana 
za najpiękniejszą w Polsce
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Zwiedzanie Ma sy wu Śnież ni ka war to za cząć od Czar nej Gó ry. Tra sy do wę dró wek są tam w wię kszo ści ła twe i przy jem ne,
a do te go w oto cze niu pięk nej przy ro dy. Na szczyt do sta nie my się tak że wy cią giem
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