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Pa weł Kuś

Do Ląd ka tra fi my dro gą nr 392 z Że-
 laz na, 7 km za Kłodz kiem, ja dąc w kie-
 run ku Mię dzy le sia. Mo że my też do je -
chać tam au to bu sem PKS z Kłodz ka
(oko ło 30 po łą czeń na do bę, ce na bi-
 le tu od 7 do 10 zł), a tak że bez poś -
red nio z Wroc ła wia (trzy po łą cze nia),
Le gni cy, Świd ni cy, Czę sto cho wy, Opo-
 la i War sza wy. 

Ja ski nia i ka pli czka 
Za nim jed nak do trze my do Ląd ka,
war to za trzy mać się na chwi lę w Trze-
 bie szo wi cach i zwie dzić tam tej szy Za-
 mek na Ska le. Po dziw zwie dza ją cych
bu dzi bo ga to rzeź bio na drew nia na
klat ka scho do wa na wią zu ją ca ukła-
 dem prze strzen nym do doj rza łe go ba-
 ro ku wie deń skie go. Ko niecz nie na le -
ży za re zer wo wać so bie wię cej cza su
i zwie dzić wszyst kie sa le z prze wod -
ni kiem (co dzien nie od godz. 10 do 17).
Za bi let za pła ci my: 18 zł (do ro śli) lub
12 zł (se nio rzy i dzie ci w wie ku szkol-
 nym).

Przed do tar ciem do Ląd ka-Zdro -
ju za trzy maj my się jesz cze raz we
wsi Ra do chów, by zwie dzić tam Ja-
 ski nię Ra do chow ską. Jest to jed na
z naj wię kszych i naj le piej po zna nych
ja skiń w Su de tach. We wnątrz zna le-
 zio no m.in. koś ci niedź wie dzia ja ski-
 nio we go, hie ny ja ski nio wej, dzi kie -
go ko nia, no so roż ca wło cha te go. Ży-
 je tu taj wie le cie ka wych przed sta wi -
cie li fa u ny, jak stud ni czki ta trzań -
skie, mu chów ki i pra pier ście ni ca ja-

 ski nio wa. Jest rów nież miej scem zi-
 mo wa nia nie to pe rzy: noc ka du że go,
noc ka ru de go, gac ka bru nat ne go,
mop ka, mro czka póź ne go. Ja ski nia
jest czyn na co dzien nie (oprócz wtor-
 ków) w godz. od 10 do 17. Ce na bi le tu
– 4,50 zł. Do ja ski ni mo że my tak że
dojść pie szo szla kiem nie bie skim lub
żół tym, do je chać ścież ką ro we ro wą
z Ląd ka-Zdro ju al bo sa mo cho -
dem.

Nad wsią Ra do chów i Do li ną Bia-
 łej Lą dec kiej wzno si się Cier niak
(595 m n.p.m.), gó ra w paś mie Gór Zło-

 tych z XIX-wiecz ną Ka pli cą Mat ki Bo-
 żej Wspo mo że nia Wier nych. Na szczyt
pro wa dzi od wsi 214 stop ni usta wia -
nych tu ko lej no przez 150 lat przez pąt-
 ni ków. Ca łość ota cza las. Tym miej-
 scem opie ku je się pu stel nik miesz ka-
 ją cy w po bli żu, któ re go przy odro bi -
nie szczę ścia ma my szan sę po znać.
Wo kół ka pli cy znaj dzie my 13 sta cji Dro-
 gi Krzy żo wej (jed na znisz czo na), zbu-
 do wa nych z czę ścio wo gla zu ro wa nych
czer wo nych ce gieł klin kie ro wych. Ca-
 ło ści do peł nia ją Gro ta Lur dzka (z fi-
 gu rą Mat ki Bo skiej) i dwie osz klo ne

ka pli czki ze św. An to nim Pa dew skim
i św. Ro chem. 

Ba ro ko wy urok sta rów ki 
Kie dy już do trze my do Ląd ka-Zdro -
ju, udaj my się wprost na sta rów kę. Tu
mo że my po dzi wiać od re sta u ro wa ny
ry nek i ul. Koś ciel ną z ba ro ko wy mi ka-
 mie ni czka mi. Ba ro ko wy Lą dek to tak-
 że po stać naj słyn niej sze go rzeź bia rza
ślą skie go te go okre su, Mi cha ła Klah-
 ra. Je go osta t nie dzie ło to mo nu men -
tal ny po mnik Trój cy Świę tej w ryn ku.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca pier wszy

dom, póź no ba ro ko wy, bę dą cy włas -
no ścią rzeź biar skiej ro dzi ny Klah rów.
Nad por ta lem wej ścio wym znaj du je
się pła sko rzeź ba Mat ki Bo skiej. Wy-
 ko na na w 1741 lub 1742 r. w pia skow cu,
o wy so ko ści oko ło 160 cm, przed sta -
wia Ma rię z Dzie ciąt kiem w ko ro nach.
Jej pod sta wa ozdo bio na jest trze ma
głów ka mi anio łów. Wy ko na ny przez
Mi cha ła Klah ra spe cjal ny oł tarz wy-
 sta wia ny był tu tra dy cyj nie pod czas
co rocz nych pro ce sji Bo że go Cia ła. 

Lą dek-Zdrój to jed nak miej sce nie-
 zwy kłe, głów nie ze wzglę du na bi ją ce
tu go rą ce uzdro wi sko we źró dła, wy-
 jąt ko we gór skie po ło że nie oraz bo ga -
tą hi sto rię te go miej sca, się ga ją cą XIII
wie ku. Mia sto jest ma low ni czo po ło -
żo ne w do li nie rze ki Bia łej Lą dec kiej,
w oto cze niu Gór Zło tych, na wy so ko -
ści 440 – 500 m n.p.m. Pa nu ją cy tu gór-
 ski bodź co wy mi kro kli mat, po łą czo -
ny z wo da mi lecz ni czy mi i nie ska żo -
na przy ro da two rzą swo i sty „pa kiet
zdro wia”, poz wa la ją cy wy po cząć
i wzmoc nić się przy jeż dża ją cym tu od
lat tu ry stom i ku ra cju szom. 

– Moż na od nieść wra że nie, że czas
w tym za kąt ku pły nie wol niej – mó wi
Ra do sław Pa sio nek, pod in spek tor ds.
po li ty ki in for ma cyj nej i pro mo cji
z Urzę du Mia sta i Gmi ny w Ląd ku-
-Zdro ju. – Nie wi dać tu za tło czo nych
ulic, ner wo we go kor po ra cyj ne go po-
 śpie chu, wszyst ko to czy się spo koj -
nym ryt mem. Moż na tu przy siąść z ga-
 ze tą i fi li żan ką aro ma tycz ne go espres-
 so w wie deń skiej ka wiar ni i ce le bro -
wać tę chwilę.

Ter my do ce nia ne 
przez kró lów 
Lą dec kie ter my zna ne i do ce nia ne by-
 ły od wie ków. Z za bie gów ko rzy sta li
m.in. pre zy dent Sta nów Zjed no czo -
nych John Qu in cy Adams, kró lo wie
pru scy, car Alek san der i wie lu in nych
zna mie ni tych go ści. Z lą dec kiej zie mi
wy pły wa ją uzdro wi sko we ter mal ne
wo dy ra do czyn ne i siar czko wo-flu or -
ko we, przy wra ca ją ce zdro wie i uro dę.
Uni katowy skład che micz ny bi ją cych
tu aż sied miu źró deł przy cią ga oso by
z cho ro ba mi re u ma tycz ny mi, scho-
 rze nia mi or to pe dycz ny mi i prob le -
ma mi ne u ro lo gicz ny mi. Po nad to wo-
 dy ra do no we po wo du ją wzrost po zio-
 mu hor mo nów płcio wych. Panie ko-

Lą dek-Zdrój: gór skie mia sto go rą cych źró deł
Tym ra zem w ra mach na sze go cy klu opi su ją ce go per ły zie mi kłodz kiej i Ma sy wu Śnież nik od wie dzi my Lą dek-Zdrój.
To naj star sze na zie miach pol skich uzdro wi sko, pięk nie wkom po no wa ne w zbo cza Gór Zło tych, za któ ry mi 
po przez pas mo Gór Bial skich do trze my do pół noc ne go ra mie nia Śnież ni ka

Zdrój „Wojciech” w Lądku-Zdroju. Wewnątrz skorzystamy nie tylko z zabiegów, ale także napijemy się wody ze źródła
mineralnego albo odpoczniemy w kawiarni z tarasem, z którego dobrze widać cały park 
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 rzy sta ją ce z ką pie li i za bie gów za u -
wa ża ją po zy tyw ny wpływ na ich uro-
 dę. Dzię ki za war tym tu mi ne ra łom ce-
 ra sta je się bar dziej ela stycz na i roz-
 świet lo na.

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym
obiek tem uzdro wi sko wym jest za kład
przy ro do lecz ni czy „Zdrój-Woj ciech”
sty li zo wa ny na wzór łaź ni tu rec kiej.
Zbu do wa ny w 1678 r. bez poś red nio
nad go rą cym bi ją cym źró dłem wo dy
mi ne ral nej wy róż nia się ory gi nal ną
bry łą bu dyn ku. We wnątrz znaj du je
się pi jal nia wo dy mi ne ral nej, gdzie
w atmo s fe rze re lak su moż na de lek to -
wać się sma kiem lą dec kich wód, tra-
 dy cyj nie pi tych pod czas spa ce rów. 

W pi jal ni do stęp ne są źró dła mi ne-
 ral ne „Zdzi sław” i „Ma ria Skło dow -
ska-Cu rie”. 

– Dzię ki ich za ży wa niu mo że my
przed łu żyć so bie mło dość, po pra wić
wy gląd skó ry, ob ni żyć po ziom cho le -
ste ro lu, oczy ścić or ga nizm z me ta li
cięż kich, a w cza sie re kon wa le scen cji
przy śpie szyć zra sta nie się koś ci – tłu-
 ma czy Ra do sław Pa sio nek.

Zdrój „Woj ciech” to prze de wszyst-
 kim za kład przy ro do lecz ni czy. Na par-
 te rze obiek tu mo że my zo ba czyć neo-
 barokowe zdo bie nia, za byt ko we mar-
 mu ro we mi sy z uję cia mi wód lecz ni -
czych. Cen tral nie pod ku li stą ko pu łą
osa dzo ny jest okrąg ły ba sen z mi ne -
ral ną wo dą ze źró dła ter mal ne go, wo-
 kół któ re go roz miesz czo ne są mar mu-
 ro we XIX-wiecz ne wan ny do ką pie li
pe reł ko wych. Od by wa ją ce się tu ką-
 pie le, za bie gi, na try ski, wi rów ki oraz
re lak su ją ce ma sa że i ma se czki sta no-
 wią część pa kie to wej ofer ty lą dec kie -
go uzdro wi ska. Ofe ro wa ne za bie gi bal-
 ne o lo gicz ne z wy ko rzy sta niem bo ro-
 wi ny i fi zy ko te ra pe u tycz ne uzu peł -
nia ją ofer tę. 

Dla swo ich go ści zdrój „Woj ciech”
pro po nu je miej sca noc le go we w po-
 ko jach 1-, 2 – i 3-oso bo wych i w apar ta -
men tach. Ce ny od 139 do 447 zł.

War to za trzy mać się tak że w „Je-
 rzym”, naj star szym za kła dzie przy ro-
 do lecz ni czym w Pol sce i jed nym ze
star szych w Eu ro pie -wy bu do wa nym
w 1498 r. W czę ści zdro jo wej do dys-
 po zy cji ku ra cju szy są jesz cze sa na to -
ria: „Adam”, „Sta ni sław”, „Jan”, „Jó-
 zef ”, „Urszu la” i „Ju bi lat” ofe ru ją ce
wie le za bie gów i w su mie pra wie 600
miejsc noc le go wych. 

Ru sza my w gó ry 

Na tych, któ rzy chcą po znać wy jąt ko -
wą przy ro dę i cie szyć oko wspa nia ły -
mi wi do ka mi tras pro wa dzą cych przez
gó ry Zło te i Bial skie, cze ka kil ka dzie -
siąt ki lo me trów szla ków pie szych i ro-
 we ro wych pro wa dzą cych do atrak cyj-
 nych miejsc w tym re gio nie. 

Na krót sze wy cie czki po le ca my wy-
 brać skał ki wspi na czko we z plat for mą

wi do ko wą na Tro ja nie o pła skim wierz-
 choł ku i wy so ko ści 27 m, z któ re go roz-
 cią ga się pa no ra ma Ląd ka i pra wie ca-
 łe go Ma sy wu Śnież ni ka. Tuż obok znaj-
 du ją się Sto ło we Ska ły, w tym Igli ca,
gdzie w 1813 r. pru ski ge ne rał von Gra-
 vert umie ścił krzyż i tab li ce pa miąt -
ko we przy po mi na ją ce o klę sce Na po-
 le o na pod Lip skiem.

Z ko lei z wie ży wi do ko wej na Bo-
 rów ko wej Gó rze (900 m n.p.m.) mo-
 że my po dzi wiać wręcz baj ko we gór-
 skie pej za że Kot li ny Kłodz kiej i Opo-
l szczyz ny. Na tej gó rze ro dzi ła się de-
 mo kra tycz na Eu ro pa Środ ko wa. Tu
w la tach 80. spo ty ka li się opo zy cjo ni -
ści So li dar no ści Pol sko-Cze cho sło -
wac kiej.

War to wy brać się tak że do ar bo re -
tum za ło żo ne go w la tach 1972-1974. Je-
 go po my sło daw cą i głów nym ar chi -
tek tem był Mie czy sław Wil czkie wicz.
Obiekt zaj mu je po nad dwa hek ta ry
i jest po ło żo ny na te re nie la sów, nad
po to kiem Jad wi żan ka (doj ście ul. Mo-

 niusz ki). To naj wy żej usy tu o wa ne ar-
 bo re tum w Pol sce (oko ło 475-500 m
n.p.m.).

Praw dzi we atrak cje cze ka ją jed nak
tych, któ rzy zde cy du ją się przejść z Lą-
d ka w Ma syw Śnież ni ka i na je go naj-
 wyż szy szczyt, po tęż ny Śnież nik
(1425 m n.p.m.). Naj dłuż sza i naj cie -
ka wsza tra sa (po nad 12 godz.) pro wa -
dzi za zna ka mi nie bie ski mi, przez Tro-
 jan, Tro jak z ko lej nym zes po łem ska-
 łek, na Roz dro że Zam ko we i ru i ny zam-
 ku Kar pnik (1,5 godz. z Ląd ka). Stąd,
idąc za zna ka mi zie lo ny mi przez prze-
 łę cze i gra nicz ne szczy ty, zo ba czy my
wszyst ko, co naj pięk niej sze w tych gó-
 rach, i to po obu stro nach gra ni cy. 

Po nie co po nad dwóch go dzi nach
od Kar pni ka znaj dzie my się nad No-
 wym Gie rał to wem, gdzie że gna jąc Gó-
 ry Zło te, wkro czy my w Bial skie. Tu
ma my moż li wość opusz cze nia dłu giej
tra sy zna ko wa nej na zie lo no, by czer-
 wo nym i nie bie skim szla kiem pod ą -
żać przez ni żej po ło żo ne szczy ty i prze-

 łę cze (po nad 7 godz. do Schro ni ska na
Śnież ni ku).

Mo że my jed nak wy brać dłuż szą
tra sę wzdłuż gra ni cy, nad No wym Gie-
 rał to wem i Bie li ca mi do Re zer wa tu
Pusz czy Śnież nej Biał ki. To jed no z wy-
 jąt ko wych miejsc w Pol sce, gdzie Cze-

 chy gra ni czą z Pol ską od pół no cy. Po
mniej wię cej dwóch go dzi nach tra fia-
 my na prze łęcz Płosz czy na, gdzie prze-
 ci na my hi sto rycz ną dro gę wy ty czo ną
przez wiel ce za słu żo ną dla re gio nu
Ma rian nę Orań ską (obec nie dro go we
przej ście gra nicz ne do Sta re go Me sta).
Po ko lej nych trzech go dzi nach osią-
 gnie my szczyt Śnież ni ka, z któ re go wi-
 dok za pie ra dech w pier siach. Stąd już
tyl ko oko ło 15 mi nut dzie li nas od
schro ni ska, gdzie mo że my od po cząć,
po si lić się, a tak że prze no co wać. Od
Czar nej Gó ry i Sien nej dzie li nas tyl-
 ko prawie pół to ra go dzin ny spa cer.

Ze schro ni ska mo że my udać się na
stro nę cze ską, do po mni ka ma łe go
sło nia. Rzeź bę usta wi li w 1932 r. człon-
 ko wie gru py ar ty stycz nej Jesc her za-
 przy jaź nie ni z je go dzier żaw cą, Oska-
 rem Gu twiń skim. Na zwa gru py mia-
 ła po cho dzić od od gło su (w ję zy ku
nie miec kim), któ ry wy da je ki cha ją -
cy słoń. Wra ca jąc od sło ni ka, ze szczy-
 tu zo ba czy my na po łud niu Ma ły
Śnież nik i Trój miej ski Wierch oraz
Mię dzy gó rze, do któ re go za wi ta my
za ty dzień, w trze cim i osta t nim od-
 cin ku na sze go cy klu. f

Opi sy wszyst kich tras moż na zna leźć na

stro nie www.la dek.pl w za kład ce Tu ry sty ka

i Sport. Bar dzo do kład na ma pa re gio nu jest też

opub li ko wa na na stro nie www.stro nie.pl 

w za kład ce In for ma tor Tu ry sty, Ma py 

Oko li ce Ląd ka-Zdro ju to ze wzglę du na pięk ne kra jo bra zy świet ne miej sce na pie sze wę drów ki
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