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WROCŁAW Tygodnik zDolnego Śląska

Uzdrowisko jak z Tyrolu
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
Z Kłodzka, stolicy Turystycznego Hrabstwa Sudetów, dojedziemy tam drogą
krajową nr 33, prowadzącą do granicy z Czechami w Boboszowie. Spore
odcinki tej drogi wyremontowano, ale
i tak podróż zajmie nam ponad pół godziny, choć to tylko 33 km.

Jeśli mamy trochę czasu, to możemy
dołożyć 5 km do naszej trasy i zajechać
do drugiego uzdrowiska tego regionu
– Długopola, skręcając w prawo na
skrzyżowaniu z drogą nr 392 Stronie
Śląskie – Bystrzyca Kłodzka. Długopole-Zdrój to niewielkie uzdrowisko
w zacisznej i malowniczej dolinie o zalesionych zboczach. W centrum jest
zespół parkowo-leśny z pięknymi okazami starych i unikatowych w Polsce
drzew, oświetlonymi alejkami, stawem
wodnym z altanką, punktami widokowymi i fontanną. Są tam pijalnia wód,
kawiarnia i restauracja zdrojowa.

rozwijać oraz ściągać letników i turystów.
Sama królewna, zauroczona Międzygórzem, wybudowała dla siebie istniejący do dziś dworek letni. Na przestrzeni kolejnych lat Marianna rozwijała infrastrukturę turystyczną miejscowości i okolic. Zleciła budowę pierwszych domów gościnnych, projektowanych w modnym wówczas stylu
tyrolskim, które po dziś dzień tworzą
jeden z największych atutów letniska
– jego niepowtarzalną architekturę. Jej
dziełem jest również mostek nad wodospadem.
Miejscowość podupadła na początku lat 90. ubiegłego stulecia. – Na kilka
lat Międzygórze niemal zniknęło z turystycznej mapy – opowiada Ryszard
Wojtaszek ze Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”.
– Na szczęście ten okres miejscowość
ma już za sobą. Nowi właściciele budynków systematycznie przywracają
im dawny blask i dostosowują do coraz większych wymagań turystów.

ZDJĘCIA MATERIAŁY STOWARZYSZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO „MASYW ŚNIEŻNIKA”

Paweł Kuś

Powrót do dawnej świetności
Pierwsi osadnicy przybywający na teren dzisiejszego Międzygórza na początku XVI w. nie podejrzewali, że
wśród dzikich leśnych ostępów w dolinie Wilczki powstanie jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych. W roku 1840 rejon Masywu Śnieżnika kupiła królewna Marianna, żona księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, jedna z najbardziej
niekonwencjonalnych Europejek XIX
w. Dzięki niej miejscowość zaczęła się
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Wodospad zmalał po powodzi
Wjeżdżając do Międzygórza, trafiamy
na jego główną atrakcję – wodospad
Wilczki, małej górskiej rzeki, której
dolinę zajmuje wieś. Już w XVIII w.
był on celem wycieczek z okolicznych
miejscowości. Do powodzi w 1997 r.
był to najwyższy wodospad w polskich
Sudetach. Masy rozpędzonej wody
porwały jednak sztuczny pięciometrowy próg i wodospad wrócił do swojej naturalnej wysokości 23 m.

Charakterystyczne dla Międzygórza są domy budowane w stylu tyrolskim
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Można go podziwiać zkilku tarasów
i ścieżek widokowych oraz mostka zawieszonego nad progiem. Stromą ścieżką zkamiennymi schodkami można też
zejść do malowniczego kanionu o wysokich pionowych ścianach, dnem którego Wilczka płynie wartko w kierunku zapory wodnej. Od 1958 r. otoczenie
wodospadu objęto ochroną, tworząc
niewielki rezerwat.

Spacer po zaporze
Kilkaset metrów poniżej wodospadu
jest okazała tama. Konstrukcja ma
102 m długości i 29 m wysokości. Zbiornik retencyjny może pomieścić około
1 mln m sześc. wody.
– Trudno uwierzyć, że wczasie wielkiej powodzi wody było tak dużo, że
przelewała się przez koronę zapory, wyrządzając wiele szkód wniżej położnych
miejscowościach– mówi Wojtaszek.
Po koronie zapory można chodzić.

Sanktuarium i Ogród Bajek
Z zapory zielonym szlakiem możemy
się udać w kierunku Iglicznej, góry
o stożkowym kształcie i stromych zboczach. Stanowi ona zakończenie długiego bocznego ramienia Masywu
Śnieżnika, odchodzącego na zachód
od Czarnej Góry i Jaworowej Kopy.
Szczyt jest pokryty prawie w całości
gęstym lasem świerkowym z domieszką drzew liściastych. To doskonały
punkt widokowy na część Kotliny
Kłodzkiej i otaczające ją pasma górskie.
Poniżej Iglicznej znajduje się jedno
z najliczniej odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów miejsc na ziemi
kłodzkiej – sanktuarium Maria Śnieżna. Zbudowano je w latach 1781-1921.
Jednak historia tego miejsca zaczęła
się już w roku 1750, kiedy jeden z mieszkańców pobliskiego Wilkanowa przyniósł z pielgrzymki do austriackiego
Mariazell drewnianą kopię figurki tamtejszej Matki Boskiej. Została ona
umieszczona na pniu drzewa nieopodal obecnego kościoła. Kiedy w 1765 r.
potężna nawałnica zwaliła rozłożyste
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drzewo, ale oszczędziła figurkę, wierni pod wpływem tego wydarzenia postawili najpierw drewnianą kapliczkę,
a następnie wybudowali kościół.
Można tu obejrzeć wystawę ukazującą dzieje sanktuarium oraz całoroczną szopkę bożonarodzeniową. Od
maja do września zwiedzanie sanktuarium odbywa się od 10 do 18, z wyłączeniem godzin nabożeństw.
Pod szczytem znajduje się niewielkie Schronisko na Iglicznej. Obiekt powstał w 1880 r. jako gospoda obsługująca pielgrzymów przybywających do
sanktuarium Marii Śnieżnej, a także
coraz liczniej przybywających tutaj
turystów.
Igliczna to skrzyżowanie kilku szlaków turystycznych. Zielonym (przez
szczyt Czarnej Góry) lub niebieskim
(Droga Albrechta) dojdziemy do przełęczy Puchaczówka i Siennej. Do Międzygórza wrócimy szlakiem czerwonym lub nieco dłuższym żółtym, przez
Śnieżną Polanę – rozległą, częściowo
zarośniętą łąkę na południowych stokach bocz ne go grzbie tu Ma sy wu
Śnieżnika, pomiędzy Jaworową Kopą
a Lesieńcem. Na polanie znajdują się
zabudowania przysiółka Międzygórza, a na jej południowo-zachodnim
krańcu Ogród Bajek, do którego dojdziemy także szlakiem czerwonym.
To jedna z najpopularniejszych
atrakcji Międzygórza, przyciągająca
głównie dzieci i ich rodziców. Pierwsze
figurki bajkowych postaci – wykonane
głównie z patyków, korzeni i szyszek
– zaczął ustawiać wśród egzotycznych
roślin niemiecki leśnik Izydor Kriesten.
Robił to przez mniej więcej 20 lat wokresie międzywojennym, amiejscowa ludność zaczęła nazywać to miejsce Ogrodem Bajek, i tak już pozostało.
Po drugiej wojnie światowej ogród
przeżywał wzloty i upadki. Od 1985 r.
opiekuje się nim międzygórski oddział
PTTK. Teraz wśród dziesiątek ozdobnych roślin dzieci spotkają tu między
innymi Koziołka Matołka, Bolka i Lolka, Pinokia, Gargamela, Kota w buK
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tach, Jasia i Małgosię czy samego Ducha Gór – Liczyrzepę. Mogą zajrzeć
także do domku Baby-Jagi, wrzucić
pieniążek do źródełka szczęścia, na
podstawie miniatury przekonać się,
jak wyglądała historyczna już wieża
widokowa na Śnieżniku.

Uzdrowisko czeka na gości
Po 45-60 minutach dotrzemy wybranym szlakiem z powrotem do wodospadu Wilczki, za którym znajduje się
centrum Międzygórza, które zmieniło się w ostatnich latach.
Znajdujący się przy ulicy Wojska
Polskiego drewniany kościół parafialny został wybudowany w latach 1740-1742 i rozbudowany w 1920 r. W środku są m.in. ołtarz główny oraz barokowe rzeźby dłuta Michała Klahra. Przed
kościołem stoi kamienna rzeźba z 1781
r. przedstawiająca ukrzyżowanie. Drugi kościół powstał w 1911 r. w stylu neoromańskim. Spacerując wzdłuż ulicy
Sanatoryjnej, możemy podziwiać wille i pensjonaty w stylu tyrolskim, poczynając od monumentalnego domu
wczasowego Gigant.
Położony przy ulicy Sanatoryjnej
5 Gi gant powstał ja ko sa na to rium
w 1882 r. Uwagę przyciąga okazała i baL
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Takie piękne krajobrazy znajdziemy w Masywie Śnieżnika

rdzo urozma icona bryła budynku.
W 1875 r. Międzygórzem zainteresował się dr Jaenisch z Jawora, który
współpracował z dr. Alfredem Sokołowskim (1849-1924) przy zakładaniu
stacji klimatycznej w Sokołowsku. Doceniając walory Międzygórza, postanowił założyć tu kolejny ośrodek leczenia chorób płuc. Uruchomił sanatorium, którego powodzenie w ciągu
kilku lat doprowadziło do budowy nowego ogromnego luksusowego sanatorium, które uruchomiono w 1882 r.
Miało wtedy 50 pokoi ze 100 łóżkami,
znane było z dobrej kuchni i licznych
atrakcji, np. stawów z pstrągami, fontanny czy hali spacerowej.
– Otwarcie sanatorium dało początek fortunie Jaenischów, a Międzygórze przekształciło w jeden z najekskluzywniejszych kurortów w przedwo jen nych Niem czech. O tym, że
uzdrowisko dobrze funkcjonowało,
najlepiej świadczy to, że doktor Jaenisch był głównym sponsorem budowy kościoła ewangelickiego w latach
1910-1911 – mówi Wojtaszek.

Ruszamy na szczyt masywu
Międzygórze od zachodu i Stronie Śląskie od północy są doskonałym poA
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czątkiem do pieszych i rowerowych
wędrówek po Masywie Śnieżnika.
Rowerem warto wybrać się żółtą
trasą do Nowej Wsi. To leżąca na uboczu miejscowość, która mimo walorów krajobrazowych się wyludniła.
Stąd szlakiem rowerowym w lewo od
kościoła łatwo dotrzeć do Jaworka Górnego i Międzygórza, droga w górę potoku Nowinka doprowadzi nas natomiast niemal nad samą granicę polsko-czeską do szlaków niebieskiego
i zielonego na pobliski Śnieżnik. W samej wsi nie sposób pominąć kościoła
Wniebowzięcia NMP, drugiego co do
wielkości na całej ziemi kłodzkiej o długości 60 i wysokości 20 m. Obok są ruiny renesansowego dworu.
Śnieżnik możemy zdobyć pieszo
irowerem. Prowadzi do niego kilka tras.
Krótszym, czerwonym szlakiem schronisko Na Śnieżniku osiągniemy po blisko dwóch godzinach marszu. Dłużej
(prawie trzy godziny), ale wygodniej
dotrzemy na Przełęcz Śnieżnicką szlakami niebieskim lub zielonym, skąd
czeka nas już tylko krótki spacer do
schroniska (ok. 20 min), apotem podejście na szczyt (niecała godzina).
Śnieżnik jest najwyższym szczytem polskich Sudetów Wschodnich.
Przy dobrej pogodzie widać z niego
Śnieżkę i Ślężę. Na samym szczycie są
ruiny wyburzonej w 1973 r. wieży widokowej. f

W internecie
Informacje o Masywie Śnieżnika z fotografiami i mapami można znaleźć
m.in. na stronach internetowych: sudety.it (zapomniane drogi w Masywie Śnieżnika), sudeckiedrogi.wordpress.com (bogate opisy atrakcji),
miedzygorze.eu (atrakcyjna, oparta
na Google-Earth trójwymiarowa mapa szlaków turystycznych) oraz snieznik.pl – niezbędne źródło informacji o strońskiej części regionu. f
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