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D

ługopole-Zdrój to najmniejsze z uzdrowisk na ziemi kłodzkiej. Jego malownicze
położenie i łagodny klimat sprawiają, że jest idealnym miejscem zarówno dla
odpoczynku, jak i regeneracji organizmu. Spora ilość okolicznych szlaków: pieszych,
rowerowych i narciarskich zaspokoi zarówno potrzeby osób przybywających tu w celach
rekreacyjnych, jak i preferujących bardziej aktywne formy ruchu.
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Długopole-Zdrój

Długopole-Zdrój rozciąga się na długości około kilometra wzdłuż doliny Nysy Kłodzkiej
na wysokości około 370-400 m n.p.m. Położone jest na terenie mezoregionu zwanego
Rowem Górnej Nysy. Tuż ponad Długopolem w zachodniej części wznoszą się stoki
Gór Bystrzyckich, natomiast w niedalekiej odległości na wschód i południowywschód zaczynają się wzniesienia Masywu Śnieżnika. Bezpośrednio na wschodzie
nad wsią góruje wzgórze Wronka (457 m n.p.m.). Miejscowość leży na terenie
gminy Bystrzyca Kłodzka w powiecie kłodzkim. Do 1945 roku nosiła nazwę Bad
Langenau, a bezpośrednio po II wojnie światowej, w latach 1945– 46 nazywała
się Dłużewo. Na północ od wsi rozpoczynają się zabudowania Długopola Dolnego,
natomiast na południe Długopola Górnego. Liczba stałych mieszkańców DługopolaZdroju to 500 osób (stan na 2021 r.). Przez miejscowość biegnie linia kolejowa łącząca
Kłodzko z Międzylesiem i dalej z Republiką Czeską. Dojeżdżają tu bezpośrednie pociągi
z Wrocławia, Kłodzka i Międzylesia. Położenie miejscowości w dolinie rzeki otoczonej
zalesionymi stokami sprawia, że panuje tu klimat łagodny, charakteryzujący się
niewielką zmiennością temperatury w ciągu roku. Zimy są łagodne, a lata mniej
upalne niż w pozostałych częściach kraju. W najcieplejszym miesiącu lipcu średnia
temperatura wynosi tu 21oC, natomiast w najchłodniejszym styczniu: -5oC.
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Pijalnia wody mineralnej w Długopolu-Zdroju
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Krótko o historii
Trudno opisać początki miejscowości, gdyż przez długi czas dzisiejsza wieś DługopoleZdrój była częścią Długopola Dolnego. W południowej części tej wsi stał młyn, który
w 1381 roku właściciele, von Gloubusowie z zamku Szczerba, zapisali jako uposażenie
szpitalowi w Bystrzycy Kłodzkiej.
W roku 1563 uruchomiono w Długopolu (wówczas Langenau) kopalnię ałunu, której
nadano nazwę „Gab Gottes”. Działała ona tutaj do czasów wojny trzydziestoletniej.
W XVII wieku w wyniku ruchów w obrębie stoku część kopalni zapadła się, a wyrobiska
zostały zalane przez źródła gazowanej wody, którą mieszkańcy w krótkim czasie
zaczęli wykorzystywać do picia, a być może również do kąpieli. Pierwszą osobą, która
rozpoczęła wykorzystywanie wody na szerszy użytek był miejscowy młynarz Wolf,
który w 1762 roku przy źródle ustawił drewniane koryto, w którym zaczął zbierać
wodę pitną, a w sąsiadującym domu zbudował drewnianą balię i oferował kąpiele za
pieniądze. Lokalnym specjałem był w tym czasie gazowany napój sporządzany przez
wymieszanie źródlanej wody z winem i miodem.

Tunel kolejowy w Długopolu-Zdroju

Mimo takiego wykorzystywania źródeł wody nie można jeszcze mówić wówczas
o działalności uzdrowiskowej. Rozpoczęła się ona dopiero w 1798 roku, kiedy ujęto
wodę w pierwsze źródło: „Emilia”. Z biegiem czasu obudowano je. Dziś po zadaszeniu
nie ma już śladu, ale ze źródła wciąż można nabrać wody – to tzw.„rybka” naprzeciwko
dzisiejszego Domu Zdrojowego.
Na początku XIX wieku geolog, dr Ohm, przeprowadził analizę źródlanej wody. Tereny
te należały wówczas do miasta Bystrzyca Kłodzka, którego staraniem powstały w 1817
roku pierwsze urządzenia służące kuracjuszom. Wybudowano drewniany dom
uzdrowiskowy z 16 pokojami z łazienkami i jadalnią. W dwa lata później postawiono
nad źródłem altanę z przeznaczeniem na pijalnię wody. Uzdrowisko okazało się nie
być rentowne, ostatnią miejską inwestycją był murowany dom zdrojowy postawiony
w 1834 roku (dzisiejsza„Dąbrówka”), a 5 lat później uzdrowisko zostało przez Bystrzycę
Kłodzką sprzedane dr Juliusowi Hancke (Hanke) z Wrocławia. Dzięki staraniom nowego
właściciela kurort uzyskał popularność w Niemczech i zaczął konkurować ze starszymi
kłodzkimi uzdrowiskami. Wytyczono park zdrojowy, a w 1840 roku zbudowano nową
pijalnię w neogotyckim stylu. Miejscowość zaczęła się szybko rozwijać. Powstała
nowa kolumnada spacerowa i domy uzdrowiskowe. W 1870 roku zbudowano nowe
łazienki – dziś w tym miejscu funkcjonuje zakład przyrodoleczniczy„Karol”. W krótkim
czasie przybyło kilka nowych pensjonatów. W roku 1876 odkryto w pobliżu promenady
nowe źródło – dzisiejsze źródło „Kazimierz”. Do zabiegów włączono również okłady
borowinowe. Surowiec pozyskiwano spod wzgórza Wronka, a pozostałością po tym
wydobyciu jest dziś staw w Parku Wschodnim. Od początku rozpoczęcia działalności
leczniczej w uzdrowisku skupiano się na leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych,
stanów nerwowego wyczerpania, a także chorób kobiecych. Powstało wówczas wiele
elementów małej architektury, a także punkty widokowe, dziś już nieistniejące. Widoki
podziwiano m.in. z wzgórza Wronka oraz z punktu widokowego Mariendank na
zachód od wsi. Kolejny szybki rozwój miał miejsce po doprowadzeniu do uzdrowiska
linii kolejowej w 1875 roku. Liczba kuracjuszy zwiększała się z roku na rok, w sezonie
1889 roku osiągając wartość 1300. W 1909 roku dokonano odwiertu kolejnego źródła
„Renata”, które okazało się być najbardziej wydajnym z dotychczasowych. W tym czasie,
aż do II wojny światowej, w Długopolu lecznictwo działało tylko sezonowo: od połowy
maja do połowy września. Działało tu również inhalatorium.

Ałuny to uwodnione podwójne siarczany, z których najszersze zastosowanie miał
niegdyś ałun glinowo-potasowy. Ałun wykorzystywano do produkcji farb do
barwienia włókien, tkanin i skór, gdyż
zapewniał trwałą i intensywną barwę.
Przekładało się to jednak na cenę
produktu, gdyż zarówno barwniki, jak
i sam ałun były bardzo kosztowne. Stąd
już od czasów rzymskich kolor ubrania
określał zamożność i pozycję społeczną
właściciela ubrania.
Ałunu używano także do produkcji papieru jako środka sklejającego oraz w medycynie
i kosmetyce: ze względu na kwaśny odczyn, działa bakteriobójczo i antyseptycznie.
Wykazuje również właściwości ściągające i wykorzystywany był jako antyperspirant.

6

Willa Dąbrówka
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Atrakcje turystyczne

Życie w uzdrowisku
Starano się na różne sposoby uatrakcyjniać kuracjuszom pobyt. W Bad Langenau
powstał pierwszy w Niemczech elektryczny zegar kwiatowy, działała tu zdrojowa
orkiestra oraz występował pierwszy na Śląsku teatr plenerowy. Przedstawienia
odbywały się na parkowej polanie. W domu zdrojowym można było grać w bilard,
udostępniano też pokoje karciane. Na miejscu można było skorzystać z usług fotografa
oraz mechanika samochodowego, działał również oddział towarzystwa turystycznego
Glatzer Gebirgsverein. W 1904 roku miał miejsce w uzdrowisku koncert, na którym
wystąpili, śpiewając solo lub w duecie, śpiewaczka Hanna Marta, należąca do
amerykańskiej grupy artystycznej, wrocławski śpiewak operowy Hans Siewert oraz
kapelmistrz Rudolf Thissar.

Dzisiejszy Dom Zdrojowy powstał po 1910 roku. Dziś w północnej części znajduje
się kawiarnia „Zdrojowa”, natomiast w południowej pijalnia wody mineralnej oraz
Centrum Obsługi Kuracjusza.
W Długopolu-Zdroju znajdują się trzy źródła wody leczniczej: „Renata”, „Emilia”,
i „Kazimierz”, eksploatowane w jednym ujęciu„Renata”. Są to szczawy wodorowęglanowe
zawierające dużą ilość cennych pierwiastków: wapnia, magnezu, żelaza i potasu, mocno
nasycone dwutlenkiem węgla. Wody te wykorzystuje się zarówno do kuracji pitnej, jak
i do kąpieli mineralnych. Szczególnie korzystnie działają one na poprawę procesów
trawiennych i metabolicznych, a stosowane do kąpieli poprawiają krążenie obwodowe
oraz usprawniają pracę nerek. Pobudzają również perystaltykę jelit i przeciwdziałają
zaparciom. Wody z miejscowego źródła obniżają także poziom cholesterolu i glukozy,
zatem można je wykorzystywać do szerokiego spektrum terapii.

Park Zdrojowy

Park Zdrojowy

W czasie II wojny światowej zabiegi zawieszono, a w uzdrowisku zlokalizowano
szpital wojskowy. Po wojnie Długopole-Zdrój stało się samodzielną miejscowością,
niestety urządzenia uzdrowiskowe i wyposażenie zostały zniszczone. Mimo to w roku
1946 uzdrowisko wznowiło działalność. W dawnych hotelach umieszczono sanatoria,
a część obiektów przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych. Niektóre z pensjonatów
zaadaptowane zostały na domy wczasowe przez różne zakłady pracy. W latach
powojennych w sezonie do Długopola przyjeżdżało 500-600 osób. Początkowo
profil zabiegów był taki, jak przed wojną, leczono głównie problemy układów:
krwionośnego i nerwowego. Jednak w roku 1956 zmieniono główny kierunek
leczenia i zaczęto prowadzić zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów po wirusowym
zapaleniu wątroby. Leczenie prowadzone było pod kierunkiem Kliniki Chorób Zakaźnych
Akademii Medycznej we Wrocławiu. W tym czasie zmodernizowano i przebudowano
dotychczasowe obiekty, m.in. instalując w obiektach centralne ogrzewanie oraz
doprowadzając bieżącą wodę do pokoi kuracjuszy. Dzięki tym zmianom możliwe było
rozpoczęcie leczenia całorocznego. Ze względu na nowy profil uzdrowiska położono
nacisk na modernizację zaplecza kuchennego, wprowadzono m.in. nowoczesny sprzęt
kuchenny, a także odpowiednio przeszkolono personel odpowiedzialny za żywienie
kuracjuszy. W roku 1966 uzdrowisko Długopole-Zdrój połączono w jeden zespół ze
znanym i dużo starszym uzdrowiskiem w Lądku-Zdroju. Planowano zwiększenie
liczby miejsc w sanatoriach z kilkuset do około 2,5 tysiąca. Połączenie uzdrowisk nie
przyniosło dla Długopola-Zdroju spodziewanych efektów, głównie ze względu na
małą wydajność lokalnych źródeł.
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Najlepsze efekty daje kuracja polegająca
na wypijaniu 250 ml wody mineralnej
trzy razy dziennie, pół godziny przed
posiłkami. Wodę należy pić powoli,
niewielkimi łykami lub przez rurkę,
najlepiej podczas spacerów.

Ze względu na opisany klimat, pobyt w uzdrowisku Długopole-Zdrój wpływa
pozytywnie m.in. na stany wyczerpania nerwowego. Mała liczba mieszkańców
i kuracjuszy, jest dodatkowym atutem: ze względu na małą ilość bodźców układ
nerwowy ma tu lepsze warunki do regeneracji.
Pierwszy obiekt przyjmujący gości w uzdrowisku powstał w 1817 roku naprzeciw
dzisiejszego Domu Zdrojowego. Początkowo drewniany, potem murowany, mieścił
elegancki pensjonat. Dziś funkcjonuje tutaj hostel „Fortuna”.
Otaczający Dom Zdrojowy, a powstały w I połowie XIX wieku Park Zdrojowy
zajmuje centralną część miejscowości na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej. Porasta go
bogaty drzewostan, spotkać tu można m.in. sosny, cisy, jawory czy buki. Centralna
aleja wysadzona jest klonami i lipami. W latach 2010-11 park zrewitalizowano.
Znajduje się tu wiele elementów małej architektury: m.in. drewniane pomosty,
schody i fontanny. W środkowej części parku znajduje się malownicza Grota Srebrnego
Źródła, sąsiadująca z altaną nad Stawem Zdrojowym. Warto więc poświęcić czas na
spacer po parku. Po przeciwnej
stronie Nysy Kłodzkiej leży Park
Wschodni, w którym znajduje
się staw, będący pozostałością
po pozyskiwaniu borowiny. Ta
część porośnięta jest głównie
naturalnym drzewostanem
iglastym.
Park Zdrojowy
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Przed głównym wejściem
do Parku Zdrojowego, przy
skrzyżowaniu ulic Wolnej
i Zdrojowej znajduje się,
wzniesiony z okazji 200.
rocznicy działalności
uzdrowiskowej, pomnik
kuracjuszek. Przedstawia on
Rzeźba Matki i Córki przy wejściu
dwie kobiety: matkę i córkę,
do Parku Zdrojowego
siedzące na parkowej ławce.
Tuż obok, pod dzisiejszym adresem ul. Wolna 3 mieściła się niegdyś dyrekcja uzdrowiska.
Dziś jest to prywatny pensjonat.
Po drugiej stronie ul. Zdrojowej, pod nr 15, na ceglanym budynku dawnej poczty
zachowała się ciekawostka: tabliczka poświadczająca ubezpieczenie budynku od
pożaru. Widoczna jest na frontowej ścianie z lewej strony, w dolnej części 1 piętra.
Niewyraźny napis „Schlesische Feuerversicherung” to nazwa Śląskiego Towarzystwa
Ubezpieczeń od Ognia.
W budynku przy ulicy Zdrojowej 17 mieści się biblioteka publiczna. W dni robocze
w godzinach jej pracy zobaczyć można wystawę „Długopole-Zdrój wczoraj i dziś”,
gromadzącą zdjęcia, pocztówki czy mapy okolicy sprzed II wojny światowej, z okresu
PRL-u, a także współczesne, zebrane przez Macieja Piaseckiego (mieszkańca DługopolaZdroju). Budynek, w którym działa biblioteka przed wojną funkcjonował jako pensjonat
„Erika”, a po niej nazwano go „Jagienka” i umieszczono tu hotel dla pracujących
w uzdrowisku pielęgniarek oraz szpitalne laboratorium.
Sąsiadujący z dawną pocztą Zakład Przyrodoleczniczy „Karol” to centrum zabiegowe
uzdrowiska. Parterowy, zwieńczony wieżyczką budynek powstał w 1850 roku. Dawniej
mieścił 27 pomieszczeń do kąpieli żelazistych, 7 do zabiegów borowinowych, 3 natryski
oraz oddzielne pomieszczenia dla dodatkowych kąpieli, a także łaźnię parową.
Dziś w ramach swojej
działalności uzdrowisko
Długopole-Zdrój oferuje
ponad 60 rodzajów różnych
zabiegów, począwszy
od kąpieli mineralnych
i borowinowych, przez
okłady borowinowe, po
klasyczną fizykoterapię
Zakład Przyrodoleczniczy „Karol”
z ćwiczeniami leczniczymi
i masażami. Najciekawszym
zabiegiem jest kąpiel gazowa w dwutlenku węgla. To specyficzny zabieg rzadko
spotykany w Europie. Wykorzystywany jest do tego naturalny dwutlenek węgla
z długopolskich źródeł. Zabieg szczególnie korzystnie działa na krążenie obwodowe,
zalecany jest osobom borykającym się z problemem żylaków, miażdżycą, owrzodzeniami
żylnymi, konsekwencjami cukrzycy, nadciśnieniem czy chorobami serca.
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Dawna hala spacerowa znajduje się przy ul. Leśnej 4. W 1830 roku zbudowano tu
drewnianą kolumnadę spacerową, a w 1864 w jej miejscu powstała nowa kolumnada
murowana. Po II wojnie światowej mieścił się tu kino-teatr, a od 2010 roku działa
tu kawiarnia i pizzeria „Teatralna”.
Uzdrowisko Długopole-Zdrój obsługuje pobyty sanatoryjne w trzech obiektach. Najbliżej
parku zdrojowego, przy ul. Wolnej 4, położone jest sanatorium „Willa Dąbrówka”.
Zbudowano je w 1834 roku, zastępując jeden z pierwszych w uzdrowisku drewnianych
obiektów, pochodzący z 1819 roku. Dawniej mieścił się tu Dom Zdrojowy, w którym
oprócz części hotelowej i zabiegowej miejsce znalazła winiarnia i sala taneczna.
Budynek szpitala uzdrowiskowego „Mieszko” przy ul. Zdrojowej 8 powstał w 1881
roku jako „Villa Urban”. Od lat 20. II wieku do II wojny światowej budynek należał do
zakonu sióstr Służebniczek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostry dobudowały dwa
skrzydła, a w jednym z nich umieściły kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, do której
wejście znajduje się na tyłach budynku. Na frontowej ścianie umieszczono natomiast
dużą płaskorzeźbę przedstawiającą Chrystusa. W kaplicy swoją mszę prymicyjną
odprawił 1.02.1932 roku Gerhard Hirschfelder, późniejszy błogosławiony. Obecnie
kaplica należy do parafii w Długopolu Dolnym, msze święte odbywają się w niedziele
o godzinie 9:00 oraz od środy do soboty o godzinie 18:00.
Ostatnim z obiektów uzdrowiskowych w Długopolu-Zdroju jest „Ondraszek”,
zlokalizowany przy ul. Zdrojowej 10a, powstały w latach 70. XX wieku.

ks. Gerhard
Hirschfelder

Gerhard Hirschfelder urodził się w Kłodzku w 1907
roku i już od dzieciństwa zdradzał zainteresowanie karierą
duchownego, bawiąc się chętnie w odprawianie mszy
i głosząc już wówczas natchnione kazania. Po studiach
teologicznych we Wrocławiu, uzyskał w 1932 roku
święcenia kapłańskie, a mszę prymicyjną odprawił 1 lutego
1932 roku w kaplicy sióstr Służebnic Najświętszego Serca
Jezusowego w Długopolu-Zdroju.

Następnie ks. Hirschfelder został wikarym przy parafii w Czermnej, wykazując się
podczas pracy duszpasterskiej ogromnym zaangażowaniem i wyjątkowym optymizmem,
gromadząc wokół siebie wielu wiernych, zwłaszcza młodzież. W poglądach swych
sprzeciwiał się rozwijającej się wokół ideologii nazistowskiej. Jednym z elementów
programu władz państwowych była w tym czasie walka z kościołem, a celem było m.in.
ograniczenie wpływu organizacji kościelnych na życie publiczne. Najbardziej aktywnych
duchownych oskarżano o działalność na szkodę państwa, co spotkało również księdza
Hirschfeldera. Podczas swoich płomiennych kazań przestrzegał on przed zagrożeniem jaki
niósł nazizm, co władze próbowały wyciszyć początkowo rozmowami ostrzegawczymi,
a później również groźbami. 1 sierpnia 1941 roku Gerhard Hirschfelder został aresztowany
i zamknięty w kłodzkim więzieniu. Podczas pobytu był zastraszany i bity, ale podczas
żadnego z przesłuchań nie złamał się. Pod koniec grudnia tego roku został przewieziony
do obozu dla więźniów szczególnych w Dachau. Zmarł w nim 1 sierpnia 1942 roku
w wieku 35 lat. W 1998 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a 19 września
2010 roku Gerhard Hirschfelder został ogłoszony błogosławionym.

11

Opisana kaplica jest jednym z przystanków
na szlaku bł. Gerharda Hirschfeldera, który
od 2011 roku łączy miejsca związane
z życiem księdza. Prowadzi z Kłodzka
m.in. przez Kudowę-Czermną, Bystrzycę
Kłodzką, Długopole-Zdrój, sanktuarium na
Iglicznej do Kątów Bystrzyckich.
Kościół ewangelicki w DługopoluZdroju zbudowany został w 1892 roku
z wspólnej fundacji Związku Gustawa
Adolfa oraz hrabiny Anny Eleonory von
Richthofen, wdowy po baronie Fryderyku
Dawny kościół ewangelicki
Richthofenie. Kamienno-ceglana
neogotycka budowla zwieńczona była strzelistą wieżą wykonaną z piaskowca z kopalni
w Długopolu Górnym. Po drugiej wojnie światowej kościół nie był wykorzystywany
do liturgicznych celów. Przez pewien czas znajdował się tutaj magazyn budowlany,
a następnie opuszczony budynek niszczał. Obecni właściciele zakupili go od gminy
w 1981 roku, a od roku 1994 prowadzą tutaj klimatyczną kawiarnię „Horus”. Obiekt
znajduje się przy ul. Zdrojowej 21.
Związek Gustawa Adolfa Kościoła Ewangelickiego w Niemczech to organizacja
założona w 1832 roku w Lipsku, będąca najstarszą ewangelicką organizacją pomocową
w Niemczech. Nosi imię szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa, na cześć którego
stowarzyszenie zostało zawiązane w 200. rocznicę jego śmierci. Miało one zachować
w pamięci działalność króla, który w XVII wieku walczył m.in. o swobody religijne
dla protestantów. Związek fundował m.in. szkoły oraz kościoły w lokalizacjach, gdzie
lokalna społeczność była szczególnie potrzebująca. Organizacja działa do dziś na
terenie Niemiec jako Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce jako
Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
Droga powyżej kawiarni„Horus” prowadzi do stacji kolejowej. W roku 1870 Górnośląskie
Towarzystwo Kolejowe rozpoczęło trwające pięć lat prace w celu budowy linii kolejowej
z Wrocławia do Międzylesia, na które koncesje otrzymało rok wcześniej. Budowę
zakończono dokładnie 2 września 1875 roku. Koniecznym elementem prac było
przekucie tunelu pod wzgórzem Wronka (457 m n.p.m.) obok Długopola. Powstał
jednokomorowy tunel o długości 360 metrów i wysokości 7,60 m. Wlot do niego
znajduje się na wysokości 389 m n.p.m., a wylot – 388 m n.p.m.
Z Długopolem-Zdrojem związany był, nieznany dziś szerzej, niemiecki pejzażysta
Max Felgentreu. W uzdrowisku zamieszkał w wieku 50 lat, w roku 1924. Wcześniej
mieszkał w Berlinie, Düsseldorfie, czy Karlsruhe, w każdym z tych miejsc pobierając
nauki artystyczne. Ostatnich dwadzieścia lat przed przeprowadzką na ziemię kłodzką
spędził w Locarno w Szwajcarii. Jego prace zobaczyć można było na międzynarodowych
wystawach, m.in. w Rzymie, Zurychu czy Monachium. Specjalizował się w pejzażach,
szczególnie często wplatając w swe obrazy motywy drzew i lasów. Znajdziemy w jego
twórczości także krajobrazy okolic Długopola-Zdroju. Po II wojnie światowej, jak cała
miejscowa ludność wyjechał na teren Niemiec, gdzie zmarł w roku 1952 w wieku 78 lat.
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Okolice Długopola-Zdroju

Widok na Góry Bystrzyckie z Długopola-Zdroju

Najcenniejsze zabytki architektury odnaleźć można w pobliskiej Bystrzycy Kłodzkiej.
Miasto (od 1319 roku) obronne na szlaku handlowym ze Śląska do Czech, na wysokim
brzegu u ujścia Bystrzycy do Nysy Kłodzkiej. Mimo wielokrotnych zniszczeń wojennych
i pożarów, posiada dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny
z murami i basztami obronnymi: Rycerską i Kłodzką oraz Bramą Wodną. Pod
miastem (podobnie jak w Kłodzku) ciągi piwnic kupieckich. Usytuowanie na stromej
skarpie sprzyjało rozbudowie poziomów mieszkalnych „w dół”, na pozór podziemnych
– niektóre kamienice przy ul. Kościelnej mają 2 piętra mieszkalne poniżej poziomu
ulicy, a dopiero niżej piwnice. Na Małym Rynku piaskowcowy pręgierz z 1556 roku
z zachowanymi uchwytami do przywiązywania skazanych, napis głosi, że „Bóg karze
niepoczciwych”. Obok w dawnym zborze ewangelickim Muzeum Filumenistyczne
ze zbiorami dotyczącymi niecenia ognia, w tym produkcji zapałek (w Bystrzycy
produkowało się je od 1860 roku) i wielką kolekcją etykiet zapałczanych. W górnej
części miasta kość. św. Michała
Archanioła, prawdopodobnie
z XIII w. Po wielu przebudowach
zachował gotycką bryłę z halowym
wnętrzem (rzadki przypadek
2 równych naw rozdzielonych
kolumnami na osi prezbiterium)
i renesansowymi szczytami.
Wyposażenie głównie XIX-wieczne,
do najstarszych obiektów należy
drewniana figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z XV w., kamienna
chrzcielnica z 1577 roku i kuta krata
z XVII w. W rynku neorenesansowy
ratusz i wystawna kolumna św.
Trójcy z 1736 roku.
Baszta Rycerska i trakt spacerowy
przy murach obronnych
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Panorama Bystrzycy Kłodzkiej

Będąc w okolicy uzdrowiska koniecznie odwiedzić trzeba magiczne Międzygórze.
Jest to wieś letniskowa w dolinie Wilczki u stóp Śnieżnika. Powstała jako osada
leśna w XVI w., później był tu ośrodek górniczy (rudy żelaza), lecz rozwój zawdzięcza
zwłaszcza królewnie holenderskiej Mariannie Orańskiej, właścicielce wielkiego obszaru
w okolicy, która po 1840 roku założyła pierwsze stawy rybne i domy gościnne. Wkrótce
urządzono tu stację klimatyczną z zabudową w charakterystycznym stylu tyrolskim,
rozwijały się sporty zimowe, w tym zjazdy rogatymi saniami. Przygotowano wówczas
dojście do wodospadu Wilczki – jednego z najwyższych w Sudetach. W czasie
powodzi w 1997 roku okazało się, że jego wysokość 27 m została osiągnięta dzięki
dodatkowemu sztucznemu
spiętrzeniu. Poniżej wodospadu
głęboki skalny wąwóz
kilkusetmetrowej długości.
We wsi zachował się zespół
budowli sanatoryjnych
i pensjonatów (głównie
drewnianych) z końca XIX
w. W centrum drewniany
Kościół św. Józefa w Międzygórzu
kość. św. Józefa z 1740
roku, przebudowany w 1920 roku, z bogato polichromowanym ołtarzem głównym
oraz rzeźbami M.I. Klahra (m.in. św. Rodzina). Figury św. Józefa i Marii, stojąc po
przeciwnych stronach sali raz w roku – na Boże Narodzenie – przerzucają (ponoć)
do siebie dzieciątko... Powyżej wsi Ogród Bajek na stromym zboczu Lesieńca, na
wysokości 700 - 710 m n. p. m.

Wodospad Wilczki

16

Pod szczytem Iglicznej (845 m n.p.m.) znajduje się sanktuarium – pielgrzymkowy
kościółek Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”. Mieszkający u stóp
góry wieśniak Christoph Veit przywiózł z pielgrzymki do Maria Zell w roku 1750
pamiątkową figurkę Matki Bożej i umieścił ją w drewnianej skrzynce na szczycie góry.
Przez kilkanaście lat kapliczka ta była miejscem modlitwy okolicznych mieszkańców,
lecz po wielkiej burzy, która wyrwała z korzeniami i doszczętnie zniszczyła drzewo,
na którym wisiała, figurka okazała się nienaruszona. Fakt ten uznano za cud, figurkę
umieszczono w większej kaplicy, do której coraz częściej przybywali pielgrzymi. Kilka lat
później leśnej figurce przypisano kolejny cud – uzdrowienie chłopca, któremu groziła
ślepota. Obecnie w bogato malowanym wnętrzu kościółka znajduje się cudowna
figurka Matki Bożej Śnieżnej ukoronowana przez papieża Jana Pawła II w 1983 roku.
Jednym z najciekawszych krajobrazowo
miejsc na ziemi kłodzkiej jest Dolina
Dzikiej Orlicy w pobliżu DługopolaZdroju. Swój początek rzeka bierze na
Czarnym Bagnie w pobliżu Zieleńca,
a następnie przepływa przez Lasówkę,
przed którą tworzy przełomowy
Zbiornik w Rudawie
odcinek stanowiący granicę państwową
i rozdzielający Góry Orlickie od Bystrzyckich. Szczególnie malowniczo prezentują się
wsie położone nad Dziką Orlicą po obu stronach granicy. We wsi Rudawa znajduje
się zalew wodny.
Kierując się na północ dochodzimy do wsi Długopole Dolne. Spacer po miejscowości
warto rozpocząć od kościoła św. Jerzego, powstałego w latach 1793-1794.
W drugiej połowie XIX wieku świątynia
została przebudowana, z pierwszej
budowli zachował się barokowy portal
oraz obramienia okien. Budynek jest
jednonawowy, zamknięty trójbocznie
od wschodu, natomiast od zachodu
Ruiny kaplicy nad leśniczówką
posiada smukłą wieżę zwieńczoną iglicą.
w Porębie
Sklepienie przykryte jest drewnianym
stropem. We wnętrzu zachowały się
barokowe rzeźby i obrazy z końca XVIII wieku, a także klasycystyczne: ołtarz, ambona
oraz chrzcielnica z wieku XIX. We wsi zachowała się przedwojenna przystań kajakowa,
obecnie nieużytkowana, znajdującą się w pobliżu drogi Długopole-Zdrój - Bystrzyca
Kłodzka.
Przez Długopole Górne, Zdrój i Dolne przepływa rzeka Nysa Kłodzka, biorąca swoje
źródła na Trójmorskim Wierchu – szczycie, który swoją nazwę zawdzięcza temu, że
potoki spływające z jego stoków prowadzą wody do zlewisk trzech mórz: Czarnego,
Północnego i Bałtyckiego. Do tego ostatniego prowadzi pośrednio Nysa Kłodzka,
wpadając po ponad 180 km do Odry. Tuż przed Bystrzycą Kłodzką do Nysy Kłodzkiej
wpada z prawej strony Wilczka – potok spływający z Masywu Śnieżnika, znany przede
wszystkim z wysokiego na 22 metry naturalnego wodospadu, który podziwiać można
w oddalonym o ok. 15 km od Długopola-Zdroju Międzygórzu.
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Szlaki turystyczne w okolicy
Przez Długopole-Zdrój przebiega znakowany czerwonym kolorem Główny
Szlak Sudecki, prowadzący od Świeradowa-Zdroju po Prudnik. Szlak liczy 440 km
i przebiega przez prawie wszystkie sudeckie pasma. Do Długopola-Zdroju dociera
sprowadzając z Gór Bystrzyckich, a następnie z uzdrowiska kieruje na wschód prowadząc
południowym stokiem wzgórza
Wronka w kierunku Masywu
Śnieżnika i dalszych pasm Sudetów.
Kierując się z Długopola-Zdroju
czerwonym szlakiem na wschód, po
7 km dojść można do Wilkanowa.
Wieś już na przełomie XIII
i XIV wieku należała do cystersów
z Kamieńca Ząbkowickiego, po
których właściciele często się
zmieniali, aż w 1653 roku majątek
nabyła rodzina von Althann, z której
fundacji w miejscowości powstał
pałac i kościół.

Perłą Wilkanowa był dawniej barokowy pałac, przebudowany ze znajdującego się tu
od drugiej połowy XVI wieku renesansowego dworu. Dziś pałac znajduje się w stanie
ruiny, co przyspieszyła powódź, która przetoczyła się przez dolinę Wilczki w 1997 roku.
Ciekawostką Wilkanowa jest również budynek dawnego wiejskiego szpitala,
znajdujący się w pobliżu kościoła, przy drodze prowadzącej do Idzikowa. Szpital-przytułek
powstał pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Ma zrębową drewnianą konstrukcję,
z gankiem na wysokości 1 piętra. Jest to wyjątek w skali całego regionu. Obiekty takie
najczęściej powstawały z fundacji szlacheckich rodzin lub przez proboszczów w ramach
opieki nad potrzebującymi. Powstawały dla określonej ilości osób, gdyż na fundatorze
spoczywał później obowiązek utrzymania szpitala. Dziś jest to obiekt prywatny.
W kierunku zachodnim Główny Szlak Sudecki wyprowadza w kierunku miejscowości
Ponikwa, do której dociera po ok. 2 km. Najciekawszym obiektem w miejscowości jest
barokowy kościół pw. św. Józefa Robotnika. Powstał on w XVIII wieku na planie
prostokąta. Początkowo nie posiadał wieży, postawiono ją w 1802 roku, a w połowie XIX
wieku całą świątynię rozbudowano. Na sklepieniu kościoła znajdują się malowidła z lat
20. XX wieku, a jedno z nich jest szczególnie ciekawe: przedstawia postaci w ludowych
strojach. Jest to zbiorowy portret ówczesnych mieszkańców Ponikwy zgromadzonych
wokół miejscowego kościoła. Ołtarz w kościele pochodzi z roku 1770, a jego autorem
jest znany lądecki rzeźbiarz Michał Ignacy Klahr.

Kościół św. Jerzego powstał
Szlaki turystyczne w okolicy
Długopola-Zdroju
w początkach XVIII wieku.
Kilkadziesiąt lat później (1773)
oraz w połowie XIX wieku został znacznie przebudowany. Posiada trzyprzęsłową
nawę z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Ciekawe barokowe wnętrze powstało
w pierwszej połowie XVIII wieku. Ołtarz i ambona wykonane zostały przez Michała
Klahra Starszego, znanego na Ziemi Kłodzkiej rzeźbiarza doby baroku.

Warto zwrócić uwagę na stojącą przy drodze za kościołem ciekawą kamienną kapliczkę.
We wnęce znajduje się figurka Matki Bożej, a pod nią wyryta niewyraźna data: 1623
lub 1673.
Przy drodze poniżej kościoła znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena
z 1777 roku, odrestaurowana w 1907 roku, na co wskazuje data w dolnej części cokołu.
Warto pospacerować po miejscowości, by zobaczyć zabudowania, z których niektóre
pochodzą jeszcze z XVIII i XIX wieku.

Widok z Masywu Śnieżnika
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Powyżej wsi, w dawnej kolonii Sowina, tuż przy Głównym Szlaku Sudeckim znajdują
się ruiny dawnej gospody „Am Heidelberg”. Niegdyś prowadził tędy szlak z ówczesnego
uzdrowiska Bad Langenau (Długopole-Zdrój) na szczyt Jagodnej, chętnie uczęszczany
przez kuracjuszy. To na ich potrzeby właśnie powstała wspomniana gospoda. Sowina
wyludniła się po II wojnie światowej, ale ukształtowanie terenu i występująca roślinność
zdradza dłuższą obecność ludzi w tym miejscu.
Dziś podążając dalej szlakiem czerwonym dotrzeć można do schroniska Jagodna (9 km
od uzdrowiska), słynącego z wyjątkowej kuchni. Spod schroniska szlak niebieski po
1,5 h doprowadza na Jagodną (977 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich.
Na szczycie znajduje się wieża widokowa o wysokości 23 m, z której rozpościerają się
widoki na środkową i wschodnią część Sudetów.
Okolice schroniska Jagodna to atrakcyjne miejsce dla aktywnego turysty. Latem
miejsce polecane jest fanom turystyki rowerowej. Znajduje się tutaj punkt startowy
pętli „Jagodna”, będącej częścią sieci jednokierunkowych ścieżek Singletrack
Glacensis, obejmujących ziemię kłodzką. W okolicy przebiega też kilka innych
szlaków rowerowych, prowadzących m.in. w dolinę Dzikiej Orlicy, do Bystrzycy
Kłodzkiej czy Dusznik-Zdroju.

Pętla „Jagodna” w Górach Bystrzyckich

Zimą natomiast okolica to raj dla narciarzy biegowych. Tuż przy schronisku znajdują
się dwie polany biegowe, startuje tu również kilka tras: wybierać można tutaj spośród
kilku pętli o długościach od 4,6 do 15 km. Tuż obok działa również wypożyczalnia
sprzętu i serwis narciarski.
Wartą polecenia trasą spacerową w najbliższej okolicy Długopola-Zdroju jest ścieżka
przyrodniczo-leśna „Leśny Zdrój” prowadząca wokół wzgórza Wronka. Trasa nie
jest wyznaczona w terenie za pomocną znaków, ale w kilku punktach znajdują się
tablice informacyjne postawione przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka. Opisują one
różne aspekty gospodarki leśnej. Aby przejść ścieżką należy od ul. Zdrojowej udać się
w stronę Parku Wschodniego i za mostem na Nysie Kłodzkiej skręcić w lewo. Ścieżka
prowadzi wzdłuż rzeki, a następnie, po dojściu do zabudowań, skręca w prawo w leśną
drogę. Na najbliższym rozwidleniu dróg należy pójść prosto, by po około kilometrze
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Trasy narciarstwa biegowego w Górach Bystrzyckich

dojść do oznaczonego kolorem czerwonym Głównego Szlaku Sudeckiego, którym
podążając w prawo zejdziemy z powrotem do uzdrowiska.
Dawniej na stokach wzgórza Wronka, w okolicy północnego wlotu tunelu kolejowego
znajdował się punkt widokowy, obecnie już zarośnięty.
Kierując się drogą na południowy-zachód od uzdrowiska wejdziemy w tzw. Bukową Dolinę,
której dnem płynie potok Porębnik. Szosa w tej dolinie doprowadza do miejscowości Poręba,
a mijając ją wprowadza na Przełęcz nad Porębą – malowniczego miejsca, skąd rozchodzą się
szlaki w kilku kierunkach. Dojść
stąd można m.in. w kierunku
północnym do szczytu Jagodnej, na południowy wschód na
Gniewosz, a następnie Czerniec
z wieżą widokową lub na zachód
w dolinę Dzikiej Orlicy, w której
rozłożyły się miejscowości Rudawa czy czeski Neratov.

Wieża widokowa na Jagodnej

Przed II wojną światową jedną z najpopularniejszych tras z Długopola-Zdroju była ta
prowadząca przez tzw. Piekielną Dolinę. Również i dziś jest ona warta spaceru. Aby
do niej trafić, należy udać się z uzdrowiska szosą na północ dochodząc do Długopola
Dolnego, a następnie przed domem nr 54 skręcić w lewo. Po minięciu zabudowań droga
malowniczo pnie się pod górę, odsłaniając widoki m.in. na Masyw Śnieżnika i dolinę
Nysy Kłodzkiej. Przy drodze do Piekielnej Doliny znajduje się Wzgórze Luizy, na którym
mieści się piaskowcowy obelisk poświęcony pruskiej królowej Luizie.
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Przez uzdrowisko prowadzą szlaki rowerowe: czerwony prowadzi od Międzylesia przez
Różankę, Długopole Górne do Długopola-Zdroju (ok. 19 km), a następnie przez Ponikwę
i Wyszki do Bystrzycy Kłodzkiej (ok. 13 km). Zielony sprowadza z Gór Bystrzyckich przez
Przełęcz nad Porębą, a następnie doliną Nysy Kłodzkiej przez Długopole Dolne również
dociera do Bystrzycy Kłodzkiej (ok. 20 km).
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BAZA TELEADRESOWA
Obsługa turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej
Plac Wolności 17
Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 76 76, +48 74 811 76 77
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl e-mail:it-bystrzycaklodzka@wp.pl
Centrum Obsługi Kuracjusza, pijalnia wody
ul. Wolna 2
Długopole-Zdrój
tel./fax +48 74-813-90-51, tel. +48 74-813-90-45
www.uzdrowisko-ladek.pl e-mail:dlugopole@uzdrowisko-ladek.pl

Na szlaku rowerowym

Łagodne zbocza Nysy Kłodzkiej wraz z wyjątkowym klimatem uzdrowiska tworzą
również doskonałe warunki dla uprawiania nordic walking.
Długopole-Zdrój jako miejscowość uzdrowiskowa dysponuje niezbędną i różnorodną
infrastrukturą. Goście wybierać mogą pomiędzy pokojami gościnnymi, gospodarstwami
agroturystycznymi czy domami wypoczynkowymi, znajduje się tu również hotel
z ofertą basenową i spa oraz hostel. W miejscowości znajduje się bankomat, apteka,
punkt pocztowy oraz sklepy spożywcze.
Uzdrowisko, dzięki swojemu położeniu, z dala od miejskiego zgiełku, skryte w zacisznej
i malowniczej dolinie od dawna jest cenione przez kuracjuszy oraz turystów. Jest też
ucieczką od cywilizacji dla spragnionych kontaktu z naturą i myślących o swoim zdrowiu.
Naturalne bogactwo leczniczych źródeł oraz ukształtowanie terenu a także bliskość
Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórza, czynią to miejsce wyjątkowym wśród uzdrowisk.
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PTTK o/Międzygórze
ul. Wojska Polskiego 2/9, tel./fax +48 74-813-51-95
www.pttkmiedzygorze.ta.pl e-mail:pttkmiedzygorze@idsl.pl
Wypożyczalnie rowerów i sprzętu sportowego:
Strefa Spalona i Międzygórze:
• Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 6a, Spalona 6
tel. +48 502-525-564, +48 793-010-909
Bystrzyca Kłodzka:
• ul. J. Słowackiego 3, tel. +48 74 644-14-41, +48 515-186-430
• ul. S. Sempołowskiej 2, tel. +48 531-754-866, +48 609-319-573
Długopole-Zdrój:
• ul. Zdrojowa 22, tel. +48 74 812-08-40

