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Hrabstwo Kłodzkie

Kladské hrabství

Klodzko County

Hrabstwo Kłodzkie leży na Dolnym Śląsku,
we Wschodnich Sudetach Polskich. Na mapie
Polski tworzy charakterystyczny geograficzny
ząb, otoczony z trzech stron granicą z Republiką
Czeską. Tereny Hrabstwa to rozległe pasma
przepięknych gór i malownicze doliny, w których
położone są sielskie wsie, urocze miasteczka
i zabytkowe miasta.

Kladské hrabství leží v Kladské kotlině, na
území Dolního Slezska v Polsku. Na mapě
Polska tvoří charakteristický zeměpisný zub ze
tří stran obklopený hranicí s Českou
republikou. Na území Kladského hrabství
najdeme krásné hory a malebná údolí
s vesnicemi, krásná městečka a historická
města.

Kłodzko County lies in Lower Silesia
in the Polish Eastern Sudety Mountains.
On the map of Poland it forms a characteristic
shape of a tooth surrounded on three sides by
Czech border. The terrains of the County are
vast ranges of magnificent mountains
and picturesque valleys, with idyllic villages
and historical towns.

Duża ilość przyrodniczych fenomenów i tych
stworzonych ludzką ręką atrakcji sprawia, że
obszar ten już dzisiaj stanowi popularną enklawę
uprawiania wielu odmian turystyki. Jednocześnie
Hrabstwo Kłodzkie bogate jest w zabytki ponad
pięćsetletniej kultury, która pozostawiła tutaj
wyraźne wpływy trzech narodów: Polaków,
Czechów i Niemców.

Díky značnému množství fenoménů přírodních
i těch vytvořených lidskou rukou je dnes tato
oblast populární k provozování různých druhů
turistiky. Současně je Kladské hrabství díky své
více než pětisetleté historii plné historických
památek, připomínajících výrazné vlivy tří
národností – Čechů, Poláků a Němců.

Wykorzystując wspaniałe walory naturalne,
mieszkańcy Hrabstwa Kłodzkiego stworzyli na
całym jego terytorium urzekającą krainę, która
obfituje w zaskakujące barwy i smaki, począwszy
od tych estetycznych, a skończywszy
na kulinarnych.

A great number of natural phenomena
and attractions created with human hands
make this land a popular enclave of numerous
kinds of tourism. At the same time Kłodzko
County is abounding in monuments of over
five hundred-year old culture, with imprinted
marks of three nations: Polish, Czech and
German.

Využitím úžasných přírodních hodnot vytvořili
zdejší obyvatelé na celém území Kladského
hrabství okouzlující krajinu, plnou
překvapivých barev a chutí, počínaje od těch
estetických a konče u gastronomických.

Using these natural values, the inhabitants
of Kłodzko County have developed here an
enchanting land, rich in surprising colours and
culinary flavours.

Hrabstwo Kłodzkie należy dzisiaj do
najciekawszych i najważniejszych terenów
na turystycznej mapie Polski.

Kladské hrabství dnes patří k nejzajímavějším
a nejdůležitějším oblastem na turistické mapě
Polska.

Kłodzko County belongs today to the the most
interesting and important regions on
the tourist map of Poland.
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Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki
Zapraszam Państwa do Hrabstwa Kłodzkiego
Do malowniczej krainy, otoczonej pasmami gór, usłanej pięknymi miejscowościami, których mieszkańcy czekają na Was z otwartymi gościnnie
ramionami. Od dawna głównym bogactwem Hrabstwa Kłodzkiego są jego wyjątkowe walory turystyczne: czysta, dziewicza przyroda i mnogość
propozycji turystycznych.
Dawno też zauważyliśmy, że najchętniej na nasze tereny przybywają rodziny z dziećmi, dlatego stale wzbogacamy naszą ofertę, by zaspokoić
Wasze potrzeby i sprawić Wam jak najwięcej przyjemności.
Szczególnie ważne są dla nas dzieci, dlatego to właśnie im dedykujemy największą ilość miłych niespodzianek, które z roku na rok pomnażamy.
Nie zapominamy przy tym o rodzicach, wszystkie bowiem nasze atrakcje posiadają oryginalny, wyjątkowy charakter, który z pewnością będzie
inspirujący również dla nich.
Publikacja, którą oddajemy do Waszych rąk, przedstawia najpopularniejsze z turystycznego punktu widzenia miejsca Hrabstwa Kłodzkiego.
Jest to jednak tylko część rozległej oferty, jaką pozostawiamy Wam do wyboru.
Życzę miłej lektury i zapraszam do Hrabstwa Kłodzkiego.

Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń

Vítejte v Kladském hrabství
V malebné krajině, lemované horskými hřebeny, s krásnými obcemi, ve kterých vás místní přivítají s otevřenou náručí.
Hlavním bohatstvím Kladského hrabství jsou výjimečné podmínky pro cestovní ruch – krásná panenská příroda a pestrá nabídka různých forem
zábavy.
Všimli jsme si, že do našich končin přijíždějí nejraději rodiny s dětmi a proto naší nabídku rozšiřujeme, abychom naplnili vaše potřeby a připravili
vám mnoho příjemných zážitků.
Zvláště důležité jsou pro nás děti, proto zejména pro ně jsme připravili nejvíce překvapení, které každý rok doplňujeme. Nezapomínáme přitom
ani na rodiče, neboť všechny naše atrakce jsou jedinečné a výjimečné a zaujmou určitě i je.
Publikace, kterou držíte v rukou, představuje turisticky nejzajímavější místa Kladského hrabství. Je to však pouze část rozsáhlé nabídky, kterou
vám předkládáme.
Přeji příjemnou četbu a zvu k návštěvě Kladského hrabství.

přednosta kladské okresní samosprávy
Maciej Awiżeń

Let me invite you to Kłodzko County
To a picturesque land, surrounded by mountain ranges, with picturesque villages and towns, whose inhabitants are waiting for you with
hospitably open arms.
For a very long time the main wealth of Kłodzko County have been its unique tourist values: clear, wild nature and a wide range of tourist offers.
We have also found out that our terrains are visited by families with children, that is why we are constantly enriching our offer to meet your
expectations and to give you as much fun as possible.
Children are particularly important to us. It is them to whom we dedicate more and more of our surprises. We do not forget about their parents
either; all our attractions are of original, unique character, which we hope will be inspiring to you.
The publication, which we are giving to your hands, presents the most popular places of Kłodzko County from the tourist's point of view.
However, it is still just part of an extensive offer from which you can make your own choices.
I wish you a nice reading and let us see in Kłodzko County.
Starost of Kłodzko
Maciej Awiżeń

Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim
Wakacje! I znów człowiek wie, że żyje!!!
Machnąłem rodzicom świadect wem,
zaświeciłem im przed oczami czerwonym
paskiem i już prawie wymościłem się, jak mój
golden retriever, przed komputerem, gdy
nagle tata zastawił przejście do wirtualu
banalnym słowem „Stop”. W głowie

zamykały, ale pokusa, żeby spojrzeć znów na
mapę była silniejsza. Na chybił-trafił
potarłem kółeczko, pod którym odczytałem
nazwę Kudowa Zdrój. Tym razem zawiało
horrorem, a nawet zapachniało jakby
grobowcem. Moja przewodniczka Kurza
Stopka schwyciła mnie mocno za rękę, zaś
wokół mnie zawirowały ludzkie czaszki,
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otworzyła mi się zakładka „NIESZCZĘŚCIE”
(wyjazd do ciotki) i przejście do linku
„NUDAAA”. Tata jednak miał w zanadrzu inną
i nie od razu zrozumiałą wiadomość.
Powiedział, że ma dla mnie przepustkę do
krainy natury, przygody i kultury, czyli jakąś
tajemniczą mapę z naklejkami.
- Mama już nas spakowała, obiad zjesz
w aucie. Wyjeżdżamy za 10 minut.
Wyszedł nim zdążyłem zaprotestować.
Po chwili siedziałem już na tylnym siedzeniu
naszego wehikułu, w jednej ręce trzymając
kanapkę z jeszcze ciepłym kotletem,
a w drugiej małą niepozorną mapkę od taty.
Zrozumiałem, że na jakikolwiek bunt jest już
za późno, zjadłem kanapkę i otworzyłem ów
prezent. Dobre słowo „tajemnicza”, bo gdy
dotknąłem kółeczka z numerkiem 28
w samochodzie zrobiło się ciemniej i jakaś
magiczna siła wessała mnie w środek
rozłożonej karty. W ostatniej chwili
dostrzegłem napis Błędne Skały i znalazłem
się w kosmicznej krainie skał, udających
swoimi kształtami zwierzęta, rośliny,
a nawet statki. Stałem oniemiały z wrażenia,
gdy skała w kształcie „kurzej stopki”
skurczyła się do rozmiarów kota, zrobiła dwa
kroki w moim kierunku i przemówiła ludzkim
głosem:
- Cześć, zapraszam na spacer, będę Twoim
przewodnikiem po naszym świecie.

kości, pył wojen i odór śmierci. Byłem
w Kaplicy Czaszek w Czermnej. Widziałem
już potworniejsze rzeczy w grach komputerowych, ale TO było naprawdę. Kiedy strach
wkłuł się już w środek moich własnych kości
Stopka szarpnęła mnie za rękę i świat
ludzkich szczątków zastąpił świat starych,
ale ciągle fantastycznych zabawek.
Pomyślałem, że dzieci, które się nimi bawiły
już nie są dziećmi, lub wcale ich już nie ma na
tym świecie, ale ich zabawki wciąż żyją
i zamieszkały w Muzeum Zabawek
w Kudowie i teraz mogę wyobrazić sobie, jak
dzieci kiedyś spędzały swój wolny czas bez
komputerów. One pewnie tworzyły swoje
wirtualne krainy w głowach. Nie, nie, ja nie
oddam swojego kompa za nic w świecie, ale
kilka takich zabawek z historii chciałbym
nawet mieć.

Kurza Stopka znów pokierowała moją ręką
i po chwili powietrze zaczęło mieć inny
zapach, jakby świeższy, czystszy. Z mojej ręki
znikł wodoodporny Swatch, a ubranie
zamieniło się w kolorowy kostium giermka,
jak z balu przebierańców. Stopka uchyliła
jakieś gigantyczne drzwi, zza których słychać
by ł o s zc zę k że l a s t w a , b u ch a ł d y m
z palonego drewna. To była kuźnia.
Zrozumiałem, że ta podróż to nie tylko
zmiana w przestrzeni… znalazłem się
w innym czasie. I wcale nie było to nudne.
Przez chwilę podglądałem piekielną pracę
kowala, nawet pomogłem mu przytrzymać
szczypce z gorącą podkową, potem
oglądałem jak garncarz lepił dziwny ni to
wazon ni to dzban. Pozwolił mi upaćkać
z gliny małą miseczkę, ale kiedy
powiedziałem, że zabiorę ją dla mamy,
Stopka sprzeciwiła się i szybko udobruchała
mnie kawałem świeżo wyjętego z pieca
chleba z niewyobrażalnie pachnącym
masłem. Z błogo napełnionym brzuchem
usnąłem na drewnianej ławie przed jakimś
młynem. Kiedy obudziłem się przed hotelem
w Kudowie, dokąd zdążyliśmy już dojechać,
tata zapowiedział, że z samego rana
wybierzemy się zwiedzać Szlak Ginących
Zawodów w Czermnej i Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej.
Mama natomiast zapowiedziała, że Kaplicy
Czaszek w Czermnej nie wolno mi oglądać,
za to będę mógł podziwiać stare zabawki
w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju.
(Mamo, tato! Wy nawet nie wiecie, że ja już
tam byłem!!!)
- A za kolację dziękuję, chlebek był pyszny.
Mama szeroko otworzyła oczy, a nawet
buzię…
Kiedy rodzice siedzieli jeszcze przy obiedzie
w restauracji, zaświerzbiła mnie znów ręka,
by sięgnąć po mapę. Dotknąłem kółeczka
Lądek-Zdrój i… z głośnym pluskiem
wpadłem prosto do basenu, który miał
ludzkie imię Wojciech. Ale nie był to znany
z lekcji w-fu tor pływacki – wokół mnie
w wodzie spacerowały panie ubrane

Za szybą samochodu niebo już szarzało (tak
pani w szkole kazała nam pisać
w wypracowaniach). Oczy same mi się już
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w strojne suknie i panowie w równie
dziwacznych, jak na pływalnię strojach.
Kurza Stopka na brzegu basenu pokładała
się ze śmiechu, widząc moje zaskoczenie. Już
miałem zapytać, czy ten szelmowski grymas
oznacza jej diabelską naturę, bo dokoła
naprawdę pachniało SIARKĄ, gdy Stopka
wyszarpnęła mnie z wody i wrzuciła… pod
ziemię. Dziwnym zbiegiem okoliczności,
mimo kąpieli, moje ubranie było suche, ale
nie na długo. Po tym, co ujrzałem spociłem się
ze strachu. Siedziałem na dnie jaskini,
a przede mną stało i z niezaprzeczalnym
apetytem przyglądało mi się stadko
jaskiniowych potworów: niedźwiedź, lew
i hiena, a we włosy próbowały mi się wkręcić
krwiożercze nietoperze. RATUNKU!!!
- I jak ci się podobała Jaskinia Niedźwiedzia? – spytała Stopka, gdy już wyrwała
mnie bolesnym szarpnięciem za ramię z tego
podziemnego, przedpotopowego zoo. Nie
miałem siły odpowiedzieć…
Na dziś wystarczyło mi już wrażeń. Puściłem
więc pazur Stopki i z ulgą znalazłem się
w realnym parku, ale oplecionym linami.
Rodzice właśnie kupowali bilety wstępu do
„małpiego gaju” w Szczytnej, gdzie można
dziko pobawić się w Tarzana. Fruwając na
tyrolkach zapomniałem o mrocznej jaskini,
choć ciekawość, żeby obejrzeć ją
w dzisiejszym kształcie rosła we mnie jak
drożdże.
Padaliśmy z nóg pod koniec zabawy w parku
linowym i tylko myśl, że ta niezwykła
wycieczka już jutro się kończy dodawała
odrobinkę goryczy do moich myśli. Przy
śniadaniu chyba znów pogłaskam jakieś
kółeczko…
Kończyłem pyszną jajecznicę na maśle, kiedy
ręka w kieszeni sama już szukała mapy.
Wiedziałem, że będzie to ostatnia magiczna
runda podczas tej podróży, tym bardziej więc

czekałem, co się stanie. Kółeczko numer 31
powinno być… czarne, bo gdy tylko
drapnąłem paznokciem po mapie, po plecach
przeszły mi ciarki. Wokół mnie było
całkowicie ciemno, po chwili usłyszałem
wybuch dynamitu i niemal ogłuszony
i oślepiony dostrzegłem resztkami zmysłów
górnicze karbidowe lampki. Z prymitywnej
windy wysiadali górnicy, by do wagoników
podziemnej kolejki ładować rozbryzgany
materiałami wybuchowymi węgiel. Zaduch,
dziwne zapachy i potworne zmęczenie
sprawiły, że poczułem, jakbym sam urabiał
nasze „czarne złoto”. Czym prędzej chwyciłem
więc dłoń

wywindowała mnie do Japońskiego Ogrodu
w Jarkowie koło Lewina. Tu moje nerwy
znalazły ukojenie pośród bajecznych roślin,
malutkich stawików i pluskających kaskad.
-Jak tu obłędnie! - westchnąłem.
-Tak - rzekła Stopka. Świat Hrabstwa
Kłodzkiego kryje wielkie dziwy, i te piękne, i te
niemal przerażające, ale wszystkie warte
poznania. Mam nadzieję, że to nie koniec
naszej znajomości, wszak na mapce sporo
jeszcze kółeczek nie poczuło dotyku twojego
palca. Będę tu na Ciebie czekała, i na inne
dzieci i ich rodziców też. Bywaj…
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sądząc, że to Stopka ratuje mnie znów
z opresji, tymczasem ręka była zgrzybiała
i jakby rozsypywała się w powietrzu.
Mamooo!!! Szyderczy rechot uhaha ducha
podziemnych skarbów byłej kopalni
w Nowej Rudzie, mało nie pozbawił mnie
życia. Stopka widząc moje męki, ulitowała się
wreszcie i przekręcając mi lekko nadgarstek

Stopka znikła, a ja znów siedziałem
w samochodzie z mamą i tatą, i byłem taki
szczęśliwy. I nawet przez moment nie
pomyślałem o kompie. Chociaż nie, jednak
pomyślałem. Po powrocie obejrzę dokładnie
zdjęcia, których rodzice zrobili chyba z tysiąc
i poczytam o miejscach i czasach, które
poznałem.

Prázdniny v Kladském hrabství
Prázdniny! A jeden zase ví, že žije!!
Mávnul jsem před rodiči vysvědčením |s
vyznamenáním a už jsem se chtěl uvelebit
před svým počítačem (můj golden retriever to
také tak dělá), když mě táta vytrhl z cesty do
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virtuálu banálním slovem „Stát“. V hlavě mi
bleskla hláška „NEŠTĚSTÍ” (návštěva u tety)
a přechod do režimu „NUUUDAAA”. Táta mě
však překvapil jinou, zpočátku trochu
nejasnou zprávou. Řekl, že má pro mě
vstupenku do země nádherné přírody,

dobrodružství a kultury, jakousi tajemnou
mapu se samolepkami.
– Máma nás už sbalila, najíš se v autě. Za deset
minut vyrážíme.
Zmizel, než jsem stihl cokoli namítat. Za chvíli
jsem už seděl na zadním sedadle naší káry,
v jedné ruce jsem držel chleba s ještě teplým
řízkem, v druhé malou mapu od otce.
Pochopil jsem, že na jakékoliv protesty je již
pozdě, snědl jsem svačinu a koukl se na ten
dáreček. Dobré slovo „tajemná“, protože když
jsem se dotkl kolečka s číslem 28, v autě se
ztemnělo a nějaká magická síla mě nasála
doprostřed rozložené mapy. V poslední chvíli
jsem si všiml nápisu Bludné skály a ocitl jsem
se ve krajině skal, připomínajících svými
tvary zvířata, rostliny či dokonce lodě. Zcela
jsem zkoprněl a oněměl, když se skála ve tvaru
„kuří nožky“ scvrkla do velikosti kočky.
Ta udělala pár kroků mým směrem
a promluvila lidským hlasem:
- Ahoj, jmenuji se Tlapka,
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pojďme se projít, provedu Tě naším světem.
Za okny auta se už zšeřelo (tak to máme psát
ve slohovkách). Oči se mi zavíraly, ale
pokušení, abych se znovu podíval na mapu
bylo silnější. Ledabyle jsem potáhl za kolečko,
pod kterým se objevil název Kudowa Zdrój.
Tentokrát to bylo přímo hororové, pocítil
jsem dokonce závan ze záhrobí. Moje
průvodkyně mi pevně stiskla ruku a vtom se
kolem nás roztočily lidské lebky, kosti, válečný
dým a zápach smrti. Byl jsem v kostnici
v Čermné. V počítačových hrách jsem už viděl
i strašidelnější věci, ale TOTO bylo skutečné.
Když mi strach pronikl až do morku kosti,
kočka mě zatahala za ruku a svět lidských
ostatků se změnil na svět starých, ale stále
úžasných hraček. Uvědomil jsem si, že děti,
které si s nimi hrály, už nejsou dětmi nebo už
nejsou ani na tomto světě .... ale jejich hračky
jsou stále s námi v Muzeu hraček v Kudowě,
takže teď si už dovedu představit, jak to kdysi
mohli zvládat bez počítačů. Nyní asi tvoří své
virtuální krajiny v hlavách. Ne, ne, já svůj
počál nedám za nic na světě, ale možná
několik takových historických hraček bych si
rád vzal.

fot. Paweł Gancarz

jak na maškarním plese. Tlapka pootevřela
nějaké gigantické dveře, za kterými zněl
břinkot železných předmětů a z kovářské
výhně sálalo horko. Byl jsem v kovárně.
Pochopil jsem, že tato cesta není jen změnou
prostoru – ocitl jsem se i v jiné době. A vůbec to
nebylo tak nudné. Chvíli jsem sledoval práci
kováře, dokonce jsem mu přidržel kleště s
horkou podkovou, pak jsem se díval, jak
hrnčíř tvoří něco, co nebylo ani vázou, ani

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Tlapka mě znovu táhla za ruku, za chvíli jsem
pocítil čerstvý, čistý vzduch. Z mé ruky zmizel
voděodolný Swatch a oblečení se proměnilo
v barevný kostým pacholete. Připadal jsem si
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džbánem. Dovolil mi si z jeho hlíny upatlat
malou misku, ale když jsem řekl, že ji vezmu
mámě, Tlapka nesouhlasila a místo toho mi
nabídla kousek čerstvě upečeného, voňavého
chleba, potřeného máslem. Sytý jsem
si zdříml na dřevěné lavici před nějakým
mlýnem. Když jsem se vzbudil před hotelem v
Kudowě, kde jsme mezitím dojeli, táta řekl, se
ráno vyrazíme na Stezku mizejících řemesel
v Čermné a do Muzea lidové kultury
Broumovské vrchoviny v Pstružné. Máma
však prohlásila, že kostnice v Čermné by pro
mne byla příliš drsná a že bych si mohl místo
toho prohlédnout hračky v Muzeu hraček
v Kudowě Zdroji. (Mámo, táto! Vy ani nevíte,
že já jsem tam už byl!!!)
- A za večeři děkuji, domácí chleba byl

vynikající.
Máma koukala a nevěřila vlastním uším.....
V restauraci, když jsme s rodiči seděli na
obědě, mě znovu zasvrběla ruka a sáhl jsem
po mapě. Dotkl jsem se kolečka Lądek Zdrój
a… s hlasitým šplouchnutím jsem spadl přímo
do bazénu, nazvaného Vojtěch. Ale nebyla to
klasická plavecká dráha – kolem mě se
procházely vyšňořené dámy v nadýchaných
šatech a stejně divně ustrojení šviháci. Moje
průvodkyně Tlapka se při pohledu na můj
údiv potutelně usmívala z okraje bazénu. Už
jsem se ji chtěl zeptat, kde to jsme, že všude
cítím síru, ale v tom jsem se ocitl ... pod zemí.
Bylo s podivem, že ačkoli jsem předtím spadl
do vody, mé oblečení bylo suché. Ne však na
dlouho. Po tom, co jsem uviděl, jsem se orosil
strachy. Seděl jsem na dně jeskyně a přede
mnou stála a prohlížela si mě skupina
jeskynních monster – medvěd, lev a hyena. Do
vlasů se mi určitě zaplétali krvežízniví
netopýři. POMOC!!!
- Jak se ti líbí v Medvědí jeskyni? – zeptala se
Tlapka, když mě konečně vytrhla z této
podzemní prehistorické zoologické zahrady.
Nezmohl jsem se na slovo…
Pro dnešek by těch dojmů stačilo. Pustil jsem
se drápku Tlapky a s úlevou jsem se probral v
parku, skutečném, ale propleteném lany.
Rodiče právě kupovali vstupenky do „opičí
zahrady” ve Szczytné, kde si můžete připadat
jako Tarzan. Slaňoval jsem na lanech
a zapomněl na tu temnou jeskyni, ačkoli
zvědavost mě trápila a chtěl jsem se podívat,
jak to tam vypadá dnes.
Po návštěvě lanového parku jsme nemohli
ustát na nohou a jenom myšlenka, že tento
nezvyklý výlet už zítra skončí, mě začínala
trochu trápit. Během snídaně asi znovu
potáhnu kolečkem...
Dojídal jsem výbornou smaženici na másle
a rukou jsem v kapse nahmatal mapu. Věděl
jsem, že to bude poslední magický výlet
během této cesty a o to více jsem byl zvědav, co

Posměšný skřehot há há há podzemních
strážců pokladů v bývalém dole v Nowé
Rudě mě připravoval o zdravý rozum. Tlapka
se nade mnou slitovala a zatažením za ruku
mě vtáhla do japonské zahrady v Jarkowě u
Levínu. Tady mé pocuchané nervy našly klid
uprostřed úžasných rostlin, jezírek
a šplouchajících kaskád.
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se stane. Kolečko číslo 31 mělo bylo … černé,
protože když jsem nehtem přejel po mapě,
pocítil jsem na zádech husí kůží. Kolem mě
byla úplná tma, najednou rána – výbuch
dynamitu, který mě téměř ohlušil a oslepil.
Zbytky smyslů jsem si všiml hornických
karbidových kahanů. Z primitivního výtahu

vysedali horníci a do vagonků podzemní
dráhy nakládali výbuchem uvolněné uhlí.
Puch, divné pachy a neskutečná únava
způsobily, že jsem měl pocit, jako bych sám
dobýval naše „černé zlato“. Rychle jsem se
chytil v domnění, že je to Tlapka, ale tato ruka
byla vetchá a jakoby se rozpadala. Mámí!!!

– Jak je tady krásně! – povzdech jsem si.
– Ano. – řekla Tlapka.
Svět Kladského hrabství skrývá mnohá
překvapení, jak ta krásná, tak ta děsivá, ale
všechna stojí za to poznat. Doufám jen, že tím
naše známost nekončí, protože na mapce je
ještě řada dalších koleček, kterých ses ještě
nedotkl. Budu tě čekat, i na ostatní děti a jejich
rodiče. Měj se!
Tlapka zmizela a já jsem opět v autě, s mámou
a tátou, velmi spokojený. A ani na chvíli jsem si
nevzpomněl na počítač. Až teď. Po návratu si
totiž důkladně prohlédnu snímky svých
rodičů a přečtu si něco o historii míst, které
jsem poznal.

Holidays in Kłodzko County
Holidays! Again you feel alive!!!
I waved my school certificate with honours
before my parents' eyes and I almost
managed to make myself comfortable in front
of the computer, like my golden retriever in
his bed, when suddenly my dad blocked the
passage to virtual reality with a simple word
"Stop". A "BAD LUCK" bookmark opened in
my head (visiting my aunt) and
a shift to the link “BOOORING". However, dad
had a different message up his sleeve, not
quite clear at first glance. He said he had
a pass to the land of nature, adventure and
culture for me, that is a mysterious map
with stickers. 'Mum has already packed us,
you'll eat dinner in the car. We're leaving in
10 minutes'. He left before I managed to
object. After a while I was sitting in the back
seat of our vehicle, a sandwich with a still hot
cutlet in one hand and a small inconspicuous
map from my dad in the other.
I understood that it was too late for any form
of rebellion, so I ate my sandwich and opened
that present. Good word "mysterious",
because when I touched the circle number 28,
the inside of the car got dark and a magical
power sucked me into the middle of this
opened chart. At the last moment I saw
a caption Rock Labyrinths and I found
myself in a cosmic land of rocks, imitating
shapes of animals, plants, and even ships.
I was standing there speechless, when a rock
in the shape of a hen's foot shrank to the size
of a cat, made two steps in my direction and
spoke in human voice:
'Hi, let me take you for a walk, I'll be your
guide in our world.'
The sky was getting dark outside the car's
window (that's how our teacher told us to
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write in essays). My eyelids were drooping,
but the temptation to glance at the map
again was stronger. I rubbed a random little
circle with the caption “Kudowa-Zdrój".
This time I sensed horror in the air, and even
the smell of tomb. My guardian, Hen's Foot,
caught my hand strongly, while skulls, bones,
dust of war and odour of death were spinning
around me. I was in the Chapel of Sculls in
Czermna. I had seen much more monstrous
things in my computer games before, but
THIS was real. When fear touched me to the
core, Hen's Foot pulled my hand and the
world of human remains was replaced by the
world of old, but still fantastic toys. I thought
that children who used to play with them
were not children anymore or no longer lived
in our world, but their toys are still alive and
dwell in the Museum of Toys in Kudowa and
now I can imagine how kids would spend

their free time without computers. I think
they used to create their private virtual
worlds inside their heads. No, no, I'll never
give my computer away, for anything in

fot. Radosław Pietraga

5

the dark cave, however, curiosity to see how it
looks like nowadays was budding inside me
like yeast.

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

the world, but it would be great if I had some
of these historical toys.
Hen's Foot guided my hand again and after
a while the air started to smell different, sort
of fresher, clearer. A waterproof Swatch
disappeared from my wrist, my clothes turned
into a colourful outfit of a squire, like at
a fancy dress party. Hen's Foot set some giant
door ajar, from behind which I heard the
rattle of iron and I saw wood smoke come out
in clouds. This was a smithy. I understood that
this journey was not only a change in space...
I found myself in another time. And it wasn't
boring, for sure. For a while I was watching

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

the blacksmith's work, I even helped him to
keep the tongs with a hot horseshoe, then
I watched a potter making kind of vase or
a flowerpot. He let me mould a little bowl
from clay, but when I said I was going to take
it for my mum, Hen's Foot opposed and
quickly soothed me with a piece of freshly
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baked bread, with some butter of
unbelievable scent. With deliciously full
stomach, I fell asleep on a wooden bench, in
front of a mill. When I woke up in front of
the hotel in Kudowa, where we managed to
arrive, my dad said we were going to sightsee
the Route of Vanishing Professions in
Czermna and the Museum of Folk Culture
of the Sudety Foothills in Pstrążna .
Mum announced I was not allowed to see
the Chapel of Sculls in Czermna, but I could
take a look at old toys in the Museum of Toys
in Kudowa Zdrój. (Mum! Dad! You don't even
know I've already been there!!!)
'And thanks for the supper, the bread was
excellent.'
Mum opened wide her eyes and even her
mouth...
While my parents were still sitting at dinner
at the restaurant, my hand started itching
and I felt like reaching for my map again.
I touched the "Lądek-Zdrój" circle and... with
a loud splash I fell directly into the pool with
a human name Wojciech. But it wasn't that
swimming lane known from P.E. lessons around me there were ladies, walking in the
water, dressed in elegant dresses and
gentleman in also weird, as for a swimming
pool, outfits. Hen's Foot on the edge of the
pool was doubled up with laughter, seeing my
astonishment. I was about to ask if this sly
grin meant her diabolic nature, because
I scented SULPHUR around us, when Foot
pulled me out of the water and threw me...
underground. Strangely enough, despite the
bath, my clothes were dry. But not for long.
After what I saw, I sweated from fear. I was
sitting at the bottom of a cave, and in front of
me there was a troop of cave creatures,
staring at me with an undeniable appetite:
a bear, a lion and a hyena, and some
bloodthirsty bats trying to entangle in my
hair. HELP!!!!
'And how did you like the Bear Cave?' , Hen's
Foot asked me, having pulled me out by my
arm painfully from this underground, ice-age
zoo. I felt too weak to answer...
Enough experience for today. I released my
grip on Foot's claw and with a sigh of relief
I found myself in a real park, but entwined
with ropes. My parents were just about to buy
the tickets to the "monkey grove" in
Szczytna, where you could wildly play
Tarzan. Flying on the zip-lines I forgot about

We were dead on our feet with exhaustion at
the end of our fun on the ropes course and
only the thought that this unusual journey is
about to end tomorrow, was slightly bitter.
I think I' ll rub one more circle at breakfast...
I was finishing delicious eggs fried on butter,
while my hand was searching for the map in
my pocket itself. The more I realized it would
be the last magical round during this trip,
the more I waited for what was going to
happen. The circle no. 31 should be... black
'cause at the very moment I scratched the
map with my nail, I felt shivers down my spine.
It was completely dark around me, after a
while I heard a dynamite explosion and being
almost deafened and blinded I saw mining,
carbide lamps with a small rest of my senses.
Some miners were stepping out of a primitive
elevator, going to load carriages of an
underground railway with shuttered pieces of
coal. Stuffiness, strange smells and monstrous
tiredness made me feel as if I were excavating
our "black gold" on my own. Quickly,
I grabbed Hen's Foot, being sure that she'd
rescue me again from my oppression, but
instead I felt a decrepit hand, sort of decaying
in the air. Mum!!! A mocking cackle of a ghost
guarding underground treasures in the
former coalmine in Nowa Ruda, almost
made me die. Hen's Foot, seeing my torments,
finally showed some mercy and twisting my
wrist a bit, lifted me to the Japanese Garden
in Jarków, near Lewin. Here my nerves found
peace and quiet, surrounded by fairy-tale
plants, tiny ponds and splashing cascades.
'How stunning!' , I sighed.
'Yes', said Foot. 'The world of Kłodzko County
is hiding great wonders, both beautiful and
frightening, but all of them worth seeing.
I hope it's not the end of our adventure, for
a big number of circles on your map haven't
felt the touch of your finger. I will be waiting
here for you, and for other children and their
parents as well. Bye...'
Hen's Foot disappeared, and again I was
sitting in my car, with my mum and dad and
I was so happy. And even for a while I didn't
think about my computer. Or maybe not,
I did. When I'm back home, I'll watch carefully
about a thousand of photos that my parents
took during the trip and I'll read about the
places and times I got to know.

fot. arch. Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdr.

TWIERDZA KŁODZKA I PODZIEMNA
TRASA TURYSTYCZNA
TWIERDZA KŁODZKO I PODZIEMNA TRASA
TURYSTYCZNA W KŁODZKU

fot. archiwum Twierdza Kłodzko

Nad kłodzką starówką góruje najokazalsza budowla Ziemi
Kłodzkiej, Twierdza Kłodzko, będąca potężnym obiektem
militarnym o ponad tysiącletniej tradycji. U jej stóp natomiast
ciągnie się wielopoziomowa trasa podziemna, udostępniona do
zwiedzania. Jej atrakcyjność zwiększają interaktywne elementy,
pozwalające turystom poczuć klimat minionych wieków - system
nagłośnienia z detektorami ruchu emituje odgłosy dawnego miasta,
nośniki multimedialne wyświetlają animacje również w technologii
3D, a zgromadzone tu liczne eksponaty obrazują życie dawnych
mieszkańców Kłodzka. Naturalnej wielkości manekiny przedstawiają
kata, piekarza i praczkę; zobaczymy tu także wyposażenie karczmy,
składu amunicji, a nawet narzędzia tortur.

PEVNOST KLADSKO A PODZEMNÍ TURISTICKÁ TRASA
V KLADSKU
Nad kladským starým městem se týčí největší budova Kladského
výběžku – pevnost Kladsko – mohutný vojenský objekt s více než
tisíciletou historií. Pod pevností se nachází několikaúrovňová
podzemní trasa, zpřístupněná pro návštěvníky. Její atraktivitu
zvyšují interaktivní prvky uvádějící turisty do atmosféry minulých
staletí. Systém ozvučení s detektory pohybu přibližuje zvuky
tehdejšího města, multimediální nosiče zobrazují 3D animace
a shromážděné exponáty znázorňují život obyvatel starého Kladska.
Manekýni v originální velikosti představují kata, pekaře a pradlenu.
Můžeme zde shlédnout vybavení krčmy, skladu munice nebo
dokonce mučicí nástroje.
fot. archiwum Twierdza Kłodzko

KŁODZKO FORTRESS AND THE UNDERGROUND
TOURIST TRACK
Above the old town of Kłodzko there is the most sumptuous
construction in Kłodzko Land, the Fortress of Kłodzko, which is
a military facility of over one thousand-year tradition. Under the
complex there stretches a multi-storey underground track open to
the public. Its attractiveness is magnified by interactive elements,
which enable tourists feel the climate of past ages – a sound system
with detectors of movement emits voices of the historic town,
multimedia display different animations, also in 3D technology, and
numerous exhibits picture the life of past inhabitants of Kłodzko.
Natural size mannequins show an executioner, baker or washerwoman; we will also see the fitted inn, ammunition dump or
instruments of torture.

fot. archiwum A.R. Halo
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Twierdza Kłodzka, ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko, tel.: +48 74 867 34 68, www.twierdza.klodzko.pl
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ZDRÓJ WOJCIECH W LĄDKU-ZDROJU

fot. Radosław Pietraga

ZDRÓJ WOJCIECH W LĄDKU-ZDROJU
Budynek, pod którego kopułą mieści się „Zdrój Wojciech", to
wizytówka najstarszego uzdrowiska w Europie, Lądka-Zdroju.
W środku znajdziemy okrągły, marmurowy basen, wzorowany na
styl łaźni tureckiej, kamienne wanny do kąpieli perełkowych oraz
pijalnię wód mineralnych , tryskających z ciepłych źródeł
siarczkowo - siarkowodorowo - fluorkowych. Wojciech oferuje także
hotel z 40 miejscami noclegowymi.

PRAMEN VOJTĚCH

fot. Radosław Pietraga

SPRING "WOJCIECH"

fot. Radosław Pietraga

The building with a dome, under which "Wojciech" spring is located,
is a landmark of Lądek-Zdrój, the oldest health resort in Europe.
Inside we will find a round, marble swimming pool, which is
designed after the fashion of a Turkish bath, stone bathtubs for
pearl baths and a pump room with hot sulfide - hydrogen sulfide fluoride springs. Wojciech also offers a hotel with 40 sleeping places.

fot. Radosław Pietraga

Stavba, jejíž kopule chrání pramen Vojtěch, je vizitkou nejstarších
lázní v Evropě – Landeku. Najdeme v něm kulatý mramorový
bazén, postavený podle vzoru tureckých lázní, kamenné vany pro
perličkové koupele a lázeňský pavilon s minerálními prameny
tryskajícími z teplých sulfidových, sirovodíkových a fluoridových
pramenů. Sanatorium Vojtěch je současně hotelem nabízejícím
40 ubytovacích míst.

fot. Radosław Pietraga
fot. Radosław Pietraga
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Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
pl. Mariański 13, 57-540 Lądek-Zdrój, tel.: +48 74 811 54 74, www.uzdrowisko-ladek.pl

PARK ZDROJOWY W POLANICY-ZDROJU
Z PIJALNIĄ WÓD MINERALNYCH I KOLOROWĄ FONTANNĄ

fot. Radosław Pietraga
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DEPTAK, PARK ZDROJOWY Z PIJALNIĄ WÓD
MINERALNYCH I KOLOROWĄ FONTANNĄ
W POLANICY-ZDROJU
Polanica-Zdrój jest jednym z najmodniejszych polskich kurortów
uzdrowiskowych. Pełno tu wspaniałych parków, ruchliwych
deptaków i promenad. W centralnym parku zdrojowym znajduje
się budynek pijalni wód mineralnych, podświetlana fontanna,
park szachowy i drewniana muszla koncertowa. Rosną tu
egzotyczne gatunki drzew, z których wiele posiada status pomników
przyrody.

PROMENÁDA, PARK S LÁZEŇSKÝM PAVILONEM
A BAREVNOU KAŠNOU
Lázně Polanica-Zdrój jsou jedny z nejoblíbenějších polských lázní.
Je zde řada nádherných parků, rušných pěších zón a promenád.
V hlavním lázeňském parku se nachází pavilon s minerálními
prameny, podsvícená kašna, šachový park a dřevěný koncertní
altán. Rostou tu exotické druhy dřevin, mezi nimiž je řada
památných stromů.

WALKWAY, SPA PARK WITH A PUMP ROOM AND
A COLOURFUL FOUNTAIN
Polanica-Zdrój is one of the trendiest health resorts. It is full of
parks, busy walkways and promenades. In the central spa park there
is a pump room with mineral springs, illuminated fountain, chess
park and a wooden concert bowl. There grow exotic species of trees,
many of which have a status of monuments of nature.

fot. Radosław Pietraga

Biuro Informacji Turystycznej, ul. Parkowa 15, 57-320 Polanica-Zdrój
tel.: +48 74 868 24 44, www.polanica.pl
fot. Radosław Pietraga
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DWOREK CHOPINA, PARK ZDROJOWY
Z PIJALNIĄ W D MINERALNYCH
W DUSZNIKACH-ZDROJU

fot. Radosław Pietraga

DWOREK CHOPINA, PARK ZDROJOWY Z PIJALNIĄ
WÓD MINERALNYCH
Kompozytora, od którego swą nazwę wziął ten obiekt, chyba
nikomu nie trzeba przedstawiać. Fryderyk Chopin koncertował
niegdyś w Dusznikach, w dawnym Teatrze Zdrojowym. Dzisiaj
w tym miejscu występują najznamienitsi pianiści świata, a od 1946 r.
odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Dworek
otacza przepiękny Park Zdrojowy, z pijalnią wód mineralnych.
Pośród licznych gatunków drzew, umilających swym cieniem spacer
po parku, znajduje się kilka pomników przyrody. Spokojną i cichą
atmosferę parku zapewnia jego znaczne oddalenie od miejskiej
części Dusznik-Zdroju.

CHOPINŮV DVŮR, PARK S LÁZEŇSKÝM PAVILONEM
Skladatele, podle něhož je tento objekt pojmenován, asi nemusíme
nikomu představovat. Právě Frédérik Chopin, během svého pobytu
v Dušnikách, koncertoval v bývalém Lázeňském divadle. Dnes na
tomto místě vystupují přední světoví pianisté a od roku 1946 je zde
pořádán Chopinův mezinárodní festival. Dvůr je zasazen
v krásném lázeňském parku a lázeňským pavilonem minerálních vod.
Mezi mnoha druhy stromů, vytvářejících příjemný stín k procházkám
po parku, je i několik památných stromů. Za tichou a klidnou
atmosféru vděčí park svému značnému odstupu od městské části
obce Duszniki-Zdrój.

FRYDERYK CHOPIN MANOR HOUSE, SPA PARK WITH
A PUMP ROOM

fot. Radosław Pietraga
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Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta,
Rynek 9, 57-340 Duszniki-Zdrój, tel.: +48 74 866 94 13, www.duszniki.pl

The composer, after whom the manor house was named, does not
need any recommendation. He himself used to give concerts in
Duszniki in a former Spa Theatre, today the most notable pianists
from all over the world play the piano here, and since 1946 there has
been held the International Chopin Festival here. The manor house
is surrounded by the beautiful Spa Park, with a mineral water pump
room. Among numerous species of trees, whose shadow adds
charm during walks, there are a few monuments of nature.
The peaceful and quiet atmosphere of the park is assured by
a considerable remoteness from the municipal part of DusznikiZdrój.

PARK ZDROJOWY Z PIJALNIĄ WÓD MINERALNYCH

W KUDOWIE-ZDROJU

fot. archiw. UMiG Kudowa-Zdr.

fot. archiw. UMiG Kudowa-Zdr.

PARK ZDROJOWY
Z PIJALNIĄ WÓD
MINERALNYCH
Park Zdrojowy w Kudowie obfituje
w egzotyczną roślinność.
Znajdziemy tu m.in.: agawy,
kaktusy, opuncje, draceny,
saganowce i rododendrony.
Znajdująca się na terenie parku
pijalnia wód mineralnych,
połączona z Salą Koncertową,
jest największą pijalnią na Dolnym
Śląsku. Wewnątrz warto zwrócić
uwagę na freski, przedstawiające
Dolny Śląsk na początku XX w.

fot. archiw. UMiG Kudowa-Zdr.

LÁZEŇSKÝ PARK S LÁZEŇSKÝM PAVILONEM V KUDOWĚ-ZDROJI
V lázeňském parku v Kudowě můžete objevit i exotické rostliny. Roste zde například agáve, kaktusy, opuncie, dracény, cykasy a rododendrony.
Pavilon minerálních vod, nacházející se v tomto parku, propojený s koncertním sálem, je největším lázeňským pavilonem v celém Dolním
Slezsku. V interiéru si všimněte fresek znázorňujících Dolní Slezsko na počátku 20. století.

SPA PARK WITH A PUMP ROOM
The Spa Park in Kudowa-Zdrój is full of exotic plants, among others we will find agaves, cacti, opuntias, dracaenas, sago palms or rhododendrons.
The pump room with mineral springs, connected with the Concert Hall, is the biggest one in Lower Silesia. Inside it is worth watching
the frescos presenting Lower Silesia in the beginning of the 20th c.

fot. archiw. UMiG Kudowa-Zdr.

fot. Radosław Pietraga

Urząd Miasta i Gminy w Kudowie-Zdroju, Referat Promocji Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój, tel.: +48 74 862 17 03, www.kudowa.pl
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UZDROWISKO I PIJALNIA WÓD W DŁUGOPOLU-ZDROJU

fot. Radosław Pietraga

LÁZNĚ A LÁZEŇSKÝ PAVILON
Długopole-Zdrój je menší obcí se specifickým, pro odpočinek
vhodným, velmi mírným horským mikroklimatem. Za toto
unikátní mikroklima, vyznačujícím se například pomalými teplotními
změnami, vděčí Długopole-Zdrój své poloze na úpatí hor v úzké
dolině se zalesněnými svahy. Procházku po památkově chráněném
lázeňském parku zpříjemňuje stín starých památných stromů.
Chcete-li si na chvíli usednout, navštivte nezvyklou kavárnu
v bývalém evangelickém kostele. V lázeňském altánu v blízkosti
parku vyvěrají uhličitano-vápenato-sodno-magnéziové prameny
minerálních vod s velkým obsahem oxidu uhličitého.

DŁUGOPOLE HEALTH RESORT
WITH A PUMP ROOMU

fot. Radosław Pietraga

UZDROWISKO I PIJALNIA WÓD
W DŁUGOPOLU-ZDROJU
Długopole-Zdrój jest niewielką miejscowością o specyficznym,
bardzo łagodnym, śródgórskim klimacie, który sprzyja
wypoczynkowi. Tę unikatową aurę, charakteryzującą się między
innymi powolnymi zmianami temperatur, Długopole zawdzięcza
swojemu położeniu u podnóża gór w wąskiej dolinie
o zalesionych zboczach. Spacer po zabytkowym Parku Zdrojowym
umila cień wyjątkowych okazów starych drzew. Jeśli zapragniemy na
chwilę usiąść, możemy odwiedzić kawiarnię utworzoną na terenie
byłego kościoła ewangelickiego. Położona nieopodal parku pijalnia
wód mineralnych oferuje wody wodorowęglanowo - wapniowo sodowo - magnezowe, bogato nasycone dwutlenkiem węgla.
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Długopole-Zdrój health resort is a tiny place of a specific, very mild
mountain climate, friendly for people who want to relax.
This unique aura has characteristic slow changes of temperatures.
Such a climate is possible because of a particular location at the
foothills in a narrow wooded valley. We can take a stroll in the Spa
Park under the shadow of old trees. If we want to have a short break,
we can sit in a café in the building of a former evangelical church.
The pump room with mineral springs situated nearby offers
bicarbonate-calcium-sodic-magnesium waters highly saturated
with carbon dioxide.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolna 2, 57-520 Długopole-Zdrój,
tel.: +48 74 813 90 51, www.uzdrowisko-ladek.pl
fot. Radosław Pietraga

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE

fot. Radosław Pietraga

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA
Tuż przy trasie wiodącej z Kletna na szczyt Śnieżnika, znajdziemy
tajemnicze miejsce, będące prawdziwym skarbem natury. Jaskinia
Niedźwiedzia, bo o niej mowa, zachwyca turystów bogactwem
baśniowych form nacieków skalnych. Formowana przez przyrodę
na przestrzeni milionów lat, zachowała w swym wnętrzu liczne
skamieliny i kości zwierząt epoki lodowcowej, między innymi
lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej, czy wreszcie ogromnego
niedźwiedzia jaskiniowego, któremu zawdzięcza swą nazwę.
Do dziś jest też schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, przede
wszystkim nietoperzy.

MEDVĚDÍ JESKYNĚ
U trasy vedoucí z Kletna na vrchol Králického Sněžníku přijdeme
k tajemnému místu – opravdovému přírodnímu skvostu. Medvědí
jeskyně udivuje turisty pohádkově bohatou krápníkovou
výzdobou. Jeskyně formovaná přírodními vlivy po miliony let
ukrývala zkameněliny a kosti zvířat z doby ledové, například
jeskynního lva, jeskynní hyeny nebo dokonce velkého
jeskynního medvěda, podle něhož je jeskyně pojmenována.
Dodnes je také útočištěm řady živočišných druhů, především
netopýrů.

fot. Bogdan Birówka

THE BEAR CAVE
By the road, which leads from Kletno to the peak of Śnieżnik, we will
find a mysterious place that truly is a treasure of nature: the Bear
Cave. It charms tourists with its fabulous rock forms. Sculptured by
nature for millions of years, the Bear Cave preserved inside various
fossils and animal bones from the ice age, among others a cave
lion, cave hyena and first and foremost cave bear, thanks to
which the cave has its name. It is still a home for many species of
animals, mostly bats.
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fot. Artur Niedbała
Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia,
ul. Kościuszki 20A, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 814 16 04, www.jaskinianiedzwiedzia.pl

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

fot. Radosław Pietraga

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
Duchy najwyraźniej wyjątkowo upodobały sobie Ziemię
Kłodzką, bowiem także w Parku Narodowym Gór Stołowych
zamieszkuje tajemnicza postać zwana Liczyrzepą. Podobno
spotkać go można, gdy zabłądzimy pośród skalnych figur
Błędnych Skał. Jeśli jednak podążymy odpowiednio
wyznaczonym szlakiem, trafimy na platformę „Skalne Czasze“,
gdzie znajduje się punkt widokowy. Liczyrzepa upodobał sobie
również Szczeliniec Wielki, czyli najwyższy szczyt Gór
Stołowych (919 m n.p.m.). Charakteryzują go liczne szczeliny
i wąwozy, w których nawet latem leży śnieg.

fot. archiwum A.R. Halo

fot. archiwum A.R. Halo

NÁRODNÍ PARK STOLOVÝCH HOR
Strašidla si zřejmě oblíbila Kladskou kotlinu, protože například
Národní park Stolových hor obývá tajemné stvoření, nazývané
Rübezahl (pol. Liczyrzepa, čes. Rýbrcoul). Prý jej můžete potkat,
zabloudíte-li mezi skalními věžemi Bludných skal. Půjdete-li však
vytyčenou trasou, dojdete k vyhlídce s vyhlídkovou plošinou Skalne
Czasze . Rübezahl si rovněž oblíbil Velkou Hejšovinu
(pol. Szczeliniec Wielki), tedy nejvyšší bod Stolových hor (919 m n.
m.). Toto místo se vyznačuje četnými puklinami a roklemi, ve kterých
najdete sníh ještě v létě.

NATIONAL PARK OF THE TABLE MOUNTAINS
Ghosts do enjoy living in Kłodzko Land, also in the National Park of
the Table Mountains there dwells a mysterious figure called
Liczyrzepa. People say that he might be spotted while we get lost
among rock figures of the Błędne Skały. But if we stick to
the marked route, we will find a platform “Rocky Bowls”, with
a scenic point. Liczyrzepa is also keen on Szczeliniec Wielki,
the highest peak of the Table Mountains (919 m a.s.l.).
Its characteristic features are numerous crevices and canyons,
in which snow might linger even in summertime.
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fot. archiwum A.R. Halo
Park Narodowy Gór Stołowych,
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel.: + 48 74 866 14 36, www.pngs.com.pl

REZERWAT TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM
REZERWAT TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM
Rezerwat „Torfowisko” jest zarówno piękny, jak i tajemniczy. Kryje
wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a miejscami
przypomina znane z bajek uroczyska. Tworzą go dwie misy
o nazwach budzących grozę - „Czarne Bagno” i „Topielisko”.
Grząski grunt torfowiska jest niebezpieczny, dlatego poruszamy się
ściśle wyznaczonymi trasami. Całość rezerwatu możemy podziwiać
z drewnianej wieży widokowej.

RAŠELINIŠTĚ POD ZIELEŃCEM
Rezervace Torfowisko (rašeliniště) je jak krásná, tak i tajemná.
Je útočištěm řady vzácných druhů rostlin a zvířat, a místy
připomíná pohádková zakletá místa. V rezervaci jsou dvě rašelinná
jezírka s tajemnými názvy – Černé bahno a Utopenec. Močálovitá
půda rašeliniště je nebezpečná, proto se pohybujte pouze po přesně
vyznačených trasách. Celou rezervaci si můžete prohlédnout také
z dřevěné vyhlídkové věže.
fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

PEAT BOG RESERVATION UNDER ZIELENIEC
The Peat Bog Reservation is both beautiful and mysterious. It hides lots of rare species of plants
and animals, and in some places resembles sacred sites known from fairytales. It consists of two
basins with threatening names: “The Black Peat Bog” and “The Quagmire”. The soggy ground
of the peat bog is dangerous, that is why we can move only along precisely marked routes.
The whole reservation might be admired from a wooden lookout tower.
fot. Radosław Pietraga
Nadleśnictwo Zdroje, ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna, tel.: +48 74 868 32 70, www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl

SCHRONISKO NA HALI POD ŚNIEŻNIKIEM
SCHRONISKO NA HALI POD ŚNIEŻNIKIEM
Wznoszący się na wysokość 1425 m n.p.m. Śnieżnik, to
najwyższy szczyt Ziemi Kłodzkiej i Polskich Sudetów
Wschodnich. Na hali nieco poniżej wierzchołka góry, na
strudzonych wędrówką turystów czeka schronisko
im. Zbigniewa Fastnachta , oferujące 58 miejsc
noclegowych. Jest to wspaniała baza wypadowa do
zwiedzania okolicy. Ponadto zimą możemy tu wypożyczyć
narty biegowe i rakiety śnieżne.

TURISTICKÁ CHATA NA HOLI POD KRÁLICKÝM
SNĚŽNÍKEM
fot. Roman Kaczmarczyk

Králický Sněžník, dosahující nadmořské výšky 1425 metrů, je
nejvyšším vrcholem Kladské kotliny a polské části
Východosudetské oblasti. Na holi, kousek pod vrcholem, čeká
na unavené turisty horská chata Zbigniewa Fastnachta,
nabízející 58 lůžek. Je to ideální východisko horských túr.
Navíc si zde v zimě můžete půjčit běžky a sněžnice.

MOUNTAIN SHELTER ON THE GLADE UNDER
ŚNIEŻNIK
The 1425-metre Śnieżnik Mount is the highest summit in
Kłodzko Land and in the Eastern Sudetys. On the glade, just
below the top of the mountain, there is the Zbigniew
Fastnach Shelter waiting for exhausted tourists. It offers
58 places of accommodation. It is a perfect base for those
who would like to explore the surroundings. Moreover,
in winter we can hire cross-country skis or snowshoes.
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fot. Roman Kaczmarczyk
Schronisko „Na Śnieżniku” im. Zbigniewa Fastnachta,
57-514 Międzygórze, tel.: +48 74 813 51 30, www.schroniskonasniezniku.pl

OGRÓD BAJEK I WODOSPAD WILCZKI

W MIĘDZYGÓRZU

MIĘDZYGÓRZE - OGRÓD BAJEK I WODOSPAD
WILCZKI
Międzygórze oferuje nam atrakcyjną trasę wycieczkową,
idealną na rodzinny spacer. Najpierw odwiedzamy jedno
z najbardziej urokliwych miejsc Masywu Śnieżnika, czyli
rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki“. Jest to najwyższy
na tym terenie wodospad, liczący sobie 22 m wysokości.
Ścieżki prowadzące do mostku i tarasów widokowych,
wyposażone są balustrady, co pozwala każdemu poruszać się
bezpiecznie. Możemy pozwolić tu sobie na chwilę zadumy,
otoczeni górską urodą wąwozu i rytmicznym szumem
opadającej wody. Nieco wyżej znajduje się Ogród Bajek, czyli
malowniczo otoczony świerkowym lasem teren,
zamieszkały przez kolorowe, drewniane figury bajkowych
postaci. Możemy tu zrobić sobie zdjęcie z Pinokiem lub
Pszczółką Mają, odwiedzić domek Ducha Gór, a także
zobaczyć miniaturę dawnej kamiennej wieży widokowej ze
szczytu Śnieżnika.

MIĘDZYGÓRZE – POHÁDKOVÁ ZAHRADA
A VODOPÁD WILCZKI
Międzygórze (český Vlčí Důl podle německého Wölfelsgrund)
nám nabízí atraktivní výletní trasu, ideální pro rodinný výlet.
Nejprve navštívíme jedno z nejkouzelnějších míst polské části
oblasti Králického Sněžníku, a to rezervaci Wodospad
Wilczki. Je to nejvyšší vodopád v této oblasti, vysoký
22 metrů. Přístupové cesty k mostku a vyhlídkovým plošinám
jsou vybavené bezpečným zábradlím. Můžeme se zde na chvíli
zastavit a vnímat krásu horské soutěsky a šum padající vody.
O něco výše se nachází Pohádková zahrada – území
obklopené lesem, obývané barevnými dřevěnými
figurkami pohádkových postav. Zde se můžete vyfotit
s Pinokiem nebo včelkou Májou, navštívit Ducha hor
a prohlédnout si miniaturu bývalé kamenné vyhlídkové věže
na vrcholu Králického Sněžníku.

fot. Radosław Pietraga

MIĘDZYGÓRZE - FAIRYTALE GARDEN AND "WILCZKI WATERFALL"
Międzygórze offers you an attractive trip route, perfect for a family walk, especially with children. Firstly, we visit one of the most enchanting
places of the Śnieżnik Massif: the nature reserve “Wilczki Waterfall”. This is the highest waterfall of this area, measuring 22 meters. The paths
leading us to a little bridge and observation decks are provided with balustrades, so that everyone can move safely. Here we can meditate for
a while, surrounded by mountain beauty of the canyon and rhythmic hum of falling water. A little higher, we can find the Fairytale Garden,
which is a picturesque place surrounded by spruce forest. Here dwell colourful, wooden figures of fairytale characters. We can take pictures
with Pinocchio or Puss in Boots, visit a house of Rubezahl – a folklore mountain spirit or see a miniature of the past, stone observation tower
from the peak of Śnieżnik Mount.
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Wodospad Wilczki, Centrum Informacji Turystycznej, Mały Rynek 2/1,
57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel.: +48 74 811 37 31, www.bystrzycaklodzka.pl
Ogród Bajek w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2/9, 57-514 Międzygórze,
Tel.: +48 74 813 51 95, www.pttkmiedzygorze.ta.pl

WIEŻE WIDOKOWE

NA GÓRZE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,
GÓRZE ŚW. ANNY I NA WIELKIEJ SOWIE

WIEŻA NA WIELKIEJ SOWIE
Wielka Sowa wznosi się na wysokość 1015
m n.p.m. i jest najwyższym szczytem Gór
Sowich. Na Wielkiej Sowie stoi 25-metrowa
wieża widokowa, stanowiąca swoisty symbol
tych gór. Wieża została wybudowana w 1906
roku na miejscu wcześniejszej drewnianej
z lat 1885 – 1904. Na wieżę wspinamy się
najpierw schodami zewnętrznymi,
okalającymi wieżę, które prowadzą do
schodów znajdujących się wewnątrz.
Osiągamy wewnętrzną kondygnację
widokową z 14 oknami. Do górnej platformy
prowadzi kolejne 21 stopni. Tam już
znajdujemy się na wysokości 25m, skąd
możemy podziwiać rozległe widoki na całe
niemal Sudety, od Karkonoszy po Masyw
Śnieżnika, a w bezchmurne dni dostrzeżemy
Wrocław.
fot. Radosław Pietraga

WIEŻA WIDOKOWA
NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
Wartość punktu widokowego na Górze
Świętej Anny doceniano już w II poł. XIX
wieku. Zgodnie z przekazami w 1882 r.
wzniesiono tutaj pawilon, a przy nim
drewnianą platformę o wysokości 5 metrów,
z której można było podziwiać rozciągające
się stąd panoramy. W 1906 r. pomost ten
z konieczności pomniejszono, jednak wtedy
też pojawił się pomysł budowy murowanej
wieży widokowej. Staraniem Carla Ferche,
ówczesnego przewodniczącego noworudzkiej sekcji Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego, wieżę zbudowano i oddano do
użytku w 1911 r. Wysokość wieży wynosi
14 m.

ROZHLEDNA NA HOŘE SV. ANNY
Možnosti Hory sv. Anny jako vyhlídkového
místa byly doceněny již v 2. pol. 19. století.
Dle sdělení zde byl v roce 1882 postaven
pavilon a u něj dřevěná, pět metrů vysoká
platforma, z níž bylo možno obdivovat
nádherná panoramata. V roce 1906 byla tato
plošina zmenšena, avšak tehdy také vznikl
nápad postavit zděnou rozhlednu. Snahou
Carla Ferche , tehdejšího vedoucího
noworudské sekce Kladského horského
spolku, byla rozhledna postavena a v roce
1911 otevřena pro veřejnost. Rozhledna je
14 metrů vysoká.

VĚŽ NA VELKÉ SOVĚ
Velká Sova (Wielka Sowa) se týčí do výšky
1015 metrů nad mořem a je nejvyšším
vrcholem Sovích hor. Na Velké Sově najdete
25 metrů vysokou vyhlídkovou věž
představující specifický symbol těchto hor.
Věž byla postavena v roce 1906 v místě
dřívější dřevěné věže z let 1885 - 1904. Na věž
vedou nejprve venkovní schody kolem věže,
poté schody uvnitř věže. Vnitřní vyhlídkový
ochoz má 14 oken. K hornímu ochozu vede
dalších 21 schodů. Tady se nacházíme již ve
výšce 25 metrů a rozprostírají se odsud
daleké výhledy na všechna pohraniční horská
pásma od Krkonoš počínaje až po masív
Kralického Sněžníku, při dobré viditelnosti je
možné zahlédnout Wroclaw.

LOOKOUT TOWER ON
WIELKA SOWA MOUNT
Wielka Sowa Mount is 1015 m a.s.l. high
and is the highest summit in the Sowie
Mountains. On top of it there is a 25-metre
lookout tower which is a specific landmark of
this mountain range. The tower was erected
in 1906 on the location of the former wooden
one from 1885-1904. To go up the
construction we have to climb outside stairs
first, this way we reach the scenic platform
with 14 windows. Then we have to climb
another flight of 21 stairs and from
25 metres of height we can watch far-flung
views of almost all Sudetys, from the
Karkonosze range to the Śnieżnik Massif,
moreover, on cloudless days we may perceive
Wrocław.

LOOKOUT TOWER ON SAINT
ANNA’S MOUNT

WIEŻA WIDOKOWA NA GÓRZE
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Już w 1889 r. na Górze Wszystkich Świętych
powstała pierwsza mini-wieża widokowa.
Obecną, z miejscowego czerwonego
piaskowca, wybudowano w 1913 r. i nazwano imieniem Helmuta von Moltke.
Inicjatorem jej powstania była słupiecka
sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego.
Wieża mierzy 15 m wysokości. Z jej szczytu,
zwieńczonego galeryjką, podziwiać można
piękne panoramy Sudetów Wschodnich
i Środkowych. Wieża została odrestaurowana
w 2011 r. w ramach projektu „Widoki bez
granic”.

ROZHLEDNA NA HOŘE VŠECH
SVATÝCH
Již v roce 1889 byla na Hoře všech svatých
postavena první minirozhledna. Nynější
rozhledna, postavená z místního
červeného pískovce, byla vybudována
v roce 1913 a nazvána jménem Helmuta
Moltkeho . Iniciátorem výstavby byla
slupecká sekce Kladského horského spolku.
Věž měří 15 metrů a má vyhlídkovou galerií
na vrcholu, ze které se otvírají krásná
panoramata Východních i Středních Sudet.
Rozhledna byla restaurovaná v roce 2011
z prostředků evropského projektu Výhledy
bez hranic.

LOOKOUT TOWER ON ALL
SAINTS’ MOUNT

The significance of the scenic point on
St Anna’s Mount was appreciated as far back
as in the second half of the 19th c. According
to old records from 1882, a pavilion with
a wooden 5-metre deck, from which one
could admire the far-flung panoramas, was
constructed here. In 1906 that pier had to be
diminished, however there occurred an idea
to build a stone lookout tower. Carl Ferche,
the chairman of the Mountains Association in
Kłodzko managed to erect the tower and give
it to the public in 1911. The tower is 14 m
high.

Urząd Miasta Nowa Ruda,
Referat Turystyki i Promocji,
ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda,
tel.: +48 74 872 0 308,
www.um.nowaruda.pl

fot. Radosław Pietraga

As early as in 1889 on All Saints’ Mount there
was erected the first mini-lookout tower.
Today’s tower, made from red sandstone,
was constructed in 1913 and named after
Helmut von Moltke. The prime mover
of building it was the Mountain Association
in Kłodzko, Słupiec section. The tower is 15 m
high. From its top, decorated with a small
gallery, one can admire beautiful panoramas
of the Eastern and Middle Sudetys. In 2011
the tower was renovated within the
framework of “Views without frontiers”
project.
fot. Grzegorz Achrem

Urząd Miejski w Pieszycach,
ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,
tel.: +48 74 836 54 87, www.pieszyce.pl

UM Nowa Ruda,
Referat Turystyki i Promocji,
ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda,
tel.: +48 74 872 0 308,
www.um.nowaruda.pl
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CZARNA GÓRA

fot. arch. Czarna Góra

CZARNA GÓRA
Nowoczesny ośrodek narciarski Czarna Góra zaprasza na narty
całą rodzinę. Ponad 10 km różnych tras jest przystosowanych
zarówno dla doświadczonych narciarzy, jak i początkujących oraz
dzieci. Doskonałe warunki śniegowe, dodatkowo wspomagane
są przez kilkukilometrowy system dośnieżania. Jednak Czarna
Góra zaprasza nie tylko zimą. Latem z usytuowanej na szczycie wieży
widokowej podziwiać można okolicę. Ci, którzy nie lubią trudzić się
wspinaczką, mogą skorzystać z kolei linowej, którą wjadą w pobliże
szczytu. Natomiast fani sportów budzących emocje i adrenalinę
upodobali sobie to miejsce do uprawiania paralotniarstwa
i downhillu (zjazd na rowerze).

CZARNA GÓRA
fot. arch. Czarna Góra

Moderní lyžařské středisko Czarna Góra zve na lyže celé rodiny.
Více než 10 km různých tras je připraveno jak pro zkušené lyžaře, tak
pro začátečníky a děti. Ideální sněhové podmínky, jištěné navíc
několikakilometrovým systémem umělého zasněžování. Czarna
Góra vás okouzlí také v létě. Ti, kteří se nechtějí v letním horku
namáhat výstupem, se mohou svézt na sedačkové lanovce.
Milovníci adrenalinových sportů si toto místo oblíbili zejména pro
dobré podmínky pro paragliding a downhill (sjezd na kole).

CZARNA GÓRA

fot. arch. Czarna Góra
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A modern ski centre Czarna Góra invites the whole families for
skiing holidays. Over 10 kilometers of different ski roads are adapted
for experienced skiers as well as for the beginners or children.
Excellent snow conditions are additionally supported by a few
kilometers of snow-making system. However, Czarna Góra invites
us not only in winter. In summer, those who do not like tiring
mountain trekking, can use a chairlift and sport fans who like
adrenaline, find this place perfect for paragliding and extreme
cycling.

fot. arch. Czarna Góra

Czarna Góra S.A., Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 814 12 45, www.czarnagora.pl

fot. Radosław Pietraga

ZIELENIEC

fot. Radosław Pietraga

ZIELENIEC
Specyficzny mikroklimat Zieleńca, zbliżony do alpejskiego, wpływa
pozytywnie na zdrowie każdego turysty odwiedzającego to piękne
miejsce, nawet jeśli przyjedziemy tu jedynie na kilka dni. Jest to
miejscowość, do której najchętniej przyjeżdżają miłośnicy jazdy na
nartach, gdyż Zieleniec jest jednym z największych na Ziemi
Kłodzkiej ośrodków narciarskich. Stoki Zieleńca, wyjątkowo długo
pokryte śniegiem, oferują 28 wyciągów oraz snowpark.

ZIELENIEC
Specifické mikroklima Zieleńce, blížící se mikroklimatu alpskému,
má pozitivní vliv na zdraví každého, kdo, byť jen na několik dnů, toto
turisticky atraktivní místo navštíví. Zieleniec, jako největší lyžařské
středisko v Kladské kotlině, je ideálním místem pro milovníky
zimních sportů. Zdejší svahy, obvykle velmi dlouho pod sněhem,
nabízí 28 lyžařských vleků a snowpark.

ZIELENIEC
A specific microclimate of Zieleniec, similar to Alpine one, buoys up
the health condition of every visitor, even if we drop up here only for
a few days. This is a place especially great for amateurs of skiing,
because it is one of the biggest ski centres in the Kłodzka Valley.
The slopes in Zieleniec are covered with snow exceptionally long.
There are 28 ski lifts and a snowpark.

fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

Stowarzyszenie Zieleniec, Zieleniec 72, 57-340 Duszniki-Zdrój
www.zieleniec.pl

19

ZALEW W STAREJ MORAWIE
ZALEW W STAREJ MORAWIE
Obok wielu form aktywnego wypoczynku,
lubimy czasem dzień spędzić leniwie. Taką
możliwość znajdziemy nie tylko nad
morzem. Nad Zalewem Wodnym w Starej
Morawie, możemy wylegiwać się na
plaży otoczonej malowniczymi stokami
Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
Te n 5 - h e k t a r o w y a k w e n w o d n y,
wyposażony jest w strzeżone kąpielisko,
molo i pomosty z wieżą widokową.
fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

VODNÍ NÁDRŽ VE STARÉ MORAWĚ
Radosław
Vedle řady forem aktivního odpočinku si fot.
občas
rádiPietraga
jen tak
lenošíme. Vhodné podmínky pro tuto "aktivitu" nemusíme
hledat jenom u moře. U vodní nádrže ve Staré Morawě si
můžeme hovět na pláži lemované malebnými svahy
masívu Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Tato
pětihektarová vodní plocha nabízí hlídanou pláž, molo
a můstky s vyhlídkovou věží.

RESERVOIR IN STARA MORAWA
Besides many forms of active rest, sometimes we like to
spend our day in a lazy way. This opportunity might be
found not only at the seaside. By the Stara Morawa
Reservoir we can sunbathe on the beach, surrounded by
picturesque slopes of the Śnieżnik Massif
and the Bialskie Mountains. This 5-hectare artificial lake
is provided with a guarded swimming pool, pier and
platforms with a lookout tower.

fot. Radosław Pietraga

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia,
ul. Kościuszki 20A, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 814 16 04,
www.jaskinianiedzwiedzia.pl

ZALEW W RADKOWIE

fot. Radosław Pietraga

fot. archiwum A.R. Halo

ZALEW W RADKOWIE
Zalew w Radkowie został utworzony w celu zapewnienia odpoczynku górnikom z Nowej Rudy. Obecnie jest atrakcją dla turystów, pragnących
chwili ciszy i spokoju nad wodą. Na terenie o wielkości 5 hektarów dostępne jest kąpielisko i miejsca do wędkowania.
VODNÍ NÁDRŽ V RADKOWĚ
Vodní nádrž v Radkowě vznikla jako rekreační zařízení pro horníky z dolů v Nové Rudě. V současné době je atrakcí pro turisty toužící po klidu
a odpočinku u vody. V areálu o rozloze 5 hektarů je veřejně přístupné koupaliště a místa určená pro sportovní rybaření.
RESERVOIR IN RADKÓW
The reservoir in Radków was created to give rest to the miners from Nowa Ruda. Nowadays it is an attraction for tourists who look for peace
and quiet by the water. In the area of 5 hectares there is a public beach and places for angling.

20
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, 57-420 Radków,
tel.: +48 74 873 50 00, www.radkowklodzki.pl

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU
MUZEUM PAPIERNICTWA
Muzeum Papiernictwa jest zabytkiem techniki wyjątkowym na
skalę europejską. Znajduje się tutaj jedyny w Polsce młyn
papierniczy. Szczególną atrakcją dla zwiedzających jest możliwość
własnoręcznego czerpania papieru ze znakiem wodnym lub
odciskiem własnej dłoni. Do dziś powstające tu arkusze
są wykorzystywane do sporządzania przepięknych pism
okolicznościowych, zaproszeń czy papeterii.

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ
Muzeum papírenství je technickou památkou výjimečnou
dokonce v evropském měřítku. Nachází se zde jediný papírenský
mlýn v Polsku. Pro návštěvníky je nevšední atrakcí vlastnoruční
výroba papíru s vodoznakem nebo otiskem dlaně. Do dnešního
dne se zde vyrábí archy papíru používané pro nádherné příležitostné
tisky, pozvánky nebo kazety s dopisními papíry.

MUSEUM OF PULP AND PAPER INDUSTRY
The Museum of Pulp and Paper Industry is a priceless monument of
technology on European scale. There is the only pulp and paper
mill in Poland. A very special attraction for tourists is an opportunity
to make a piece of paper with a water mark or an imprint
of palm themselves. Up till now the paper produced here has been
used to make beautiful cards, invitations or stationery.

fot. Radosław Pietraga

źródło: Muzeum Papiernictwa,
www.muz-pap.pl

fot. D.Zielińska-Pytlowany

źródło: Muzeum Papiernictwa,
www.muz-pap.pl

Muzeum Papiernictwa, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój,
tel.: + 48 74 86 69 248, www.muzpap.pl

źródło: Muzeum Papiernictwa,
www.muz-pap.pl

MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

fot. Radosław Pietraga

MUZEUM FILUMENISTYCZNE W BYSTRZYCY KŁ.

fot. Radosław Pietraga

W Bystrzycy Kłodzkiej możemy podziwiać unikatowy zbiór
eksponatów, związanych z nieceniem ognia. Ta bogata kolekcja
znajduje się w Muzeum Filumenistycznym, utworzonym niemal pół
wieku temu w zabytkowym budynku dawnego kościoła
ewangelickiego. Znajdziemy tutaj zapalniczki lontowe,
benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa
metalowe i skałkowe oraz opakowania i etykiety zapałczane
z Polski, a także krajów Europy i całego świata.

FILUMENISTICKÉ MUZEUM V KLADSKÉ BYSTŘICI

V Kladské Bystřici můžeme obdivovat unikátní sbírku exponátů –
příslušenství používaného k rozdělávání ohně. Bohatá kolekce
Filumenistického muzea, založená před téměř půlstoletím, se
nachází v objektu bývalého evangelického kostela. Najdeme zde
zapalovače doutnákové, benzinové, plynové, elektrické,
chemické, ocílky, křesací kameny, zápalkové krabičky a etikety
z Polska, evropských zemí a z celého světa.

MUSEUM OF MATCHES AND MATCHBOX LABELS

In Bystrzyca Kłodzka we can admire a unique collection of exhibits
connected with kindling fire. This wide collection of different kinds
of matches, lighters or flints is located in the Museum of Matches
and Matchbox Labels, which was set up almost half a century ago, in
the historical building of a former evangelic church. Here we can
see petrol, gas, electrical or chemical lighters, different kinds
of flints, metal tinderboxes or matchbox labels from Poland as
well as from other countries of Europe and the whole world.

fot. Radosław Pietraga

Muzeum Filumenistyczne, Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
tel.: +48 74 811 06 37, www.muzeum.filumenistyka.pl
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MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ W KŁODZKU
MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
Najważniejsze w regionie muzeum, czyli Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, mieści się w zabytkowym budynku dawnego konwiktu
jezuickiego. Oprócz licznych eksponatów związanych z historią,
sztuką, geografią i geologią Ziemi Kłodzkiej, możemy tu oglądać
liczne wystawy czasowe oraz dwie wyjątkowo ciekawe wystawy
stałe - jedna z nich prezentuje zegary mechaniczne XIX i XX wieku,
druga zaś współczesne szkło artystyczne na tle bogatej historii
szklarstwa na Ziemi Kłodzkiej.

KLADSKÉ MUZEUM
Nejvýznamnější muzeum regionu, to jest Kladské Muzeum, sídlí
v historické budově bývalého jezuitského konviktu. Kromě řady
exponátů týkajících se historie, umění, geografie a geologie
Kladska zde můžeme vidět četné tematické výstavy a dvě
mimořádně zajímavé stálé výstavy – první prezentující mechanické
hodinové stroje z 19. a 20. století a druhou zaměřenou na současné
umělecké sklo a bohatou historii sklářství v Kladské kotlině.

fot. Radosław Pietraga

MUSEUM OF KŁODZKO LAND
The most important museum in the area is located in a historic
building of a former Jesuit boarding school. Apart from numerous
exhibits connected with history, culture, geography and geology
of Kłodzko Land, we can watch here lots of temporary exhibitions
and two unique permanent ones – one of them presents mechanical
clocks from the 19th and 20th c., the other shows modern artistic
glass within the background of the rich history of glass industry in
Kłodzko Land.

fot. Radosław Pietraga
fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, tel.: +48 74 867 35 70, www.muzeum.klodzko.pl

MUZEUM ZIEMI W KLETNIE
MUZEUM ZIEMI W KLETNIE
Muzeum Ziemi w Kletnie to prywatny zbiór minerałów, będący
efektem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej jego właścicieli. Możemy tu
podziwiać zarówno okazy pochodzące z Masywu Śnieżnika, Gór
Bialskich czy Gór Złotych, jak również kamienie, minerały i skamieliny
z całego świata. Historia najstarszych eksponatów sięga 250 milionów
lat, a najciekawszym z nich są skamieniałe jaja dinozaurów. Przy
muzeum funkcjonuje także Park Jurajski, w którym znajdują się modele
dinozaurów w zachowanych proporcjach oraz skamieniały las permski.

MUZEUM ZEMĚ V KLETNĚ
Muzeum Země v Kletně je soukromou mineralogickou sbírkou, která
je výsledkem mnohaletého sběratelského zájmu zakladatelů. Můžeme
zde obdivovat jak exponáty pocházející z masívu Králického Sněžníku
a Rychlebských hor, tak horniny, minerály a zkameněliny z celého
světa. Stáří těch nejstarších exponátů dosahuje 250 milionů let a mezi
ty nejzajímavější patří zkamenělá vejce dinosaurů. U muzea je rovněž
Jurský park, ve kterém jsou modely dinosaurů v původní velikosti
a zkamenělý permský les.

MUSEUM OF EARTH IN KLETNO

fot. Łukasz Pietruszka
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Museum of Earth in Kletno is a private museum of minerals, a result of
a long lasting passion of its owner. We may admire local specimens from
the Śnieżnik Massif, Bialskie and Złote Mountains, as well as stones,
minerals and fossils from all over the world. The history of the oldest
exhibits dates back as far as 250 million years, and the most unique of
them are fossil eggs of dinosaurs. Around the museum there is
a Jurassic Park with models of dinosaurs in proper proportions and
a fossil Permian forest.

fot. Łukasz Pietruszka
Muzeum Ziemi w Kletnie,
Kletno 27, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 814 08 28, www.muzeum-kletno.pl

MUZEUM GÓRNICTWA

I PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W NOWEJ RUDZIE
MUZEUM GÓRNICTWA I PODZIEMNA TRASA
TURYSTYCZNA
Muzeum Górnictwa to rozległy obiekt utworzony na terenie dawnej
kopalni, której historia sięga XV w. Wycieczkę rozpoczynamy od
obejrzenia eksponatów z różnych dziedzin górnictwa, w nadziemnej
części kompleksu znajdują się także piece i wieże szybowe. Jeszcze
ciekawsza jest licząca 700 m trasa podziemna. Szczególną atrakcją
jest przejażdżka podziemną kolejką, warto też zaznaczyć, że w tej
części trasy możemy dotknąć narzędzi czy maszyn do urobku węgla,
aby własnoręcznie poznać trud pracy górnika. Musimy jednak
uważać - tajemnic kopalni strzeże duch skarbnika, który lubi straszyć
turystów!

MUZEUM HORNICTVÍ A PODZEMNÍ TURISTICKÁ
TRASA
Muzeum hornictví je rozsáhlým objektem zřízeném v areálu
bývalých dolů, jejichž historie sahá do 15. století. Výlet zahájíme
prohlídkou exponátů z různých oblastí hornictví, nadzemní část
areálu tvoří pece a důlní věže. Ještě zajímavější je 700 metrů dlouhá
podzemní trasa. Výjimečnou atrakcí je projížďka podzemním
vláčkem. Doplňme, že v podzemí si můžete potěžkat nářadí,
ohmatat stroje na těžbu uhlí nebo vlastníma rukama poznat
namáhavou práci horníků. Mějte však na paměti – tajemství dolu
střeží zlomyslný důlní skřítek, který turisty s chutí vyděsí!

fot. archiwum Muzeum Górnictwa

MUSEUM OF COAL MINING AND
THE UNDERGROUND TOURIST TRACK
The Museum of Coal Mining is a large facility in the area of former
coal mine which dates back as far as the 15th c. We begin the trip
watching the exhibits from different branches of coal mining; in the
upper part of the complex there are also furnaces and mineshaft
towers. The 700-metre underground track is even more
interesting. A very special attraction is a ride by underground smallgauge train. While visiting this part of the track we may touch the
tools and machines used to mine coal, so that everyone can learn
about the toil of a coal miner themselves. However, we must be
cautious, the ghost of a treasurer, who guards the mysteries of the
mine, likes threatening tourists!

fot. archiwum Muzeum Górnictwa
Muzeum Górnictwa, ul. Obozowa 4, 57-400 Nowa Ruda,
tel.: +48 74 872 79 11, www.kopalnia-muzeum.pl

MUZEUM ZABAWEK W KUDOWIE-ZDROJU
MUZEUM ZABAWEK W KUDOWIE-ZDROJU
Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju przypomina, że muzea nie
muszą być nudne. Tysiące zgromadzonych tu eksponatów
przyciągną ciekawski wzrok najmłodszych, jednak również dorośli
poczują nutkę nostalgii, gdy przypomną sobie czasy lat
dziecięcych, a kolekcjonerzy docenią piękno i wyjątkowość
ekspozycji. Dlatego jest to świetne miejsce na rodzinną wycieczkę.
fot. archiwum Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju

MUZEUM HRAČEK V KUDOWĚ-ZDROJI
Muzeum hraček v Kudowě-Zdroji dokládá, že muzea nemusí být
nezáživná. Tisíce exponátů přitahují zrak nejmladších, dospělí
prožijí chvíle nostalgie při vzpomínkách na dětská léta, sběratelé
ocení krásu a výjimečnost expozice. Muzeum je skvělým cílem
rodinných výletů.

MUSEUM OF TOYS
The Museum of Toys „Bajka” (“Fairytale”) in Kudowa-Zdrój reminds
that museums do not have to be dull. Thousands of exhibits
collected here will attract the curious eyes of children, however,
adults might feel nostalgia as well when they recall their young
years. That makes this place a perfect destination for a family trip.

Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 46B,
57-350 Kudowa-Zdrój, tel: +48 74 866 49 70, www.muzeum-zabawek.pl
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SZLAK GINĄCYCH ZAWODÓW W CZERMNEJ
SZLAK GINĄCYCH ZAWODÓW W CZERMNEJ

Możemy tu poznać historię zawodów takich, jak garncarstwo,
tkactwo, czy kowalstwo. Oprócz samego oglądania, możemy
własnoręcznie spróbować trudu profesji garncarza, a wyrób naszej
pracy zabrać na pamiątkę. Na miejscu wypiekany jest również
tradycyjny wiejski chleb o wyjątkowym, niezapomnianym zapachu
i smaku. Przy muzeum funkcjonuje mini-zoo, w którym zobaczymy
m.in. unikatową kolekcję ptaków.

STEZKOU MIZEJÍCÍCH ŘEMESEL V ČERMNÉ

Můžeme zde poznat vývoj takových řemesel, jako jsou hrnčířství,
tkalcovství nebo kovářství. Kromě vlastní prohlídky si můžete
vlastnoručně vyzkoušet pracovní um hrnčíře a svůj výtvor si vzít s sebou
jako suvenýr. Peče se zde také tradiční selský chleba s výjimečnou,
nezapomenutelnou vůní a chutí. U muzea je také mini-zoo se zajímavými
druhy ptáků

fot. R. Gałecki

ROUTE OF VANISHING PROFESSIONS IN CZERMNA

fot. archiwum
Szlak Ginących Zawodów

We can learn here the history of such jobs as pottery, weaving or blacksmithing. Apart from mere watching, we can try to make a pot
ourselves and take the result of our effort back home. On location there
is also a bakery which makes bread of unforgettable flavour in a
traditional way. Beside the museum there is a mini-zoo, with a unique
collection of birds.

fot. R. Gałecki
Szlak Ginących Zawodów, ul. Bolesława Chrobrego 43a, 57-350 Kudowa-Zdrój,
tel.: +48 74 865 55 12, www.szlakginacychzawodow.p

SKANSEN, MUZEUM ETNOGRAFICZNE

I MINI ZOO W WAMBIERZYCACH
fot. Radosław Pietraga

SKANSEN, MUZEUM ETNOGRAFICZNE I MINI ZOO W WAMBIERZYCACH

Tysiące staroci, dawne sprzęty, warsztaty pracy, kuźnia, stolarnia - to wszystko i więcej ma do
zaoferowania skansen w Wambierzycach tym, których interesuje historia. Dowiemy się tu jak żyli
ludzie na początku XIX w., jak spędzali dzień, gdzie i czym pracowali. Dodatkową atrakcją jest mini
ZOO, w którym spotkamy zwierzęta gospodarstwa domowego, takie jak różne gatunki kur, kozy, a
także jelenie, daniele, strusie, nutrie, ryby w oczkach wodnych, a po podwórku przechadzają się
między turystami oswojone koty i psy.

SKANZEN, ETNOGRAFICKÉ MUZEUM A MINI ZOO VE VAMBEŘICÍCH

Tisíce artefaktů, řemeslné dílny, kovárna, stolárna – to vše a mnoho více nabízí skanzen ve
Vambeřicích těm, které zajímá historie. Dovíte se tady, jak žili lidé na počátku 19. století, jak trávili den,
čím se zabývali a kde pracovali. Další atrakcí je mini ZOO, ve kterém uvidíte domácí zvířata – různé
druhy slepic, kozy, ale i jeleny, daňky, pštrosy, nutrie, ryby v jezírku. Po dvorku se mezi turisty proplétají
kočky a psi.

OUTDOOR MUSEUM, ETHNOGRAPHIC MUSEUM AND MINI-ZOO IN
WAMBIERZYCE.

Thousands of bric-ά-brac, workshops, smithy, carpentry shop – all these and more could be seen in
the outdoor museum in Wambierzyce. We may find out how people in the beginning of the 19th c.
used to live, spend their days, where and how they used to work. An extra attraction is a mini-zoo with
farm animals, like different species of hens, goats, there are also deer, fallow deer, emus, nutrias and
fish in small water holes. Among tourists there wander domestic cats and dogs.
fot. Radosław Pietraga

Skansen Mini ZOO, ul. Wiejska 52, 57-411 Wambierzyce, tel.: +48 74 871 91 84, www.skansen-minizoo.pl

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
POGÓRZA SUDECKIEGO W PSTRĄŻNEJ
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO
Położone na malowniczym zboczu we wsi Pstrążna, Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego przyciąga pięknem ludowej architektury. Oprócz kunsztownej
konstrukcji XVIII-wiecznych domów, młyna czy kuźni, podziwiać możemy
zachowane wewnątrz meble i sprzęty gospodarskie. Jeśli wybierzemy się tam
większą grupą, mamy możliwość wykupienia lekcji muzealnej „Od ziarenka - przez
mąkę - do bochenka”, podczas której własnoręcznie wypiekamy chleb według
tradycyjnych metod.

MUZEUM LIDOVÉ KULTURY SUDETSKÉHO PŘEDHŮŘÍ V PSTRUŽNÉ

fot. Radosław Pietraga

Muzeum lidové kultury Sudetského předhůří, ležící na malebném úbočí v Pstružné
(pol. Pstrążna), láká návštěvníky krásou zachovalé lidové architektury. Kromě
řemeslně mistrného provedení chalup z 18. století, mlýna nebo kovárny, můžeme
uvnitř obdivovat také nábytek a vybavení hospodářství. Vydáte-li se ve větší skupině,
můžete si objednat i odborný výklad „Od zrnka, přes mouku, k bochánku chleba“,
během něhož si vlastnoručně upečete chleba podle tradičních postupů.

MUSEUM OF FOLK CULTURE OF THE SUDETY FOOTHILLS
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fot. Łukasz
Pietruszka

fot. Radosław Pietraga

Located on a picturesque slope in Pstrążna village, the Museum of Folk Culture of the
Sudety Foothills attracts with its beautiful rural architecture. Apart from artful
construction of the 18th c. cottages, mill or smithy, we may admire wellmaintained furniture and farm equipment. If we go there with a bigger group of
people, we will have an opportunity to pay for a museum lesson ”From a seed –
through flour – to a loaf”, during which we can bake our own bread according to
traditional recipes.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego,
ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel.: +48 74 866 28 43, www.skansen.kudowa.pl

RUCHOMA SZOPKA I SANKTUARIUM MARYJNE
W WAMBIERZYCACH
fot. Radosław Pietraga

RUCHOMA SZOPKA I SANKTUARIUM
MARYJNE W WAMBIERZYCACH
Ruchoma szopka w Wambierzycach od ponad stu lat czaruje
bogactwem barw i najdrobniejszych, pieczołowicie oddanych detali.
Składa się z 800 figurek, z których niemal połowa napędzana jest
mechanizmem zegarowym. Przedstawia ona nie tylko samo Boże
Narodzenie, ale także wiele scen biblijnych, jak Ostatnia Wieczerza,
czy Objawienie Matki Bożej w Lourdes. Nieopodal znajduje się jedno
z najważniejszych sanktuariów kultu maryjnego w Polsce.
Do monumentalnej świątyni prowadzi 57 szerokich schodów.
Wnętrze sanktuarium, ozdobione licznymi freskami, utrzymane jest
w stylu barokowym.

POHYBLIVÝ BETLÉM A MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
VE VAMBEŘICÍCH
Pohyblivý betlém ve Vambeřicích (polsky Wambierzyce) již více než
sto let okouzluje pestrostí barev i bohatstvím i těch nejdrobnějších,
pečlivě zpracovaných detailů. Betlém tvoří 800 postaviček, z nichž je
téměř polovina poháněna hodinovými strojky . Betlém
představuje nejen narození Páně, ale i řadu biblických scén, jako je
Večeře Páně nebo třeba zjevení Panny Marie v Lurdech. O kousek
dále se nachází jedno z nejdůležitějších mariánských poutních míst v
Polsku. K monumentálnímu chrámu vede 57 širokých schodů.
Vnitřní prostory kostela, vyzdobené řadou fresek, jsou vyhotoveny
v barokním slohu.

THE MOVING CHRISTMAS CRIB
AND WAMBIERZYCE BASILICA
The moving Christmas crib for over 100 years has been charming its
watchers with colours and tiny solicitously sculptured details.
It consists of 800 figures, almost half of which are moved with
clockworks. It presents not only Christmas itself but also many
biblical scenes, like the Last Supper or the Revelation of Our Lady in
Lourdes. Nearby there is one of the most important shrines of the
cult of Lady Madonna in Poland. 57 wide steps lead to the
monumental temple. The interior is decorated with numerous
frescos in Baroque style.
fot. Radosław Pietraga

Ruchoma Szopka, ul. Objazdowa 6, 50-420 Wambierzyce,
tel.: +48 74 871 91 97, www.wambierzyce.pl

KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ
KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ

Niewielka barokowa kapliczka w Czermnej swym nietypowym
wnętrzem może budzić grozę. Znajduje się tam bowiem około
3 tysięcy czaszek oraz innych ludzkich kości. Powstała, by
upamiętnić ofiary wojen oraz chorób zakaźnych z XVIII w. Została
wybudowana w 1776 r. przez księdza Wacława Tomaszka,
którego czaszka dziś również się tam znajduje. Jest to jedyny taki
obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie.

KOSTNICE V ČERMNÉ

Malá barokní kaple v Čermné může svým netypickým interiérem
vzbuzovat obavy. Nachází se v ní totiž asi 3 tisíce lebek a dalších
lidských kostí. Vznikla, aby připomínala oběti válek a infekcí
epidemií v 18. století. Kaple byla postavena v roce 1776 českým
farářem Václavem Tomáškem, jehož lebka je umístěna na oltáři
kaple. Jedná se o jediný objekt tohoto druhu v Polsku a jeden ze tří v
Evropě.

CHAPEL OF SCULLS IN CZERMNA

A small Baroque chapel in Czermna fills with horror with its unusual
interior. Inside there are over 3000 skulls and other human bones.
It was built to commemorate casualties of war and infectious
diseases from the 18th c. The initiator of constructing the chapel
was a priest Wacław Tomaszek, whose skull is also inside.
The chapel is the only such place in Poland and one of three in
Europe.

fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław Pietraga

fot. Radosław
Pietraga
fot.
Radosław
Pietraga

Kaplica Czaszek, ul. Stanisława Moniuszki 8, 57-350 Kudowa-Zdrój – Czermna, tel.:+ 48 74 866 14 33, www.czermna.pl
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OGRÓD JAPOŃSKI W JARKOWIE
OGRÓD JAPOŃSKI W JARKOWIE
Ogród w Jarkowie, zaprojektowany w tradycyjnym,
japońskim stylu, oferuje turystom możliwość nacieszenia
oczu odrobiną egzotyki. Ukształtowanie terenu na
powierzchni 30 arów zostało specjalnie zmienione, pod
zbiorniki wodne i kaskady, które urozmaicają widok setek
różnych gatunków roślin. Prace nad Ogrodem Japońskim
rozpoczęły się już w latach 80-tych ubiegłego stulecia.
W 2000 r. otrzymał on także nagrodę miesięcznika „Ogrody”.

JAPONSKÁ ZAHRADA V JARKOWĚ
Zahrada v Jarkowě, navržena v tradičním japonském stylu je
pro turisty místem, kde se mohou kochat exotikou. Reliéf
terénu byl na ploše 0,30 ha upraven pro vznik vodních kaskád
a nádrží, upravujících prostředí pro stovky rostlin. Budování
japonské zahrady začalo již v osmdesátých letech minulého
století. V roce 2000 získala zahrada cenu polského měsíčníku
Zahrady.

JAPANESE GARDEN IN JARKÓW

fot. Radosław Pietraga

The garden in Jarków was designed in a traditional Japanese
style. It offers tourists an opportunity to feast their eyes on
a little bit of exoticism. The relief of the 100-square meter area
was deliberately changed to create water holes and cascades
among hundreds of species of plants. The beginning
of the garden dates back as far as the 80s. In 2000 it was
awarded by the monthly “Gardens”.

fot. Radosław Pietraga

Ogród Japoński, Jarków 11, 57-343 Lewin Kłodzki, tel. 74 813 99 41, www.ogrod-japonski.republika.pl

LETNI TOR SANECZKOWY W POLANICY-ZDROJU
LETNI TOR SANECZKOWY
Sanki kojarzą się nam z zimową zabawą, jednak w Polanicy-Zdroju możemy pozjeżdżać
również latem. Liczący 450 metrów długości letni tor saneczkowy „Góralka” jest rozrywką
dla całej rodziny. Spragnieni emocji saneczkarze mogą rozwijać prędkość do 40 km/h, jednak
zabawa jest całkowicie bezpieczna, gdyż każdy pojazd jest wyposażony w niezawodne
hamulce.

LETNÍ SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA
Sáňky máme spojené se zimními radovánkami, ale v Polanici-Zdroji si je můžete užít i v létě.
Čtyři sta padesát metrů dlouhá letní sáňkařská dráha Horalka je atrakcí určenou pro celou
rodinu. Toužíte-li po adrenalinu, rozjeďte to na sáňkách až 40 kilometrovou rychlostí!
Nemějte obavu – dráha je naprosto bezpečná a každé vozítko je vybaveno spolehlivou brzdou.

SUMMER TOBOGGAN TRACK

fot. www.torpolanica.pl

A toboggan is usually associated with winter fun, however in Polanica we can ride down
the slope also in summer. A 450-metre summer toboggan track “A Highlander” is
a pastime for a whole family. Adrenaline lovers may reach the speed up to 40 km per hour,
however, this entertainment is entirely safe, because each vehicle is provided with a reliable
brake.

Tor saneczkowy „Góralka” w Polanicy-Zdroju, ul. Bystrzycka, 57-320 Polanica-Zdrój , tel.: + 48 74 869 06 47, www.torpolanica.pl

CENTRUM SPORTU I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
W SZCZYTNEJ
CENTRUM SPORTU I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU (SKATEPLAZA, PARK LINOWY,
SKAŁA WSPINACZKOWA, PLAC ZABAW)
To miejsce dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu, jednak nieco innego niż klasyczna górska
wędrówka. W Szczytnej możemy spróbować swoich sił na skałce wspinaczkowej, czy w parku linowym,
młodsi turyści chętnie spędzą czas na placu zabaw, zaś miłośnicy jazdy na deskorolce lub rolkach mają do
dyspozycji skateplazę, która oprócz tego stanowi specjalny tor do nauki dla osób na wózkach inwalidzkich.

CENTRUM SPORTU A AKTIVNÍHO ODPOČINKU (SKATEPLAZA, LANOVÝ PARK,
LEZECKÁ STĚNA, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ)
Je to místo pro milovníky alternativního pohybu na čerstvém vzduchu, poněkud odlišného od klasických
horských túr. Ve Szczytné si můžete vyzkoušet své schopnosti na lezecké stěně nebo v lanovém parku.
Malí turisté se zabaví na dětském hřišti a příznivci skatu nebo inline jezdci se mohou vyřádit ve skate plaze,
které je kromě toho také speciální dráhou pro výuku jízdy na vozících pro hendikepované.

SPORTS AND LEISURE CENTRE (SKATEPARK, ROPES COURSE, CLIMBING WALL,
PLAYGROUND)
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fot. arch. A.R. Halo

It is a place for the lovers of active lifestyle, but different than, for example, rock climbing. In Sczytna we
may try our skills on the climbing wall or ropes course, children might have fun on the playground.
Skateboarders or roller-skaters have an opportunity to use the skatepark, which is a track to learn riding
wheelchairs, too.

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, tel.: +48 74 868 33 05, www.szczytna.pl

ADRSZPASKO-TEPLICKIE SKALNE MIASTO
ADRSZPASKO-TEPLICKIE SKALNE MIASTO
Adrszpasko-Teplickie Skalne Miasto należy do najrozleglejszych, zwartych masywów
skalnych w Europie Środkowej. Unikatowe miasto skalne zbudowane z piaskowcowych
bloków, pełne fantastycznych kształtów o oryginalnych nazwach, jest jednocześnie jednym
z najczęściej odwiedzanych miejsc Pogranicza Kłodzkiego. Obiekt składa się z dwóch masywów
– Skał Teplickich i Skał Adrszpaskich. Oba obszary łączy tzw. Wilczy Wąwóz, dzięki któremu
można przedostać się z miasta do miasta (wstęp jest płatny). Skały stanowią atrakcyjny teren
wspinaczkowy.

ADRŠPAŠSKO- TEPLICKÉ SKÁLY
Adršpašsko-teplické skalní město patří mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy střední Evropy. Jedinečné
pískovcové skalní město plné fantastických tvarů s originálními názvy je zároveň jedním z nejnav-štěvovanějších
míst Kladského pome-zí.Nejzajímavějšími partiemi vedou dva turistické okruhy - Teplické skály a Adršpašské skály.
Tato dvě skalní města spojuje tzv. Vlčí rokle, takže z jednoho okruhu lze projít na druhý a obráceně (vstup na okruhy
zpoplatněn). Skály nabízejí četné lezecké terény.
fot. www.kladskepomezi.cz

ADRŠPACH-TEPLICE ROCKS

Adršpach-Teplice Rocks are one of the most extensive and the densest rock massifs in Central Europe. A unique rock city made of sandstone
blocks, full of fantastical shapes of extra-ordinary names, is also one of the most often visited places of Kłodzko Borderland. The complex
consists of two massifs - Teplice Rocks and Adršpach Rocks. Both areas are connected by the Wolf Gorge, which leads from one city to the other
(you have to pay the entrance fee). The rocks are an attractive place for climbing.
Centrum Informacyjne Adrszpach, Dolní Adrszpach 26, 549 57 Teplice nad Metują, tel.: +420 491 586 012, www.skalyadrspach.cz
Centrum Informacyjne Teplice, Horní 13, 549 57 Teplice nad Metują, tel.: +420 491 581 197, www.teplickeskaly.cz

KLASZTOR W BROUMOVIE
BROUMOVSKÝ
KLÁŠTER –NÁRODNÍ
KULTURNÍ PAMÁTKA

KLASZTOR
W BROUMOVIE
Obecny swój wygląd klasztor
zawdzięcza przebudowie barokowej
z XVIII wieku, zrealizowanej według
projektu Kiliana Ignacego Dientzenhofera. Wystrój wnętrz jest
dziełem najwybitniejszych artystów
praskiego baroku. Najciekawsze
pomieszczenia klasztoru są
dostępne dla zwiedzających:
wnętrze kościoła klasztornego
z zakrystią, refektarz (z unikatową
repliką znalezionego w klasztorze
Całunu Turyńskiego) i biblioteka
klasztorna, jedna z niewielu
zachowanych tego typu obiektów w
Republice Czeskiej, z bogatym
księgozbiorem (około 17 000
woluminów).

Dnešní podoba je výsledkem
vrcholně barokní přestavby
18. stol., podle projektu
Kiliána Ignáze Dientzenhofera. Výzdobu vnitřních
prostor realizovali vynikající
umělci pražského baroka.
Nejzajímavější prostory jsou
přístupné: interiér klášterního
kostela a sakristie, refektář
(zde je vystavena kopie tzv.
Turínského plátna, která byla
v klášteře nalezena) a klášterní
knihovna, která patří mezi
vzácně dochované klášterní
knihovny v ČR (cca 17 000
svazků).

fot. arch. A.R. H.

MONASTERY IN BROUMOV NATIONAL MONUMENT
OF CULTURE
The current appearance of the monastery is due to its Baroque
reconstruction from the 18th century, carried out according to the
Kilian Ignacy Dientzenhofer’s project. The interior decor is the
masterpiece of the most distinguished artists of Prague's Baroque.
The most interesting rooms of the monastery are available for
sightseers: the inside of the monastery church with a vestry, refectory
(containing a unique replica of the Shroud of Turin, found in the
monastery) and the library, one of the few preserved facilities of this
kind in Czech Republic, with a rich collection of books (about 17 000
volumes).

Klasztor w Broumovie, Kláštěrní 1, 550 01 Broumov, tel.: +420 491 522 171, www.klaster-broumov.cz

MUZEUM MODELI KARTONOWYCH
W POLICY NAD METUJĄ
MUZEUM MODELI KARTONOWYCH W POLICY NAD METUJĄ
Muzeum Modeli Kartonowych znajduje się w Policy nad Metują (czes. Police nad
Metují). Jest to jedyna w swoim rodzaju, nie tylko w Republice Czeskiej, stała
ekspozycja modeli z papieru. W muzeum mogą Państwo poznać historię
papierowego modelarstwa oraz twórczość współczesnych i dawnych artystów
i modelarzy. Wycinanie, a później także i sklejanie modeli kartonowych było i nadal jest
pasjonującym zajęciem małych i dużych, od wielu już pokoleń. Ich dzieła można było podziwiać
fot. arch. A.R. H.
w salonach i pokojach dziecięcych, pracowniach projektowych, szkołach podstawowych i średnich oraz na
wyższych uczelniach. Obecnie mają Państwo okazję zobaczyć ich precyzyjnie wykonane prace na przeglądach konkursowych lub okazjonalnych
wystawach. Na uwagę zasługuje dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Wiele z tych modeli jest wykonanych w wersji ruchomej. Ekspozycja
muzeum obejmuje ponad 200 modeli najlepszych autorów z Czech, Polski i Słowacji.

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ V POLICI NAD METUJÍ
Muzeum papírových modelů naleznete v Polici nad Metují. Jedná se o stálou expozici modelového světa z papíru a je jedinou svého druhu
nejenv České republice. Seznámit se zde můžete s historií papírového modelářství, s tvorbou výtvarníků a modelářů minulosti i současnosti.
Vystřihovánkám, později vystřihování a slepování papírových modelů se věnují malí i velcí již několik generací. Jejich díla jste mohli nalézt
v dětských i obývacích pokojích, v kancelářích projektantů stejně jako na základních, středních i vysokých školách.Dnes můžete jejich precizně
provedená díla inspirující se v mnoha oborech vidět na soutěžních přehlídkách či příležitostných výstavách. Jsou vypracovaná do nejmenších
detailů, mnohá z nich jsou i pohyblivá. Expozice muzea zahrnuje přes 200 modelů předních autorů z České republiky, Polska i Slovenska

MUSEUM OF CARDBOARD MODELS IN POLICE-UPON-METUJI
Museum of Cardboard Models is located in Police over the river Metuji. It is the only one of its kind, not only in Czech Republic, stationary
exhibition of paper models. In the museum you can learn about the history of paper modeling and the works of modern and old artists and
modelers. Cutting out and later gluing together cardboard models has been an exciting activity for children and adults for many generations up
till now. Their pieces of art could be viewed in living rooms and children’s bedrooms, design studios, primary and secondary schools and at
universities. Nowadays you have an occasion to see the precisely made works in competitions or occasional exhibitions.
The highest degree of care of the smallest details is really worth mentioning. A lot of these models are movable.
The exhibition includes over 200 models by the best authors from Czechs, Poland and Slovakia.
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Muzeum Modeli Kartonowych w Policy nad Metują,
Tyršova 341, 549 54, Police nad Metują, tel.: +420 777 828 657, www.mpmpm.cz

MŁYN DREVICEK KOŁO HRONOVA

Młyn Dřevíček koło Hronova, Horní Dřevíč č.p.3. 549 31 Hronov,
tel.: +420 491 487 136 www.mlyndrevicek.cz

MŁYN DŘEVÍČEK KOŁO HRONOVA
Młyn Dřevíček stoi koło Hronowa już prawie 90 lat. W wersji pierwotnej, powstałej około
200 lat temu, co potwierdzają historyczne ekspertyzy, miał formę dużej drewnianej chaty.
W trakcie zwiedzania zobaczą Państwo pasy napędowe, które przez małe i duże koła
pasowe napędzały wietrzniki aspiratora, przekładnię łuszczarki, bębny do mielenia,
krzywkę odsiewacza i inne urządzenia. Podczas prezentacji wolnoobrotowej pracy młyna
będą Państwo ostrzegani, aby nie zbliżać się do pracujących mechanizmów. W przeszłości
często bywało, że ręce nieostrożnych młynarzy znaczone były niemiłymi dożywotnimi
„pamiątkami“. Mimo wielu zalet, jakie niosło z sobą młynarstwo (młynarze nie mieli nad
sobą pana), to właśnie urazy i choroby zawodowe – pylice i głuchota – były dowodem na
to, jak ciężka i niebezpieczna była praca młynarza. Dzieci i dorośli mogą posłuchać
opowieści o ostatnim miejscowym młynarzu lub o złośliwym wodniku, będącym
symbolem starego młyna.

fot. www.kladskepomezi.cz

MLÝN DŘEVÍČEK U HRONOVA
Mlýn Dřevíček zde stojí už téměř 90 let. Jeho předchůdce, v podobě větší roubené chalupy, zde, dle odborného posudku z dobových fotografií,
stál dokonce celých 200 let. Při prohlídce uvidíte řadu řemenů, které přes malé i velké řemenice roztáčejí větráky taráru, soukolí loupačky, mlecí
válce, šnek míchačky, excentr vysévače a další zařízení. Při ukázce volnoběžného provozu budete neustále upozorňováni, abyste byli opatrní
a příliš se nepřibližovali k běžícímu zařízení, neboť leckterý mlynář byl zraněními na rukou doživotně poznamenán. Právě zranění společně
s nemocemi z povolání – zaprášením plic nebo hluchotou – dokazují, že práce mlynáře i přes jeho dávné historické výhody (nepodléhali tolik
vrchnosti) byla prací těžkou a nebezpečnou. Děti i dospělí si mohou vyslechnout příběh o posledním místním vodníkovi, nebo o vodníkovi,
který byl postavou mlýna starého a který již tak hodný nebyl, případně vyprávěnku o tom, jak se z vodníka namyšleného stal vodník kamarádský.

MILL DŘEVÍČEK NEAR HRONOV
The Mill Dřevíček has been standing near Hronov for almost 90 years. The original construction from about 200 years ago, according to
historical research, had a form of a large wooden hut. While visiting the place you will see the power transmission belts which propelled the
ventilator, huller switch, grinding drum, sifter cam and other appliences through small and big wheels. During the presentation of the slow-speed
work of the mill, you will be warned not to get close to the mechanisms. In the past reckless millers used to get injured at work many a time. Apart
from numerous advantages of miller’s trade (they had no master over them), injuries and diseases typical of this profession (pneumoconiosis and
deafness) proved how hard and dangerous the work of a miller was. Children and adults may listen to a story about the last local miller or
abouta vicious aquarius – a symbol of the old mill.

ZAMEK W NOWYM MIEŚCIE NAD METUJĄ
ZAMEK W NOWYM MIEŚCIE NAD METUJĄ
Zamek wraz z dziedzińcem stanowi jeden kompleks architektoniczny. Ostatnią
przebudowę powierzono znakomitym architektom – Jurkovičowi i Janákowi. Zamek
jest znakomitym przykładem adaptacji dawnej architektury na nowoczesny obiekt
mieszkalny oraz wzorem wspaniałego połączenia zabytkowego i nowoczesnego
wystroju i wyposażenia. Część wnętrz w stylu secesji i art deco swój obecny wygląd
zawdzięcza pracy czołowych czeskich artystów. Teren zamkowy zdobi okazały ogród z
drewnianym krytym mostem.

NOVOMĚSTSKÝ ZÁMEK
Zámek tvoří jeden architektonický celek s náměstím. Poslední přestavba byla svěřena vynikajícím
architektům – Jurkovičovi a Janákovi. Zámek je ukázkou adaptace historického objektu na moderní
bydlení a zároveň kvalitním příkladem spojení historické a novodobé výzdoby a zařízení. Na dnešní
podobě části interiérů ve stylu secese a art deco se podíleli přední čeští umělci. Na objekt navazuje zámecká
zahrada s dřevěným krytým mostem.

CASTLE IN NOVÉ MĚSTO-UPON-METUJÍ
The castle with its courtyard make one architectural complex. The last reconstruction was entrusted to two
excellent architects - Jurkovič and Janák. The castle is an example of adapting a monumental building
to a modern residence and a model of a magnificent combination of ancient and contemporary decor and
furnishings. Part of the insides in art nouveau and art deco styles owes its present appearance to the work
of the top Czech artists. The castle area is surrounded by a splendid garden with a wooden, covered bridge.

fot. www.kladskepomezi.cz

Zamek w Nowym Mieście nad Metują , Husovo náměstí 1201, 549 01 Nové Město nad Metują, tel.: +420 491 470 523, www.zameknm.cz

ZAMEK W NACHODZIE
ZAMEK W NACHODZIE
Zamek w Nachodzie to okazały zespół zamkowy z pięcioma dziedzińcami, znajdujący się
w pobliżu granicy Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Gotycki zamek wybudowany
w połowie XIII w. został następnie przebudowany na przełomie XVI i XVII w. w duchu
renesansu. Swój obecny wygląd architektoniczny zawdzięcza przebudowom i modernizacjom
wnętrz, które miały miejsce w XVII i XVIII w.

NÁCHODSKÝ ZÁMEK

fot. arch. A.R. H

Náchodský zámek je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích ležící na hranici mezi Českou
republikou a Polskem. Z gotického hradu, založeného v polovině 13. století, byl na přelomu 16.
a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal
během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století.

CASTLE IN NACHOD

28

The castle in Nachod is a large complex consisting of five courtyards, it is located near the border of Czech Republic and the
Republic of Poland. The Gothic castle built in the half of the 13th c. was then rebuilt in Renaissance style at the turn of the 16th and
17th centuries. Its today’s architectural appearance is a mixture of reconstructions and modernizations of the interior from the 17th
and 18th centuries.
Náchodský zamek, Zámek 1282, 547 01 Náchod, tel.: +420 491 426 201, www.zamek-nachod.cz/pl

Teksty: Lidia Achrem, Weronika Achrem
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