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Prze pły wa ją ca przez Dol ny Śląsk i Opolsz czy znę Ny sa Kłodz ka (czes. Klad -
ska Ni sa, niem. Glat zer Ne is se) jest naj więk szym gór nym, le wo brzeż nym
do pły wem Od ry. Jej źró dła znaj du ją się na wy so ko ści 845 m n.p.m. – na
zbo czach Trój mor skie go Wier chu w Ma sy wie Śnież ni ka wcho dzą ce go
w skład Su de tów Środ ko wych. Wzdłuż bie gu rze ka zmie nia kil ka ra zy
swój cha rak ter. Na od cin ku od źró deł do Mię dzy le sia Ny sa Kłodz ka jest
ty po wym po to kiem gór skim. Po ni żej – aż do Bar da – ma ce chy rze ki gór -
skiej. W dal szym bie gu, od Bar da do Le wi na Brze skie go, ma charakter
rze ki pod gór skiej, a na uj ścio wym od cin ku, po ni żej Le wi na Brze skie go 
– ni zin nej.

Naj bar dziej in te re su ją cy jest prze ło mo wy od ci nek do li ny Ny sy Kłodz -
kiej, w re jo nie Bar da, gdzie rze ka prze ci na pa smo Gór Bardz kich głę bo -
ką i krę tą do li ną o stro mych, za le sio nych sto kach. Do li na sta no wi naj -
bar dziej do god ne po łą cze nie zie mi kłodz kiej z resz tą Ślą ska. Znacz na
część do rze cza Ny sy Kłodz kiej jest gó rzy sta, dla te go też prze pły wy w rze -
ce są bar dzo zmien ne – do ty czy to od cin ka po wy żej Je zio ra Pacz kow skie -
go, po ni żej prze pły wy za le żą przede wszyst kim od od pły wów ze zbior ni -
ków: Pacz kow skie go, Otmu chow skie go i Ny skie go (Głę bi now skie go). 

Mię dzy Ka mień cem Ząb ko wic kim, Pacz ko wem, Otmu cho wem i Ny -
są znaj du ją się czte ry je zio ra re ten cyj ne, spię trza ją ce wo dy rze ki przy po -
mo cy za pór ziem nych. Są to zbior ni ki: To pol ski (od miej sco wo ści To po -
la), Ko ziel ski (od miej sco wo ści Ko ziel no) – ra zem two rzą ce akwen
Pacz kow ski – oraz Otmu chow ski (od miej sco wo ści Otmu chów) i Ny ski
zwa ny też Głę bi now skim (od miej sco wo ści Ny sa lub czę ścio wo za la nej
miej sco wo ści Głę bi nów).

Dłu gość rze ki 195 km

Po wierzch nia do rze cza 4534 km

Naj waż niej sze pra wo stron ne do pły wy – po tok Wilcz ka, 
rze ka Bia ła Lą dec ka, rze ka Bia ła Głu cho ła ska, rze ka Ści na wa 
Nie mo dliń ska oraz po tok Bor ko wic ki;

Naj waż niej sze le wo stron ne do pły wy – po tok By strzy ca, Łom ni ca, 
rze ka By strzy ca Dusz nic ka, rze ka Ści naw ka i po tok Bu dzów ka.

Naj bar dziej od po wied ni dla kla sycz nych spły wów ka ja ko wych jest od -
ci nek od mia sta Kłodz ko do uj ścia rze ki. Ko ry to Ny sy Kłodz kiej mię dzy
Kłodz kiem a Le wi nem Brze skim cha rak te ry zu ją bar dzo licz ne za ko la;22
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od cin ki pro ste wy stę pu ją rza -
dziej. Sze ro kość te go od cin ka wa -
ha się od 10 do 70 m, przy czym
naj węż szy jest frag ment mię dzy
Ka mień cem Ząb ko wic kim a To -
po lą. Brze gi rze ki są na ogół po -
ro śnię te wi kli ną. Na wie lu od -
cin kach po ni żej Ny sy rze ka ma
zde for mo wa ne ko ry to, któ re swym
wy glą dem przy po mi na ciek pier -
wot ny – jest to wy nik znisz czeń
spo wo do wa nych przez po wo dzie.
W tych miej scach brze gi wklę słe
są prze waż nie stro me i obe rwa -
ne, zaś po prze ciw nej stro nie,
przy brze gach wy pu kłych, znaj -
du ją się żwi ro wo -pia sko we od sy -
pi ska, a sa me brze gi wy pu kłe po -
ro słe są krze wa mi i drze wa mi. 

Nie gdyś Ny sa Kłodz ka by ła
ure gu lo wa na na ca łej swej dłu go ści. Obec nie rów nież dą ży się do do pro -
wa dze nia jej do ta kie go sta nu. Dzię ki ro bo tom re gu la cyj nym z ro ku na
rok zwięk sza się dłu gość upo rząd ko wa ne go ko ry ta. Po ro ku 2002 wy bu -
do wa no, przy spię trze niach na pro gach rzecz nych kil ka ma łych elek -
trow ni wod nych (Bar do, Piąt ko wi ce, Sie strze cho wi ce). Od cin ki ure gu lo -
wa ne har mo ni zu ją pod wzglę dem przy rod ni czym z miej sca mi
znisz czo ny mi. Dzie je się tak, po nie waż za bu do wa rze ki jest opar ta na
bu dow lach fa szy no wych, któ re po ra sta wi kli na (tak zwa na za bu do wa
bio lo gicz na).

Prze pły wy dol nej Ny sy Kłodz kiej za le żą głów nie od od pły wów ze zbior -
ni ków re ten cyj nych. Wszel kie in for ma cje o od pły wach wo dy moż na uzys-
kać w Regionalnym Za rzą dzie Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu, któ ry
ad mi ni stru je za rów no zbior ni ka mi wod ny mi jak i rze ką Ny są Kłodz ką.

Dłu gość szla ku 137 km

Tra sa – Kłodz ko, Bar do, Ka mie niec Ząb ko wic ki, Pacz ków, Otmu chów,
Ny sa, Le win Brze ski, Sko ro goszcz, uj ście rze ki Ny sy Kłodz kiej do Od ry.
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Szlak wod ny Ny sy Kłodz kiej jest bar dzo cie ka wy z perspektywy kra jo -
znaw czo -tu ry stycz nej i pięk ny pod wzglę dem przy rod ni czym. Wzdłuż
tra sy moż na ło wić ry by, la sy ob fi tu ją w grzy by. Licz ne od sy pi ska i wy rwy
żwi ro wo -pia sko we moż na wy ko rzy stać ja ko pla że lub miej sca do po sto -
jów i bi wa ków, a bli skie są siedz two miast i wsi uła twia zro bie nie za ku -
pów. Szlak uroz ma ica zróż ni co wa ny cha rak ter rze ki – gór ski, pod gór ski
i ni zin ny – oraz je zio ra. 

Ze szla ku Ny sy Kłodz kiej moż na wy od ręb nić kil ka etapów róż nią cych
się w swym cha rak te rze od po zo sta łych. Pierw szy od ci nek od Kłodz ka do
Ka mień ca Ząb ko wic kie go cha rak te ry zu je się usta bi li zo wa nym przez
zbo cza gór i ure gu lo wa nym – in ge ren cją czło wie ka – ko ry tem rze ki. Licz -
ne za ko la i me an dru ją ca rze ka pre zen tu ją się szcze gól nie pięk nie na od -
cin ku prze ło mu bardz kie go. In ge ren cja czło wie ka ogra ni czy ła się tu taj
do wy bu do wa nia kil ku pro gów wod nych i ja zów. Jest to pod wzglę dem
wi do ko wym naj pięk niej szy frag ment rze ki. 

Dru gi od ci nek Ny sy Kłodz kiej nie jest zbyt dłu gi, bie gnie od Ka mień -
ca Ząb ko wic kie go do To po li i ma dzi ki, nie ure gu lo wa ny cha rak ter. Tej
na tu ral nej for my rze ka na bra ła od cza su po wo dzi w 1997 r. Znaj du ją ce
się tu taj do te go cza su urzą dze nia hy dro tech nicz ne, zo sta ły znisz czo ne
przez ulew ne desz cze, a rze ka ob ra ła so bie no we ko ry to, pły nąc swo bod -
nie i dzie ląc się na kil ka cie ków wod nych. Obec nie część te go od cin ka
zo sta ła za la na przez po wsta ły zbior nik re ten cyj ny w Ko ziel nie. Jest to
naj trud niej szy tech nicz nie do po ko na nia etap, wymagający wy sił ku,
szcze gól nie przy wy so kim sta nie wo dy.

Od To po li do Ny sy rze ka prze pły wa przez zbior ni ki re ten cyj ne po łą -
czo ne mię dzy so bą kil ku ki lo me tro wy mi cie ka mi wod ny mi. Nurt jest
wol ny, uza leż nio ny od ilo ści spusz cza nej wo dy, a cha rak ter te go frag -
men tu – po dob ny do je zior ni zin nych. W cza sie wia tru wy stę pu je tu taj
du ża fa la. Brze gi zbior ni ków zo sta ły za go spo da ro wa ne (z wy jąt kiem no -
wo wy bu do wa nych w To po li i Ko ziel nie) licz ny mi ośrod ka mi wy po czyn -
ko wy mi, re kre acyj no -spor to wy mi, pla ża mi i po la mi bi wa ko wy mi
(zwłasz cza le we brze gi).

Dol ną część rze ki od miej sco wo ści Ny sa ce chu je zmien ny cha rak ter
ko ry ta. Wy stę pu ją tu od cin ki o by strym nur cie na prze mian z wol niej szy -
mi, ze wzglę du na wy stę pu ją ce tu bu dow le hy dro tech nicz ne – stop nie
wod ne i ja zy. Pro wa dzo ne są tu taj rów nież na krót kich od cin kach ro bo -
ty re gu la cyj ne, co czę sto zmie nia cha rak ter rze ki. Dzię ki tej zmien no ści
Nysa na tym od cin ku jest jed nak bar dzo cie ka wa.24
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137,0 KŁODZKO – START 
Spływ ka ja ko wy Ny są Kłodz ką naj le piej roz po cząć z Kłodz ka.
Przy du żym sta nie wo dy moż na tak że wy star to wać z By strzy cy
Kłodz kiej na Ny sie Kłodz kiej lub z Ląd ka-Zdro ju na rze ce Bia łej
Lą dec kiej, pra wym do pły wie Ny sy Kłodz kiej.

Naj do god niej szym miej scem do wo do wa nia ka ja ków
w Kłodzku jest xle wy brzeg rze ki w oko li cy dwor ca PKP
Kłodz ko -Mia sto i dwor ca PKS. Rze ka prze pły wa tuż obok tych
obiek tów. Idąc pie szo od dwor ców PKP i PKS na le ży przejść przez
most na rze ce i skie ro wać się w le wo (w gó rę rze ki), po 300 m
do cho dzi my do kład ki dla pie szych, a po dal szych 50 m do be -
to no we go pro gu prze gra dza ją ce go ko ry to. W tym miej scu część
wo dy z rze ki od pro wa dza na jest tzw. Mły nów ką na po trze by nie -
czyn ne go już miej skie go mły na i ma łej elek trow ni wod nej. Jest
to naj bar dziej do god ne w Kłodz ku miej sce do wo do wa nia ka ja -
ków. Do je chać do te go miej sca moż na od dwor ca ko le jo we go
i au to bu so we go, kie ru jąc się na most, a na stęp nie na naj bliż -
szym skrzy żo wa niu w le wo uli cą Mal czew skie go do ob wa ło wań
rze ki, na wy so ko ści kład ki dla pie szych. Mie ści się tu taj ma ły
par king, moż na też prze je chać przez wał prze ciw po wo dzio wy
utwar dzo ną dro gą prze ciw po ża ro wą, po nie waż znaj du je się tu 25
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punkt czer pa nia wo dy. Przed roz po czę ciem spły wu war to zwie -
dzić Kłodz ko. Stąd do cen trum mia sta i ryn ku jest za le d wie
15 min dro gi.

Po ło żo ne w ma low ni czych Su de tach Środ ko wych Kłodz ko li czy oko ło 30 tys.
miesz kań ców i jest waż nym ośrod kiem tu ry stycz nym i usłu go wym zie mi kłodz kiej.

Na le ży do naj star szych miej sco wo ści na Ślą sku – pierw sze wzmian ki o wa -
row nym gro dzie na szla ku z Pra gi do Wro cła wia po ja wia ją się już w X w. Wo -
kół gro du ulo ko wa ne by ło wów czas pod gro dzie i osa da tar go wa. O pa no wa -
nie nad mia stem to czy ły się bo je mię dzy Po la ka mi a Cze cha mi – w II poł. XI w.
i II poł. XIII w. mia sto przej ścio wo by ło pod pa no wa niem Pia stów. W 1003 r.
gród zo stał znisz czo ny przez Po la ków, ale już sie dem lat póź niej Cze si roz po -
czę li bu do wę no wej twier dzy. W 1074 r. mia sto opa no wał Bo le sław Śmia ły,
jed nak wkrót ce Cze si po now nie je ode bra li, by w 1114 r. Bo le sław Krzy wo usty
spa lił je i praw do po dob nie prze jął. Dwa dzie ścia lat póź niej za war to tu po kój
mię dzy Bo le sła wem Krzy wo ustym a So bie sła wem Cze skim. 

Pra wa miej skie mia sto uzy ska ło w XIII w. Od XIV do poł. XVIII w. wraz z zie -
mią kłodz ką funk cjo no wa ło ja ko sa mo dziel ne te ry to rium pod pa no wa niem
cze skim; przej ścio wo rzą dzi li tu Pia sto wie ślą scy (XIII–XIV w.) ja ko len ni cy kró -
lów cze skich. Po ło żo ne na waż nym szla ku stra te gicz no -han dlo wym mia sto by -
ło ośrod kiem han dlu i rze mio sła, mia ło też wła sną men ni cę. Pod upa dło, znisz -
czo ne w wy ni ku woj ny trzy dzie sto let niej. Od poł. XVI w. Kłodz ko na le ża ło do
Habs bur gów, a od 1763 r. znaj do wa ło się w gra ni cach Prus. W 1774 r. roz -
po czę to bu do wę po tęż nej twier dzy, któ rej ka za ma ty pod czas II woj ny świa to -
wej by ły miej scem nie wol ni czej pra cy jeń ców. W XIX i XX w. roz wi nął się prze -
mysł me ta lo wy, drzew ny, ce ra micz ny. 

Do 1945 r. mia sto no si ło na zwę Glatz. Po II woj nie świa to wej zna la zło się
w gra ni cach Pol ski. W la tach 1946–1975 by ło sie dzi bą po wia tu i zo sta ło nim po -
now nie w 1999 r. W lip cu 1997 r. o Kłodz ku mó wi ła ca ła Pol ska. Zgod nie z rze -
ko mą prze po wied nią ja sno wi dza z By strzy cy Kłodz kiej, nie ja kie go Fi lip ka (już nie -
ży ją ce go), Ny sa Kłodz ka w cią gu kil ku go dzin wez bra ła o 7 m, za le wa jąc du żą
część mia sta, łącz nie z klasz to rem i ko ścio łem Fran cisz ka nów. Ge hen na Kłodz ka
i je go oko lic trwa ła pra wie mie siąc. Szczę śli wie nie speł ni ły się do tej po ry in ne
prze po wied nie by strzyc kie go wi zjo ne ra, mó wią ce o to tal nym po to pie, za le wa ją -
cym tak że ra tusz. 

Miasto znane jest z prze mysłu spo żyw czego, elek tro tech nicz nego, lek kiego,
drzew nego, wy twór ni ma te ria łów bu dow la nych, che mii gospodarczej, za kła -
dów gra ficz nych; jest też ośro dkiem tu ry stycz nym.26
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Do naj cie kaw szych obiek tów tu ry stycz no-kra jo znaw czych w Kłodz ku, któ re
war to zwie dzić, na le ży po ło żo na na For tecz nej i Owczej Gó rze twier dza. Jej
po cząt kiem był ist nie ją cy tu w IX w. wa row ny gród obron ny. W XIII-XIV w. prze-
kształ cił się on w kasz te la nię, któ rą król Je rzy prze bu do wał w XV w. na kom -
for to wą re zy den cję. Obok ka mien ne go, po tęż ne go stoł bu i póź niej szej wie ży
ze ga ro wej ozdo bą zam ku by ła tzw. zie lo na kom na ta. Do go tyc kie go zam ku
gór ne go do bu do wa no w la tach 1555–1560 dol ny i śred ni. Z no wą czę ścią
zwią za ny był ulo ko wa ny w niż szej par tii wzgó rza klasz tor Au gu stia nów, póź niej
Je zu itów. Każ da z czę ści zam ku po sia da ła wła sną stud nię. Do dziś za cho wa ła
się tzw. stud nia tum ska.

Wa row nię za jął w 1620 r. hr. Thurn, li kwi du jąc dla ce lów obron nych klasz -
tor i ko ściół, oraz spu sto szył oto cze nie. Pod czas ob lę że nia przez woj ska ce sar -
skie wy buch pro chów wy dat nie znisz czył stołb i spo wo do wał po żar znacz nej
czę ści zam ku.

Po woj nie trzy dzie sto let niej Habs bur go wie do ko na li grun tow nej prze rób ki
oca la łej resz ty. W la tach 1680–1702 bra cia Ca ro ve prze bu do wa li wa row nię
we dług wło sko -ni der landz kich za sad stra te gii for ty fi ka cyj nych. Po wsta ły wów -
czas m.in. ba stio ny, kur ty ny i ra we li ny. 

Po opa no wa niu Kłodz ka przez Pru sa ków, zwłasz cza po ro ku 1770, Fry de -
ryk II roz bu do wał umoc nie nia, czy niąc twier dzę głów nym trzo nem ze spo łu for -
ty fi ka cyj ne go, w ja ki za mie nił mia sto wraz z for tem po moc ni czym na Owczej 27
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Gó rze, na zy wa jąc go „klu czem do
Ślą ska”. W ta kim sta nie twier dza
prze trwa ła do dziś.

W 1877 r., po znie sie niu sta tu su
twier dzy i po uzna niu for te cy za
prze sta rza łą, sta ła się ona głów nym
wię zie niem po li tycz nym Nie miec.
Prze by wa li tu m.in. E. Dem bow ski,
Woj ciech Kę trzyń ski, póź niej K. Lieb-
k necht i ofi ce ro wie – uczestnicy
III po wsta nia ślą skie go.

W cza sie II woj ny świa to wej mie -
ści ła się tu taj fi lia obo zu je niec kie -
go (oflag VIII B). Od 1944 r. dzia -
ła ły tu za kła dy zbro je nio we AEG,
prze nie sio ne z Ło dzi wraz z pol ską
za ło gą. Pro du ko wa ły one czę ści do
ra kiet V -1 i V -2 oraz ło dzi pod wod -
nych. Pra co wa li w niej rów nież jeń -
cy z ofla gu. Dziś twier dza udo stęp -
nio na jest do zwie dza nia.

We wnątrz warto zwie dzić pod ziem ne tu ne le, chod ni ki sa per skie, wy sta wę
szkła ar ty stycz ne go, la pi da rium oraz izbę pa mię ci na ro do wej i mau zo leum.
Z ba stio nu wi do ko we go moż na po dzi wiać wspa nia łą pa no ra mę na mia sto
i ota cza ją ce Ko tli nę Kłodz ką pa sma gór skie.

Koniecznie trzeba od wie dzić Wy spę Pia sko wą – naj cen niej szym obiek tem
jest tu taj cha rak te ry stycz ny ko ściół Mat ki Bo skiej Ró żań co wej z dwo ma wie ża -
mi. Du ży ba ro ko wy gmach wznie sio no w cza sie woj ny trzy dzie sto let niej
w miej scu i z wy ko rzy sta niem ele men tów go tyc kie go po przed ni ka. Do prze bu -
do wa nej w 1711 r. świą ty ni przy le ga ba ro ko wy klasz tor Fran cisz ka nów 
– zakonu zwią za nego z Kłodz kiem od XIII w. Za cza sów pru skich ze spół klasz -
tor ny był wy ko rzy sty wa ny ja ko szpi tal woj sko wy. Wspa nia łe po li chro mie skle -
pien ne ko ścio ła i fre ski w du żym re fek ta rzu opac twa są praw do po dob nie dzie -
łem Fe lik sa An to nie go Schef fle ra, wy bit ne go ma la rza ślą skie go ba ro ku.
Zwie dza jąc za by tek, war to po pro sić któ re goś z bra ci, by opo wie dział o ra to -
wa niu ko ścio ła w cza sie po wo dzi w 1997 r. 

Na Wy spę Pia sko wą z dwor ca PKP Kłodz ko Mia sto i z dwor ca PKS do cho -
dzi się sta lo wym mo stem. W cza sie po wo dzi rze ka pły nę ła po nad nim, się ga -28
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jąc pię tra ka mie nic. Ta część sta rów ki jest od dzie lo na od ryn ku od no gą Ny sy
zwa ną Mły nów ką.

Nie wąt pli wą atrak cją Kłodz ka jest Pod ziem na Tra sa Turystyczna
im. 1000-le cia Pań stwa Pol skie go. Bie gnie ona – za bez pie czo ny mi przez
eki pę wał brzy skich gór ni ków – lo cha mi pod mia stem. We wnątrz war to zo ba -
czyć cie ka we eks po zy cje m.in. ka mie ni szla chet nych i pół sz la chet nych wy stę pu -
ją cych na te re nie Ko tli ny Kłodz kiej, szkie let niedź wie dzia ja ski nio we go prze nie -
sio ny tu z Ja ski ni Niedź wie dziej z Klet na, a tak że sta lak ty ty i sta lag mi ty
po cho dzą ce z tej sa mej ja ski ni oraz urzą dze nia w słu żących kie dyś miesz kań -
com za schro nie nie piwnicach,  zwłasz cza w okre sie wo jen (np. stud nia i piec
do wy pie ku chle ba).

Zbu do wa ny nad ka na łem Mły nów ka w la tach 1281–1390 most go tyc ki
wy róż nia ją umiesz czo ne na nim fi gu ry świę tych, przez co mó wi się o nim, że
jest mi nia tur ką pra skie go Mo stu Ka ro la. Jak za pi sa no w kro ni kach do za pra -
wy wa pien nej zu ży tej do bu do wy mo stu uży to po dob no biał ka z 20 tys. jaj ku -
rzych i wie le li trów pi wa.

Pro sto z mo stu ul. Wi ta Stwo sza wspi na się na czę ścio wo od no wio ny ry nek
(pl. Bo le sła wa Chro bre go). Naj cen niej sze ka mie ni ce sto ją w po łu dnio wej pie -
rzei pla cu i w oto cze niu ul. Ar mii Kra jo wej – pół noc ną pie rze ję, nie ste ty, wy -
bu rzo no w la tach PRL -u i w la tach 90. od bu do wa no bez na wią za nia do hi sto -
rii. Prze bu do wa ne w du chu ba ro ku ka mie ni ce z XV i XVI w. za cho wa ły wie le
re ne san so wych de ta li.

Cen trum ryn ku zaj mu je oka za ła sie dzi ba władz miej skich. Pierw szy ra tusz
wznie sio no tu w po ło wie XIV w. Obec ny, wie lo krot nie prze bu do wy wa ny, po -
cho dzi z koń ca XIX w. Czwo ro kąt na go tyc ka wie ża z ga le ryj ką wi do ko wą jest
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je go naj star szą i naj mniej zmie nio ną czę ścią. U wrót ra tu sza stoi efek tow na
ba ro ko wa stud nia -fon tan na z XVIII w., ozdo bio na del fi na mi i zwień czo na ka -
mien nym lwem, her bem Kłodz ka. Z dru giej stro ny ra tu sza war to obej rzeć od -
re stau ro wa ną ma ryj ną gru pę wo tyw ną z 1680 r., ufun do wa ną przez je zu itów
i miesz czan dla upa mięt nie nia klę sk po ża ru i epi de mii, któ re spa dły wówczas
na Kłodz ko, zbie ra jąc tra gicz ne żni wo – 1,5 tys. osób. 

30
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Ko lej ne cie ka we miej sce to Mu zeum Zie mi Kłodz kiej – w bu dyn kach daw -
ne go kon wik tu je zu ic kie go zgro ma dzo no ogrom ną ko lek cję ze ga rów do mo -
wych. W ory gi nal nych wnę trzach uwa gę zwraca dział po świę co ny dzie jom
Kłodz ka oraz ko lek cja rę ko dzieł, sta ro dru ków i ry cin. Mu zeum war to od wie -
dzić choć by dla sa mych wnętrz obiek tu. 

Aby zobaczyć jed ną z naj wspa nial szych go tyc kich świą tyń w Pol sce, należy
odnaleźć plac Kościelny – stoi tu ko ściół Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii
Pan ny. Obec na ka mien na bu dow la po wsta ła w XV–XVI w. na miej scu XII -
-wiecz ne go drew nia ne go ko ścio ła Jo an ni tów. Wznie sio no ją z ini cja ty wy ar cy -
bi sku pa Pra gi, Ar nošta z Par du bic, któ ry do znał tu re li gij ne go ob ja wie nia. Naj -
star szą czę ścią świą ty ni jest pre zbi te rium. Trój na wo wa ba zy li ka ma 62 m
dłu go ści i 22 m sze ro ko ści. Za chod nią fa sa dę wień czą dwie wie że, a wschod -
nia część koń czy się trze ma ab sy da mi.

Do wnę trza ko ścio ła pro wa dzą trzy póź no go tyc kie por ta le. W środ ku wiel kie
wra że nie ro bią gwiaź dzi ste i krzy żo we skle pie nia, wy peł nio ne ba ro ko wy mi sztu ka -
te ria mi. Wy po sa że nie świą ty ni po cho dzi z cza sów, gdy na le ża ła do je zu itów. Naj -
wy bit niej szy mi dzie ła mi są: oł tarz z 1729 r. z go tyc ką fi gur ką Ma don ny z XIV w. oraz
am bo na i zdob ne kon fe sjo na ły – dzie ła mi strza Mi cha ła Klah ra z Ląd ka-Zdro ju.

Przed oł ta rzem z le wej stro ny stoi mar mu ro wy po mnik bi sku pa Ar nošta, po -
sta wio ny w 1864 r. na pa miąt kę 500 rocz ni cy śmier ci ka pła na – ory gi nal na
sta ra tum ba (na gro bek w kształ cie skrzy ni) po pę ka ła i dla te go za stą pio no ją
no wym po są giem.

Mi ło śni ków sztu ki śre dnio wie cza z pew no ścią za chwy ci wy rzeź bio na w su ro -
wym drew nie XIV -wiecz na Ma don na z Czy ży kiem (we dług nie któ rych źró deł 
– ze szczy głem) w ka pli cy św. Ja ku ba. Ko ło świą ty ni wzno szą się za bu do wa nia
daw ne go ko le gium Je zu itów i se mi na rium z lat 1665–1690. 

Od wio sny do koń ca la ta w ko ście le od by wa ją się kon cer ty or ga no we.

137,0 WO DO WA NIE
Po zwie dze niu mia sta wra ca my do punk tu star to we go, czy li nad
brzeg rze ki. Po jej dru giej stro nie wi dać tor ko le jo wy pro wa dzą -
cy do dwor ca PKP i łą czą cy Wro cław z Pra gą, a nie co wy żej – szo -
sę łą czą cą Mię dzy le sie z Kłodz kiem i z ob wod ni cą dro gi mię dzy -
na ro do wej E-67.
xRoz po czy na my spływ dość spo koj nym, na bie ra ją cym tem -

pa głów nym nur tem. Z pra wej mi ja my dwor ce PKP Mia sto oraz
PKS i prze pły wa my pod mo stem dro go wym, któ ry wcze śniej po ko -
ny wa li śmy pie szo lub sa mo cho dem. Przed fi la rem mo stu jest spo - 31
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ro ka mie ni, na le ży uważ nie „czy tać” wo dę. Za chwi lę ko lej ny
most i jesz cze dwa na stęp ne. Tuż za tym ostat nim znaj du je się
nie wi docz ny, usy tu owa ny w po przek ko ry ta rze ki xu skok i znacz-
ne ob ni że nie po zio mu lu stra wo dy. Brze gi oko lo ne są wstąż ką
ka mien ną lub be to no wą i pod nie sio ne na wy so kość kil ku me trów.
W ten spo sób wła dze mia sta za bez pie cza ją miesz kań ców przed za -
la niem ich do mostw wy so ką wo dą po ja wia ją cą się rok rocz nie
w cza sie wio sen nych roz to pów i je sien nych sza rug.

136,0 MOST PKP 
Mi ja my ostat nie do mo stwa Kłodz ka, z pra wej – dwo rzec PKP
Kłodz ko -Głów ny. Tuż przed na mi xdwa ko lej ne mo sty. Pierw -
szy to most ko le jo wy na li nii łą czą cej Kłodz ko z Wał brzy chem
zbu do wa ny pod ko niec XIX w. Cha rak te ry stycz ne dla bu dow li
te go okre su są chro nią ce most po obu stro nach przy czół ki z za -
cho wa ny mi for ty fi ka cja mi ce gla ny mi.

Dru gi most to no wo cze sna es ta ka da dro go wa zbu do wa na i od -
da na do użyt ku w la tach 80. XX w. na dro dze mię dzy na ro do wej
E -67 i kra jo wej nr 8 z Pra gi przez Ku do wę -Zdrój (przej ście gra -
nicz ne Sło ne) do Wro cła wia i War sza wy.

135,5 JAZ
Za es ta ka dą na po ty ka my pierw szą prze szko dę. Jest to xjaz
wod ny z pro giem. Ka ja ki ob no si my z le wej stro ny, oko ło 30 me -
trów. Je że li jaz jest pod nie sio ny, prze pły wa my uważ nie z pra wej
stro ny, jak naj bli żej brze gu. Wo da ucho dzi stąd do ka na łu za bez -
pie czo ne go przed wpły nię ciem me ta lo wą kra tą. Jaz wod ny zbu -
do wa no do od pro wa dze nia wo dy dla ce lów prze my sło wych do
miej sco wo ści Ła wi ca, gdzie miesz czą się tar tak i młyn (obec nie
nie czyn ne) oraz go spo dar stwa rol ne.

134,0 UJ ŚCIE RZE KI ŚCI NAW KA 
Mijamy uj ście rze ki Ści naw ka (z le wej), któ rej źró dła znaj du ją
się w Gó rach Su chych (Su de ty) po cze skiej stro nie gra ni cy (na -
da je się do spły nię cia od miej sco wo ści Ści naw ka -Śred nia tyl ko
dla ka ja ków „je dy nek” – tra sa jest dość uciąż li wa), x100 me -
trów da lej z pra wej stro ny jest uj ście wspo mnia ne go już ka na -
łu prze my sło we go z Ła wi cy.32
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132,0 KA MIE NIO ŁO MY
Po kil ku za krę tach nurt rze ki po wol nie je, zbli ża my się do ko lej -
ne go pro gu i czyn nych tu okre so wo na le wym brze gu ka mie nio -
ło mów. Uwa ga! Na le ży zwró cić bacz ną uwa gę na czas pra cy
w ka mie nio ło mach, po nie waż w trak cie pro wa dzo nych od strza -
łów stre fa ra że nia kru szy wem obej mu je swym za się giem rów -
nież rze kę. Na obu brze gach umieszczono ta bli ce in for ma cyj ne
okre śla ją ce stre fę nie bez piecz ną. Od pa la nie ła dun ków wy bu cho -
wych w ka mie nio ło mach od by wa się w godz. od 12.00 do 15.00.
Od strzał po prze dzo ny jest za wsze dźwię ko wy mi sy gna ła mi
ostrze gaw czy mi.

Pierw szy sy gnał – je den prze cią gły – uprze dza ją cy – przej ście 
i pły wa nie już za bro nio ne;

Dru gi sy gnał – dwa prze cią głe – ostrze że nie – przy go to wa nie 
do od pa le nia;

Trze ci sy gnał – je den krót ki – od pa le nie;

Czwar ty sy gnał – trzy prze cią głe – od wo ła nie – zdję cie fla gi, przej ście 
i pły wa nie do zwo lo ne.

Po mi nię ciu ka mie nio ło mów brze gi rze ki pod no szą się, zmie -
nia jąc się w ka mien ne urwi ste zbo cza. 33
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131,0 ŁA WI CA
Zbli ża my się do koń co wej czę ści za bu do wań Ła wi cy, le żą cej na
pra wym brze gu. Z le wej stro ny wi docz na jest  nie czyn na ce giel -
nia. xPrzed nią znajduje się próg wod ny zbu do wa ny w po ło wie
z be to nu, a w poło wie usy pa ny z ka mie ni. Ostroż nie do pły wa my
do prze szko dy środ kiem ko ry ta rze ki. Jest to naj do god niej sze
miej sce do prze cią gnię cia ka ja ków – oko ło 15 m. Przy du żym sta -
nie wo dy wy traw ni ka ja ka rze mo gą po ko nać tę prze szko dę
wzdłuż pra we go brze gu. Oby dwa brze gi w tym miej scu spi na
kład ka dla pie szych, łą cząc miej sco wo ści: Ła wi cę i Mły nów.

Po po ko na niu tej prze szko dy i krót kim od po czyn ku mo że my
kon ty nu ować spływ, po dzi wia jąc za każ dym ko lej nym za krę tem
kra jo braz Su de tów i na pa wać się pięk nem me an dru ją cej rze ki
prze dzie ra ją cej się przez Gó ry Bardz kie. Po zwól my nieść się prą -
do wi rze ki.

Wą skie i wy raź nie wy pię trzo ne pa smo Gór Bardz kich cią gnie się od Prze łę czy
Srebr nej na po łu dnio wym  za cho dzie, gdzie gra ni czy z Gó ra mi So wi mi, po
Prze łęcz Kłodz ką na po łu dnio wym  wscho dzie – tu spo ty ka się z Gó ra mi Zło ty -
mi już w Su de tach Wschod nich. Gó ry Bardz kie zbu do wa ne są z róż norodnych
skał: wy stę pu ją tu zle pień ce, pia skow ce, łup ki zme ta mor fi zo wa ne, a tak że
por fi ry. Zróż ni co wa na bu do wa geo lo gicz na uwi dacz nia się w du żym uroz ma -
ice niu fi zjo gra fii te re nu. Gó ry nie są wy so kie, za to bar dzo ma low ni cze. Po -
szcze gól ne wznie sie nia są wy raź nie po roz dzie la ne, a zbo cza roz ci na ją krót kie,

ale głę bo kie do lin ki. Gó ry Bardz kie
w po ło wie prze ci na naj pięk niej szy w Su -
de tach Prze łom Bardz ki, w któ rym
Ny sa Kłodz ka pię cio ma za ko la mi
prze ci na się przez ca łą sze ro kość pa -
sma. Jest to tzw. prze łom an te den -
dent ny – tzn. star szy od sa mych gór,
wy pię trzo ny w wy ni ku póź niej szych
fał do wań. Przez Prze łom Bardz ki
wdarł się na zie mię kłodz ką lo do wiec,
póź niej wio dła tak że tę dy jed na z od -
nóg „Bursz ty no we go Szla ku”. Ca ły
ob szar Gór Bardz kich po ro śnię ty jest
gę sty mi la sa mi.34
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128,0 POD TY NIE
Zbli ża my się do me ta lo we go, żół te go xmo stu w Pod ty niu. Pły -
nie my na prze mian, raz z pra wej, raz z le wej stro ny ko ry ta rze -
ki, kie ru jąc się głów nym nur tem. Tuż za mo stem rze ka pra wym
brze giem zbli ża się do gór i li nii ko le jo wej re la cji Wro cław
–Kłodz ko, któ ra bę dzie nam to wa rzy szyć aż do Bar da. Śred nia
pręd kość nur tu to 0,7 m/s.

125,0 MO RZY SZÓW
Przed miej sco wo ścią Mo rzy szów jest most be to no wy. Tuż za
nim by strze, prze pły wa my uważ nie, aby nie prze dziu ra wić ka ja -
ków na dość ostrych w tym miej scu ka mie niach.

Roz po czy na się naj pięk niej szy od ci nek prze ło mu Gór Bardz kich. 

120,0 OPOL NI CA
Zbli ża my się do ko lej nej bu dow li hy dro tech nicz nej w Opol ni cy.
Jest to be to no wy próg wod ny spię trza ją cy wo dę dla czyn nej obec -
nie elek trow ni znaj du ją cej się na le wym brze gu. 

Nurt po wol nie je i przez 2 k m przed elek trow nią pły nie my
spo koj ną, pra wie sto ją cą wo dą. Po le wej stro nie roz cią ga się
miej sco wość Opol ni ca. 35
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W 1921 r. z ini cja ty wy ostat nie go przed wo jen ne go wła ści cie la Opol ni cy,
hr. Ot to na von Schwe rin, ja ko pod sta wo we źró dło prą du dla Bar da i po bli -
skich miej sco wo ści po wsta ła w Opol ni cy elek trow nia wod na. By ła pierw szą
te go ty pu bu dow lą na zie mi ząb ko wic kiej. Bu dy nek si łow ni znaj du je się na
„sztucz nej” wy spie, po wsta łej po wy ko na niu ka na łów bu rzo we go i ro bo cze go.
W ha li ma szyn sto ją na dal dwa ge ne ra to ry syn chro nicz ne, po cho dzą ce z prze -
ło mu lat 1935/1936, któ re pra co wa ły bez a wa ryj nie do po wo dzi w lip cu
1997 r. Obec nie pra cu ją dwa no we ge ne ra to ry asyn chro nicz ne, któ re w la -
tach 2000/2001 zo sta ły w peł ni zauto ma ty zo wa ne. Ak tu al na moc dzia ła ją -
cych bez ob słu go wo w ru chu cią głym hy dro ze spo łów wy no si 410 kW. 

xKa ja ki prze no si my pra wym brze giem, tuż przed pro giem
wod nym. Ze wględu na odległość – 150–200 m – oraz trudny brzeg
przenoska jest dość uciążliwa. Kajaki można także spławić z le wej
stro ny przy elek trow ni, wy ko rzy stu jąc wy bu do wa ną w roku 2008
prze pław kę dla ryb. Tu taj Nysa Kłodzka roz po czy na swo je prze -
dzie ra nie mię dzy naj wyż szy mi par tia mi gór tj. mię dzy grzbie tem
za chod nim a wschod nim Gór Bardz kich. W rze ce są licz ne by -
strza, prze ło my i wart ki nurt. Na le ży uwa żać na du że ka mie nie
bez ład nie le żą ce w ko ry cie rze ki. Pręd kość nur tu wy no si 0,9 m/s.

119,2 BAR DO – MIA STO
Wi dzi my pierw sze za bu do wa nia Bar da. Na ostat nim za krę cie
przed mia stem xpo pra wej stro nie znajdziemy do god ne miej -
sce do za trzy ma nia i po sto ju, a na wet bi wa ko wa nia. Znaj du je
się tu taj Dom Wczasowy „Brido” z bar dzo uprzej my mi wła ści -
cie la mi. Można się tu zatrzymać na nocleg i wy ku pić go rą cy po -
siłe k. Pły nąc da lej, do pły wa my do le żą ce go na le wym brze gu rze -
ki mia sta.

118,0 BAR DO – MO STY
W Bar dzie mi ja my trzy mo sty tuż obok sie bie: dwa dro go we, je -
den ko le jo wy. To dość trud ny od ci nek rze ki. Uważ nie do pły wa -
my do pierw sze go mo stu głów nym nur tem, le wą stro ną. x50 m
przed mo stem od bi ja my w pra wo, po nie waż z le wej stro ny wy -
sta je na tu ral ny frag ment ska ły, w któ rą ude rza głów ny nurt rze -
ki. Uważ nie prze pły wa my rów nież pod dru gim mo stem dro go -
wym – jego fi la ry usy tu owa ne są w środ ku ko ry ta i do dat ko wo36
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wzmoc nio ne sze ro ki mi opa ska mi be to no wy mi, o któ re roz bi ja
się nurt rze ki. Po po ko na niu mo stów mo że my za trzy mać się tuż
za ni mi, po le wej stro nie brze gu. Z te go miej sca jest tyl ko kil ka -
dzie siąt me trów do cen trum mia sta.

Bar do to ma łe mia stecz ko li czą ce oko ło 3 tys. miesz kań ców, pięk nie po ło żo -
ne u wy lo tu prze ło mo wej do li ny rze ki Ny sy Kłodz kiej, na sta rym szla ku han -
dlo wym bę dą cym jed ną z od nóg „szla ku bursz ty no we go” przez tzw. Pol skie
Wro ta. Już w X w. ist niał tu gród obron ny, a w XIII w. po wstał w po bli żu dru gi.
Po obu za cho wa ły się do dziś gro dzi ska.

Pierw sza wzmian ka o Bar dzie po cho dzi z 1096 r. z cze skiej Kro ni ki Ko sma -
sa. W 1155 r. by ło wzmian ko wa ne ja ko gród kasz te lań ski. W 1299 r. mia stecz -
ko prze szło w rę ce Cy ster sów z Ka mień ca Ząb ko wic kie go, któ rzy za rzą dza li nim
aż do ka sa ty za ko nu w 1810 r. W 1300 r. Bar do otrzy ma ło pra wa miej skie. Mi -
mo stra te gicz ne go po ło że nia na gra ni cy pol sko-cze skiej ni gdy nie mia ło ob wa -
ro wań, co by ło przy czy ną czę stych znisz czeń. Swo iste pięt no wy warł na hi sto rii
mia stecz ka kult Ma ryj ny zwią za ny z cu dow ną fi gur ką w miej sco wym ko ście le.
Kult ten roz wi jał się od XV w. Je go wi do mym śla dem są licz ne ka plicz ki przy
oko licz nych dro gach i Kal wa ria na zbo czu wzgó rza za rze ką Ny są. Mia stecz ko
za cho wa ło sta ry układ urba ni stycz ny sprzę żo ny ze sta rym mo stem na Ny sie,
wznie sio nym z ka mie nia w la tach 1516–1589, od bu do wa ny w ro ku 1950. Jed -
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nym z czyn ni ków roz wo ju mia sta był ruch piel grzym ko wy, dru gim by ło umiesz -
cze nie tu w 1310 r. sta cji cel nej. Po dłu gich desz czach 24 sierpnia 1598 r. ob -
su nę ła się część Kal wa rii (tzw. ob ryw), pod my tej przez wez bra ną Ny sę. Wo da
za la ła ni żej po ło żo ne do my, a w ko ście le jej po ziom wy no sił trzy me try. Wkrót -
ce prze gro da zo sta ła prze rwa na, a po ziom wo dy wró cił do nor my. 

W 1806 r. mia sto zo sta ło za ję te przez woj ska fran cu skie, któ re skon fi sko -
wa ły mię dzy in ny mi skar biec klasz tor ny. 

W ro ku 1969 Bar do od zy ska ło pra wa miej skie utra co ne na po cząt ku XX w.
Du że stra ty po nio sło w cza sie po wo dzi ty siąc le cia w 1997 r., 1/3 mia sta zna la -
zła się wte dy pod wo dą. Dziś jest nie wiel kim ośrod kiem tu ry stycz nym i pąt ni czym.

Pod czas zwie dza nia Bar da ko niecz nie trze ba zwró cić uwa gę na ko ściół
pw. Na wie dze nia NMP – ba ro ko wy, wy bu do wa ny w la tach 1682–1704. Bu -
do wę za po cząt ko wał opat A. Neu deck z Kłodz ka, ar chi tek tem zaś był Mi chał
Kle in z Ny sy, zna ny na Ślą sku bu dow ni czy. Ko ściół mo że po mie ścić oko ło
5 tys. osób, je go dłu gość wy no si 55 m, sze ro kość 26 m, a wy so kość 25 m 
– bu dy nek sta no wi do mi nu ją cy ak cent w pa no ra mie mia stecz ka. Fron ton zdo -
bią rzad kie wów czas wie że trzy kon dy gna cyj ne upa mięt nia ją ce po przed nie ko -
ścio ły (pierw szy z XIII w., spa lo ny przez hu sy tów i na zy wa ny pol skim, dru gi
wznie sio ny dla ko lo ni stów w XIV w. i zwa ny nie miec kim).

Nad wej ściem do wnę trza umiesz czo no pła sko rzeź bę ob ra zu ją cą sta rą le -
gen dę o ob ja wie niu się NMP pa ste rzo wi w ro ku 1700. Cen tral ne miej sce
w pięk nym ba ro ko wym oł ta rzu zaj mu je nie wiel ka (43 cm) bu ko wa rzeź ba Ma -
don ny, wy dłu to wa na w środ ku. Po cho dzi ona z prze ło mu XII i XIII w. i uwa ża -
na jest za jed ną z naj star szych w Pol sce. 

Obok ko ścio ła stoi po mnik – po pier sie Ja na Paw ła II. War to tak że zo ba -
czyć zbio ry sztu ki sa kral nej znaj du ją ce się we wnę trzach klasz to ru i ru cho mą
szop kę w pod zie miach.

38
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Je że li dys po nu je my więk szą ilo ścią
cza su moż na zwie dzić tak że Kal wa rię
(Bardzką Górę), na pół noc nym sto ku
ob ry wu skal ne go. Aby dojść do te go
miej sca na le ży przejść na dru gi brzeg
Ny sy: za mo stem skrę ca my w le wo za
tu ry stycz ny mi zna ka mi nie bie ski mi,
prze cho dzi my przez dro gę kra jo wą
nr 8, a na stęp nie idzie my pod wia duk -
tem ko le jo wym wzdłuż rze ki. Po chwi li
należy skręcić w pra wo obok po je dyn -
cze go bu dyn ku miesz kal ne go z pra wej
stro ny, z le wej jest nie wiel ka ska ła, za
któ rą za raz w le wo idzie my w głę bo ki
za le sio ny wą wóz, w gó rę nie wiel kie go
stru mie nia, wzdłuż sta cji Dro gi Krzy żo -
wej. Po oko ło 15 min do cho dzi my do
mu ro wa nej ka pli cy, we wnątrz któ rej
znaj du je się tzw. Źró dło Ma rii. To nie -
wiel ka ka pli ca w kształ cie dom ku, z trój -
kąt nym na czół kiem. We wnątrz mie ści
się uję cie wo dy i ka mien na cem bro wi -
na. Źró deł ko ucho dzi za cu dow ne, a je go wo da za szcze gól nie po moc ną
w cho ro bach wzro ku. Na na roż ni ku ka plicz ki umiesz czo no zna ki tu ry stycz ne
(nie bie ski i zie lo ny). Tu skrę ca my w le wo pod gó rę i idzie my da lej do syć stro -
mo przez roz le głą po la nę. Na jej krań cu zna ki zie lo ne pro wa dzą pro sto nad
ob ryw, my na to miast idzie my za zna ka mi nie bie ski mi w pra wo pod gó rę. Da -
lej jesz cze oko ło 20 min stro mą ska li stą ścież ką pod gó rę, na wierz cho łek Kal -
wa rii – 583 m n.p.m. 

Kal wa ria wzno si się we wschod niej czę ści Gór Bardz kich (po nad 300 m nad
po zio mem Ny sy Kłodz kiej), na pół noc nym sto ku zbu do wa nym z na prze mian -
le głych pia skow ców i łu pów – tzw. Wiel ki Ob ryw. Ze szczy tu roz ta cza ją się
wspa nia łe wi do ki Ząb ko wic Ślą skich, Dzier żo nio wa i Kłodz ka oraz po bli skich
wsi. Mieści się tu ka pli ca Mat ki Bo żej Pła czą cej z neo go tyc ką za kry stią obok.
Stoi ona na miej scu ka plicz ki św. Wa cła wa z 1276 r., któ ra ule gła znisz cze niu
w koń cu XVI w. Obec ną zbu do wa no w 1619 r. na po le ce nie bp. Ka ro la Habs -
bur ga, po uka za niu się na skal nym wy stę pie, jak gło si le gen da, Ma don ny.
Głów ny ba ro ko wy oł tarz ufun do wał bp Ka rol, szwa gier kró la Zyg mun ta III Wa - 39
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zy, a bocz ne – opat hen ry kow ski An drzej II (za 100 ta la rów). U pół noc no -
-wschod nie go na ro ża pod kra tą wi dać tzw. od cisk sto py NMP, wgłę bie nie
w ska le przy po mi na ją ce od cisk ludz kiej sto py. Wra ca jąc do Bar da, mo że my
zie lo ny mi zna ka mi tu ry stycz ny mi dojść do punk tu wi do ko we go tzw. Ob ry wu
Skal ne go. Stąd moż na po dzi wiać prze pięk ną pa no ra mę na prze łom rze ki.

117,8 BAR DO
Kon ty nu uje my spływ głów nym nur tem rze ki, wzdłuż pra we go
brze gu. Po ko nu je my ostat nie me an dry prze ło mu Gór Bardz kich,
kil ka by strzy, a na stęp nie nurt rze ki zwal nia swój bieg. Z pra wej
stro ny ob ser wu je my wy so kie, pra wie stro me, za le sio ne zbo cza
grzbie tu wschod nie go. U je go pod sta wy, na prze ciw ko mia sta,
znaj du je się (nie daw no otwar te) xpo le na mio to we. Z le wej
stro ny rów no le gle do rze ki bie gnie li nia ko le jo wa re la cji Kłodz -
ko–Wro cław. Przed na mi ko lej ny sto pień wod ny.

116,5 BAR DO – PRZY ŁĘK
Jest to be to no wy próg wod ny spię trza ją cy wo dę na wy so kość
oko ło 3 m. Z le wej stro ny wo da ucho dzi pod ziem nym ka na łem,
pro wa dzą cym do po bli skiej sta cji ko le jo wej PKP Bar do-Przy łęk
i jest wy ko rzy sty wa na w ce lach prze my sło wych oraz za si la wy -
bu do wa ną w 2003 r. ma łą e lek trow nię wod ną. Przy tej elek trow -
ni znaj du je się prze pław ka dla ryb, któ rą jesz cze do nie daw na
moż na by ło w spo sób bez piecz ny spła wiać ka ja ki. Obec nie są
tam za mon to wa ne drew nia ne prze gro dy unie moż li wia ją ce prze -
pro wa dze nie ka ja ków. Ostroż nie xdo pły wa my do sa me go skra -
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ju be to no we go pro gu i prze no si my ka ja ki. Po ni żej stop nia
wod ne go rze ka utrzy mu je na dal cha rak ter rze ki gór skiej – wie le
by strzy, prze ło mów i ka mie ni w ko ry cie. Zbo cza gór od su wa ją
się od rze ki. Gó ry Bardz kie po zo sta ją za na mi.

114,0 PRZY ŁĘK – MOST
Z da la wi docz ny jest be to no wy bia ły most dro go wy, na dro dze lo -
kal nej mię dzy Bar dem a Ja now cem i Oża ra mi. 50 m przed mo -
stem napotykamy prze łom z le wej na pra wą, w po przek ko ry ta
i by strze na ca łej dłu go ści. xNa le ży pły nąć głów nym nur tem.
W le wo od mo stu w od le gło ści oko ło 200 m znaj du je się miej sco -
wość Przy łęk.

U wy lo tu do li ny Ny sy Kłodz kiej mie ści się
Przy łęk – wieś wzmian ko wa na już w 1210 r.,
a prze nie sio na na pra wa nie miec kie w ro ku
1321. W okre sie póź niej szym na le ża ła do
cy ster sów z Hen ry ko wa. Naj star szy za by tek
miej sco wo ści to go tyc ki ko ściół św. An ny
z XIV w. wznie sio ny z wy ko rzy sta niem star sze -
go. Ko ściół prze bu do wa no na neo go tyc ki
w ro ku 1823, do bu do wu jąc wie żę. We -
wnątrz war to zo ba czyć go tyc kie, ba ro ko we
i ro ko ko we wy po sa że nie. Obok ko ścio ła
znaj du je się ba ro ko wo -ro ko ko wa ple ba nia
z XVIII w. prze bu do wa na w XIX i XX w. Obok
ka plicz ki moż na zo ba czyć fi gu ry z XVIII w.,
a przy dro dze krzyż po kut ny.

We wsi znaj du je się kil ka skle pów spo żyw czo -prze my sło wych, pocz ta, re -
stau ra cja i schro ni sko mło dzie żo we w szko le pod sta wo wej przy ul. Fa brycz nej
– czyn ne w okre sie wa ka cji.

114,0 ZA MO STEM
Po ni żej mo stu rze ka nie zmie nia swe go cha rak te ru. Na dal utrzy -
mu je wart ki nurt, pły nąc jed no cze śnie od brze gu pra we go do le -
we go. xTrze ba li czyć się z wie lo ma prze ło ma mi i by strza mi
na tym od cin ku oraz ka mie ni stym i żwi ro wa tym dnem. Na le ży
uważ nie „czy tać” wo dę. Na brze gach roz cią ga ją się po la upraw - 41
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ne i bez le śne łą ki. Miej sca mi rze ka pły nie mię dzy wy so ki mi,
urwi sty mi brze ga mi. Sze ro kość ko ry ta jest zróż ni co wa na: od 10
do na wet 50 m, w za leż no ści od sta nu wo dy i po ry ro ku. Śred -
nia pręd kość nur tu wy no si oko ło 0,6 m/s.

110,0 PIL CE
xMi ja my przy czółki ist nie ją ce go tu nie gdyś mo stu na dro dze
lo kal nej mię dzy miej sco wo ścia mi Susz ka a Pil ca mi i Oża ra mi,
znisz czo ne go przez po wódź ty siąc le cia. Po je go utra cie Pil ce zosta -
ły od cię te od resz ty gmi ny Ka mie niec Ząb ko wic ki. Do miejsco wo -
ści Susz ka le żą cej na le wym brze gu jest stąd mniej wię cej 1,5 km
a do Pilc oko ło 2 km. Obec nie trwa wy sie dla nie lud no ści w Pil -
cach, po nie waż jest to te ren za le wo wy, prze zna czo ny pod ko lej ny
zbior nik re ten cyj ny na Ny sie. Rze ka nie zmie nia swo je go cha rak -
te ru i na dal po zo sta je gór ską. Na bie ra pręd ko ści do 1,2 m/s.

106,0 KOM PLEKS LE ŚNY
Po czte rech ki lo me trach xnurt po wol nie je. Je go pręd kość te raz
wy no si śred nio 0,4 m/s. Rze ka prze pły wa te raz przez nie wiel ki42
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kom pleks le śny. Ko ry to pro stu je się i utrzy mu je ta ki stan aż do
ko lej ne go mo stu na dro dze lo kal nej z Ka mień ca Ząb ko wic kie go
do Zło te go Sto ku.

105,0 KA MIE NIEC ZĄB KO WIC KI
Pod mo stem prze pły wa my bar dzo uważ nie, gdyż tuż za nim
w ko ry cie rze ki znaj du je się du żo ka mie ni i blo ków skal nych.
Gdy je wy mi nie my, wra ca my pod prąd i lą du je my te raz po pra -
wej stro nie na le wym brze gu, przed mo stem. Stąd naj krót sza
dro ga do Ka mień ca Ząb ko wic kie go i naj do god niej sze xmiej sce
na po stój lub ewen tu al ny bi wak. Do sto li cy gmi ny po zo sta je
nam jesz cze oko ło 1 km.

Ka mie niec Ząb ko wic ki za ło żo ny zo stał przez księ cia cze skie go Brze ty sła wa
(we dług za pi su Ko sma sa) w XI w. na wy so kiej ska le (stąd na zwa Ka mie niec),
nad bro dem na Ny sie Kłodz kiej, przy któ rym praw do po dob nie ist nia ła już wte -
dy osa da. Wkrót ce stra cił on jed nak zna cze nie i uległ znisz cze niu. W 1207 r.
osie dli li się tu taj, na mo cy nada nia księ cia Hen ry ka I Bro da te go, księ cia wro -
cław skie go, au gu stia nie z wro cław skie go klasz to ru na Pia sku. Ksią żę ofia ro wał
im ce lem za go spo da ro wa nia 150 ła nów la su, a wła ści cie le te re nu, ro dy Po -
go rzel skich i Dzier ży sła wi ców, przy le głe zie mie. W 1247 r. au gu stia nów za stą -
pi li cy ster si z Lu bią ża. Dzię ki opie ce dwo ru ksią żę ce go klasz tor szyb ko się bo -
ga cił i po tęż niał. Za kon ni cy lo ko wa li na swo ich do brach no we wsie, się ga jąc
rów nież po po sia dło ści w mia stach. W 1350 r. cy ster si prze bu do wa li klasz tor
i na miej scu daw nej ka pli cy gro do wej wznie śli ko ściół mu ro wa ny. W 1428 r.
ta bo ry ci cze scy w od wet za wy pra wy an ty hu syc kie bi sku pa wro cław skie go, znisz -
czy li klasz tor wraz z osa dą. Po now ny okres świet no ści przy pa da na we ki
XVII i XVIII. Od 1811 r. do bra klasz tor ne po se ku la ry za cji za ko nu prze ję li Ho -
hen zol ler no wie. W la tach 1836–1863 wznie sio no dla Ma rian ny Orań skiej,
kró lew ny ni der landz kiej, żo ny księ cia Al brech ta pru skie go, pięk ną ro man tycz -
ną re zy den cję.

Nie znacz ny roz wój rze mio sła i uru cho mie nie li nii ko le jo wej z Wro cła wia do
Kłodz ka, a póź niej z Ny sy do Świd ni cy na stą pi ło w XIX w. Po II woj nie świa to wej
miej sco wość roz wi nęła się ja ko ośro dek usłu go wy du że go wę zła ko le jo we go.

War to zwie dzić fun do wa ny w 1249 r. ko ściół NMP – obec ny, go tyc ki zbu -
do wa no po 1350 r. Prze bu do wy do ko na no oko ło 1700 r. Przy wró co no wów -
czas dach z pła skie go na sio dło wy, któ ry po po ża rze w 1817 r. od re mon to wa -
no, do da jąc pseu do go tyc ką sy gna tur kę. W oł ta rzu głów nym war to zo ba czyć 43
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je den z ostat nich ob ra zów zna ko mi te go ślą skie go ma la rza M. Wil l ma na
przed sta wia ją cy wnie bo wzię cie NMP.

Na wschód od ko ścio ła na Gó rze Zam ko wej – około 313 m n.p.m. 
– znaj du je się za mek. Bu dow lę w sty lu szkoc kim z pew ny mi „mau re tań ski mi”
ele men ta mi za pro jek to wał naj wy bit niej szy ar chi tekt nie miec ki XIX w. 
– K. F. Schin kel. Ka mień wę giel ny po ło żo no w ro ku 1838 i za raz przy stą pio no
do bu do wy. W la tach 60. XIX stu le cia po wsta ło mo nu men tal ne za ło że nie ogro -
do we we dług pro jek tu Pe te ra Jo se pha Len ne go. Ca łość prac ukoń czo no

w 1873 r. Ele wa cja wschod nia od fron tu wzo ro wa na jest na ra tu szu to ruń skim,
dzie dzi niec we wnętrz ny na sy cy lij skim zam ku Ca stel lo di Mon tal to Do ra, a wiel -
ka sa la nad ta ra sem na re fek ta rzu mal bor skim. Za mek spłonął w ro ku 1945,
obec nie znaj du je się w pry wat nych rę kach i po wo li od bu do wu je się z ru in. Ist -
nie je moż li wość zwie dze nia go za drob ną opła tą. Działa tam ho tel i bar.

105,0 MOST
Po po wro cie z Ka mień ca Ząb ko wic kie go kon ty nu uje my spływ.
Rze ka pły nie na dal wzdłuż la su. Pręd kość prą du wra ca do nor -
my – 1,2 m/s. Rze ka wie dzie swo je wo dy w za le sio nej do li nie
o sze ro ko ści od 1,5 do 2 km. Do li nę ogra ni cza ją z pra wej stro ny
Gó ra Śrem ska, a z le wej By czyń ska i uwal nia ją rze kę na wy so -
ko ści miej sco wo ści By czeń.44
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103,0 ZNISZ CZO NY MOST KO LE JO WY
Prze bie ga ła tu taj kie dyś li nia ko le jo wa łą czą ca Ka mie niec Ząb ko -
wic ki i Zło ty Stok. Był tak że wy bu do wa ny most ko le jo wy, po któ -
rym obec nie w ko ry cie rze ki po zo sta ły je dy nie prze wró co ne fi la ry
i ze rwa ne szy ny. Po wódź w 1997 r. do ko na ła dzie ła znisz cze nia
rów nież w tym miej scu. Bu dow ni czo wie za an ga żo wa ni w XIX w.
w pra ce przy tej li nii ko le jo wej zmie ni li tutaj ko ry to rze ki Ny sy,
prze su wa jąc je nie znacz nie o oko ło 200–300 m w bok na od cin ku
4 km. Na od cin ku tym wy bu do wa li sto pień wod ny w miej sco wo ści
To po la. W 1997 r. ma sy wo dy, któ re prze pły wa ły przez do li nę zna -
la zły uj ście wła śnie w tym miej scu i prócz po wa lo ne go mo stu do -
ko na ły in nych znisz czeń, m.in. po wró ci ły do swe go pier wot ne go,
na tu ral ne go ko ry ta rze ki. Dzi siaj ma my xdwa rów no le głe ko ry ta,
jed no su che z nie czyn nym stop niem wod nym w To po li i dru gie 
– dzi kie, nie ure gu lo wa ne, dzie lą ce się na wie le od nóg, stru mie ni
i cie ków wod nych. Ten od ci nek rze ki do ko lej ne go mo stu po ko nu -
je my bar dzo uważ nie, trzy ma jąc się głów ne go nur tu, me an dru jąc
mię dzy żwi ro wy mi wy spa mi i pil nie ob ser wu jąc wo dę.

99,0 TO PO LA – MOST
Most żel be to no wy wy bu do wa no na dro dze lo kal nej łą czą cej
miej sco wość Zło ty Stok z dro gą kra jo wą nr 382 z Pacz ko wa do
Ząb ko wic Ślą skich. Przed mo stem, oko ło 150–200 m, znaj du ją
się po la kem pin go we – na le wym brze gu: „Bart ni ki”, a po dru giej
stro nie: „To po la”. To pierw sze jest bar dzo do brze za go spo da ro wa -
ne. Dom ki drew nia ne (du że) 6-oso bo we, przy cze py kem pin go we,
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bar, po le na mio to we. Ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nia ogni -
ska, gril la, im pre zy na po wie trzu i pod za da sze niem. Miej sco -
wość To po la le ży na pra wym brze gu w od le gło ści 600 m od mo -
stu – to do bre miej sce do za trzy ma nia na noc leg.

To po la – wieś na przed gó rzu pacz kow skim. Znaj du je się tu taj ko ściół św. Bar -
tło mie ja z lat 1754–1757 z ba ro ko wym wy po sa że niem. Po nad to, sklep spo -
żyw czo -prze my sło wy, pocz ta i ośro dek zdro wia. 

99,0 MOST
Pły nie my pod mo stem be to no wym, któ re go przy czół ki wzmoc -
nio no w cza sie po wo dzi, ob sy pu jąc je do dat ko wo ka mie nia mi
gra ni to wy mi i gła za mi. Dzię ki te mu nie zo stał on zmy ty przez
po wódź w 1997 r. Tuż za mo stem w od le gło ści oko ło 100 m
w po przek ko ry ta znaj du je się wie le roz sy pa nych ka mie ni two -
rzą cych xna tu ral ny próg wod ny, a za nim by strze, też usy tu -
owa ne w po przek ko ry ta, wi docz ne tyl ko wte dy, gdy stan wo dy
jest ni ski. Pły nie my xgłów nym nur tem bar dzo ostroż nie,
a na stęp nie skrę ca my ostro w le wo przez by strze. Przy bar dzo
ni skiej wo dzie ka ja ki trze ba ho lo wać. Wpły wa my na te ren za le -
wo wy zbior ni ka wod ne go To po la. Z pra wej i le wej stro ny po ja -
wia ją się wa ły opo ro we no we go akwenu.
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98,5 ZBIOR NIK TO PO LA
Rze ka wśród żwi ro wisk i łach
pia chu wpły wa do du że go roz le -
wi ska wod ne go. Jest to akwen
wod ny po za to pio nych wy ro bi -
skach, nie gdyś cią gną cych się
aż do Pacz ko wa. Jest na dal
miej scem in ten syw nej eks plo -
ata cji krusz cu przez ko pal nię
su row ców mi ne ral nych. Pły nąc
ka ja kiem moż na tu taj jesz cze
spo tkać ko par kę czer pią cą żwir
z dna zbior ni ka lub usy pa ne na
środ ku je zio ra kop ce i wa ły zie -
mi przy go to wa ne do trans por -
tu. Ze wzglę du na du ży spa dek
te re nu, ob szar za le wo wy zbior -
ni ka re ten cyj ne go prze dzie lo no
w po ło wie wa łem ziem nym z ja zem i elek trow nią, po wo du jąc
po wsta nie xdwóch akwe nów – To po la i Ko ziel no. Trzy ma my
się pra we go brze gu, pły nąc wzdłuż wa łu opo ro we go aż do miej -
sca, z któ re go zo ba czy my jaz lub ob ni że nie wa łu prze zna czo ne
dla uj ścia nad mia ru wo dy ze zbior ni ka To po la. W tych miej -
scach moż na xprze nieść ka ja ki przez ko ro nę wa łu. Gdy wy stę -
pu je wyż szy stan wo dy warto sko rzy stać z prze no ski w miej scu
ob ni że nia wa łu. Je że li pły nie my do ja zu, po do pły nię ciu do nie -
go z pra wej stro ny prze no si my ka ja ki przez ko ro nę wa łu nad
brzeg ko lej ne go zbior ni ka re ten cyj ne go Ko ziel no.

95,0 ZBIOR NIK KO ZIEL NO
Z da le ka, przed na mi wi dać bu dow lę ja zu i bu dy nek elek trow ni
wod nej w Pacz ko wie. Wiosłujemy w ich kie run ku. Po pra wej, na
wy so ko ści Ko ziel na xmi ja my sztucz nie usy pa ną wy spę. Jest
ona wy ni kiem zgro ma dze nia zbęd nej, nie wy wie zio nej zie mi, po -
zo sta łej po wy ro bi skach. Nie gdyś prze bie ga ła przez nią lo kal na
dro ga łą czą ca Ko ziel no ze żwi row nią po dru giej stro nie rze ki.
W dro dze do elek trow ni xmi ja my jesz cze jed ną wy spę za miesz -
ka łą tyl ko przez pta ki ma ją ce na niej swo je sie dli ska. 47
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93,5 KO ZIEL NO
Aby do trzeć do Ko ziel na, na le ży xo pły nąć wy spę z pra wej lub
le wej stro ny i wy lą do wać na jej wy so ko ści na brze gu je zio ra. Do
miej sco wo ści jest oko ło 100 m. 

Ko ziel no jest sta rą wsią le żą cą w do li nie Ny sy Kłodz kiej. Można tu zobaczyć
ka pli cę z prze ło mu XVIII i XIX w. oraz za bu do wa nia go spo dar cze z XIX w. We
wsi znaj du ją się sklep spo żyw czy oraz przy sta nek PKS – możliwe jest po łą cze -
nie z Pacz ko wem.

90,5 ELEK TROW NIA KO ZIEL NO
Do ja zu i elek trow ni w Pacz ko wie tym ra zem xdo pły wa my z le -
wej stro ny. Prze no si my ka ja ki przez ko ro nę wa łu, tuż przy
ogro dze niu elek trow ni, do sta re go ko ry ta rze ki. 

Ko rzy sta jąc z uprzej mo ści kie row nic twa elek trow ni, moż na
po znać za sa dy dzia ła nia tej bu dow li hy dro tech nicz nej. Moż na
też po zo sta wić ka ja ki w ob rę bie ogro dze nia elek trow ni na ja kiś
czas, aby np. zwie dzić Pacz ków. Do cen trum mia sta jest oko ło
1,5 km.

87,7 PACZ KÓW
Sta rym ko ry tem rze ki do pły wa my do Ny sy Kłodz kiej. Pro wa dzi -
my ka ja ki środ kiem rze ki, uwa ża jąc na za rzu co ne węd ki, żył ki
i spła wi ki węd ka rzy, któ rzy ten od ci nek aż do mia sta uzna li za
naj bar dziej ryb ny. Do pły wa my do mo stu żel be to no we go na dro -48
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dze kra jo wej nr 382 łą czą cej Pacz ków z Ząb ko wi ca mi Ślą ski mi.
xZa trzy mu je my się przed mo stem na pra wym brze gu. Do
cen trum mia sta po zo sta ło oko ło 0,5 km.

Pacz ków le ży w sze ro kiej ple isto ceń skiej do li nie Ny sy Kłodz kiej, na pra daw -
nym szla ku wio dą cym z Rzy mu do Bał ty ku przez tzw. „Pol skie Wro ta”. Mia sto
zo sta ło za ło żo ne w 1254 r. na tzw. su ro wym ko rze niu za spra wą bp. To ma sza I,
ja ko gra nicz na wa row nia strze gą ca po łu dnio wo -za chod nich ru bie ży Księ stwa
Ny skie go. Wój to wie oko licz nych wsi Hen ryk i Wil chelm wy ty czy li dział ki pod
no we mia sto, ry nek i sza chow ni ce dzie się ciu ulic, za my ka jąc je owa lem o dłu -
go ści 1200 m. Plan Pacz ko wa jest jak gdy by prze ry so wa ny z pod ręcz ni ków śre -
dnio wiecz nych urba ni stów – sy me trycz ny i wy bit nie funk cjo nal ny układ mia sta
sta no wi rzad kość. W XIV w. na stę pu je szyb ki roz wój mia sta. Roz wi ja się rze mio -
sło i han del. W XV w. eko no mi ce Pacz ko wa cięż kie cio sy za da ły woj ny i za -
miesz ki. 7 mar ca 1428 r. Pacz ków zo stał za ję ty przez woj ska hu syc kie 
– ja ko mia sto bi sku pie bu dził ich zro zu mia łą wro gość. Po kil ku dniach hu sy ci
opu ści li mia sto, pod pa la jąc je i nisz cząc ko ściół. Ten burz li wy okres trwał do
1497 r. Wiek XVI stwo rzył w Pacz ko wie przy chyl ne wa run ki eko no micz ne, któ -
re po zwo li ły na wznie sie nie no wych bu dow li i mu ro wa nych do mów. 

Woj na trzy dzie sto let nia (1618–1648) nie omi nę ła rów nież Pacz ko wa 
– miała wpływ na miasto, być mo że w więk szym stop niu niż in ne ślą skie
ośrodki, ze wzglę du na je go cha rak ter bi sku piej twier dzy. Obec ność Wa len -
sta ina w mie ście nie mia ła cech ra do sne go wy zwo le nia, lecz ruj no wa ła je
kon try bu cja mi, ra bun ka mi i kwa te run ka mi żoł nier ski mi, mi mo że miesz cza -
nie go po pie ra li. By ło to
tym bar dziej uciąż li we, że
mia sto pła ci ło zwięk szo ne
po dat ki wo jen ne oraz po -
no si ło skut ki in fla cji. Pacz -
kowa w okre sie woj ny trzy -
dzie sto let niej nie bu rzo no,
mi mo to po przy by ciu tu
w 1633 r. wojsk szwedz -
kich uległ du żym znisz -
czeniom. W póź niej szym
okre sie był zdo by wa ny
przez jed ną bądź dru gą
z wal czą cych stron. 
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Tak więc z woj ny trzy dzie sto let niej mia sto wy szło w sta nie cał ko wi tej ru iny.
W Pacz ko wie ży ło wów czas pra wie 2,8 tys. miesz kań ców, na to miast po za koń -
cze niu woj ny licz ba ta wa ha ła się w gra ni cach 100–800 osób. Po wo li jed nak
mia sto się od bu do wy wa ło i dźwi ga ło swo ją go spo dar kę. W 1741 r. wy bu chła
jed nak no wa woj na i nad Paczkowem za wi sło no we nie bez pie czeń stwo, prze -
rwa no i tak po wol ną od bu do wę. Po woj nach ślą skich upa dek był już de fi ni tyw -
ny. Tar gi za ni kły, rze mieśl ni cy ma so wo opusz cza li mia sto z bra ku su row ca
i ryn ków zby tu. Pacz ków prze szedł pod kil ku set let nie pa no wa nie pru skie. Woj -
ny na po le oń skie prze trwał w spo ko ju – wal ki i prze mar sze ob cych wojsk omi -
nę ły mia sto.

XIX w. spo wo do wał pew ne oży wie nie go spo dar cze. Wzro sła licz ba kup ców,
po wsta ły pierw sze fa bry ki. Po II woj nie świa to wej, z któ rej Pacz ków wy szedł
obron ną rę ką, mia sto sta ło się du żym cen trum tu ry stycz nym, ze wzglę du na
swo je wa lo ry ar chi tek to nicz ne i hi sto rycz ne. Roz wi jał się też nie wiel ki prze mysł.
Pacz ków li czy obec nie 8 tys. miesz kań ców.

4 k m od cen trum mia sta w Bi ly Po to ku znaj du je się przej ście gra nicz ne
z Cze cha mi, a na stęp ne 4 km da lej – ma low ni cza miej sco wość Ja vor nik z pięk -
nym zam kiem (pa ła cem) bi sku pów wro cław skich. 

God ne zwie dze nia w Pacz ko wie są mu ry obron ne – wy ro słe na miej scu wcze -
śniej szych ob wa ro wań drew nia no -ziem nych
za cza sów wła da nia w księ stwie bi sku pim
bp. Prze cła wa z Po go rze lin (1341–1376).
Z mu rów wy su wa ją się basz ty zwa ne łu pi no -
wy mi (z 24 do dnia dzi siej sze go za cho wa ło
się 19) oraz wie że przy bram ne rów nież za -
cho wa ne do dziś: Kłodz ka, Wro cław ska, Zię -
bic ka i Ny ska. Nie bez pie czeń stwo za gro zi ło
for ty fi ka cjom Pacz ko wa w okre sie wo jen hu -
syc kich. W 1429 r. przy by ła tu de le ga cja
miesz czan wro cław skich z po le ce niem ro ze -
bra nia mu rów, co mi mo opo ru pacz ko wian
czę ścio wo zo sta ło wy ko na ne. Wro cła wia nie
oba wia li się, aby hu sy ci nie uczy ni li z Pacz -
ko wa swo jej ba zy wy pa do wej. W XV w. mu -
ry zo sta ły od bu do wa ne, umoc nio ne do dat -
ko wym ze wnętrz nym pier ście niem i oto czo ne
po głę bio ny mi fo sa mi. Nad wą tlo ne cza sem
ściany za czę to w XIX w. roz bie rać na ma te -
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riał bu dow la ny. W 1820 r. ro ze bra no mu ry ze wnętrz ne, a 27 lat póź niej za sy pa -
no fo sy miej skie. Na szczę ście pra ce te prze rwa no. W 1900 r. na miej scu za sy -
pa nych fos utwo rzo no plan ty. Ostat nia woj na, tak nisz czą ca do ro bek kul tu ry eu -
ro pej skiej, omi nę ła szczę śli wym tra fem Pacz ków i dzię ki te mu za cho wał on do
dziś swój ory gi nal ny urok. Dziś dzię ki za cho wa nym pra wie w ca ło ści mu rom
obron nym zwa ny jest „Pol skim Car cas son ne”. 

War to zwró cić uwa gę na po cho dzący z cza sów pa no wa nia bpa. Prze cła wa
ko ściół far ny pw. św. Ja na Ewan ge li sty (wy bu do wa no go na miej scu wcze -
śniej sze go, z XIII w.) – herb bi sku pa wid nie je nad głów nym wej ściem w go tyc -
kim por ta lu. Mi mo kon se kra cji w 1389 r. bu do wa trwa ła na dal, aż do 1479 r.
We dług tra dy cji zna le zio na przez miej sco we go pa ste rza na pa stwi sku ko new
peł na zło ta umoż li wi ła miesz kań com ukoń cze nie bu do wy świątyni. Z ko ścio -
łem zwią za na jest rów nież in na le gen da, co fa ją ca po wsta nie Pacz ko wa do ro -
ku 300 n.e. i mó wią ca, że tę dy wła śnie wraz z ka ra wa ną kup ców rzym skich
wę dro wał ry cerz o imie niu Luc ca po bursz tyn nad Bał tyk. Kie dy ka ra wa na
prze cho dzi ła obok miej sca, w któ rym dziś stoi mia sto Luc ca tak za chwy cił się
oko li cą, że po sta no wił się tu osie dlić. Wy bu do wał za mek, któ re go frag men ty
są wto pio ne po noć w mu ry obec ne go ko ścio ła. Wziął za żo nę dziew czy nę
z lu du i miał z nią sy na, któ re mu nadał imię Pa ko sław. Od je go imie nia za -
mek, a po tem mia sto prze ję ło na zwę Pacz ków.

W ro ku 1529 nad Eu ro pą za wi sło nie bez pie czeń stwo na jaz du tu rec kie go,
za czę to for ty fi ko wać wszyst kie na da ją ce się do te go obiek ty na ca łym Ślą sku,
rów nież i ko ściół far ny w Pacz ko wie. Rozpoczę to jego prze bu do wę na wa row - 51
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ny za mek, ob ni żo no wy so kie go tyc kie da chy i zwień czo no je kre ne la żem wy -
bu do wa nym na 4-me tro wym mu rze, za stą pio ną w póź niej szym okre sie ozdob -
ną at ty ką ślą ską. Na da chu usta wio no ar ma ty a we wnątrz ko ścio ła wy ko pa no
głę bo ką stud nię. Le gen da mó wi, że stud nia ta zo sta ła wy ko pa na przez Ta ta rów
w okre sie ich na jaz du na Śląsk w ro ku 1241 i stąd jej na zwa „Stud nia Ta tar -
ska”. W 1716 r. do ko na no ba ro ko wej prze bu do wy ko ścio ła, zwłasz cza wie ży.
Wnę trze by ło od na wia ne dwu krot nie w ro ku 1831 i 1897, przez co za tra ci ło
swój au ten tycz ny go tyc ki cha rak ter na rzecz fał szy we go neo go ty ku. Po wsta ła
wów czas po li chro mia i zmie nio no cał ko wi cie wy po sa że nie ko ścio ła.

W dol nej czę ści mia sta war to od wie dzić nie ty po we Mu zeum Ga zow nic twa
urzą dzo ne w bu dyn kach sta rej ga zow ni. Pre zen to wa ne są ga zo mie rze i urzą -
dze nia za si la ne ga zem, m.in. pie cy ki, ko min ki, la tar nie miej skie, lo dów ki,
ogrze wa cze wo dy, a na wet... lo ków ki do wło sów.

87,7 MOST
Po zwie dze niu Pacz ko wa kon ty nu uje my spływ ka ja ko wy. xPły -
nie my pod mo stem dość uważ nie, po nie waż tuż pod wo dą kry ją
się ka mie nie, a za mo stem usy tu owa ne jest w po przek ko ry ta
ko lej ne by strze. Uwa ga! Nurt rze ki ude rza z pew ną si łą o le wy
brzeg za ro śnię ty wi kli ną się ga ją cą wo dy – to miej sce czę stych
wy wro tek. Brze gi rze ki są za le sio ne aż do wpły wu na je zio ro.
Prąd po ma łu zwal nia i przed wpły wem do zbior ni ka re ten cyj ne -
go osią ga wiel kość 0,3 m/s.
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81,7 JE ZIO RO OTMU CHOW SKIE
Jesteśmy u wpływu rze ki do
zbior ni ka re ten cyj ne go Otmu -
chów. Jeśli nie ma fal i wia tru,
mo że my pły nąć środ kiem je zio -
ra w kie run ku wi docz nej elek -
trow ni. Przy wie trze i fa lach
trzy ma my się le we go brze gu. Je -
zio ro jest sil nie za mu lo ne i przy
ni skich sta nach wo dy, szcze gól -
nie na po cząt ku uj ścia rze ki, wy -
stę pu ją ma zi ste mie li zny utrud -
nia ją ce spływ. Wo da jest czy sta
i za sob na w ry by – ko rzy sta z te -
go wie lu węd ka rzy.

Tu taj koń czy się od ci nek Ny sy Kłodz kiej kwa li fi ko wa ny przez ko mi sje tu ry sty ki
ka ja ko wej PTTK i PZK ja ko gór ski przy zdo by wa niu od znak ka ja ko wych. 

Je zio ro Otmu chow skie to akwen za po ro wy o po wierzch ni oko ło 20 km2 i po jem -
no ści 130 mln m3. Zbu do wa no je po mię dzy Otmu cho wem a Pacz ko wem w la -
tach 1926–1932. Dłu gość je zio ra wy no si 6 km, a sze ro kość oko ło 4 km.
Zbiornik od daw na jest jed nym z naj po pu lar niej szych re jo nów wy po czyn ko -
wych zie mi opol skiej. Je go brze gi są sto sun ko wo do brze za go spo da ro wa ne,
a licz ne ośrod ki wy po czyn ko we, wy po ży czal nie sprzę tu wod ne go i do god na
ko mu ni ka cja przy cią ga ją tu ry stów. Ogól nodo stęp ne ośrod ki znaj du ją się
w Ści bo rzu i po mię dzy Otmu cho wem a Sar no wi ca mi.

78,0 SAR NOWICE
Na le wym brze gu je zio ra dzia ła kil ka na ście ośrod ków wy po czyn -
ko wych. Wśród nich ośro dek PTTK i po le bi wa ko we wy po sa żo ne
w sprzęt wod ny, miej sca noc le go we, prysz ni ce, sto łów kę i bar. Po
prze ciw nej stro nie le ży Ści bórz z po lem kem pin go wym, re stau ra -
cja mi, ba ra mi, po ko ja mi noc le go wy mi w pry wat nych kwa te rach.

76,2 ELEK TROW NIA OTMU CHÓW
Z le wej stro ny do pły wa my do elek trow ni usy tu owa nej na środ ku
wschod nie go wa łu za po ro we go. xKa ja ki wno si my na ko ro nę 53

7Jezioro Otmuchowskie–elektrownia

Jezioro Otmuchowskie



wa łu, po be to no wych
scho dach i zno si my na
brzeg rze ki. Dłu gość prze -
no ski to oko ło 150 m.
Stąd xpły nie my dość
płyt ką rze ką oko ło 1 km
do mo stu dro go we go przez
las ko mu nal ny, gdzie znaj -
du je się jed no z naj więk -
szych sie dlisk cza pli si wej. 

Po le wej stro nie w le sie
umiej sco wio ne są dwa po -
nie miec kie schro ny bo jo -
we z czo ło wy mi pły ta mi
pan cer ny mi i je den schron
amu ni cyj ny. Zna le zie nie
ich wy ma ga znacz nej uwa -
gi ze wzglę du na do sko na -
łe ma sko wa nie i wkom po -
no wa nie w oto cze nie.

75,0 OTMU CHÓW
Pły nie my pod mo stem be to no wym łą czą cym mia sto z dro gą
kra jo wą nr 46 z Opo la do Kłodz ka. Przed mo stem (przy ni skim
sta nie wo dy) trze ba szcze gól nie uwa żać na wy sta ją ce z dna drew -
nia ne pa le. Za mo stem do bi ja my do le we go brze gu na po stój
i zwie dza nie mia sta.

Na zwa po ło żo ne go na le wym brze gu Ny sy Kłodz kiej Otmu cho wa świad czy
o ubó stwie po bli skich gleb, wy wo dzi się bo wiem od okre śle nia „od dmu chać”
miej sce z pia sków. Dzie je Otmu cho wa się ga ją cza sów pre hi sto rycz nych, mógł
bo wiem wte dy speł niać ro lę tzw. „czo ła” ple mie nia Ślę żan. 

Miej sce, w któ rym usa do wił się gród nie by ło przy pad ko we. Prze bie gał tę -
dy je den z wcze sno śre dnio wiecz nych szla ków wio dą cy z Bra my Kłodz kiej przez
Kłodz ko, Bar do, Otmu chów do Kra ko wa. Zor ga ni zo wa nie tu kasz te la ni jest
dzie łem Bo le sła wa Krzy wo uste go po trze bu ją ce go wzmoc nie nia wła dzy pań -
stwo wej swe go kra ju na spor nych zie miach ślą skich, o któ re wiódł woj ny
z Cze cha mi. Po raz pierw szy na zwa Otmu cho wa po ja wi ła się w ro ku 115554
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w do ku men cie, ja kim by ła Bul la pa pie ża Ha dria na IV, w któ rym wy mie nio ne
„Ca stel la Otmu ho vien sis” wy zna cza ły gra ni cę mię dzy die ce zją wro cław ską
i pra ską. Bul la wy mie nia ła jed no cze śnie ten ob szar ja ko ma ją tek bi sku pów
wro cław skich.

W 1241 r. Otmu chów zo stał znisz czo ny przez po wra ca ją cych spod Le gni cy
Ta ta rów. We dług Ja na Dłu go sza ko czo wa li oni tu taj przez pięć dni, gra su jąc
po oko li cy. Po na jeź dzie na stą pi ła oży wio na ak cja ko lo ni za cyj na bi sku pów
wro cław skich i roz wój osa dy ja ko lo kal ne go ośrod ka tar go we go, a praw do po -
dob nie rów nież gór ni cze go, po nie waż w tym okre sie wy do by wa no w oko li cy
zło to. Od kasz te la ni bi sku piej bar dzo szyb ko za czę ło się roz wi jać „pań stwo bi -
sku pie”. W 1290 r. koń czy się okres świet no ści Otmu cho wa, po nie waż sto li cą
no we go księ stwa nada ne go bi sku pom przez Hen ry ka IV Pro bu sa zo sta je Ny -
sa. Mia sto sta je się pe ry fe ryj nym ośrod kiem, w któ rym w chwi lach za gro że nia
bi sku pi szu ka ją schro nie nia. 

20 mar ca 1428 r. Otmu chów za ję ły woj ska hu syc kie. Dwa la ta póź niej 
– dzię ki zdra dzie pro ku ra to ra bi sku pie go Mi ko ła ja Sie dlec kie go, któ ry otwo -
rzył hu sy tom zam ko we bra my – prze -
ję li tak że za mek. Wpa dły im w rę ce
bo ga te skar by bi sku pa Kon ra da Pia -
sto wi cza, po nie waż tu wła śnie zgro -
ma dzo no ca ły skar biec bi sku pi. Bi -
skup wy ku pił za mek do pie ro
w 1435 r. za su mę 1100 kop gro szy
cze skich. Za bu do wa mia sta w tym
cza sie mniej ucier pia ła w wy ni ku
dzia łań wo jen nych niż przez za stój
go spo dar czy w XV w. 

Przez ca ły wiek XVI w Otmu cho wie
ob ser wo wa ło się sta bi li za cję i nie -
wiel ki roz wój. Tak by ło aż do wy bu -
chu woj ny trzy dzie sto let niej. Woj na
uczy ni ła Księ stwo Ny skie te re nem
spe cjal nie wro gich po czy nań ar mii
pro te stanc kich, gdyż bi skup opo wie -
dział się po stro nie chrze ści jań skie go
ce sa rza. Wy nisz czo ne mia sto do pie -
ro pod ko niec stu le cia wró ci ło do
nor mal ne go ży cia. Roz kwit mia sta na
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prze ło mie XVII i XVIII w. spo wo do wa ny był w du żej mie rze re zy do wa niem
w Otmu cho wie dwo ru bi sku pie go i no wy mi in we sty cja mi bu dow la ny mi. Usta -
lo na po woj nach ślą skich w 1742 r. gra ni ca mię dzy Au strią i Pru sa mi uczy ni ła
zeń mia stecz ko przy gra nicz ne, od ci na jąc od nie go wszyst kie po ło żo ne na po -
łu dnie wsie. XIX w. przy niósł dla Otmu cho wa pew ne oży wie nie go spo dar cze.
Mia sto za czę ło od zy ski wać po zy cję cen trum rol ni cze go re gio nu, z cza sem roz -
wo jo wi sprzy ja ło za ło że nie no wych szla ków ko mu ni ka cyj nych, ści ślej wią żą -
cych mia sto z oko li cą. W 1881 r. wy bu do wa no du żą cu krow nię dla po trzeb
oko licz nych plan ta to rów bu ra ków cu kro wych (dziś już nie czyn na).

Bu do wa za po ry i sztucz ne go je zio ra w po bli żu Otmu cho wa w la tach 1926–
1932 by ła wiel ką in we sty cją, któ ra prze bu dzi ła drze mią ce mia stecz ko. Za trud -
nia ła ona oko ło 2,3 tys. ro bot ni ków, dla przy by szów wy bu do wa no no wą dziel -
ni cę miesz ka nio wą. Po wsta ły też praw dzi wie miej skie za kła dy, jak
np. ga zow nia i elek trow nia. Ostat nia woj na szczę śli wie nie na ru szy ła naj cie -
kaw szych obiek tów za byt ko wych, któ re prócz je zio ra przyciągają turystów.

W lip cu od by wa się tu taj co rocz na im pre za pod na zwą „La to Kwia tów” gro -
ma dzą ca ho dow ców ro ślin z ca łej Pol ski. Wów czas mia sto prze mie nia się w je -
den wiel ki ogród kwia to wy. Otmu chów li czy obec nie oko ło 5 tys. miesz kań ców.

W Otmu cho wie war to zwie dzić za mek bi sku pi, ulo ko wa ny na wzgó rzu
o wy so ko ści 225 m n.p.m. Już od naj daw niej szych cza sów znaj do wał się tu
sło wiań ski gród. Za mek na tym miej scu wznie sio no w XIII w., póź niej do ko nu -
jąc licz nych prze bu dów. Za mek zo stał znisz czo ny przez księ cia Hen ry ka IV Pro -56
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bu sa w cza sie za tar gów z bp. To ma szem II w ro ku 1280 i roz bu do wa ny póź -
niej przez hu sy tów. Na stęp nej prze bu do wy do ko nał bp. An drzej Je rin, któ re go
herb za cho wał się na wie ży. W okre sie woj ny trzy dzie sto let niej za mek zo stał
moc no znisz czo ny. Ba ro ko wej prze bu do wy podjęli się bp Ka rol Fer dy nand Wa -
za i Fran ci szek Lu dwik. Ko lej nych znisz czeń do ko na li naj pierw Pru sa cy w okre -
sie wo jen ślą skich, a po tem Fran cu zi w cza sie wo jen na po le oń skich. W ro ku
1820 za mek od da no pru skie mu mi ni stro wi von Hum bold to wi, któ ry do pro wa -
dził do roz biór ki du żej czę ści bu dow li, po zo sta wia jąc tyl ko za cho wa ny do dziś
frag ment. Przed ostat nią woj ną zo stał za adop to wa ny dla po trzeb tu ry sty ki.
Dzi siaj znaj du ją się tu taj ho tel i re stau ra cja.

Naj cie kaw szym ele men tem ar chi tek to nicz nym są tzw. „koń skie scho dy” wy -
bu do wa ne przez bp. Ka ro la Fer dy nan da Wa zę.

Ko ściół św. Mi ko ła ja – pierw szy ko ściół w tym miej scu wznie sio no przed
1235 r. W 1386 r. ufun do wał tu ko le gia tę bp. Wa cław Pia sto wicz. Po znisz cze -
niach hu syc kich ko ściół utra cił god ność ko le gia ty. Ze wzglę du na pę ka nie mu -
rów sta ry bu dy nek ro ze bra no, a na je go miej scu wy bu do wa no no wą świą ty nię
w 1696 r. Ko ściół ten za cho wał się do dzi siaj ze swo im wspa nia łym ba ro ko wym
wy stro jem wnętrz. W ko ście le umiesz czo no licz ne ob ra zy ma lo wa ne przez zna -
nych ma la rzy ślą skich, m.in. Świę ty Mi ko łaj bło go sła wią cy roz bit ków w oł ta rzu
głów nym, au tor stwa M. Wil l man na.

Ra tusz po wstał za cza sów bi sku pa
Prze cła wa z Po go rze li, je go bu do wę
ukoń czo no w 1608 r. Jest to wspa nia -
ła bu dow la re ne san so wa. Na ra tu szo -
wej ścia nie znaj du je się po dwój ny ze -
gar sło necz ny z da tą 1575, her bem
mia sta i bi sku pów (we dług le gen dy
miał go wy ko nać zna ny uczo ny szwaj -
car ski Po ro cel sus).

74,3 KA NAŁ ULGI
Po zwie dze niu Otmu cho wa
kon ty nu uje my spływ rze ką.
Szyb kość nur tu uza leż nio -
na jest od ilo ści zrzu ca nej
przez elek trow nię wo dy.
Mi ja my za le sio ne brze gi
rze ki, z pra wej jest ska na li -
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zo wa ne uj ście Ra czy ny i Świd nej, jed no cze śnie ka na łu ulgi Je -
zio ra Otmu chow skie go.

73,7 OTMU CHÓW – MOST KO LE JO WY
Uważ nie xprze pły wa my pod mo stem nie czyn nej li nii ko le jo -
wej, bli żej pra we go brze gu. Tuż za nim usy tu owa ny jest – ze
sztucz nie usy pa nych ka mie ni i z pio no wo wy sta ją cy mi koń ców -
ka mi szyn ko le jo wych – próg wod ny, z pra wej stro ny pod my ty
przez rze kę. Tą stro ną pły nie głów ny nurt, na gle skrę ca jąc w pra -
wo przed ta mą, ude rza w urwi sty brzeg rze ki, od bi ja się i za krę -
ca w le wo. Do dat ko wo po środ ku te go wy ro bi ska wod ne go ster -
czy ki kut za to pio ne go ko na ra drze wa. Jest to od ci nek bar dzo
nie bez piecz ny, miej sce kil ku na stu wy wro tek. Na le wym brze gu
rze ki mi ja my cu krow nię (obec nie już nie czyn ną). 

73,5 ES TA KA DA
300 m da lej xmi ja my no wo wy bu do wa ną es ta ka dę dro gi kra -
jo wej nr 46 re la cji Opo le–Kłodz ko omi ja ją cej mia sto Otmu -
chów. Oko ło 1,5 km da lej rze ka wpły wa do je zio ra.

72,7 JE ZIO RO NY SKIE
Dopływamy do wpływu rze ki do zbior ni ka re ten cyj ne go Głę bi nów
(Ny skie go). Przed na mi kil ka roz rzu co nych wy se pek za miesz ka -58
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łych tyl ko przez pta ki. Po ich mi nię ciu i przy bra ku fa li i wia tru
kie ru je my się na wi docz ną na tle bu dyn ków miesz kal nych (wie -
żow ców) elek trow nię, trze ba pły nąć środ kiem je zio ra. Na to miast
przy du żym wie trze i wy so kiej fa li le piej trzy mać się le we go brze gu.

Je zio ro Ny skie (Głę bi now skie) to je zio ro za po ro we o po wierzch ni oko ło
22 km2 i po jem no ści 111 mln m3. Akwen zbu do wa no w 1971 r. na Ny sie
Kłodz kiej po mię dzy Ny są a Otmu cho wem na miej scu wsi Głę bi nów – stąd
czę sto spo ty ka na na zwa – Je zio ro Głę bi now skie. Du ży ob szar wo dy o uroz -
ma ico nej li nii brze go wej stwa rza do bre wa run ki do wy po czyn ku i czyn nej re -
kre acji. Obec nie brze gi są kom plek so wo za go spo da ro wy wa ne. Na ra zie tyl -
ko na pół noc nym brze gu je zio ra po wsta ło kil ka du żych ośrod ków z pla ża mi,
po lem bi wa ko wym, wy po ży czal nią sprzę tu wod ne go i par kin ga mi. Dłu gość
akwenu wy no si 8 km, a sze ro kość oko ło 4 km.

71,4 WÓJ CI CE
xPły nąc le wym brze giem je zio ra, tuż za cy plem (oko ło 1 km)
znaj du je się wy po ży czal nia łó dek węd kar skich z po lem bi wa ko -
wym i do brym doj ściem do brze gu. Da lej wieś Wój ci ce, a w niej
ko ściół z lat 1810–1815, w któ rym znaj du je się cie ka wy ob raz
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej datowany na po ło wę XVIII w.
z ro ko ko wy mi do dat ka mi, przy wie zio ny po woj nie przez gru pę
re pa trian tów z Ło pa ty nia na Wo ły niu. We wsi za cho wa ły się
rów nież sta re do my z I po ł. XIX w. oraz daw na ba ro ko wo -kla sy -
cy stycz na karcz ma z XIX w. W za to ce po ni żej wsi mie ści się ko - 59
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lej na czyn na ko pal nia kru szy wa. Na le ży uwa żać na pły wa ją ce
bar ki ze żwi rem. 

70,1 WID NA
Z pra wej stro ny mijamy xuj ście rzecz ki Wid na, bio rą cej swój
po czą tek po cze skiej stro nie gra ni cy. Na da je się do spły nię cia
tyl ko wio sną lub je sie nią, przy więk szych sta nach wo dy, od miej -
sco wo ści Vid na wa i tyl ko ka ja ka mi je dyn ka mi.

67,5 GRU BA KAŚ KA
Do pły wa my do punk tu czer pa nia wo dy. Z da le ka wi docz na jest
ja sna czwo ro kąt na wie ża z czer wo nym da chem, usy tu owa na
200 m od brze gu je zio ra. Brzeg jest uroz ma ico ny wie lo ma du ży -
mi i ma ły mi za to ka mi oraz sło necz ny mi pla ża mi z czy stym pia -
skiem. Są tu pięk ne, nasłonecznione i za sło nię te od wia tru miej -
sca bi wa ko we.

67,2 GŁĘ BI NÓW
Wieś czę ścio wo zo sta ła za to pio na w związ ku z bu do wą za po ry
na Ny sie Kłodz kiej. Mie ści się tutaj ko ściół św. Urba na z ro ku
1886 wy po sa żo ny w ba ro ko we ob ra zy i rzeź by z XVIII w.

66,0 NOR
xJakieś 500 m za wsią znajduje się ośro dek re kre acji, spor tu i wy -
po czyn ku – Ny ski Ośro dek Re kre acji (NOR) z po lem bi wa ko wym,

60
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re stau ra cja mi, pla żą, wy po ży -
czal nią sprzę tu pły wa ją ce go
i spor to we go (ło dzie ża glo we,
mo to ro we, wio sło we, ka ja ki
i ro wer ki wod ne), por tem
jach to wym itp. Chęt ni mo gą
uczest ni czyć w rej sie po je -
zio rze. Or ga ni zo wa nych jest
tu taj wie le im prez o cha rak -
te rze re kre acyj nym, spor to -
wym i kul tu ral nym – w tym
kon cer ty mu zycz ne. Chcąc
się tu taj za trzy mać, trzeba
dotrzeć do pla ży na koń cu je -
zio ra przy na sy pie zbior ni ka.
To do bre miej sce na za koń -
cze nie spły wu lub któ re goś
z eta pów.

Do cie ra my do miej sco wo ści Sko ro chów, któ ra ma po łą cze nie au -
to bu sem miej skim z Ny są. My jed nak pły nie my da lej, xwiosłując
w kie run ku elek trow ni – do pły wa my do niej z pra wej stro ny.

64,0 ELEK TROW NIA
Po dru giej stro nie je zio ra w od le gło ści oko ło 3 km od elek trow -
ni jest uj ście rze ki Bia łej Głu cho ła skiej. Ta ty po wa rze ka gór ska
z licz ny mi prze ło ma mi, by strza mi, ka ska da mi, pro ga mi wod ny -
mi i o by strym nur cie na da je się do spły wów ka ja ko wych od
Głu cho łaz. xWy no si my ka ja ki scho da mi be to no wy mi na ko -
ro nę zbior ni ka. Na stęp nie prze no si my je przez as fal to wą dro gę
i zno si my nad rze kę. Prze no ska ma oko ło 250 m. Da lej pły nie -
my ure gu lo wa nym ko ry tem rze ki.

62,6 JAZ
Przed na mi po ja wia się park miej ski, a w nim po nie miec ki sta ry jaz,
spię trza ją cy wo dę na wy so kość od 30 cm do 1 m (w za leż no ści od
upu stu z elek trow ni). Z pra wej stro ny od rze ki od cho dzi xgłę bo-
ki ka nał, któ ry po 200 m łą czy się z fo są For tu Wod ne go. Wcze -
śniej zna ny pod na zwa mi: Fort Bloc khauz schan ze, Fort Bloc khaus 61
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lub Fort nad Bie law ką. Zbu do wa ny w 1741 r. przez Au stria ków,
po zdo by ciu Ny sy przez Pru sa ków w 1745 r. prze bu do wa no go na
fort wod ny w for mie lu ne ty. Po przebudowie w latach 1878–1880
został otoczony fosą oraz wałem ziemnym i ma zarys pię-
ciobocznej lunety. W maju 2008 r. po rewitalizacji został udostęp-
niony do zwiedzania. xKa ja ki prze no si my pra wym brze giem 
– oko ło 250 m.

61,8 NY SA – MOST DRO GO WY
Po ni żej ja zu pły nie my ure gu lo wa nym ko ry tem rze ki już w gra -
ni cach mia sta Ny sy. Do pły wa my do mo stu im. Ta de usza Ko -
ściusz ki. Tu taj na pra wym brze gu xor ga ni zu je my po stój
i zwie dza my Ny sę.

Od kry te na te re nie Ny sy śla dy świad czą, że czło wiek miesz kał tu już w młod -
szej epo ce ka mien nej, a na wet wcze śniej (neo lit 4,5 tys. do 1700 lat p.n.e.).
Wy ko pa li ska świad czą o cią gło ści osad nic twa na tym te re nie.

Geo graf Ba war ski w X w. wy mie nia 20 gro dów ple mie nia Opo lan, a jed -
nym z nich by ła praw do po dob nie Ny sa. Jan Dłu gosz w swo jej Hi sto rii Pol ski
pi sze: „Ni sa nad rze ką Nis są, któ ra obok niej prze pły wa i otrzy ma ła od niej
na zwę, zo sta ła za ło żo na przez Bo le sła wa zwa ne go Krzy wo ustym”. Mu sia ło to
na stą pić jesz cze przed ro kiem 1138, ale fak ty świad czą o tym, że na te re nie
obec ne go mia sta osa da ist nia ła już du żo wcze śniej. Wia do mo też, że
w 1198 r. bi skup Ja ro sław kon se kro wał w mie ście ko ściół mu ro wa ny, co
świad czy o tym, że by ła już wów czas du żym ośrod kiem miej skim. 62
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Kie dy w 1241 r. na Śląsk na je cha li Ta ta rzy, upo je ni zwy cię stwem po bi twie
pod Le gni cą wy co fy wa li się na po łu dnie wła śnie przez Ny sę. Mia sto zo sta ło
wów czas złu pio ne i znisz czo ne, szyb ko jed nak dźwi gnę ło się z ru iny. W XIII w.
na si li ły się spo ry po mię dzy bi sku pa mi a ksią żę ta mi wro cław ski mi o zie mię ny -
sko -otmu chow ską. Swo je apo geum osią gnę ły za pa no wa nia księ cia Hen ry ka
Pro bu sa i bi sku pa To ma sza II. Do szło wów czas do za cię tych walk mię dzy ni -
mi, a w koń cu do ugo dy. W swo im te sta men cie ksią żę Hen ryk za pi sał zie mię
ny sko -otmu chow ską bi sku pom w wie czy ste wła da nie. Od te go mo men tu Ny -
sa stała się sto li cą no we go księ stwa bi sku pie go. Z Pol ską mia sto by ło moc no
zwią za ne do ro ku 1351, a póź niej uzna ło zwierzch nic two kró la cze skie go. Kie -
dy w 1428 r. wy bu chły woj ny hu syc kie Ny sa sta ła się punk tem czę stych ata -
ków ja ko mia sto bi sku pie. By ła jed nak tak moc no ufor ty fi ko wa na, że przez ca -
ły okres woj ny hu sy tom nie uda ło się jej zdo być. 

Po woj nach hu syc kich na stą pi ło wzmo że nie ger ma ni za cji na te re nie mia sta
i księ stwa. 9 czer wca 1496 r. w Ny sie mia ło miej sce nie zwy kłe wy da rze nie. Oto
na zjazd ksią żąt ślą skich przy był tu przed ostat ni Piast opol ski, ksią żę Mi ko łaj, dą -
żą cy do ści ślej sze go zwią za nia Ślą ska z Pol ską, w prze ciw nym obo zie pro nie -
miec kim rej wo dził bp. wro cław ski Jan Roth. Ktoś w cza sie na ra dy ostrzegł księ -
cia, że bi skup przy go to wu je za mach na je go ży cie. Ksią żę, bę dąc czło wie kiem
bar dzo po ryw czym, chwy cił szty let, rzu cił się z nim na bi sku pa i zra nił go. Prze -
ra żo ny swym czy nem schro nił się w ny skiej ka te drze, gdzie jak w każ dym ko ście -
le w epo ce śre dnio wie cza obo wią zy -
wa ło pra wo azy lu. Pod bu rze ni przez
bi sku pa miesz cza nie wdar li się do ko -
ścio ła i na stęp nie uwię zi li księ cia Mi -
ko ła ja w wie ży. Tym cza sem w ra tu szu
od był się sąd pod prze wod nic twem
bi sku pa Ro tha, któ ry ska zał księ cia
na ścię cie. Na dru gi dzień wy rok zo -
stał pu blicz nie wy ko na ny na ryn ku
mia sta. Przed sa mym ścię ciem ksią żę
Mi ko łaj za wo łał: „Ny so, Ny so, czy po
to moi przod ko wie da ro wa li cię ko -
ścio ło wi, że byś mi dzi siaj od bie ra ła
ży cie?” i z okrzy kiem „Je zu” zgi nął.
By ło to wy da rze nie wy jąt ko wo bez -
praw ne, gdyż księ cia miał pra wo są -
dzić tyl ko król. 63
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Przez ca ły wiek XVI mia sto się roz wi ja ło i bo ga ci ło, lecz ten okres świet -
no ści prze rwa ła woj na trzy dzie sto let nia. W ma ju 1619 r. w Ny sie do szło do
spo tka nia bp. Ka ro la Habs bur ga z kró le wi czem Wła dy sła wem, sy nem 
Zyg mun ta III Wa zy, na któ rym oma wia no wa run ki po mo cy dla dy na stii
Habs bur skiej w wal ce z re for ma cją. Po spo tka niu od da no na żołd Wie dnio -
wi du żą licz bę Ko za ków i Li sowsz czy ków (lek ka jaz da), któ rzy pod Wied -
niem roz bi li zjed no czo ne woj ska cze skie i wę gier skie. By ła to tzw. pierw sza
od siecz Pol ski dla Wied nia. Z wdzięcz no ści bp Ka rol na swe go na stęp cę
w sto li cy wro cław skiej na zna czył czte ro let nie go wów czas Ka ro la Fer dy nan -
da Wa zę.

W 1630 r. do woj ny do łą czy ła się Szwe cja. Szwe dzi pod Ny są po ja wi li się
po raz pierw szy w lip cu 1639 r., ale zo sta li roz bi ci przez od dzia ły miesz czan
ny skich w bi twie na otwar tym po lu. W 1642 r. po now nie pod mia stem sta nę -
ły woj ska szwedz kie. Wy ko rzy stu jąc nie po ro zu mie nia w ra dzie miej skiej, wy -
mu si ły ka pi tu la cję. Wy co fu jąc się z Ny sy, pod pa li li ją w kil ku miej scach, lecz
po tęż na ule wa uga si ła po ża ry.

Po spro wa dze niu do Ny sy w 1622 r. je zu itów za czął się szyb ki roz wój szkol -
nic twa. W tu tej szym słyn nym już gim na zjum pro wa dzo nym przez nich kształ ci -
ło się wie lu zna nych po tem Po la ków m.in. Mi chał Ko ry but Wi śnio wiec ki.

Z okre sem kontr re for ma cji wią żą się pro ce sy cza row nic prze pro wa dza ne
w Ny sie. Rocz nie pa lono tutaj na sto sie oko ło 30 ko biet. W cza sie po to pu
szwedzkiego, w la tach 1655–1656, Ny sa da ła schro nie nie wie lu zna ko mi tym
Po la kom. Prze by wa ła tu przez ja kiś czas kró lo wa Ma ria Lu dwi ka, żo na Ja na64
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Ka zi mie rza, pry mas i abp gnieź nień ski, An drzej Lesz czyń ski, bp brze sko -ku jaw -
ski Ka zi mierz Czar to ry ski, wo je wo da Łę czyc ki Jan Lesz czyń ski i wie lu in nych.

W stycz niu 1741 r. pod mu ra mi Ny sy po raz pierw szy po ja wi ły się woj ska
pru skie. Do wo dził wów czas nimi sam król Fry de ryk Wiel ki. Po prze pro wa dzo -
nych bom bar do wa niach mia sta pru sa cy ode szli spod mu rów Ny sy. Do po now -
ne go ob lę że nia przy stą pi li w paź dzier ni ku 1741 r. i po dwóch ty go dniach wal ki
zdo by li mia sto. Od te go mo men tu Ny sa we szła w skład kró le stwa pru skie go.
W okre sie wo jen na po le oń skich, po roz bi ciu wojsk pru skich pod Je ną przez
Na po le ona do mia sta do tarli Francuzi. Roz po czę ło się bom bar do wa nie mia -
sta i twier dzy, a spo dzie wa na od siecz nie na de szła i do wódz two pru skie zmu -
szo ne by ło się pod dać. Przez pe wien czas w pa ła cu bi sku pim za miesz ki wał
Ho no riusz Bo na par te. W li sto pa dzie 1808 r. Fran cu zi opu ści li mia sto. 

W okre sie I woj ny świa to wej w Ny sie mie ścił się obóz je niec ki, w któ rym wię -
zio no głów nie jeń ców ro syj skich. W trak cie po wstań ślą skich znaj do wał się tu -
taj obóz przej ścio wy dla po wstań ców. W okre sie mię dzy wo jen nym Ny sa sta ła
się jed nym z waż niej szych ośrod ków sze rze nia niem czy zny na Ślą sku Opol -
skim. Tu pod czas ple bi scy tu i III po wsta nia ślą skie go gro ma dzi ły się bo jów ki
nie miec kie, tu for mo wa ły się od dzia ły do wal ki z po wstań ca mi. 

W 1945 r. z uwa gi na stra te gicz ne zna cze nie Ny sy do wódz two nie miec kie
przy stą pi ło już w stycz niu do obro ny mia sta, któ re ogło szo no twier dzą. Wal ki
wojsk ra dziec kich o Ny sę trwa ły od 19–24 mar ca. Kie dy Niem com za gro zi ło
okrą że nie, po sta no wi li się wy co fać. Wcze snym ran kiem 25 mar ca do mia sta
wkro czy ły woj ska ra dziec kie. Wal ki w re jo nie Ny sy trwa ły aż do ma ja 1945 r.
Cią głe ostrza ły ar ty le ryj skie do ko na ły dzie ła znisz cze nia mia sta. Z woj ny Ny -
sa wy szła ja ko jed no z naj bar dziej znisz czo nych miast pol skich. Po woj nie za -
czę ła bar dzo szyb ko go ić ra ny, lecz od zy ska nie za byt ko we go śród mie ścia by -
ło już nie moż li we. Od bu do wa no je dy nie naj cen niej sze za byt ki.

W la tach 1946–1975 Ny sa by ła sie dzi bą po wia tu i jest nią po now nie od
1999 r. By ła rów nież ośrod kiem prze my słu: ma szy no we go, środ ków trans por -
to wych, odzie żo we go. Obec nie są tu za kła dy cu kier ni cze i ma te ria łów bu dow -
la nych. Nysa jest waż nym cen trum tu ry stycz nym po łu dnio wej Opolsz czy zny,
a tak że – za przy czy ną po wo ła nia do ży cia Państwowej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej – ośrod kiem aka de mic kim. Miasto zamieszkuje oko ło 49 tys. osób.

W Ny sie ko niecz nie trze ba zo ba czyć ko ściół pw. św. św. Ja ku ba i Agniesz -
ki, zwa ny po tocz nie ny ską ka te drą. Jest to pięk na go tyc ka świą ty nia po cho dzą -
ca z I po ł. XV stu le cia sto ją ca na miej scu wcze śniej szej, znisz czo nej przez Ta ta -
rów w 1241 r. W ar chi tek tu rze ze wnętrz nej na le ży zwró cić uwa gę na wy so kość
ko ścio ła – 75 m, nie spo ty ka nie stro my dach (kąt na chy le nia 60˚, wy so kość 65
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30 m, 120 tys. da chó wek, pow. oko ło 4 tys. m2), skle pie nie opar te na po tęż -
nych, ośmio bocz nych fi la rach. We wnątrz można podziwiać naj bo gat szy na Ślą -
sku ze spół epi ta fiów (rzeź by na grob nej), wspa nia łe oł ta rze go tyc kie, re ne san so -
we i ba ro ko we oraz XV-wiecz ne ob ra zy Han sa Düre ra, a tak że wie le in nych
wspa nia łych dzieł sztu ki. Przy ko ście le wzno si się po tęż na, nie ukoń czo na, póź -
no go tyc ka dzwon ni ca z lat 1474–1593, nad bu do wa na w ro ku 1516. Od
2005 r. mie ści się w niej skar biec św. Ja ku ba – sta ła eks po zy cja oko ło 60 eks -
po na tów sa kral ne go złot nic twa ny skie go, z któ rych naj star sze po cho dzą z XIV w. 

In ną cie ka wą bu dow lą jest pa łac bi sku pi – wspa nia ła ba ro ko wa re zy den cja
bi sku pów wro cław skich, któ rej bu do wę roz po czę to w 1624 r. Tu po raz pierw szy
na szki co wa no roz biór Pol ski. Od XIX w. do 1945 r. by ła to sie dzi ba są du i in nych
urzę dów. W okre sie II woj ny świa to wej zo stał czę ścio wo znisz czo ny. W pa ła cu bi -
sku pim mie ści się obec nie Mu zeum Ny skie – w sa lach wi si ok. 200 płó cien mi -
strzów fla mandz kich, nie miec kich i wło skich. Naj cen niej szym eks po na tem jest XVI-
-wiecz ny ob raz Ju dy ta z gło wą Ho lo fer ne sa po cho dzą cy z warsz ta tu Łu ka sza Cra -
na cha Star sze go. W pla ców ce zgro ma dzo no po nad to ko lek cję gra fik i rzeźb z ostat -
nich 500 lat oraz cen ne zna le zi ska z wy ko pa lisk pro wa dzo nych po woj nie w cen -

trum, m.in. XIV-wiecz ne pu cha ry fle to -
we. Nie bra ku je rów nież me bli i sta rej
bro ni. W pla ców ce są or ga ni zo wa ne
kon cer ty mu zy ki ka me ral nej. Na fa sa -
dach umiesz czo no trzy efek tow ne ze-
ga ry sło necz ne.

Ko ściół Świętych Apostołów Pio -
tra i Paw ła to naj cie kaw szy i naj -
pięk niej szy na Ślą sku przy kład sztu ki
sa kral nej ba ro ku. Do 1810 r. na le -
żał do bo żo grob ców. Świą ty nia
szczy ci się cie ka wym wnę trzem z za -
cho wa nym bo ga tym wy po sa że niem
ba ro ko wym i prze pięk ną po li chro -
mią, m.in. po dzi wiać tu moż na du ży
ze spół fre sków ilu zjo ni stycz nych bra -
ci F.A. i T.Ch. Schef fle rów. Wej ście
do ko ścio ła zlokalizowane jest od
stro ny uli cy Brac kiej.

Ny ską fon tan nę Try to na wzo ro -
wa no na rzym skiej fon tan nie Try to na
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wy ko na nej przez Ber ni nie go. Wy bu do wa na w la tach 1700–1701 jest je dy ną
te go ro dza ju ozdobą w Pol sce.

W mie ście od bu do wa no tak że spo ro za byt ko wych do mów, mię dzy in ny mi
póź no go tyc ko -ma nie ry stycz ny dom Wa gi Miej skiej z 1604 r., a tak że ca łe ze -
spo ły ka mie ni czek póź no go tyc ko -re ne san so wych z XVI w., prze bu do wa nych
w XVIII i XIX w. (m.in. w ryn ku, ul. Brac ka). Od re stau ro wa no rów nież ze spół
daw nych go tyc kich mu rów miej skich wznie sio nych oko ło ro ku 1350. Frag men -
ty za cho wa ły się w oko li cach dwo ru bi sku pie go. W Ny sie znaj du ją się tak że
dwie wie że przy bram ne: Zię bic ka i Wro cław ska. Warto zobaczyć również
arcydzieło barokowej sztuki kowalskiej – Piękną Studnię wykonaną w 1686 r.
przez Wilhelma Hellewega – zarządcę nyskiej mennicy. Uni kal ny mi bu dow la -
mi za byt ko wy mi są no wo żyt ne for ty fi ka cje ba stio no we, ziem no -mu ro wa ne sys -
te mem sta ro ho len der skim z ro ku 1643 i roz bu do wa ne póź niej w la tach 1751–
1758, a tak że sa mo dziel ne for ty z lat 1743–1791. Wo kół mia sta w wie lu
miej scach moż na zo ba czyć do brze za cho wa ne for ty, re du ty i ba stio ny.

Naj star szy z za cho wa nych ba stio nów to Ba stion św. Ja dwi gi wznie sio ny w XVII w.
ja ko bu dow la ziem na. Po zdo by ciu Ny sy przez woj ska pru skie w 1741 r. i utwo rze -
niu w mie ście licz ne go gar ni zo nu, w la tach 1771–1774 zbu do wa no w ba stio nie
dwu kon dy gna cyj ne ka za ma ty. W 2008 r. ba stion zo stał od re stau ro wa na ny i obec -
nie, nie za tra ca jąc swo je go hi sto rycz ne go uro ku, stał się ga le rią prac ar ty stycz -
nych w oto cze niu sty lo wych ka wia re nek oraz miej scem wielu im prez kul tu ral nych.

W ce lu pro mo cji licz nych bu dow li for ty fi ka cyj nych Ny sy co rocz nie w ostat ni
week end lip ca na te re nie For tu nr II or ga ni zo wa ne są Dni Twier dzy Ny sa, któ -
rych kul mi na cyj nym punk tem jest in sce ni za cja bi twy okre su na po le oń skie go
z udzia łem grup re kon struk tor skich z wie lu kra jów Eu ro py. 67

N
Y

S
A

 K
ŁO

D
Z

K
A

9Nysa

Pałac biskupi



61,8 MOST im. T. KO ŚCIUSZ KI
Kon ty nu uje my spływ rze ką. Za mo stem wi dać już dru gi, cha -
rak te ry stycz ny, bo w ko lo rze nie bie skim, most im. Jó ze fa Be ma.

61,2 ELEK TROW NIA MIEJ SKA
Przed mo stem znaj du je się xko lej ny sto pień wod ny z elek -
trow nią na pra wym brze gu. Sto pień ten wy bu do wa no
w 1924 r., a znaj du ją ca się na brze gu elek trow nia za bez pie cza ła
wów czas w prąd ca łą Ny sę. Obec nie rów nież do star cza prąd do
sie ci ener ge tycz nej kra ju. xKie ru je my się do le we go brze gu
i prze no si my ka ja ki oko ło 30 m. Ten próg wod ny z usy pa nych
ka mie ni na da je się do prze pły nię cia tyl ko przy bar dzo wy so kiej
wo dzie.

Tu taj mo że my rów nież za koń czyć spływ – jest to miej sce naj -
bliż sze do sta cji ko le jo wej PKP i dwor ca PKS. Od le głość wy no si
oko ło 350 m. Nad brzeg rze ki moż na rów nież do je chać sa mo -
cho dem, po nie waż znaj du je się tu taj alar mo wy punkt czer pa nia
wo dy z utwar dzo ną dro gą do jaz do wą.

61,0 MOST im. J. BE MA
Prze pły wa my pod nie bie skim mo stem dro go wym łą czą cym oba
brze gi mia sta na dro dze kra jo wej nr 41 z Prud ni ka do Kłodz ka.

68
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60,7 MOST KO LE JO WY
Po ko nu je my ko lej ny most, tym ra zem ko le jo wy z cha rak te ry -
stycz ną ni to wa ną kra tow ni cą me ta lo wą. Most zbu do wa no pod
ko niec XIX w., kie dy do Ny sy do pro wa dzo no pierw szą li nię ko -
le jo wą z Brze gu. Pod obu mo sta mi w wo dzie nie ma prze szkód.

60,4 KŁAD KA
Mi ja my kład kę me ta lo wą dla pie szych, łą czą cą no wą dziel ni cę
mia sta – Pod zam cze – z re jo nem ogród ków dział ko wych na pra -
wym brze gu rze ki.

60,1 STO PIEŃ WOD NY
Zbli ża my się do trze cie go – li cząc od za po ry na zbior ni ku re ten -
cyj nym – stop nia wod ne go. Jest to xnajtrud niej szy do po ko na nia
sto pień wod ny w ob rę bie mia sta ze wzglę du na wy so kie brze gi rze-
ki i dłu gie od cin ki trans por tu ka ja ków. Próg wod ny ma wy be to no -
wa ne skar py ixprze no skę na le ży roz po cząć już oko ło 150 m przed
prze szko dą, z pra wej lub le wej stro ny. Wy so kość stop nia wod ne go
wy no si oko ło 180 cm i po ko na nie go dro gą wod ną jest moż li we je-
dynie dla wy traw nych ka ja ka rzy gór skich. Z le wej stro ny wi dać Ale-
ję Woj ska Pol skie go, a na wprost stop nia wod ne go – ze spół klasz-
tor ny oo. Fran cisz ka nów i ko ściół pw. św. Elż bie ty. Klasztor wraz
z kościołem zakonnym wybudowano w stylu neoromańskim w lat-
ach 1902–1911. Aleja Wojska Polskiego, przy której położony jest
kompleks klasztorny, prowadzi do jednego z opolskich sanktuariów
maryjnych – kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Lasku Złotogłowickim. Według legendy świątynia powstała
w miejscu, gdzie rodzeństwo: chłopiec i dziewczynka, pracując
w polu, znaleźli w pobliskim lesie zawieszony na gałęziach obrazek
z wizerunkiem Matki Bożej. Zdziwieni, zabrali go do kościoła w Zło-
togłowicach i tam zostawili. Następnego dnia obrazek zniknął.
Okazało się, że w cudowny sposób powrócił na miejsce znalezienia
– do lasku. Wkrótce potem wybudowano w tym miejscu kościółek
Maria Hilf (Matki Bożej Wspomożenia Wiernych).

59,5 PRAL NIA
Z le wej stro ny po ja wia się ka mie ni sta pla ża usy tu owa na na wy -
so ko ści skrzy żo wa nia Alei Woj ska Pol skie go i ul. Bro dziń skie go. 69
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Stąd wą ską dro gą ko ło pral ni moż na do je chać do rze ki i do do -
god ne go miej sca wo do wa nia ka ja ków. To naj lep szy xpunkt do
roz po czy na nia spły wów dla tych, któ rzy chcą je or ga ni zo wać
z Ny sy – do bre po łą cze nie z Od rą i ca łą Eu ro pą Za chod nią.

58,8 OCZYSZ CZAL NIA
Te re ny mia sta koń czą się stre fą ogród ków dział ko wych. Rze ka
na szla ku spły wu w ob rę bie Ny sy ma wy so kie brze gi, po ro śnię te
tra wą, krze wa mi i drze wa mi, w wie lu miej scach są one obe rwa -
ne i znisz czo ne. Nie jed no krot nie wzmac nia ne gru zem za bez pie -
cza ją cym przed po wo dzią. Ko ry to rze ki prze gra dza ją nie licz ne
już prze ło my i by strza, nurt jest dość wart ki. Pły nie my je go
głów nym cie kiem, mi ja jąc z pra wej stro ny no wo cze sną oczysz -
czal nię miej ską.

55,7 KA MIE NI CA
xPrzed na mi uj ście rze ki – po to ku Ka mie ni ca (pra wy do pływ)
ma ją ce go swe źró dła 17 km na po łu dnie od rze ki w oko li cy miej -
sco wo ści No wy Las. Po ni żej uj ścia brze gi lek ko się ob ni ża ją, a po
pra wej i le wej stro nie po ja wia ją się po la upraw ne. Przy ni skim
sta nie wo dy w ko ry cie pojawiają się licz ne ła chy żwi ru i ka mie -
ni. Za chę ca ją one do krót kie go od po czyn ku i prze rwy w pły nię -
ciu. Ta ki cha rak ter rze ki utrzy mu je się aż do miej sco wo ści Piąt -
ko wi ce.

53,5 KU BI CE
xUj ście stru gi. Na tej wy so ko ści na pra wym brze gu usy tu owa -
na jest wieś Ku bi ce, od le gła od rze ki oko ło 500 m. Wieś
wzmian ko wa na była już w ro ku 1345. Znaj du je się tam neo kla -
sy cy stycz ny ko ściół Wnie bo wzię cia NMP z 1806 r. z wie żą
z koń ca XIX w. 

51,6 KOM PLEKS LE ŚNY
Przez oko ło 2 km pły nie my wśród zwar te go kom plek su le śne go
z prze wa gą la su li ścia ste go. xNysa ma tu taj kil ka bar dzo
ostrych za ko li. Po le wej stro nie, bli sko rze ki znaj du ją się wy so -
kie sto ki pra do li ny Ny sy Kłodz kiej. Pręd kość nur tu wy no si oko -
ło 0,5 m/s i zwal nia do pie ro na 2 km przed miej sco wo ścią Piąt -70
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ko wi ce. Tu taj też koń czy się stre fa nad gra nicz na pań stwa pol -
skie go. Nurt rze ki jest spo koj ny, wo da głę bo ka.

49,5 PIĄT KO WI CE – MOST
xDo bre miej sce na po stój i zro bie nie za ku pów. Mo że my za -
trzy mać się przed mo stem, po pra wej stro nie. We wsi jest sklep
spo żyw czo -prze my sło wy, ka wia ren ka, przy sta nek PKS na li nii
au to bu so wej Ny sa–Łam bi no wi ce–Opo le. Po uzu peł nie niu pro -
wian tu kon ty nu uje my spływ. Prze pły wa my pod mo stem dro gi
kra jo wej nr 406 łą czą cej Ny sę z Kor fan to wem. Nurt rze ki jest
wol ny, pra wie sto ją cy, spo wo do wa ny prze szko dą, ja ką jest ko lej -
ny sto pień wod ny. W tym miej scu rze ka ob fi tu je w ry by, dlatego
często można tu spotkać węd ka rzy.

48,4 PIĄT KO WI CE – JAZ 
Do pły wa my do ko lej ne go stop nia wod ne go z cha rak te ry stycz ną
me ta lo wą kład ką dla pie szych, spi na ją cą oba wy be to no wa ne
brze gi. Z pra wej stro ny znaj du je się no wo wy bu do wa na elek trow -
nia wod na. 5-me tro wy sto pień wod ny nie po zwa la na po ko na nie
go ka ja kiem, więc xtrze ba prze nieść sprzęt do ka na łu od pły-
wo we go elek trow ni wod nej. Do god ną stro ną do prze nie sie nia
ka ja ków jest pra wy brzeg – dłu gość prze no ski to oko ło 200 m. 

Da lej pły nie my rze ką o dość szyb kim nur cie – 0,6 m/s – prze -
cho dzą cym od brze gu do brze gu. Ko ry to rze ki ob sa dzo ne jest wi -
kli ną. 71
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47,1 LA SO CI CE
Mi ja my reszt ki przy czół ków mo stu dro go we go. Od rze ki w tym
miej scu bie gną dwie dro gi w prze ciw ne stro ny. Na pra wym brze -
gu do Dro go szo wa, a na le wym do oddalonej od rzeki zaledwie
o 300 m wsi La so ci ce. W ko ry cie wi dać reszt ki mo stu, be to no -
we blo ki. xPły nie my bar dzo ostroż nie. Da lej rze ka jest ure gu -
lo wa na, a wzmoc nio ne ka mie nia mi brze gi po ra sta wi kli na.

43,6 BIE LI CE
Po pra wej znaj du je się uj ście rzecz ki Bie lic kiej Mły nów ki – to
do god ne miej sce do za trzy ma nia i ła twe do od na le zie nia, mi mo
że czę ścio wo za ro śnię te wi kli ną. Znaj du je się ono mię dzy li nia -
mi elek trycz ną a wy so kie go na pię cia prze cho dzą cy mi nad rze ką.
Na pra wym brze gu, za le d wie 600 m od rze ki, usy tu owa na jest
wieś Bie li ce. Mły nów ką moż na do pły nąć pra wie do sa mej wsi.
Je śli chce my się tam wy brać pie szo, na le ży dojść do wa łu prze -
ciw po wo dzio we go i wa łem do wsi. W miej sco wo ści jest kil ka
skle pów spo żyw czo -prze my sło wych, ko ściół, przy sta nek PKS
(po łą cze nie z Ny są, Łam bi no wi ca mi i Opo lem).

Da lej xrze ka znów pły nie za ko la mi, nie raz na wet bar dzo
ostry mi. W dal szym cią gu brze gi są wy so kie i po ro śnię te wi kli -
ną. Mię dzy Bie li ca mi a Ma le rzo wi ca mi, na pra wym brze gu,
w od le gło ści od 1–3 km, usy tu owa ne są czyn ne wy ro bi ska,

72
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w któ rych pro wa dzi się in ten -
syw ne wy do by cie su row ców
mi ne ral nych. Znaj du je się tu
ko pal nia „Ma le rzo wi ce” wcho -
dzą ca w skład Opol skich Ko -
pal ni Su row ców Mi ne ral nych.

40,3 MA LE RZO WI CE
Przy pły wa my do be to no we go
mo stu dro go we go na dro dze
kra jo wej nr 46 mię dzy Opo lem
a Ny są. Na le wym brze gu w od -
le gło ści 800 m usy tu owa na jest
miej sco wość Si dzi na. Na pra -
wym brze gu, 350 m od mo stu,
le ży wieś Ma le rzo wi ce. Mo że -
my uzu peł nić tu swo je za pa sy
w ar ty ku ły spo żyw cze i zo ba czyć tzw. ko śció łek w po lu. Na le ży za -
trzy mać się tuż przed mo stem lub 150 m za nim, na pra wym brze -
gu, na za ko lu rze ki. Na stęp nie wró cić do mo stu i dro gą as fal to wą
iść w pra wo lub le wo, w za leż no ści od ce lu. Do skle pów trze ba
w le wo przejść przez ko lej ny most nad sta ro rze czem Ny sy i skrę -
cić w pra wo na sta rą dro gę as fal to wą, któ ra pro wa dzi do cen trum
Ma le rzo wi c. W miej sco wo ści jest kil ka skle pów spo żyw czych i do -
god ne po łą cze nie PKS z Ny są, Opo lem i Łam bi no wi ca mi.

W Ma le rzo wi cach war to się za trzy mać, że by zo ba czyć ma low ni czo po ło żo ny
tzw. ko śció łek w po lu, do któ re go pro wa dzi z dro gi as fal to wej li po wa ale ja
(na le wym brze gu, 200 m). Świą ty nia stoi w szcze rym po lu. Ob ser wo wa na
z da le ka zda je się do słow nie to nąć w kwit ną cym rze pa ku czy fa lu ją cym zbo -
żu. Od pu sto wy ko ściół pw. Zna le zie nia Krzy ża Świę te go i MB Czę sto chow skiej
zbu do wa no w 1873 r. na miej scu XVII -wiecz nej ka plicz ki. W ostro łu ko wym
por ta lu nad wej ściem znaj du je się ry su nek wy ko na ny tech ni ką sgraf fi to. Przed -
sta wia orzą ce go rol ni ka i krzyż wy sta ją cy z zie mi. Tak wła śnie mia ło wy glą dać
od na le zie nie kru cy fik su przez pra cu ją ce go w po lu chło pa z Si dzi ny w 1680 r.
Po noć dwu krot nie umiesz cza ny w miej sco wym ko ście le krzyż upar cie wra cał
w po le. Wło ścia nie uzna li to za wi do my znak bo ży i w miej scu, gdzie dziś stoi
ko ściół wy sta wi li ka plicz kę. Do ko ściół ka w po lu przy by wa li licz nie wier ni, 73

12Bielice–Malerzowice

Malerzowice – kościółek w polu



a tra dy cje piel grzy mo wa nia są na dal ży we. 600 m da lej, idąc szo są, do cie ra -
my do miej sco wo ści Si dzi na. Jest tu m.in. Dom Pa ra fial no -Re ko lek cyj ny, któ ry
mo że słu żyć ja ko ba za noc le go wa dla więk szej gru py tu ry stów.

38,3 UJ ŚCIE RZECZ KI CIEL NI CY (z le wej)
Ko ry to jest ure gu lo wa ne, moc no ob sa dzo ne wi kli ną. Po obu
stro nach rze ki cią gną się po la upraw ne. Spływ ka ja ka mi sta je się
po wol niej szy, po nie waż pręd kość wo dy stop nio wo ma le je. Tak że
wy so kość brze gów po nad lu stro wo dy zmniej sza się. 

36,0 WIĘC MIE RZY CE – JAZ
Ko lej na bu dow la hy dro tech nicz na na rze ce. xDo za po ry na le ży
do pły nąć ka ja ka mi po le wej stro nie ja zu. Na zwa ja zu po cho dzi
od wsi Więc mie rzy ce usy tu owa nej na le wym brze gu w od le gło -
ści oko ło 500 m. We wsi moż na zna leźć sklep spo żyw czo -prze -
my sło wy, ko ściół, przy sta nek PKS i dro gę lo kal ną re la cji Sko ro -
szy ce–Grod ków. 
xKa ja ki na le ży prze nieść le wą stro ną, przez be to no wą za -

po rę, oko ło 150 m. Moż na tu taj rów nież urzą dzić bi wak. Te ren
jest w no cy oświe tlo ny lam pa mi elek trycz ny mi na le żą cy mi do
elek trow ni wod nej znaj du ją cej się na pra wym brze gu rze ki. xNa
po ko na nie te go od cin ka z Ny sy do Więc mie rzyc po trze ba oko -
ło 4 go dzin nie prze rwa ne go pły nię cia. Po ni żej ja zu rze ka pły nie
ła god ny mi krzy wi zna mi. Ko ry to jest tam głę bo ko wcię te w te ren,
a brze gi nie ure gu lo wa ne, na ogół obe rwa ne i znisz czo ne. Gdzie -
nie gdzie po ja wia ją się po wa lo ne drze wa w ko ry cie rze ki.

31,8 MOST DRO GO WY
Do pły wa my do koń co wych za bu do wań wsi Kra sna Gó ra i da lej
do mo stu be to no we go dro gi kra jo wej nr 385 łą czą cej Grod ków
z Nie mo dli nem. Z le wej stro ny przed mo stem wi dać uj ście nie -
wiel kie go stru mie nia. xU waż nie prze pły wa my, po nie waż
w wo dzie pojawia się wie le du żych ka mie ni oraz po zo sta wio -
nych po sta rym mo ście pa li drew nia nych. Pły nie my głów nym
nur tem. Na le wym brze gu za czy na się las li ścia sty, któ ry do cho -
dzi do sa mej rze ki. Na tym od cin ku Nysa pły nie ła god ny mi za -
ko la mi. Le wy brzeg jest nie do stęp ny i dzi ki. W ko ry cie są nie -
licz ne już by strza i prze ło my. Pręd kość nur tu wy no si 0,6 m/s.74
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30,0 TŁU STO RĘ BY
Miej sco wość le ży z pra wej stro ny rze ki. We wsi moż na zro bić za -
ku py w skle pie spo żyw czym. To tak że do bre miej sce na bi wak na
łą ce u go spo da rza Ła bu sa, trze ba to oczy wi ście z nim uzgod nić.
Miej sce nie trud no od na leźć, po nie waż łą ka znaj du je się na wy -
so ko ści słu pa ki lo me tra żo we go szla ku wod ne go (moc no za rdze -
wia ły, o no mi na le 30). 

26,3 GŁĘ BOC KO – MOST
Li ścia sty las, któ ry do tych czas cią gnął się wzdłuż le we go brze gu
od cho dzi od rze ki. Po le wej stro nie w od le gło ści 300 m od Nysy
Kłodzkiej le ży wieś Głę boc ko. Na skra ju wsi mi ja my most be to -
no wy na dro dze lo kal nej mię dzy Grod ko wem a Le wi nem Brze -
skim. xWio słu je my głów nym nur tem mię dzy fi la ra mi. Trze ba
uwa żać, po nie waż w wo dzie pod mo stem jest du żo ka mie ni.
Miej sce do lą do wa nia znaj dzie my za mo stem, na pra wym brze gu,
na za ko lu rze ki. We wsi jest przy sta nek PKS. Po ni żej mo stu cha -
rak ter Nysy bar dzo się zmie nia, nurt wo dy sta je się spo koj niej szy,
pra wie wca le nie ma by strzy i prze ło mów. Rze ka na bie ra wa lo rów
ni zin nych. Stan ta ki utrzy mu je się przez oko ło 4 km.

75
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22,0 AU TO STRA DA
Prze pły wa my pod nie bie skim mo stem na au to stra dzie A4
z Wro cła wia do Kra ko wa (dro ga mię dzy na ro do wa E36 do Ber li na
i E40 do Dre zna). Pod mo stem nie ma prze szkód, wo da pły nie
wol no, jest głę bo ko.

21,7 MI CHA ŁÓW – JAZ
Tuż za mo stem po ja wia się xko lej ny sto pień wod ny. Znaj du je
się tu rów nież uję cie wo dy pit nej dla mia sta Wro cła wia. Ucho -
dzi ono ka na łem, w le wo od ja zu. Przy bi ja my do pra we go brze -
gu, wy bie ra jąc jak naj lep sze miej sce do wy cią gnię cia i prze nie -
sie nia ka ja ków (prze no ska oko ło 200 m). Po ni żej ja zu nurt rze ki
na bie ra zno wu pręd ko ści i wy no si oko ło 0,5 m/s. Brze gi rze ki za -
ro śnię te są wierz bi ną, a ko ry to wy ło żo ne ka mie nia mi. Po oko ło
3 km rze ka zno wu na bie ra cha rak te ru ni zin ne go. Po jej re gu la -
cji, po pra wej i le wej stro nie na po ty ka my licz ne sta ro rze cza.
Pręd kość wo dy oraz wy so kość brze gów stop nio wo ma le ją, ro śnie
na to miast głę bo kość. 

13,6 JAZ DAW NE GO MŁY NA
Do pły wa my do Le wi na Brze skie go. Przed mia stem na po ty ka my
próg wod ny z usy pa nych ka mie ni. Po le wej stro nie na brze gu usy -
tu owa ny jest nie czyn ny już młyn wod ny. To do je go za si la nia zo -
sta ła w tym miej scu spię trzo na wo da. Da lej za mły nem, też na le -
wym brze gu jesz cze nie daw no znaj do wa ły się ru iny pa ła cu, dziś
pięk nie od re mon to wa ne go prze zna czo ne go dla gim na zjum. Obiekt
ota cza ją sta re drze wa i krze wy (po mni ki przy ro dy – 150-let nie klo -
ny, wią zy i dę by), po zo sta ło ści par ku w sty lu an giel skim. xKa ja ki
prze cią ga my pra wym brze giem, moż na też spła wić je na dłu giej
lin ce. Przy du żym sta nie wo dy wpraw ni ka ja ka rze mo gą po ku sić
się o po ko na nie tej prze szko dy, prze pły wa jąc mię dzy ka mie nia mi.
Wcze śniej jed nak na le ży prze szko dę roz po znać. Bi wa ko wać i wo do -
wać moż na przy prze no sce w par ku po le wej stro nie lub 50 m przed
mo stem dro go wym, po pra wej stro nie na piasz czy stej ła sze rzecz -
nej. Le win Brze ski le ży na le wym brze gu rze ki. 

Po wsta nie Le wi na Brze skie go by ło uwa run ko wa ne po ło że niem w po bli żu prze -
pra wy przez Ny sę Kłodz ką. Mia sto lo ko wa no w XIII w. – po twier dze nie praw miej -76
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skich na stą pi ło w 1333 r. przez księ cia Bo gu sła wa z Brze gu. Do 1329 r. na le ża -
ło do Księ stwa Le gnic ko -Brze skie go, a na stęp nie znalazło się w len nie ko ro ny
cze skiej. W la tach 1526–1742 mia sto prze szło pod wła da nie Habs bur gów au -
striac kich. Po tym okre sie (w wy ni ku wo jen ślą skich) wraz z więk szo ścią Ślą ska
prze szło pod pa no wa nie pru skie. W 1945 r. Le win Brze ski po wró cił do Pol ski.
Mia sto obec nie li czy oko ło 5,8 tys. miesz kań ców. W la tach 1960–1980 był to
pręż ny ośro dek prze my słu spo żyw cze go (cu krow nia „Wró blin”, mle czar nia itp.)
i me ta lo we go. Dziś miej sco wość zwią za na jest głów nie z rol nic twem. W po bli żu
mia sta znaj du je się 5 akwe nów po żwi row niach, któ re są du żą atrak cją re kre acyj -
ną. Wo da jest tutaj bar dzo czy sta. Miej sco wość ma po łą cze nie ko le jo we i au to -
bu so we z Wro cła wiem i Opo lem.

Szcze gól nie god ne zwie -
dze nia są go tyc ko -re ne san -
so wy ko ściół ewan ge lic ki
św. św. Pio tra i Paw ła z XIV w.
z wy po sa że niem ba ro ko wym
oraz ba ro ko wy pa łac Le opol -
da von Be es (obec nie gim na -
zjum) z I poł. XVIII w. wraz
z ogro dze niem i bra ma mi z te -
go okre su. Nie wąt pli wą atrak -
cją są tak że ofi cy ny z I poł.
XIX w. i póź no klasy cy stycz ny
ra tusz również z I poł. XIX w.
War to zo ba czyć od re stau ro wa -
ny ry nek z za cho wa nym śre -
dnio wiecz nym ukła dem ulic,
a pod czas spa ce ru w par ku
nad Ny są Kłodz ką od wie dzić
krzyż po kut ny z 1617 r.

13,2 LE WIN BRZE SKI – MOST
Kon ty nu uje my spływ, mi ja jąc most na dro dze lo kal nej łą czą cej
Le win Brze ski z Nie mo dli nem. Oko ło 50 m przed mo stem
w rze ce są po wa lo ne drze wa i ko rze nie, a na środ ku ko ry ta – wy -
sep ka po ro śnię ta chasz cza mi. xO pły wa my wy sep kę z le wej
stro ny i pły nie my pod most z pra wej lub le wej stro ny fi la ra.
Nurt na bie ra pręd ko ści po nie waż tuż za mo stem jest uskok wo - 77
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dy. Ma new ry wy ko nu je my dość spraw nie, aby nie dać się wo dzie
ze pchnąć bo kiem ka ja ka na fi lar mo stu. 

12,2 UJ ŚCIE ŚCI NA WY NIE MO DLIŃ SKIEJ
200 m wcze śniej, po le wej stro nie na brze gu stoi pięk ny po mnik
przy ro dy – 200-let nia to po la ka na dyj ska. Ko ry to rze ki jest czy ste
i nie ma w nim prze szkód.

11,4 MOST KO LE JO WY
Pły nie my pod mo stem li nii ko le jo wej łą czą cej Wro cław z Opo -
lem. Nurt na bie ra pręd ko ści ze wzglę du na du ży spa dek po zio -
mu dna, jed nak bez piecz nie, xbez prze szkód moż na spłynąć
mię dzy trze ma fi la ra mi mo stu. Od cza su je go re mon tu
w 2008 r., ko ry to rze ki jest czysz czo ne co  roku wio sną.

07,4 SKO RO GOSZCZ – MOST
Od wie dza my ostat nią miej sco wość na szla ku do uj ścia rze ki.
No wo cze sny wi szą cy mo sty w ko lo rze zie lo no -żół tym na dro dze
kra jo wej nr 94 łą czą cej Wro cław z Opo lem to wy nik mo der ni za -

cji cią gu ko mu ni ka cyj ne go współ fi nan -
so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
Oko ło 150 m przed mo stem, po le wej
stro nie na wy so kim brze gu rze ki usy tu -
owa na jest Staj nia Ko ni Wy ści go wych
Romana Piw ki. Wła ści ciel te go te re nu
jest nie tylko pa sjo na tem ko ni, ale rów -
nież bar dzo po zy tyw nie na sta wio ny do
ka ja kar stwa. Za drob ną opła tą moż na
u nie go po zo sta wić ka ja ki i za no co wać,
wy ko rzy stu jąc pomiesz cze nia nad staj -
nia mi lub po ko je pra cow ni cze oraz ca łą
in fra struk tu rę so cjal ną te go obiek tu.
Doj ście do brze gu jest do god ne mi mo
wy so kiej skar py. Sko ro goszcz znaj du je
się po pra wej stro nie rze ki.

Sko ro goszcz za miesz ku je 1200 osób. Kie dyś
by ło to mia sto, dziś – wieś w wo je wódz twie
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opol skim. Speł nia funk cję ośrod ka rol ni czo -usłu go we go i han dlo we go w re gio nie.
Znaj du ją się tu taj skle py spo żyw cze i prze my sło we, punk ty ga stro no micz ne i usłu -
go we. Miejscowość ma po łą cze nie PKS z Opo lem, Brze giem i Wro cła wiem. 

War to zo ba czyć tu tej szy ko ściół pa ra fial ny pw. św. Ja ku ba, po zo sta ło ści za -
byt ko we go cmen ta rza gmi ny ży dow skiej oraz bu dyn ki i do mo stwa XIX -wiecz -
ne go mia sta.

07,4 STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY (SPK)
Ostat ni od ci nek Ny sy Kłodz kiej jest bar dzo ma low ni czy. Prze -
bie ga w obrębie Sto braw skiego Par ku Kra jo bra zo wego. Na je go
te re nie powstały osto je ptac twa wod no -błot ne go pod na zwą
„Do li na Środ ko wej Od ry”. Wo da jest tu taj spo koj na, bez żad -

nych prze szkód w ko ry cie rze ki. Brze gi z pra wej i le wej stro ny są
za drze wio ne. Ny sa Kłodz ka te raz już le ni wie to czy swo je wo dy
aż do uj ścia.

Sto braw ski Park Kra jo bra zo wy za ło żo no 28 wrze śnia 1999 r. Zaj mu je po -
wierzch nię 52,6 tys. ha. Park po ło żo ny jest na te re nie 12 gmin w pół noc nej
czę ści wo je wódz twa opol skie go (Do brzyń Wiel ki, Dą bro wa, Klucz bork, La so -
wi ce Wiel kie, Le win Brze ski, Lub sza, Łub nia ny, Mu rów, Po kój, Po pie lów, Świer -
czów, Woł czyn). Kom plek sy le śne sta no wią nie omal 80% je go po wierzch ni.
Jest to naj młod szy park kra jo bra zo wy wo je wódz twa opol skie go. Na je go te re -
nie wy stę pu je 50 ga tun ków ro ślin chro nio nych oraz oko ło 140 ga tun ków ro -
ślin rzad kich. Wy stę pu ją tu m.in. stor czy ki, dłu gosz kró lew ski, ko tew ka orzech
wod ny, li lia zło to głów, waw rzy nek wil cze ły ko, a tak że ro sicz ka okrą gło list na. 79

N
Y

S
A

 K
ŁO

D
Z

K
A

16Skorogoszcz–SPK

Lilia złotogłów



W par ku ży je po nad 220 ga tun ków chro nio nych zwie rząt (w tym 140 ga tun -
ków pta ków, wśród nich 21 ga tun ków glo bal nie za gro żo nych), do których
należą m.in. wy dra, bóbr, kor mo ran, bie lik i zi mo ro dek. Moż na tu spo tkać naj -
więk szą waż kę eu ro pej ską – hu sa rza wład cę.

0,00 OD RA – koniec spływu
Do pły wa my do uj ścia Ny sy Kłodz kiej do Od ry na jej 181,3 km.
Z pra wej stro ny piasz czy sty cy pe lek umoż li wia za trzy ma nie się
na od po czy nek i wgląd na Od rę. Po wy żej miej sca za trzy ma nia
(na 180,3 km dro gi wod nej Od ry) znaj du ją się jaz i ślu za „Uj ście
Ny sy” (187,2 x 9,6 x 2,8), a po ni żej oko ło 5 km (na 186 km dro -
gi wod nej Od ry) – jaz i ślu za „Zwa no wi ce” (190 x 12 x 4).

Spływ naj le piej za koń czyć 5 km po ni żej uj ścia Ny sy Kłodz kiej,
w miej sco wo ści Ko pa nie na Od rze. Do rze ki zjeżdża się dro gą
nr 460 z Brze gu lub w miej sco wo ści Ło siów z dro gi nr 94 re la cji
Brzeg–Opo le. Doj ście z wo dy do brze gu usy tu owa ne jest po le wej
stro nie rze ki, oko ło 200–300 m przed ka na łem ślu zy „Zwa no wi -
ce”. Do sa mej wo dy do cho dzi pas be to no wej dro gi przy go to wa nej
praw do po dob nie do prze pra wy pro mo wej. Ide al ne miej sce do cu -
mo wa nia i wy cią ga nia ka ja ków oraz ich trans por tu.

80
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Ka ja kar stwo jest po pu lar ne i dostępne dla wszyst kich, a przy tym nie wy -
ma ga wiel kich umie jęt no ści. Wy star czą chę ci do ru sze nia w dro gę i spraw -
ne rę ce. Przy da je się umie jęt ność pły wa nia, ale nie jest ona ko niecz na, wy -
star czy że ma ją jed na oso ba w ka ja ku. Nie ma ba rier wie ko wych, na
spły wach wi du je się za rów no 70-lat ków, jak i przed szko la ki. Żad ne go zna -
cze nia nie ma też sta tus ma te rial ny, bo ty dzień w ka ja ku za zwy czaj kosz -
tu je mniej niż ten sam czas spę dzo ny na ja kich kol wiek in nych wcza sach.

Po pu lar ność ka ja kar stwo za wdzię cza tak że po wszech ne mu do stę po wi
do sprzę tu i te re nów upra wia nia te go spor tu. Ka ja ki są w każ dej nad wod -
nej wy po ży czal ni, a moż na ni mi pły wać po po nad 2 tys. tras wod nych
w Pol sce, nie li cząc je zior i mo rza.

Wresz cie ostat nią, choć rów nie waż ną za le tą spły wów ka ja ko wych jest
ich pro ro dzin ny cha rak ter – uczest ni czą ce w nich ro dzi ny ma ją na tra -
sie wię cej niż zwy kle oka zji do bez po śred nich kon tak tów.

Jak za cząć? 
Spływ rzecz ny róż ni się od pły wa nia po je zio rach. Wy ma ga mniej wy sił -
ku, a wię cej do świad cze nia. Dla te go wy ru sza jąc na dzie wi czy spływ, nie
war to po ry wać się od razu na gór skie po to ki i głę bo kie rze ki. Opi sy szla -
ków za zwy czaj za wie ra ją oce ny, któ re uła twia ją do bór tra sy od po wied -
niej do umie jęt no ści.

Po pu lar ność ka ja kar stwa za owo co wa ła spły wa mi zor ga ni zo wa ny mi, na
któ rych spe cja li stycz ne fir my za pew nia ją prze wod ni ków, ka ja ki, ka mi zel ki
ase ku ra cyj ne, pro duk ty żyw no ścio we, sprzęt obo zo wy, re zer wu ją miej sca
noc le go we, nie rzad ko też or ga ni zu ją do dat ko we atrak cje. Za le tą ta kich
spły wów jest pew ność prze pra wy (wia do mo kto, co, gdzie i do kie dy), moż -
li wość zdo by cia do świad cze nia i po zna nia no wych przy ja ciół (prze waż nie
w spły wach uczest ni czą peł ni we rwy, sym pa tycz ni lu dzie). Man ka men tem
jest ści sła or ga ni za cja cza su, na rzu co ne z gó ry ter mi ny, ko niecz ność pod -
da nia się wo li gru py i nie moż ność prze rwa nia spły wu w do wol nym mo -
men cie. Po nad to ta kie spły wy or ga ni zo wa ne są głów nie w cza sie wa ka cji,
a wie le rzek jest pięk niej szych i spo koj niej szych wio sną lub je sie nią. Mi mo
wszyst ko na pierw szy spływ le piej wy brać się z gru pą zor ga ni zo wa ną.

Zor ga ni zo wa ne spły wy są sztan da ro wą ofer tą od dzia łów PTTK i klu -
bów aka de mic kich. Or ga ni za to rów moż na szu kać tak że w miej sco wo -
ściach le żą cych na po pu lar nych szla kach wod nych, w In ter ne cie i w pra -
sie tu ry stycz nej. Na le ży pa mię tać, że wia ry god nym or ga ni za to rem jest ten,
któ ry w opła cie za spływ uj mu je ubez pie cze nie uczest ni ków. 81
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Tech ni ka pły wa nia ka ja kiem
Wsia dać do ka ja ka, od bi jać i przy bi jać do brze gu na le ży za wsze dzio bem
pod prąd. Oso ba cięż sza po win na za jąć miej sce z ty łu – ze wzglę du na
unie sie nie się dzio ba ła twiej po ko ny wać prze szko dy. Za to pły nie się
na ogół z prą dem, je dy nie na nie licz nych tra sach o za mie ra ją cym prą -
dzie moż na pły nąć w dół, w gó rę, a na wet w po przek rze ki.

W ka ja kach dwu oso bo wych ste ru je oso ba sie dzą ca z ty łu. War to trzy -
mać się środ ka nur tu, co za pew nia więk szą swo bo dę ma new ru. Ka ja ka -
rze po win ni uważ nie wy pa try wać prze szkód, by móc je w po rę po ko nać.
Głę bo kość wo dy za wsze na le ży spraw dzić wio słem, bo wzrok by wa złud -
ny (im czyst sza wo da, tym wy da je się płyt sza). 

Gła zy, reszt ki bu dow li, drze wa, ko na ry Naj le piej omi jać je sze ro kim
łu kiem, bo w ich bez po śred nim są siedz twie prąd przy śpie sza i ścią ga ka -
jak w stro nę prze szko dy. Je że li ka jak zo sta nie zła pa ny przez stru mień
ścią ga ją cy, trze ba się wy co fać, za ra bia jąc wio słem do ty łu. Je że li prąd jest
zbyt sil ny, trze ba przy naj mniej tak od wró cić ka jak, by nie ude rzył
w prze szko dę dzio bem ani przed nią czę ścią bur ty. 

W przy pad ku zbyt sil ne go nur tu unie moż li wia ją ce go wy ko na nie na le -
ży te go skrę tu lub wy co fa nie ka ja ka po moc ne oka zu je się wio sło. Je że li
rze ka jest dość płyt ka, na le ży je wbić w dno i ko rzy sta jąc z za sa dy dźwi -
gni, ob ró cić ka jak. Wio sła moż na też użyć ja ko od bi ja cza, od py cha jąc
nim ka jak od prze szkód. Oczy wi ście cien kie pió ro wio sła nie jest wiecz -
ne, ale za to na pew no tań sze od po szy cia ka ja ka.

Naj więk sze nie bez pie czeń stwo dla ka ja ka rzy sta no wią drze wa, więc
wy ru sza jąc na wy pra wę, każ dy po wi nien wie dzieć, jak so bie z ni mi ra -
dzić. 
• Gdy drze wo po chy la się ni sko nad nur tem, moż na so bie na bić gu za lub

w ga łę ziach stra cić czap kę. Nie mo gąc wy mi nąć drze wa, trze ba ni sko
po ło żyć się w ka ja ku, trzy ma jąc wio sło w po zio mie.

• Przed pniem czę ścio wo za nu rzo nym w wo dzie po wsta je sil ny stru mień
wcią ga ją cy pod drze wo. Od ta kich prze szkód na le ży trzy mać się z da -
le ka. Je że li drze wo ta ra su je ca łą sze ro kość nur tu, trze ba po szu kać
płyt szej wo dy, wy siąść z ka ja ka i prze nieść go nad pniem, a je śli jest
za głę bo ko, do bić przed prze szko dą do brze gu i prze nieść ka jak lą dem. 

• Pnie cał ko wi cie za nu rzo ne w wo dzie po wo du ją roz dzie le nie stru mie -
nia na gór ny, prze le wa ją cy się nad drze wem, i dol ny, wcią ga ją cy pod
pień. Nie mo gąc omi nąć ta kiej prze szko dy, na le ży prze nieść ka jak nad82
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nią lub obok niej. Na braw szy nie co do świad cze nia, moż na też wy ko -
nać huś taw kę (po niż sze go frag men tu nie po win ny czy tać oso by zaj -
mu ją ce się wy po ży cza niem ka ja ków) – przed pniem prze su nąć punkt
cięż ko ści na tył ka ja ka (w przy pad ku ka ja ków dwu oso bo wych sie dzą -
cy z przo du kła dzie się na ster ni ka), co po wo du je unie sie nie dzio ba,
na stęp nie roz pę dzić się i wbić nad pień. Póź niej trze ba prze chy lić
punkt cięż ko ści na przód ka ja ka (ster nik mo że wy siąść) i wy ko rzy -
staw szy za sa dę huś taw ki, zsu nąć ka jak do wo dy. 

Prze pu sty Przed otwar ty mi prze pu sta mi w za staw kach czy ja zach nurt
z ca łej sze ro ko ści „ścią ga” do prze pu stu, a zbież ny stru mień wo dy mo że
od wró cić ka jak bo kiem i za kli no wać go. Zbli ża jąc się do prze pu stu, trze -
ba zwięk szyć szyb kość i prze bić się prze zeń gwał tow nym zry wem. Je śli
jed nak ka jak zo sta nie ścią gnię ty bo kiem do za po ry, trze ba do brnąć do
brze gu i prze nieść go na dru gą stro nę. 

Mie li zny Ich obec ność zdra dza zmarsz czo na i plu ska ją ca wo da, dla te go
ła two je omi nąć. Je że li jed nak ka jak za ry je dzio bem w mie li znę, nurt bę -
dzie od wra cał go do ty łu. Na mie liź nie ka mie ni stej w ta kim wy pad ku
na le ży szyb ko wy sko czyć i ze pchnąć ka jak na głęb szą wo dę, bo ina czej
ka mie nie mo gą uszko dzić po szy cie. W przy pad ku mie lizn piasz czy stych
trze ba, za ra bia jąc wio słem, spo wo do wać od wró ce nie ka ja ka przez prąd
i ze pchnię cie go z mie li zny (póź niej, na głęb szej wo dzie, trze ba ka jak
zwró cić we wła ści wym kie run ku).

Wi ry Do pły wa jąc do wi ru, trze ba zmniej szyć pręd kość, pły nąć skra jem
i wio sło wać zgod nie z kie run kiem wi ro wa nia wo dy.

Mo sty Ku mu lu je się pod nimi kil ka za gro żeń – prze pływ jest zwy kle
węż szy od ko ry ta, na dnie za le ga ją ka mie nie, a za mo stem two rzy się
mie li zna, pod mo stem też nie kie dy po wsta je próg, któ ry czy ni uskok
dna po wo du ją cy by strze (na głe przy spie sze nie prą du). Prze pły wa jąc pod
mo stem, na le ży za cho wać du żą ostroż ność, zwol nić i prze pra wiać się
w pew nych od stę pach.

Po ko ny wa nie je zior Bez piecz niej jest pły nąć bli sko brze gu. Prze ci na jąc
du żą ta flę, moż na spo dzie wać się w każ dej chwi li wia tru i fal – je śli się
po ja wią, trze ba usta wić ka jak pro sto pa dle do fa li. 83
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Naj częst sze pro ble my i błę dy
Gar bie nie się Na ból ple ców po ma ga po ło że nie się w ka ja ku (gim na sty -
ki i prze cią ga nia le piej pró bo wać na sta łym lą dzie).

Zbyt moc ne ści ska nie wio sła Po cząt ku ją cy ka ja ka rze za zwy czaj ma ją
tak moc ny uchwyt, że po dwóch dniach pły nię cia ro bią im się na dło -
niach od ci ski. Od ruch ide al ne go uchwy tu, po dob nie jak za cho wa nie wła -
ści wej po zy cji, przy cho dzi z cza sem. War to za brać ze so bą rę ka wicz ki ro -
we ro we – są one do brym roz wią za niem prze ciw od ci skom na dło niach.

Zbyt głę bo kie lub za płyt kie za nu rza nie pió ra Opty mal ną szyb kość
przy naj mniej szym na kła dzie sił uzy sku je się, za nu rza jąc pió ro wio sła
na 1/2–2/3.

Przy bi ja nie po we wnętrz nej stronie za ko la W za ko lach rzek czę sto
two rzą się miej sca ide al ne do bi wa ko wa nia. Jed nak na łu ku nurt po we -
wnętrz nej jest szyb szy, co utrud nia cu mo wa nie, a ko ry to znacz nie głęb -
sze, dla te go ka ja ka rza wy ska ku ją ce go do – z po zo ru – płyt kiej rze ki mo -
że cze kać nie mi ła nie spo dzian ka. Nie chcąc roz bić się na za ko lu, le piej
przy bić do brze gu przed lub za łu kiem rze ki. 

Brak cum ki Jest po wszech ny zwłasz cza przy ka ja kach z wy po ży czal ni.
Spła wia nie ka ja ka bez cum ki lub wcią ga nie go na stro my brzeg wymaga
ekwi li bry sty ki, nie mó wiąc o wy sił ku, ja ki trze ba w to wło żyć. 

Dłu ga, pusz czo na luź no cum ka Kie dy za plą cze się w ga łę zie, nurt mo -
że prze wró cić ka jak. Cum ka po win na być zwi nię ta, do brze też za miast
lin ki umo co wać cien ki, ale moc ny łań cuch, za pię ty kłód ką. Kłód ka uła -
twia szyb kie i moc ne za cu mo wa nie ka ja ka.

Złe ob cią że nie ka ja ka Utrud nia ma new ro wa nie i spo wal nia prze pra wę.
Pod sta wo wa za sa da brzmi: lżej szy ka ja karz (bez wzglę du na płeć) sia da
z przo du, na wet gdy ma więk sze do świad cze nie i po wi nien być ster ni kiem. 

Wsu wa nie nóg w prze strzeń dzio bo wą Utrud nia ma new ro wa nie (przy
nie któ rych ma new rach pra cu je nie mal ca łe cia ło, a wy cią gnię te i unie -
ru cho mio ne no gi usztyw nia ją mię śnie), do te go jest nie bez piecz ne 
– w ra zie wy wrot ki moż na utknąć pod ka ja kiem.84
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Za sa dy bez pie czeń stwa
Nie któ rym wy da je się, że pły wa nie ka ja kiem jest nie bez piecz ne. Jed nak
nie bez piecz ny jest tyl ko brak wy obraź ni. Ka jak jest bar dzo sta bil ny, o ile
pa mię ta się, by spo koj nie sie dzieć na sio deł ku i by punkt cięż ko ści pły -
ną ce go (pły ną cych) był ni sko i prze miesz czał się tyl ko wzdłuż ka ja ka.
• Zdro wie i ży cie są waż niej sze od naj droż sze go na wet sprzę tu. Je że li wir

za cznie na do bre wcią gać ka jak lub dziób zo sta nie we ssa ny pod pień,
trze ba opu ścić po kład. Je że li przy pod to pie niu część ekwi pun ku pój -
dzie na dno, le piej nie nur ko wać po za gu bio ne rze czy. 

• W przy pad ku wy wrot ki nie moż na sta wiać ka ja ka na głę bo kiej wo dzie
– uwię zio ne w ka dłu bie po wie trze pod trzy mu je go na po wierzch ni.
Ka jak trze ba pod ho lo wać do brze gu i do pie ro tam od wró cić. 

• Je że li przy na głym zwro cie ka ja karz wpadł do wo dy, lecz ka jak nie wy -
wró cił się, nie wol no wsia dać do ka ja ka po now nie na głę bo kiej wo dzie
(na le ży po stę po wać jak w przy pad ku opi sa nym po wy żej). 

• Nie na le ży for so wać tem pa. Na pierw szej wy pra wie 20 km dzien nie to
i tak nad to. Po dwóch, trzech dniach war to zro bić dzień prze rwy na le -
niu cho wa nie: ką piel w rze ce, zwie dza nie oko li cy. Po za tym na wet su -
per man co dzien nie od wie dza ją cy si łow nię ma dość de li kat ną we -
wnętrz ną skó rę dło ni i ła two mo że na ba wić się od ci sków, zwłasz cza
przy zbyt moc nym trzy ma niu wio sła. Na wy pra wę war to za brać maść
na od ci ski i du żo pla strów. 

• Wy pra wa bez sie dze nia, pod pór ki pod ple cy i gąb ki jest ab so lut nie nie -
moż li wa (gąb ka słu ży do szyb kie go usu wa nia wo dy z ka dłu ba).

• Na spływ ko niecz nie trze ba za brać klap ki al bo spor to we san da ły,
w któ rych bę dzie moż na bez piecz nie bro dzić po wo dzie – w rze kach
nie bra ku je szkła. Po nie waż od bi ja ją ce się od wo dy pro mie nie słoń ca
dzia ła ją bar dzo sil nie, war to za brać na kry cie gło wy i oku la ry prze ciw -
sło necz ne, któ re ochro nią przed opa rze nia mi i uda rem.

Oso by po trze bu ją ce ra tun ku na wo dzie po win ny:
•wol no pod no sić i opusz czać nad gło wą trzy ma ne obu rącz wio sło; 
•wol no pod no sić i opusz czać ra mio na znad gło wy w bok; 
•ma chać blu zą, kurt ką, ręcz ni kiem ja skra we go ko lo ru. 

W dzień moż na też pusz czać lu ster kiem za jącz ki, no cą za ta czać ko ła
la tar ką. Se ria dłu gich dźwię ków (gwizd, gwiz dek, sy re na) ozna cza we -
zwa nie po mo cy; se ria po dwój nych dźwię ków – „czło wiek za bur tą”. 85
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Informacja turystyczna
Bardo

Punkt informacji turystycznej przy Centrum Kultury i Promocji, 
ul. Kolejowa 12, %074 817 08 27.
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2, �074 817 14 78, 074 817 14 24.

Kłodzko
Informacja Turystyczna, pl. Chrobrego 1 (w budynku ratusza), 
%074 865 46 89.

Lewin Brzeski
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Rynek 1, �077 424 66 00, 
faks 077 424 66 38.

Nysa
Centrum Informacji Turystycznej Omnibus, Rynek 32/2u, 
�/faks 077 433 59 27.
Punkt Informacji Turystycznej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19,
�077 433 49 71, biura@twierdzanysa.com.
Recepcja Nyskiego Ośrodka Rekreacji (NOR), Skorochów, 
�077 433 20 26, www.nor.nysa.pl.

Paczków 
Punkt informacji turystycznej w lokalu Gminnego Centrum Informacji, 
ul. Słowackiego 4; �077 431 67 90, gci@paczkow.pl. 

Skorochów
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Nyskiej i Borów
Niemodlińskich, Skorochów 22, �077 433 48 01, www.agroturystyka-
nysa.kalcyt.pl.

Gastronomia
Bardo

Karczma Misoni, Opolnica 51, �074 817 13 63, 
www.karczma-misoni.e-tur.com.pl.
Pizzeria Verona, Plac Kasztelański 6, �074 817 14 26.
Restauracja Pod Złotym Lwem, ul. Główna 19, �074 817 13 87,
www.zajazdbardo.com.
Zajazd Pod Złotym Gryfem, pizzeria, ul. Główna 23, �074 817 16 32.

Głębinów
Bar Majorka, Głębinów 3b, �077 435 62 56.
Bar U Bacy, Głębinów 21, �077 435 62 05.
Restauracja Carmen, Głębinów 21, �077 433 44 23.

Kłodzko 
Bar Kryształowa, ul. Wita Stwosza, �074 867 59 14. 
Bar Małgosia, ul. Połabska 2, �074 867 36 40. 
Bistro U Hrabiny, ul. Dąbrówki, �074 867 65 66.
Pizzeria Al Dente, ul. Dusznicka 42, �074 867 06 66. 
Pizzeria Daria, pl. Chrobrego 6, �074 867 00 18. 86
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Pizzeria Da Grasso, ul. Rodzinna 93, �074 647 07 77. 
Pizzeria De Facto, ul. Witosa 6, �074 867 50 50.
Pizzeria Ricardo, pl. Chrobrego 1, �074 867 15 00. 
Pub AK, ul. Armii Krajowej 2, �074 867 81 66. 
Pub Kameleon, pl. Jagiełły 1, �074 867 49 59. 
Restauracja Forteczna, Twierdza Kłodzka, �074 867 19 55, 0600 980 635,
0603 687 309, http://forteczna.klodzko.pl.
Restauracja Korona, ul. Noworudzka 1, �074 867 37 37, 
faks 074 867 07 73, www.hotel-korona.pl.
Restauracja Nad Wodospadem, ul. Malczewskiego 7a, �074 867 61 45,
www.nadwodospadem.ng.pl. 
Restauracja Oregano, ul. Daszyńskiego 10, �074 865 90 99.
Restauracja Przy Młynie, ul. Kościuszki 1, �074 647 09 97. 
Restauracja Śnieżnik, ul. Daszyńskiego 16, �074 865 99 33,
www.marhaba.ng.pl.
Restauracja W Ratuszu, pl. Chrobrego 3, �074 865 81 45, www.wratuszu.pl.

Lewin Brzeski
Restauracja AB, ul. Narutowicza 13, �077 412 84 19.
Restauracja Kaskada, ul. Opolska 1, �077 412 11 88.

Nysa
Bar Koliba, Morów 64a, �077 435 67 65. 
Bar Max, ul. Wrocławska 16/18, �077 433 20 70.
Bar Pierożek, ul. Gierczak 12, �077 433 25 86, 0608 064 293.
Bar Popularny, Rynek 23, �077 433 30 15.
Bistro, Rynek 26, �077 433 48 80.
Gościniec u Rudka, ul. E. Orzeszkowej 14, �077 435 82 32,
www.urudka.nysa.pl.
Karczma Trąba, ul. Prudnicka 1, �077 433 98 74, www.karczma.nysa.com.pl.
Kawiarnia, Pub, Dyskoteka New-Lucia, Armii Krajowej 26, 
�077 433 00 24, 0502 540 363.
Pizza Piec, Rynek 39/1u, �077 433 55 60.
Pizzeria Lucia, ul. Sobieskiego 3, �077 433 02 40.
Pizzeria Lucia, ul. Sudecka 11, �077 433 02 40.
Pub Lech, ul. Piłsudskiego 12b, �0662 999 861.
Pub Mieszko, ul. Lelewela 11a, �077 431 09 67, 0605 074 744.
Redos, ul. Wyspiańskiego 1a, �077 433 49 72.
Restauracja Kasia, ul. Mickiewicza 25, �077 433 80 44.
Staromiejska, ul. Kramarska 22, �077 433 00 34.
Tevere, ul. Rynek 36b, �077 433 30 03, tevere1@wp.pl.
Tiffany, ul. Wrocławska 17, �077 433 37 07.
Winiarnia C’est la vie, ul. Bielawska 5a, �077 435 21 11.

Opolnica
Restauracja-Zajazd Misoni, Opolnica 51, �074 817 13 63,
www.misoni.republika.pl, misoni@vp.pl. 87
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Otmuchów
Kawiarnia Sandacz, ul. Plażowa 1, �077 431 55 81,
www.sandacz.emeteor.pl, owsandacz@interia.pl.
Restauracja Na Zamku, ul. Zamkowa 4, �077 431 51 48.

Paczków
Restauracja Carcassonne, Rynek 33, �077 431 79 70,
restauracja.carcassonne.paczkow@neostrada.pl.
Restauracja przy Hoteliku Kotwica, ul. Chrobrego 2, �077 439 01 55,
0661 968 057, www.hotel.paczkow.pl, biuro@hotel.paczkow.pl.

Ścibórz
Ośrodek Turystyczno-Gastronomiczny Galant, �077 431 57 57. 
Restauracja Tawerna, Ścibórz, �077 431 57 16.
Smażalnia ryb Suchy Port, Ścibórz, �077 431 57 43. 

Skorochów
Pizzeria Lucia Jezioro, ul. Jezioro Nyskie, �077 433 81 84,
www.pizzerialucia.pl.

Noclegi
Bardo

Agroturystyka Dom pod Słońcem, Katarzyna i Czesław Grabań,
Janowiec 16, �074 817 01 59, 0601 704 587, www.agroturystyka.eww.pl.
Agroturystyka Lipowy Dwór, Wanda i Andrzej Gnutek, Laskówka 29,
�074 817 01 65, www.lipowy-dwor.prv.pl, inzgnutek@o2.pl.
Agroturystyka Pod Cisową Górą, Joanna i Leszek Cieśla, Brzeźnica 62,
�074 817 08 92, 074 817 09 68, 0507 033 787,
www.sudety.info.pl/cisowagora, cisowa_gora@go2.pl.
Agroturystyka Pod Nutkami, Dorota Fester, Potworów 21, 
�074 816 71 70, 0602 621 572, www.agro.potworow.prv.pl,
agro.potworow@op.pl.
Agroturystyka Pod Świerkami, Krystyna Skoczeń, Laskówka 37, 
�074 817 16 26, faks 074 817 15 54, 0607 510 339.
Dom Wczasowy Brido, ul. Grunwaldzka 41, �074 817 15 67, 0509 273
338, faks 074 817 14 73, www.brido.pl. 
Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Polna 10, �074 817 13 65.

Bielice
Chatka Trapera, Małgorzata Jałowiecka, Bielice 2a, 
�074 814 27 12.
Dom gościnny U Majów, Anna i Zbigniew Majowie, Bielice 5a, 
�074 814 27 20,  bielice@poczta.onet.pl, www.bielice.info.pl/majowie.
Leśniczówka Rudawiec, Barbara i Adam Korytkowscy, Bielice 7a, 
�074 814 27 42.
Pensjonat Chata Cyborga, Jolanta i Janusz Lignarscy, Bielice 2, 
�074 814 14 22, bielice@kki.net.pl, www.chatacyborga.pl.
U Eli, Elżbieta Dąbrowska, Bielice 9, �074 814 32 28, elabielice@o2.pl.88
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Głębinów
Ośrodek Wypoczynkowy Błękitna Zatoka, Głębinów, 
48-381 Goświnowice, �077 435 62 75, www.blekitnazatoka.com. 
Ośrodek Wypoczynkowy Paradise, Głębinów, �077 433 44 23, 
0600 602 047.
Pensjonat Bar Majorka, �077 435 62 56, 0609 746 293, Głębinów 3b. 

Kamieniec Ząbkowicki
Hotel Pod Wieżą, ul. Ząbkowicka 9, �074 817 36 95.
Ośrodek Wypoczynkowy Tęcza, ul. Zamkowa 4a, �074 817 42 00,
owr_kamieniec@op.pl.
Schronisko PTSM Zacisze w miejscowości Starczów, Starczów 43, 
�074 817 32 16.

Kłodzko 
Dom Wycieczkowy Na Stadionie, ul. Kusocińskiego 2, �074 865 49 60,
www.osir.ng.pl.
Hotel Casa d’Oro, ul. Grottgera 7, �074 867 02 16, www.casadoro.pl.
Hotel Korona, ul. Noworudzka 1, �074 867 37 37, faks 074 867 07 73, 
www.hotel-korona.pl.
Hotel Marhaba, ul. Daszyńskiego 16, �074 865 99 33, faks.ng.pl.
Hotel Metro, Boguszyn 79b, �074 811 92 00, faks 074 811 92 10,
www.hotelmetro.pl.
Kemping Lossanna, ul. Nowy Świat 57, �074 867 30 31, faks 074 867 30 31.
Pokoje gościnne Kłodzko-Zacisze, ul. Czarnieckiego 1–1a, 
�074 867 89 99, 0605 261 258, faks 074 865 98 03, www.klodzko-zacisze.pl.
Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. Nadrzeczna 5, �074 867 25 24.

Kozielno
Agroturystyka Złota Rybka, Kozielno 38, �0600 132 941, 077 431 65 13,
www.agrorybka.za.pl. 

Lewin Brzeski 
Pokoje gościnne, Eugenia Smolińska, ul. Partyzantów 9, �077 412 73 30,
0603 524 020.
Pokoje noclegowe Adela, Teresa Kawiak, ul. Marzanny 19, 
�0510 143 897.

Ławica
Agroturystyka U Macieja, Ławica 45, �074 867 94 44, 0509 349 115,
www.agroturystyka.klodzko.pl.

Nysa
Agroturystyka, ul. 3-go Maja 12, �077 431 09 81.
Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Emilii Gierczak 2, �077 448 46 70.
Dom Gościnny, ul. Kwiatowa 6, �0608 112 963, www.domgoscinny.nysa.pl.
Hotel Europejski, Skorochów 21k, �077 433 53 14, www.europejskihotel.pl.
Hotel Floryda, ul. Krawiecka 24, �077 409 11 90, www.floryda.com.pl.
Hotel Piast, ul. Krzywoustego 14, �077 433 40 84, www.hotel-piast.com.pl.
Lider, ul. Piłsudskiego 40, �077 409 12 61, www.lidernysa.pl/index.html. 89
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Motel Tank (stacja benzynowa), ul. Grodkowska 9, �077 433 45 74,
www.tank.dytko.pl.
Motelik Lux, ul. Grodkowska 13a, �077 433 99 18, www.motelik-lux.com.
Schronisko Młodzieżowe Fire Brigade, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2/8,
�0698 058 434.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Pod Ziębickim Lwem, 
ul. Krawiecka 28, �077 433 37 31, www.kadett.d.pl/nysa/.
Turystyka Wiejska Pod Bocianem, Złotogłowice 150, �077 433 90 10,
http://podbocianem.spanie.pl.
U Rudka, ul. Elizy Orzeszkowej 14, �077 435 82 32, www.urudka.nysa.pl.
Villa Navigator, ul. Wyspiańskiego 11, �077 433 41 70,
www.villanavigator.pl.

Otmuchów 
Gościniec Zamek, ul. Zamkowa 4, �077 431 51 48,
www.zamek.otmuchow.pl, recepcja@zamek.otmuchow.pl.
Ośrodek Wypoczynkowy Hala, Stanisław Skawiński, ul. Plażowa 10,
�077 435 41 24. 
Ośrodek Wypoczynkowy Kotwica, ul. Plażowa 8, �077 431 53 37.
Ośrodek Wypoczynkowy Marina, ul. Plażowa 7, �077 431 50 35,
0605 856 220, www.marina.net.pl.
Pokoje gościnne przy Cukrowni Otmuchów, ul. Fabryczna 4, 
�077 431 50 01.
PTTK Ośrodek Kempingowy, ul. Plażowa 6, �077 431 52 25.

Paczków
Dom Przyjaźni, ul. Słowackiego 4/10, %077 431 67 90.
Hotel Korona, ul. Wojska Polskiego 31, �077 431 62 77.
Hotelik Kotwica, ul. Chrobrego 2, �077 431 62 98,
www.hotel.paczkow.pl, biuro@hotel.paczkow.pl.
Usługi hotelowe Tani Nocleg, ul. Kopernika 18a, %077 431 61 59,

Skorochów
Gospodarstwo Agroturystyczne, Antonia Dominowska, Skorochów 12,
�077 435 24 85.
Gospodarstwo Agroturystyczne, Skorochów 22, �077 433 48 01.
Nyski Ośrodek Rekreacji, Skorochów, �077 431 00 78 (1VI–31 VIII),
�077 433 59 27, 077 433 20 26, 077 431 00 08 (cały rok), www.nor.nysa.pl.
Pokoje gościnne Komarówka, Skorochów 13, �077 433 24 05.
Pokoje gościnne, Marian i Krystyna Hnatyszyn, Skorochów 8, �077 433 31 07.
Pokoje gościnne, Skorochów 21a, �077 433 90 71,
www.skorochow.republika.pl.

Stobrawski Park Krajobrazowy 
Agroturystyka, Irena i Roman Gorek, ul. Zawadzkiego 1, Stare Kolnie,
�077 469 25 98.
Agroturystyka, Janusz Chamot, Podwale 1, Stare Kolnie, 
�077 469 26 08.90
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Ścibórz
Agroturystyka Małgorzata Szach, Ścibórz 30a, �077 431 37 18.
Gospodarstwo Agroturystyczne Sonia, Sławomira Machowska, Ścibórz 18,
�077 431 30 51.
Pokoje gościnne, Urszula Bednarz, Ścibórz 30, �/faks 077 431 30 54.

Topola
Kemping Topola, Topola (przy drodze Topola – Śrem), �0604 267 426.
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny Bartniki, �0605 948 507,
www.bartniki.republika.pl.

Wójcice
Gospodarstwo Rolne – Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi
Nyskiej i Borów Niemodlińskich, Renata i Adrian Zuber, Wójcice 25,
�077 431 54 77. 

Atrakcje turystyczne
Bardo

Muzeum Sztuki Sakralnej, pl. Wolności 5, �074 817 14 21.
Ruchoma szopka panoramiczna, pl. Wolności 5, �074 817 14 21.

Kłodzko
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4, �074 867 35 70,
www.muzeum.klodzko.pl.
Podziemna Trasa Turystyczna im. 1000-lecia Państwa Polskiego,
ul. Zawiszy Czarnego 3, �074 867 30 48, www.osir.ng.pl.
Twierdza, ul. Grodzisko 1, �074 867 34 68, www.osir.ng.pl.

Nysa
Muzeum Nyskie, ul. Biskupa Jarosława 11, �077 433 20 83,
www.muzeum.nysa.pl. 
Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa, Bastion św. Jadwigi,
ul. Piastowska 19, �077 433 49 71, 0602 654 128, www.twierdzanysa.com,
biuro@twierdzanysa.com; punkt informacyjno-turystyczny, Małgorzata Klakla,
gosia@twierdzanysa.com.

Paczków
Muzeum Gazownictwa, ul. Pocztowa 6, �077 431 68 34,
www.muzeumgazownictwa.pl.

Imprezy cykliczne
Kłodzko

Dni Kłodzka – największa impreza organizowana przez władze miasta 
od 1961 r.; koniec maja.
Dni Twierdzy Kłodzkiej – rekonstrukcja zdobywania twierdzy kłodzkiej przez
wojska napoleońskie w 1807 r.; impreza organizowana od 2008 r.; 
sierpień.
Międzynarodowe Zderzenia Teatrów, pl. Jagiełły 1, �074 867 33 64,
www.teatrkoku.info, sekretariat@kok.net.pl. 91
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Święto Ulicy Daszyńskiego – festyn organizowany przez władze miejskie,
Zespół Szkół Społecznych i Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe; 
początek maja.

Nysa
Dni Nysy – ostatni weekend maja – www.nysa.eu.
Dni Twierdzy Nysa – ostatni weekend lipca – www.nysa.eu.
Dożynki Turystyczne – plaża Jeziora Nyskiego – lipiec.
Festiwal Metalowa Twierdza – trzeci weekend sierpnia, 
www.ndk.nysa.pl.
Jarmark Jakubowy – trzeci weekend lipca.
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta
– drugi weekend sierpnia – www.ndk.nysa.pl.
Otwarte regaty żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego
– trzeci weekend sierpnia – www.nor.nysa.pl.

Organizatorzy spływów po Nysie Kłodzkiej
Centrum Kultury i Promocji w Bardzie, ul. Kolejowa 12, %074 817 08 27.
Centrum Turystyki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku Rokana,
ul. Śliczna 31c, 50-541 Wrocław �071 783 60 02, 0504 028 040,
www.kajaki.wroc.pl, info@rokana.com.pl.
Hydroplanet, ul. Strońska 6/3c, 50-540 Wrocław, �0665 555 612, 
0665 552 887, www.hydroplanet.pl, hydroplanet@hydroplanet.pl.
Klub Turystyki Kajakowej Nektos V przy Oddziale PTTK Fabryczna 
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 13/5, �071 344 79 80.
Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok, ul. Kochanowskiego 74, 
51-601 Wrocław, �0506 106 472, www.ptasiuskok.pl,
piasecki@hydral.com.pl, miroslawokrasa@op.pl.
Wojskowe Koło PTTK nr 22 Szarotka przy Klubie Garnizonowym 
w Kłodzku, ul. Walecznych 28, �0501 651 410.

Inne
Rafting

X-action, ul. Łęczycka 20, �071 78 78 308, 0502 022 578, 
biuro@x-action.pl, www.x-action.pl.

Skorogoszcz
Stajnia Koni Wyścigowych Skorogoszcz, ul. Za Nysą 1, 
�/faks 077 412 10 93, 0603 870 025, 0502 618 737,
rp.piwko@neostrada.pl, www.stajniaskorogoszcz.fc.pl.

Wrocław
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, www.rzgw.wroc.pl,
ul. Norwida 34, �071 337 88 00, faks 071 328 50 48, rzgw@rzgw.wroc.pl,
sekretariat@rzgw.wroc.pl; ul. Wyb. Wyspiańskiego 39, �071 328 48 88,
zasoby.wodne@rzgw.wroc.pl.92
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Ny ski Ośro dek Re kre acji po ło żo ny jest na pół noc no -wschod nim brze gu Je zio ra Ny skie -
go przy dro dze kra jo wej nr 46 zwa nej „Tra są Su dec ką”. Ośro dek ofe ru je noc le gi o zróż ni -
co wa nym cha rak te rze, od da jąc tu ry stom do dys po zy cji: 

· 65 miejsc w dom kach kem pin go wych i po ko jach go ścin nych,
· 500 miejsc na po lu na mio to wym,
· 42 sta no wi ska ka ra wa nin go we. 

Z ofer ty moż na sko rzy stać rów nież w okre sie zi mo wym, gdzie do dys po zy cji są
22 miej sca noc le go we w dom ku ty pu „POL SPORT” Ośro dek po sia da do sko na le pro spe ru -
ją cą ba zę ga stro no micz ną, ba zę sa ni tar ną oraz par kin gi, któ re two rzą nie zbęd ne za ple cze
sa ni tar no-by to we.

Uda ny wy po czy nek gwa ran tu je bo ga ta ofer ta atrak cji tu ry stycz nych, któ ra usa tys fak cjo -
nu je na wet naj bar dziej wy bred ne go klien ta. Roz le gła piasz czy sta pla ża ze strze żo ny mi ką -
pie li ska mi jest do sko na łym miej scem do bez piecz ne go pla żo wa nia. 

Bar dzo du żym atu tem ośrod ka jest je go atrak cyj ne po ło że nie. 
Z brze gów je zio ra roz ta cza się pięk ny wi dok na Gó ry Opaw skie i Ry chleb skie Ho -

ry. Roz le gła piasz czy sta pla ża ze strze żo nym ką pie li skiem jest do sko na łym miej scem do
bez piecz ne go i uda ne go wy po czyn ku. Wo dy je zio ra są bar dzo atrak cyj ne dla węd ka rzy.
Licz nie wy stę pu ją tu san da cze, oko nie, su my czy szczu pa ki. Moż na rów nież spo tkać
chro nio ne ga tun ki ryb, jak pstrąg po to ko wy, troć je zio ro wa lub śliz. Zbior nik wod ny upodo -
ba ły so bie, ja ko miej sce kon cen tra cji i po sto ju wcze sną wio sną i je sie nią, licz ne ga tun ki
prze lot nych pta ków wod nych i błot nych m.in. dzi kich ka czek i gę si. Pta ki te two rzą nie jed -
no krot nie wie lo ty sięcz ne sta da. Z te go wzglę du uzna no Je zio ro Ny skie za osto ję ptac twa
wod ne go o ran dze eu ro pej skiej.

Bli skość miast Dol ne go Ślą ska o bo ga tej prze szło ści hi sto rycz nej, gra ni cy pol sko -cze skiej
oraz te re nów gó rzy stych do star cza do dat ko wych moż li wo ści uatrak cyj nia nia po by tu w ośrod -
ku po przez or ga ni zo wa nie wy cie czek o cha rak te rze kra jo znaw czym i hi sto rycz no -kul tu ral nym. 

W se zo nie let nim w ośrod ku od by wa się wie le im prez spor to wych, re kre acyj nych i kul -
tu ral nych. Na le ży tu wy mie nić: re ga ty wind sur fin go we i że glar skie „O Błę kit ną Wstę gę
Je zio ra Ny skie go”, tur niej siat ków ki pla żo wej, kon cer ty mu zycz ne i in ne.

Ofe ro wa na ba za noc le go wa i za ple cze sa ni tar ne, zróż ni co wa na i do brze pro spe ru ją ca
ba za ga stro no micz na, pięk ne po ło że nie kra jo bra zo we, bo ga ta ofer ta atrak cji tu ry stycz nych
oraz mi ła i fa cho wa ob słu ga Ny skie go Ośrod ka Re kre acji gwa ran tu ją sa tys fak cję i za do -
wo le nie z wy po czyn ku.

Ny ski Ośro dek Re kre acji 
z sie dzi bą w Sko ro cho wie

48-381 Sko ro chów    %077 433 20 26   www.nor.ny sa.pl
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Nysa Kłodzka
 

PRZEWODNIK KAJAKOWY

Zapraszamy na spływ Nysą Kłodzką. 
Urozmaicona trasa wiedzie 

przez urokliwe zakątki Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny. 

Zmienny charakter rzeki, malownicze 
krajobrazy, przeprawy przez jeziora, 

bystrza i przenoski – kajakarze 
nie będą się nudzić.

Przewodnik zawiera szczegółowe 
mapy szlaku wodnego, zdjęcia, 

opisy atrakcji turystycznych, 
a także informacje praktyczne 

dotyczące organizatorów spływu oraz bazy 
noclegowej i gastronomicznej. 
A dla początkujących wioślarzy 

– podstawowe informacje na temat 
techniki pływania kajakiem.

www.www.nysanysa.eu.eu


