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Kraina gdzie czas się zatrzymał we właściwym czasie, a wskazówki 
zegarów na kościelnych wieżach wciąż chodzą. Region objęty niniej-
szym opracowaniem to niesamowite miejsce. Kotlina Kamiennogór-
ska, część Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kruczych, Kamien-
nych i Wałbrzyskich tworzą niespotykaną nigdzie indziej kompilację 
różnorodności i odmienności. Jedynej rzeczy, której tu nie znajdziemy 
– czyli ścisku i kolejek, musicie poszukać gdzie indziej. Tu zachwycą 
Was krajobrazy, cisza, i piękno misternie rzeźbionych figur, malarstwo 
i zdobienia w zacisznych kościółkach oraz nigdzie indziej nie do zoba-
czenia cuda natury. Ale nie brakuje tu również spektakularności: krze-
szowskie sanktuarium znane na cały świat, czy unikalności architek-
tury domków tkaczy śląskich. Urlop w Krainie Kwiatu Lnu zainspiruje, 
da oddech i odpoczynek, ale przede wszystkim zachwyci, tego jestem 
pewien, bo tak zadziało się ze mną.

Rafał Fronia

Przewodnik!Przewodnik!
Dla kogo?Dla kogo?

» dla łowców epitafiów» dla łowców epitafiów

» dla poszukiwaczy ciszy» dla poszukiwaczy ciszy

» dla koneserów sztuki » dla koneserów sztuki 

(nie tylko sakralnej)(nie tylko sakralnej)

» dla znawców piękna» dla znawców piękna

» dla tych, co chcą wiedzieć więcej» dla tych, co chcą wiedzieć więcej

» dla tych, co im historia nieobca» dla tych, co im historia nieobca

» dla tych, co lubią sami poszperać » dla tych, co lubią sami poszperać 

w zakamarkachw zakamarkach

i dla tych, co lubią patrzeć...i dla tych, co lubią patrzeć...

...i dostrzegają!...i dostrzegają!
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S 
TOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z  siedzibą 

w  Lubawce obejmuje swoim działaniem osiem gmin województwa dolnoślą-
skiego: Kamienną Górę, Marciszów, Lubawkę, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, 
Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce i Mieroszów. 

Większość okolicznych wsi i miast powstawała w początkach trzynastego wieku, 
w czasach rozkwitu piastowskiego Śląska. Przechodząc różne koleje losu dotrwa-
ły do dziś i zapraszają w odwiedziny oferując uważnemu oku spuściznę minio-

nych wieków, jakże trudnej i wielowątkowej historii tych ziem.

Wszystkie gminy położone są u stóp gór: Karkonoszy, Ru-
daw Janowickich, Gór Kruchych, Kamiennych i  Wał-

brzyskich. 

Niewątpliwą atrakcją dla turystów są licznie w  tej 
okolicy występujące rośliny, pośród których znaleźć 

można także gatunki chronione. Na otwartych 
przestrzeniach, na łąkach, poboczach dróg i  ście-
żek, rośnie dziewięćsił bezłodygowy, dziurawiec 
zwyczajny, spotkać również można różne gatunki 
storczyków, pierwiosnkę wyniosłą, 
marzankę wonną, śnieżycę wio-
senną, naparstnicę czy kalinę 
koralową. W  miejscach bar-

dziej zacienionych łatwo 
natrafić na liczne gatunki 

paproci, a  w  okolicy wsi Kochanów również na rzadki 
paprotnik kolczysty. W północnej części tej wsi występu-
ją murawy śródziemnomorskie – teren z  roślinnością, 

dla której naturalnym 
środowiskiem są 

stepy ciepłego 
południa Eu-
ropy. To rzadkość 
w Polsce.

W regionie wytyczono wiele szlaków 
pieszych, konnych i  tematycznych 
ścieżek przyrodniczych oraz dy-
daktycznych. Obszar działania LGD 
Kwiat Lnu był przez wieki obszarem 
intensywnej działalności zakonu 
cystersów, zarówno gospodarczej 
jak i kulturowej. Był również bogaty 
w  tradycje lniarskie, które do dziś 
przetrwały nie tylko jako element 
imprez kulturalnych.

C 
ZAS, by się zatrzymać, pochylić głowę i spróbować zauważyć, jak wspaniałe 

piękno tkwi w otaczającym nas szczególe. W zagonionej codzienności nie mamy 
jednak czasu na to, by zagłębić się w miejsca, które oferują możliwość śledzenia 
losów naszych ziem i które oferują nam spokój i refleksję, a te zapisane są wła-
śnie w szczególe. Kościółki, kaplice, przydrożne figury, krzyże i fantazyjne kształty 
piaskowcowych ostańców, ale także pałace i  zamki, karczmy i  zespoły miejskie  
pełne są znaków, epitafiów i szalenie ciekawej ornamentyki i zdobień. Zachęca-
my by dotrzeć do takich miejsc, odnaleźć je i spróbować odczytać ich znaczenie 
i przesłanie, które nadali im wieki temu ich twórcy. Niewiele jest w Polsce tak róż-
norodnych regionów oferujących tak niezwykłą możliwość podróży w czasie, na 
to położyliśmy nacisk tworząc tę publikację – na szczegół właśnie.

Zejść ze szlaku, skręcić w bok z utartych dróg, w jakąś ścieżkę zapomnianą, gdzie 
kapliczki, krzyże kalwaryjne, skałki fantazyjnych kształtów i historia wieków ca-
łych zostawiły ślady namacalne.

Brama Sudetów Środkowych, Kraina Piękna zaklętego w  szczególe – to możli-
wość podróży w czasie, w ciszy i krajobrazie malowniczym. A wydawnictwo to  
niech będzie dla Ciebie, Drogi podróżniku, swego rodzaju czasu wehikułem.

W zakamarkach zaginionych być może przypomnimy sobie, jak piękną cisza być 
potrafi...

Zachód słońca nad Górami Kruczymi

Panorama Krzeszowa z kpl. św. Anny
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1 

BUKÓWKA, znaczenie 
jednej, wyrytej kreski – przy 
uliczce, nad brzegiem niepozor-
nego Bobru znajduje się wykuty 
w piaskowcu krzyż pokutny, zwa-
ny także krzyżem pojednania. 
Krzyż, to rodzaj kary, stosowa-
nej w  średniowieczu m.in. na 
ziemiach Sudetów i  Dolnego Śląska, 

był własnoręcznie 
wykuwany i ustawiany na miejscu zbrodni przez przestępcę. 
Często widać na nim narzędzie zbrodni, lecz ten bukowski 
zawiera całkiem inne przesłanie – 
niewielka, pozioma kreska w  górnej 
części krzyża to swego rodzaju graffiti 
znaczące „stan wielkiej wody” z  roku 
1897 i ten ryt dał podwaliny budowy 
systemu zapór na Bobrze.

Do XIV  w. krzyże pokutne były proste 
i pozbawione rytów. Te z wyżłobieniami 
narzędzi zbrodni pojawiły się w  XV  w. 
Ryto na nich kusze, noże czy topory, czyli 
to czym wcześniej mordowano. Alter-
natywą krzyży były kapliczki pokutne 
z wnęką na ołtarzyk, figurę lub obraz.

2 
 ZBIORNIK BUKÓWKA, jezioro wśród gór – utworzony w  przeło-

mie Bobru pomiędzy Zadzierną a  Zameczkiem w  Szczepanowskim Grzbiecie 
Wzgórz Bramy Lubawskiej zbiornik retencyjny ma powierzchnię 199 ha i  po-
jemność około 16,9 mln m³. Decyzja o budowie najwyżej położonego w Polsce 
zbiornika (537 m npm.) zapadła po tragicznej dla regionu powodzi w 1897  r. 
W latach 1903.05 wybudowano pierwszą tamę, a w latach 1978-89 w oparciu 
o nią obecną konstrukcję. Długość dzisiejszej zapory czołowej wynosi 265 m, 
a bocznej 600 m. Zbiornik udostępniony jest do wędkowania i rekreacji. W Pa-
protkach funkcjonuje plaża i kąpielisko, które jest bez wątpienia jednym z naj-
bardziej widokowych w kraju.

W rejonie Bukówki – ocieniona  
szpalerem drzew szosa zaprasza do przejażdżki

Bóbr – niewielki 
strumyk o dł. 272 km

Krzyż pokutny z rytem 
stanu wody wielkiej 

powodzi z 1897 r.

Zbiornik Bukówka – woda... i góry wokół

Wkomponowana w krajobraz, porośnięta trawą korona bukowskiej zapory
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3 
  ZADZIERNA, panorama 

zachwytu – najwyższe wznie-
sienie wzgórz Bramy Lubawskiej 
(724 m npm.), które góruje nad 
Zbiornikiem Bukówka. Szczyt 
wieńczy zbudowany ze zlepień-
ców, kilkusetmetrowy mur skałek, 
na których wyznaczono siedem 
ubezpieczonych dróg wspinacz-
kowych. Na szczycie najwyższej 
wychodni znajduje się zabezpie-
czona barierką platforma widoko-
wa, skąd roztacza się jedna z  najpiękniejszych w  Sudetach panorama na okolicę. 
Widać z  niej Bramę Lubawską, Grzbiet Lasocki Karkonoszy i  Rudawy Janowickie, 

a w dole Zbiornik Bukówkę. 

W drodze na szczyt od strony Paprotek znajduje 
się ciekawostka geologiczna, Dziurawa Skała 
– warto zboczyć lekko w bok, by odnaleźć skałę 
a w niej okrągły otwór, będący pozostałością bo 
skamieniałym pniu, stąd nazwa „Dziurawa Ska-
ła”. Znajduje się ona na zalesionym grzbiecie, 
około 250 metrów na północ od miejsca, w któ-
rym zielony szlak łączy się z czerwonym.

4 
   MISZKOWICE, tu zdecydowano 

o  losach Europy – na stromym stoku, 
przy szosie znajduje się dawna karczma 
sądowa, dziś niestety w  częściowej ru-
inie, której uległa podczas wichury w maju 
1996 r. kiedy to zawaliła się pn.-zach. część 
budynku. Karczma na zboczu Książęcej 
Kostki (Fürstenknöckel) powstała pier-
wotnie w XVI w. W 1774 r. karczma została 
gruntownie przebudowana przez J.C. Bön-
scha z  zachowaniem podmurówki z  wcze-
śniejszych przebudów z lat 1624 i 1664. 

Miejsce trwale zapisało się w historii całej Europy, to właśnie tutaj w 1810 r. od-
było się tajne spotkanie czołowych pruskich polityków i reformatorów: ministra, 
barona Karla von Stein i przebywającego na emigracji ministra spraw zagranicz-
nych, księcia Karla Augusta von Hardenberg. 
Ponoć to tu zrodził się plan reformy Prus po 
oczekiwanym zwycięstwie nad Napoleonem. Na 
pamiątkę tego wydarzenia powyżej karczmy, na 
zboczu Książęcej Kostki powstał pomnik, który 
jednak nie dotrwał do dziś. 

Zadzierna – punkt widokowy na okolicę

Zlepieńce – skała niczym  
ciasto z rodzynkami Zbiornik Bukówka – harmonia krajobrazu

Karczma Książęca – to tu, jedząc i pijąc, 
możni ówczesnego świata decydowali 

o losach XIX-wiecznej Europy

...tymi schodami...

Karczma w latach swej świetności
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5 
  MISZKOWICE, jedna wieś, a kościoły dwa, kościół i ruiny –  w regionie 

objętym publikacją przez wieki mieszkała ludność dwóch wyznań: katolicy i prote-
stanci, a skoro dwie religie, to i dwie świątynie w większości miejscowości, dziś ta 
protestancka najczęściej w ruinie, rzadziej przemianowana na katolicką. 

Kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych wzniesio-
ny został w  końcu XVI  w. Pozostała z  niego wieża, 
do której w  latach 1727–29 dostawiono barokowy, 
dzisiejszy korpus. W  ascetycznym na pierwszy rzut 
oka wnętrzu znajduje się gotycka rzeźba Madonny 
z  Dzieciątkiem z  II poł. XV  w. oraz barokowy ołtarz 
z I poł. XVIII w. W ołtarzu głównym Matka Boska 
adorowana przez Wszystkich Świętych szkoły 
Willmanna autorstwa Johanna Franza Hoffmanna 
i Petera Brandla, zwanego „czeskim Rubensem”, któ-
rego z więzienia wykupił In-
nocent Fritsch, opat cyster-
sów z  Krzeszowa, a  w  za-
mian Brandl do końca życia 
malował obrazy dla opac-

twa. Warto odnaleźć 30. wspaniałych, barokowych figur 
aniołów i  ambonę z  I poł. XVIII  w., oraz figury Chrystusa 
Najświętsze Serce i św. Jana Nepomucena, a także obraz 
„Jezus na łonie swej Matki złożony”. W  przykościelnym 
murze z  XVIII  w. piękne, piaskowcowe płyty epitafijne, 
a nad kryptami z trumnami fundatorów i zasłużonych dla 
kościoła XVII i XVIII w. tablice nagrobne. 

Druga świątynia, ewangelicka wzniesiona w latach 1771–73 
była gmachem z trzykondygnacyjnym wnętrzem, z drewnianymi emporami bogato 
polichromowanymi i zdobionymi, podobnie jak strop i ściany. Po II wojnie światowej 
część wyposażenia (m.in. ołtarz, ambona i chrzcielnica) trafiła do podkarkonoskich 

Mysłakowic, pod koniec XX wieku obiekt popadł 
w całkowitą ruinę.

6 
  MISZKOWICE, wspinaczka 

w  karbońskich skałach – na północ 
od wsi, na szczycie wzgórza znajduje 
się długi na ponad 300 metrów i  wy-
soki na 20 metrów grzebień skalny – 
Spękane Skały. Zbudowany jest ze 
zlepieńców karbońskich, chociaż miej-
scami poprzekładane są one również 
i  szarym, kredowym piaskowcem. Mi-
łośnicy wspinaczki skalnej znajdą tu kil-
kadziesiąt ubezpieczonych dróg wspi-
naczkowych, których inicjatorami byli 
wspinacze czescy. Specyfiką i  atrakcją 
wspinania w  takich formach skalnych 
jest ich odmienność od innych mine-
rałów. Zlepieńce bowiem dają nigdzie 
indziej niespotykaną topografię skały, 
niczym ciasto z osadzonymi w nim ro-
dzynkami. To… dość ciekawe. Na szczy-
cie skał znajdują się pozostałości daw-
nego punktu widokowego z  panoramą 
Gór Kruczych i Wschodnich Karkonoszy.

7 
 JARKOWICE, kiedyś kurort na skalę Europy – to wieś o wspaniałej, choć 

zapomnianej historii. Na początku XIX wieku działały tu dwa browary, królewska le-
śniczówka i gorzelnia, a budynek browaru zamkowego – stoi do dzisiaj. W bocznej 
dolinie potoku Srebrnik znajduje się dom wypoczynkowy „Srebrny Potok” a za nim 
piec wapienniczy z  początku XIX wieku. Takiego typu wapiennik to rodzaj pieca, 
w którym wrzucany od góry spalany węgiel drzewny nagrzewał do temperatury po-
nad 1000 stopni Celsjusza kamień wapienny, w wyniku czego powstawało wapno 
palone – m.in. surowiec do budowy domów. Jarkowicki piec ma pojem-
ność ok. 200 m3. Węgiel drzewny produkowano w okolicznych lasach, 
a kamień wapienny był wydobywany z wyrobisk na zboczach pobli-
skiej doliny Białej Wody.

Z zewnątrz – ot, kościół, lecz we 
wnętrzu dzieła sztuki...

Przykościelne epitafia, 
nagrobne płyty misternie kute 

i rzeźbione w piaskowcu

Jedna wieś, a dwie świątynie – lecz 
jedna przeważnie w ruinie

Drzewo wtulone w skalną szczelinę

Wspinaczka w zlepieńcach należy 
do bardzo ekscytujących

Browar Królewski
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Walory wsi są odkrywane 
na nowo, warto zagłębić 
się w  okoliczne lasy, choćby 
w  zbocza Owczarki, gdzie jak 
głoszą, przekazy wycofujący 
się po wojnie Niemcy ukryli 
wiele skarbów.

Powyżej wsi w  zbo-
czach Doliny Srebrnika 
odkryta przez jelenio-
górskich speleologów, 
8-metrowa jask inia 
Jarkowicka i  6-metro-
wa jaskinia Jarkowicka 
Górna, jedyne krasowe 
formy w  polskiej części 
Karkonoszy. 

8 
  OPAWA, gdzie modlitwa przetrwała 

w lasach – Kapliczne Skałki, na północ od wsi 
na Pańskiej Górze znajduje się urokliwa kaplicz-
ka MB Nieustającej Pomocy zwana „Kapliczką 
Stalingradzką” – w  środku lasu stoi wspaniale 
zachowana, drewniana kapliczka z  sygnaturką 
wybudowana w latach 1942-43. 

Jedna z  wersji głosi, iż opawskie małżeństwo co-
dziennie modliło się tu w  intencji powrotu spod 
Stalingradu swoich dwóch synów – żołnie-
rzy Wermachtu – i  że to oni wybudowali 
tam wotum – kapliczkę. Legenda mówi, 
iż jeden z  synów wrócił do domu… 
Inna wersja legendy o kapliczce opaw-
skiej pochodzi z  okresu zarazy, kiedy 
mnóstwo ludzi umierało i nikt temu nie 
mógł zapobiec. Tutejsi mieszkańcy po-
stanowili postawić kapliczkę w  ofierze 
Panience Najświętszej z  prośbą o  łaskę 
zdrowia dla ludności całej okolicy. 

Zdobiony łupkiem szczyt 
sudeckiego domu, tego już niestety 

dziś nikt nie robi...

Jarkowicki wapiennik w dolinie Srebrnika

Zasada działania tzw. wapienników

wapno 
wypalone

}

}
}

skała 
wapienna

węgiel 
drzewny /

drewno
∫∫∫

spaliny

strefa 
podgrzewania

strefa 
wypalania 
1200 oC

strefa 
chłodzenia

CaO

 ∫∫∫
powietrze

 ∫∫∫
powietrze

palenisko
ruszt

Schowana w lasach kapliczka wciąż służy tym, 
którzy ją odnajdą, oferując ciszę i swe wnętrze
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9 
  OPAWA, w zbocze Karkonoszy – barokowy kościół św. Jadwigi, z wciąż 

czynnym (czasem) zegarem pochodzi z 1687 roku, w końcu XVIII wieku został prze-
budowany na dzisiejszy kształt. Do 
świątyni wiodą urokliwe schody a piel-
grzyma wita zabytkowy krzyż z figurą 
Maryi na postumencie. Wewnątrz 
świątyni XVIII-wieczne wyposażenie. 
W  murze kościelnym wspaniałe trzy 

płyty nagrobkowe z  XVII i  XVIII 
wieku. Wzdłuż wsi znajdują 

się liczne kapliczki przy-
drożne z  najpiękniej-

szą, odremontowaną, 
barwną figurą MB 
w  koronie z  Dzie-
ciątkiem.

10    NIEDAMIRÓW, „miejsce, gdzie czas się zatrzymał we właściwym 
czasie” – malownicza i cicha miejscowość wtulona w dolinę Ostrężnika w Lasockim 
Grzbiecie Karkonoszy. Na południe od wsi, na zalesionym wzgórzu Kalwaria (Kapel-
lenberg) znajdują się pozostałości urokliwej kalwarii, oraz ruiny kapliczki na szczycie 
– dziś już zapomniane, ale warte, by tam pójść i poszukać dawnej świetności.

W 1991 roku w Niedamirowie powstał ośrodek pracy twórczej „Parada – Dom Trzech 
Kultur” gdzie od 1995 roku odbywają się „Festiwale Trzech Kultur” sąsiadujących ze 
sobą krajów: Polski, Czech i Niemiec. Twórcami tego miejsca są Beata Justa i Grze-
gorz Potoczak. 

Panorama na Zbiornik Bukówka, Zadzierną i Góry Krucze – z Karkonoszy nad Opawą Nad Niedamirowem – niczym Bieszczady, i po horyzont nikoguśko...

Urokliwe, granitowe schody służące setki lat, 
wiodą do opawskiego kościoła z zegarem, który 
raz chodzi, a raz nie...

Dom Trzech Kultur

Figura Matki Boskiej 
w Koronie. Jedna 
z najpiękniejszych 
w całym regionie

1212 1313



11   
  NIEDAMIRÓW – powyżej wsi znaj-

duje się historyczne przejście przez Grzbiet 
Lasocki, którym w  XVII wieku uciekali na tereny 
Śląska czescy protestanci po przegranej, najwięk-
szej klęsce Czech, w  bitwie pod Białą Górą. Przez 
wieki prowadził tutaj przejezdny trakt, o  czym 
świadczy choćby zachowany przy granicy prze-
piękny słup milowy z cyfrą XIII km, informujący od 
odległości od miejscowości Dolní Maršov, skąd roz-
tacza się panorama na Czarną Górę i Śnieżkę oraz 
na Góry Krucze i Zbiornik Bukówkę. 

W dolnej części wsi figura św. Jana Nepomuce-
na z  ciekawą wotą o  uwolnienie od 

szatana: Ufundowane na chwałę 
bożą przez właściciela gruntu 

Jana Hubnera i  jego żonę Bertę 
z domu Gaspar w 1886 roku. 12 

  OGORZELEC, Droga Głodu – 
lata 50. XIX wieku to czas klęsk i nieurodza-
jów, które doprowadziły do upadku tkactwa. 
Bezrobocie i  bieda dotknęła ludność wielu 
wsi w  rejonie, nad którym zawisło widmo 
głodu. Doszło do zamieszek, aby je zażegnać 
władze pruskie zainicjowały roboty publicz-
ne przy remontach i budowie nowych dróg. 
Z powodu dużej liczby chętnych ustalono, że 
każdy robotnik będzie otrzymywał boche-
nek chleba i  60 fenigów zapłaty dziennie. 
Tzw. „Drogi Głodu” budowano w wielu miej-
scach, a  jedną z nich był trakt z  lat 1855-57 
roku na Kowarską Przełęcz i dalej do Kowar. 
W  ciągu dwóch lat zbudowano brukowaną 
drogę, która była alternatywą dla Starego 
Traktu Kamiennogórskiego. 

Pod Przełęczą Ko-
warską wiedzie tunel 
kolejowy na linii Jele-
nia Góra – Kamienna 
Góra, jeden z  naj-
dłuższych w  Polsce 
(1025 m), od lat linia 
jest nieczynna, lecz 
trwają próby wzno-
wienia połączeń.

Po drodze na 
grzbiet, w lesie 
krzyż z misternie 
rzeźbioną 
inskrypcją

Słup milowy na Grzbiecie Lasockim – a w tle 
królowa Karkonoszy – Śnieżka

1025 m kowarskiego tunelu pod Przełęczą

Kamień Drogi Głodu z 1861 r.

Krzyż pokutny 
na Przełęczy

To kraina Nepomuków. Obok figur Świętej 
Rodziny jest najczęstszym patronem tych ziem

1414 1515



13 
  LUBAWKA – kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny – barokowy kościół para-
fialny wzniesiony w  miejsce gotyckiej świątyni w  latach 
1609-15. Jest to budowla murowana, trzynawowa, halo-
wa, z  wydłużonym prezbiterium zakończonym półkoli-
stą absydą, w  której zachowało się bogate wyposażenie 
z XVIII wieku. Przed świątynią epitafia nagrobne w murze 

okalającym kościół i  dwie 
imponujące XIX-wieczne 

kolumny: św. Barbary 
i  figura Matki Boskiej z  Dzieciąt-
kiem. Przy północnej ścianie 
Chrystus Frasobliwy – rzadkość 
takiej sztuki sakralnej na na-
szych ziemiach. Wnętrze nakryte 
sklepieniem żaglastym z  1736  r., 
a  całość restaurowana w  XIX  w.  
i w 1955 r. 

Do świątyni warto wejść choć-
by po to, aby obejrzeć Ucieczkę 
grzeszników – cenne malowidło 
w  ołtarzu głównym autorstwa 

Na samej Przełęczy znajdowało się kiedyś schronisko, dziś warto odnaleźć tu dwa 
kamienne świadectwa dawnych wydarzeń: pamiątkowy kamień Drogi Głodu z 1861 
roku, oraz krzyż pokutny.

Ciekawostką wsi jest amfibolit – piękna nazwa... drogowego tłucznia –  funkcjonuje 
tu (do 2009 roku jedyny w Polsce) kamieniołom amfibolitów o łącznym złożu szaco-
wanym na około 3 mln ton. W wyniku nowych badań odkryto nowe złoże tej skały 
– ok. 47 mln ton, oraz złoże gnejsu, który jest wydobywany jako kopalina towarzy-
sząca. 

Warto zobaczyć pomnik „Krigerdenkmal”: postawiony 21 czerwca 1925 roku przez 
niemieckich mieszkańców Ogorzelca w celu upamiętnienia ofiar I wojny światowej, 
pochodzących z tej miejscowości. Niestety w okresie po II wojnie światowej został 
zdewastowany i bardzo trudno dzisiaj odczytać wszystkie wyryte latami nazwiska – 
od 1914 do1919. 

Droga Głodu – dziś po prostu szlak na Przełęcz

Kopalnia amfibolitu – czyli 
 „co człowiek może zrobić górze...”

Strzelista postać 
lubawskiej świątyniUcieczka grzeszników – najcenniejsze 

malowidło lubawskiej świątyni

1616 1717



Felixa Antona Schefflera. Pomiędzy tabernakulum a  obrazem 
Schefflera znajduje się również niewielki wizerunek Matki Bożej 
trzymającej pod płaszczem swoich wiernych. Z obrazem wiąże się 
legenda mówiąca o jego dziejach na początku istnienia Lubawki.

Dawno temu, gdy tereny, na których dziś leży miejscowość, były jesz-
cze niezamieszkane i porośnięte przez gęsty i wiekowy las, w dolinie 
rzeki Czarnuszki znajdował się mały kościółek z obrazem, nazywa-
nym Świętą Marią w Dolinie. Świątynia, jak i obraz w niej się znaj-
dujący, pozostawał pod opieką pobożnego pustelnika. Wizerunek 
słynął cudami, toteż mimo, że okolica była trudno dostępna, do ko-
ścioła przybywali liczni pielgrzymi. Był wśród nich także książę Bolko 
I, władający tymi terenami. Oprócz pątników, świątynię odwiedzali 
– jednak nie w celach religijnych – rycerze, którzy zajmowali się ra-

bowaniem, żyjący w  Górach Kruczych oraz sąsiednich Czechach. 
Podczas jednego z takich napadów zabili modlących się pielgrzy-

mów i pustelnika, który opiekował się tym miejscem. Niedługo 
po tym wydarzeniu do kościoła przybył książę Bolko i podczas 

modlitwy zauważył łzy płynące z oczu Matki Bożej. Rozkazał 
przenieść wizerunek do pobliskiego Krzeszowa, do niedawno 

ufundowanego klasztoru benedyktynów. Tam łzy na obrazie przestały się pojawiać. Po-
stanowił więc Bolko, by obraz powrócił na miejsce jego pierwotnego kultu. Zabezpieczył 
więc okolicę, budując w 1290 r. (na miejscu, gdzie dziś stoi ratusz) wieżę obronną, a dwa 
lata później uroczyście przeniósł wizerunek do nowo powstałej świątyni. 

14 
  LUBAWKA ra-

tusz – późnobarokowa 
siedziba rajców miej-
skich położona na Rynku, 
w  centralnej części mia-
sta została wzniesiona 
w  latach 1723-25 według 
projektu pochodzącego 
ze Świdnicy Felixa Antona 
Hammerschmiedta. Swój 
obecny kształt zawdzięcza 
przebudowie w  1862  r. 
kiedy to wzniesiono m.in. 
nową wieżę. Nad wejściem 
głównym znajduje się pół-
kolisty portal z  herbem 

miasta, a w południowo-zachodnim narożniku urokliwa figura św. Jana Nepomuce-
na z inskrypcją daty – 1727 widniejącą na cokole. 

Rynek otaczają kamienice z  XVIII/XIX wieku, tworzące prostokąt z  najpiękniejszą, 
podcieniową pierzeją zachodnią, które służyły do prowadzenia handlu.

15 
  LUBAWKA, Ulanowice – są tu dwie 

atrakcje: pierwszą jest skocznia narciarska, to 
jedna z czterech skoczni normalnych w Polsce, po-
siada K (czyli punkt konstrukcyjny) – 85 m. Powstała 
w 1925 roku. Gruz z wyrobiska wykorzystany został 
do budowy pięciokilometrowego odcinka drogi 
z Lubawki do Chełmska Śląskiego. Pierwszym zwy-
cięzcą na skoczni był Blom Zeth z  Norwegii, któ-
ry wynikiem 39,5 metra ustanowił 18 I 1926 roku 

pierwszy rekord. Po modernizacji w  2015 
roku skocznia otrzymała oficjalną na-

zwę „Krucza Skała” w  Lubawce, a  jej 
otwarcia dokonał w lutym 2016 roku 
mistrz Wojciech Fortuna.

Drugim, niezwykle ciekawym miejscem w  Ula-
nowicach jest kościół św. Krzysztofa, związany  
z  pielgrzymkowym kultem Czternastu Świętych 
Wspomożycieli, których możemy podziwiać na se-

rii malowideł wewnątrz kościoła. Oprócz malowideł 

Rozbieg 
lubawskiej 

skoczni

Figury św. Barbary i Katarzyny na balustradzie przed świątynią

1818 1919



ciekawy jest ołtarz z 1690 roku i dwa boczne oł-
tarze z 1714 roku. Na zewnętrznej balustradzie 
przepiękne rzeźby św. Barbary i  św. Katarzyny, 
a pod tarasem w krypcie naturalnej wielkości fi-
gura św. Aleksego. Przed wejściem do podziemi 
dwa kamienie graniczne opactwa krzeszowskie-
go z napisami „IAG 1727” będące skrótem od (In-
nocentius Abbas Grissoviensis) – określały one 
teren klasztoru krzeszowskiego zarządzanego 
w roku 1727 przez opata Innocentego Fritscha. 
W  każdą pierwszą niedzielę sierpnia możemy tu 

uczestniczyć w mszy świętej razem ze swoim samo-
chodem, który można poświęcić.

Obok kościoła XVII-wieczny pa-
łac opacki z 1626 roku typu 
wiejskiego, ze starą aleją 
dębową, który połączony jest 
z  kościołem piętrowym łącz-
nikiem. Na dziedziniec pałacu 
wjeżdża się pod zdobioną 
bramą. Sam pałac założony 
jest na prostokącie, posiada bo-
gato zdobione opaski okienne 

oraz kamienne portale z  kartu-
szami herbowymi.

16   
  LUBAWKA, rezerwat Kruczy Kamień – rezerwat przyrodniczy w  Gó-

rach Kruczych utworzony w 1954 r. Ochroną objęte zostały tu tworzące mur porfiro-
we skały wulkaniczne, które przebiły się przez warstwy osadowe tworząc malowni-

cze urwisko skalne. Dodatkowo ochroną 
objęto licznie występującą tu roślinność 
ciepłolubną, a także m.in. populację mo-
tyla niepylaka apollo, którego próby intro-
dukcji wciąż trwają. Jako motyle niepy-
laki apollo żyją zaledwie około miesiąca 
i w tym czasie muszą złożyć jaja, z których 
w  następnym roku narodzi się kolejne 
pokolenie motyli. Są jednymi z  najwięk-
szych i najpiękniejszych motyli w Polsce, 
nie boją się ludzi. Można do nich podejść 
bardzo blisko. Padały więc łupem kolek-
cjonerów, co walnie 
przyczyniło się do 
ich wyginięcia.

17 
  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – Sied-

miu Braci to dawny, szeregowy zespół 
domków wzniesiony w  1763 roku dla 
rzemieślników tkackich i  będący ich 
domem i  pracownią. Powstały dla tka-
czy adamaszku sprowadzonych tutaj 
z  Bawarii. Były to domy częściowo mu-
rowane, parterowe, szczytowe, z  pod-
cieniami i  wysokim dachem, kamienne 
piwnice służyły jako chłodnie i lodownie. 

Ulanowicki kościół – jedyna taka świątynia, 
gdzie święci się auta raz do roku

Św. Aleksy w krypcie pod 
tarasem świątynnym

Jeden z dwóch 
kamieni granicznych 

w cysterskim opactwie 
przed tarasem świątyni

Kruczy Kamień – 
skalne labirynty

Niepylak Apollo  – cudowny 
motyl na Kruczych Skałach

Siedmiu Braci dawniej

Pozostali „bracia”:
1) Judasz, 2) „dom bez podcieni” oraz 3) Marek,  

4) Jan, 5) Łukasz, 6) Mateusz (czyli  
czterech Ewangelistów)

   1                                    2                                   3                            4                                    5                                     6
2020 2121



W Domku Tkaczy nr 15 znajduje się Ekomu-
zeum poświęcone tkaczom i tkactwu z eks-
pozycją związaną z produkcją płótna lnia-
nego prowadzone przez Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze 
Śląscy. Mieści się tu Izba Tkactwa, w której 
można zapoznać się z historią tkactwa, wziąć 
udział w warsztatach tkackich, podziwiać za-
bytkowe kołowrotki, krosna, żelazka z duszą 
i przedmioty związane z tkactwem. Zakupi-
my tu tradycyjne wyroby z lnu, ale także do-
wiemy się, jak to z lnu powstawały materiały.

Aby zagwarantować tkaczom odpowiednie 
warunki do pracy, domy te budowano najczę-
ściej nad potokiem (w wodzie moczono płót-
no), w  terenie górzystym (na południowych 
zboczach gór intensywnie operuje słońce, 
które wybiela płótno) oraz w okolicy obfitują-
cej w drewno, które po odpowiednim spalaniu 
dawało produkt potrzebny do bielenia tkanin 
(tzw. potaż). 

Do dziś zachował się ostatni z ciągu domków, 
pozostałe spłonęły w połowie XX wieku. 

18 
  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – Domki Tkaczy Dwunastu Apostołów  – 

zespół podcieniowych domów o  konstrukcji zrębowej i  ryglowej ufundowanych 
w 1707 r. przez krzeszowskich cystersów dla tkaczy lnu.

Zespół powstał w okresie dynamicznego rozwoju ówczesnego miasta ukierunko-
wanego na uprawę lnu, dzięki czemu Chełmsko Śląskie stało się ważnym ośrodkiem 
sukiennictwa i płóciennictwa oraz handlu tymi wyrobami – produkty sprzedawane 
były nie tylko w Europie, ale także w Ameryce. Domy zachowały swój charaktery-
styczny układ: wysunięte szczyty i podcienia osłaniające wejście i do dzisiaj miesz-
kają w nich ludzie. Domki nr 15, 17 i 19 udostępnione są dla zwiedzających.Warto 
odwiedzić wnętrza trzech z nich. 

Ostatni 
z Siedmiu 
Braci

PIO
TR

ANDRZEJ

JA
KUB

JA
N

FIL
IP

BARTŁ
OMIEJ

MATE
USZ

TO
MASZ JA

KUB 

S. 
ALF

EU
SZ

A

SZ
YMON

JU
DASZ

12... choć dziś już tylko 11 Apostołów – chełmskie domki tkaczy

Warsztaty tkackie

Warsztat tkacki, 
poziomy z XIX w., 
w Ekomuzeum 
prowadzonym przez 
Stowarzyszenie 
Tkacze Śląscy

1) osnowa
2) widło
3) płocha
4) łapy, pedały
5) widelec
6) wątek
7) czochrak – czyli 
wyrób w kształcie 
chodnika

11

22

77
66

55

44

33

Stowarzyszenie, które powstało w 1999 r., jest 
m.in. pomysłodawcą Jarmarku Tkaczy Ślą-
skich, odbywającego się corocznie w sierpniu 
i mającego na celu promowanie tradycji re-
gionu i jego zabytków, a tym samym, ożywie-
nie miejscowości poprzez rozwój turystyki.

W Domku Tkaczy nr 19 mieści się pracownia 
Skrawek prowadzona przez Stowarzyszenie 
Doliny Zadrny. W trakcie organizowanych 
tu warsztatów można nauczyć się różnych 
technik zdobienia szkła. Warto wstąpić choć 
na chwilę i obejrzeć wystawiane w pracowni 
szklane detale – biżuterię, witraże, naczynia i kafle.

Warsztaty szklane

2222 2323



W Domku Tkaczy nr 17 mieści się sklep 
z lnem Pana Adama Antasa, ekscentry-
ka i znawcy historii Chełmska Śląskiego. 
Można tu nie tylko zakupić wyroby z lnu 
i inne produkty, ale również wypić kawę, 
popić ze źródła, zobaczyć i nakarmić 
„krokodyla” więzionego w podziemiach, 
obejrzeć jak kwitnie len i czym była kolej 
kiełbasiana, a także przejrzeć imponujący 
album z dawnymi pocztówkami mówią-
cymi o tym, jakim pięknym i prężnym 
miastem było przed II wojną światową 
Chełmsko Śląskie oraz wysłuchać legend, 
podań i przypowieści o regionie.  

19 
  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – Rynek i  kamie-

niczki. Chełmsko to dawne miasteczko, w  którym 
zachował się centralny układ z  lekko opadającym 
ku północy placem Rynku otoczonym kamienicami 
z  przełomu XVIII/XIX wieku. W  południowej części 
Rynku znajdują się domy podcieniowe  z częściowo za-
chowaną, barokową dekoracją. W centralnym punkcie 
placu ustawiono piaskowcową, barokową figurę św. 
Jana Nepomucena z  XVIII wieku. Najefektowniejszą 
jest podcieniowa, północna pierzeja, przepięknie zdo-
biona. W ogóle Chełmsko jest przykładem, jak można 
żyć w ciszy, a jednak w mieście, i to przepięknym.

20   
  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – kościół św. Ro-

dziny, strzelisty gmach parafialnej świątyni z XVII wieku 
ufundował opat krzeszowski Bernard Rosa na miejscu wcześniejszej świątyni. Jed-
nonawowe, potężne i okazałe wnętrze imponującej świątyni w większości posiada 
barokowe, cenne wyposażenie będące dziełem artystów pracujących na zlecenie 
cystersów. Warto obejść nawę, zapoznać się z istnymi arcydziełami sakralnej sztuki.

Przed kościołem znajduje się lapidarium z kilkudziesięcioma, XIX-wiecznymi i star-
szymi nagrobkami, a w południowym, zewnętrznym murze świątyni  wmurowano 

liczne, wspaniale zdobione płyty epitafijne, 
moim zdaniem jeden z  najpiękniejszych 
zbiorów płyt nagrobnych w regionie.

Przed wejściem na teren kościelny bogato 
zdobiony, imponujący sgraffitową dekora-
cją dom barokowej plebanii, a  poniżej 
brama z herbem cystersów wiodąca na mały 
dziedziniec przed rezydencją nowej plebani 
z 1748 roku.

Ponieważ Kraina obfituje w  epitafia, a  te 
w  murze chełmskiego kościoła należą do 
najpiękniejszych i najliczniejszych, to warto 
o  nich wspomnieć. Umieszczane na ścia-
nach kościołów, w  ich posadzkach i w mu-
rach epitafia to płyty nagrobne z  napisami 
upamiętniającymi lub sławiącymi zmarłego 
(z greki epi-taphios, „nad grobem”, „na kamieniu 
nagrobnym”. Ich historia sięga V wieku p.n.e. i  czasu wojen per-
skich. Na obszarze Kwiatu Lnu przeważają kute w kamieniu, głów-
nie piaskowcu płyty z  wieków XVII-XVIII  i  zawierają m.in. teksty 
niemieckie, pisane gotykiem. Może więc o samym gotyku… aby 
ułatwić odczytanie inskrypcji? 

Epitafium często zawiera 
płaskorzeźbiony portret 
zmarłego i  scenę figural-
ną, a  także odpowiednie 
symbole i  alegoryczne 
atrybuty. Każda taka pły-
ta może być osobnym 
dziełem sztuki. War-
to poświęcić chwi- l ę 
i dokładniej się przyj- r z e ć 
ich misterności.

Strzelista, asymetryczna bryła  
chełmskiej świątyni

Dawna plebania – niesamowite 
sgraffito zdobiące ściany

Północna, najpiękniejsza pierzeja chełsmkiego Rynku

Św. Józef w chełmskiej pierzei

Chełmski Nepomuk w Rynku

Lniany sklep we wnętrzu jednego z Apostołów
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  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – barokowa kaplica 

pw. św. Anny to budowla z 1785 r. Jednonawowa, z wy-
dzielonym prezbiterium i dobudowaną doń w 1890 roku 
wieżą. Skryta w  lasach świątynia to wotywny kościółek, 
do którego można dotrzeć pieszo wzdłuż XVIII-wiecznej, 
2 km drogi procesyjnej  z centrum Chełmska. Taka tu pa-
nuje tradycja, iż kaplicom, położonym z dala od wsi i miej-
scowości, wybudowanym w  lasach i  na wzgórzach, pa-
tronuje św. Anna, sprawująca opiekę nad małżeństwami, 
matkami, wdowami, piekarzami i żeglarzami, matka Marii 
i babka Jezusa. Wiąże się to z cystersami, którzy nadawali 
swoim świątyniom wezwania nawiązujące do Świętej Ro-
dziny, a te poza miejscowościami przynależne były św. Annie właśnie, 
przedstawianej często jako św. Anna Samotrzecia. I taka właśnie fi-
gura św. Anny z Jezusem i Marią widnieje na skraju lasu, przy szla-
ku do świątyni. Warto się tu zatrzymać i przyjrzeć rysom twarzy 
św. Anny, która tu jest bardzo przejmująca.

Wokół kościoła wzniesiono słupowe kapliczki – 14 stacji nie-
wielkiej kalwarii, a pomiędzy nimi znajduje się tzw. Dom pu-
stelnika z 1818 roku oraz zabytkowy krzyż z piaskowca usta-
wiony przed wejściem do kaplicy i  zawierający inskrypcję 
(w tłum. z  j. niem.: „Ufundował Jan Reichelt w Chełmsku Śl. 
dnia 26 lipca 1879 r.).

Pierwsza kapliczka wzniesiona w miejscu kościoła związana 
była z dziećmi, które zwróciły się 8 czerwca 1699 r. z prośbą 

do właściciela okolicznych lasów o  zgodę na wy-
budowanie w  nich kapliczki-pustelni na własne 

potrzeby. A gdy obiekt powstał, szybko stał się 
miejscem licznych pielgrzymek.  Nie-
dawno w odnowionej kaplicy pojawiły 
się dwa zegary słoneczne – na elewa-
cji południowej św. Szymon a na za-
chodniej św. Anna.

W murze liczne, wspaniałe 
epitafia, a przed kościołem 

przepiękne lapidarium

Św. Anna, Jezus i Maria – 
czyli św. Anna Samotrzecia 

– bodaj najpiękniejsze 
przedstawienie w regionie

Św. Anna Samotrzecia – w drodze do kpl. św. AnnyŚw. Anna Samotrzecia – w drodze do kpl. św. Anny

   1 – Ołtarz Główny (1712-1713 r.) obraz 
Świętej Rodziny, prezbiterium

   2 – zakrystia
   3 – Chrzcielnica
   4 – Ołtarz boczny, Św. Anna nauczająca 

Marię (1819 r.)
   5 – Ołtarz boczny, Madonna z Dzieciąt-

kiem w wieńcu różanym (1874 r.)
   6 – Ołtarz boczny, Apoteoza świętego 

Józefa, Pieta (1650 r.)
   7 – Ołtarz boczny, Św. Jan Nepomucen 

rozdający jałmużnę (po 1732 r.)
   8 – ambona (1686 r.)
   9 – płaskorzeźba, Koronacja Najświętszej 

Marii Panny (1500 r.)
10 – organy
11 – wieża kościelna (1691 r.)
12 – droga krzyżowa (1751-1752 r.) 
13 – grota Maryjna
14 – Grobowiec Proboszczów Chełmskich
15 – brama kościelna
16 – geometryczna dekoracja sgraffitowa
17 – portal na dziedziniec plebanii (1730 r.)
18 – portal z kartuszem herbowym opac-

twa cystersów
19 – Epitafium niemowlęcia
20 – Nagrobek aptekarza dr Siegberta 

Reymanna
21 – Nagrobek Wenceslawa Brendena
22 – Nagrobek Marii zd. Keÿlich
23 – Nagrobek Joannisa i Marii Keÿlich oraz 

opata Petrusa
24 – Epitafium z ukrzyżowanym Chrystu-

sem i płaczącymi kobietami
25 – Epitafium † 1851 r.
26 – Epitafium rodziny Kühn
27 – Epitafium † 1869 r.
28 – Epitafium Amanda Keÿlich † 1837 r.
29 – Epitafium członków rodziny Keÿlich
30 – Epitafium Berthy Wernstern, Barbary 

Weigel i pięciorga dzieci
31 – Nagrobek Julie Scholz † 1871 r.
32 – Epitafium Josephy Heinisch † 1871 r.
33 – Epitafium Franza Pohla † 1859 r.
34 – Epitafium Antona Treutlera † 1839 r.
35 – Epitafium Ludwiga Goldmanna † 

1858 r.
36 – EpitafiumPetrusa Siegerta † 1828 r.
37 – Epitafium Antona Thamma † 1857 r.
38 – Epitafium Eduarda Heinischa † 1895 r.

20,21,22
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  DROGA Chełmsko Śląskie – Łączna skrywa dwie ciekawe i jakże różne 

atrakcje, pierwszą jest nowa, pochodząca z 2018 roku drewniana platforma 
widokowa na Strażniczym Narożu – doskonały punkt widokowy na Kotlinę Ka-
miennogórską, Góry Krucze, Rudawy Janowickie i Karkonosze. Drugą atrakcją jest 
ociosany, tajemniczy głaz z inskrypcją: Adolf Hitler Bergstraße Werk der Deutschen 
---– ! `nst-Abteilung 115/4 Friedland ze skutą częścią napisu (Bergstrasse – zwanej 
Autostradą Sudecką). Widoczne na kamieniu godło (dwa kłosy i  łopata) należało 
do Służby Pracy Rzeszy (niem. Reichsarbeitsdienst, w skrócie RAD). Ociosany głaz 

jest pamiątką budowniczych drogi, czy-
li pododdziału 115/4 Służby Pracy 

Rzeszy z Mieroszowa. Widnieją tu 
również daty 1933-19… bo do 

ukończenia prac nie doszło. 23 
  UNIEMYŚL – ruiny kościoła 

cmentarnego św. Mateusza pocho-
dzą z  lat 1748-1750. Jego twórcą był 
jeden z najwybitniejszych na Śląsku bu-
downiczych Kaspar Jentsch, pracujący 
na zlecenie krzeszowskich cystersów. Ko-
ściół spłonął w 1972 r. Zawaliła się cześć 
sklepienia. Dziś trwają prace restaura-
cyjne, odbudowano hełm z  sygnaturką 
2013 i  zabezpieczono teren. Część wy-
posażenia, m.in. ołtarz trafił do świątyni 
w Leszczyńcu.

Właśnie skończyła się 2. wojna śląska 
i  Uniemyśl wraz z  opactwem krzeszow-
skim i  całym Dolnym Śląskiem przeszedł we władanie protestanckich Prus. Opat, 
budując kościół przy samej granicy, z  wieżą zwróconą w  stronę Austrii chciał za-
manifestować przywiązanie do katolickiej części Europy. Kościół spłonął 27 lipca 
1972 roku. W 2013 roku zrujnowany zabytek przejęło od skarbu państwa lokalne 
Stowarzyszenie Doliny Zadrny i  przystą-
piło do remontu. Odbudowa zabytku 
potrwa wiele lat. Docelowo ma się w nim 
znaleźć wystawa historyczna, galeria, 
miejsce pracy twórczej oraz przestrzeń 
dla spotkań naukowych, artystycznych 
i ekumenicznych. 

Pamiątkowy kamień budowniczych tego odcinka tzw. 
Autostrady Sudeckiej

Wnętrza św. Mateusza a.d. 2019

...a w bramie...

...misterne napisy

Ratujemy kościół! – powiedzieli 
mieszkańcy i to robią – sygnatura 
z datą 2013 na nowym hełmie 
Mateusza2828 2929



24 
  UNIEMYŚL, Karczma Sądowa 

– znajduje się tu pochodząca z  XVIII wieku 
karczma sądowa, przysłupowy, w  większości 
drewniany budynek dawniej skupiał życie wsi. 
Karczma od 1995  r. popadała w  ruinę, a  od 
zapomnienia ocalona została w  2008  r., kiedy 
to jej potencjał dostrzegł Klub Przyrodników, 
organizacja działająca na polu ochrony przyro-
dy i  edukacji przyrodniczej od kilkudziesięciu 
lat. Przy pomocy zewnętrznego finansowania 
i  wsparciu wielu życzliwych wolontariuszy 
zabytek odzyskuje dawną świetność zarów-
no w  swej formie jak i  treści. Od 2011  r. nie-
ustannie trwa pieczołowity remont, w  proce-
sie którego szczególną uwagę zwraca się na 
zachowanie istniejącej substancji zabytkowej. 
Od momentu zakupu Klub Przyrodników organizu-

je w otoczeniu karczmy warsztaty i spotkania 
dla wzbudzenia wrażliwości i budowania więzi 
z  otaczającą przyrodą. Docelowo po zakoń-
czeniu remontu karczma będzie pełniła funk-
cję Stacji Terenowej Klubu, konsekwentnie 
realizującej założenia edukacji ekologicznej 
w formie warsztatów i wycieczek, z bazą noc-
legową oraz informacją turystyczną. Niemniej 
nie zapominając o pierwotnej funkcji, tworzy 
się tu również spontanicznie świetlica wiejska.

25 
  OKRZESZYN –  melafir (paleobazalt to z  greki stary, dawny bazalt – 

wylewna, wulkanicznego pochodzenia skała rodem z  paleozoiku (karbon, perm) 
o strukturze porfirowej, migdałowcowej teksturze i szarofiołkowym, czerwonobru-
natnym lub zielonoczarnym zabarwieniu uzyskanym wskutek wtórnych przeobra-
żeń. Porfir charakteryzują dwie wyraźnie odróżniające się względem siebie wiekowo 
i wielkościowo generacje oraz czas ich stygnięcia: szybkiego stygnięcia magmy i wy-
raźnych prakryształów stygnących znacznie wcześniej i  wolno w  głębi ziemi. Róż-

Drewniany szczyt krytej gontami 
Karczmy Sądowej

Dawna Karczma Sądowa – dziś miejsce spotkań 
i kultury. Elewacje boczne – część drewniana 

a część murowana

Dawny kamieniołom – w poszukiwaniu uranu

Fragmen wspaniałej niegdyś 
figury vis á vis Karczmy
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norodność skarbów ziemi sprowadziła do Okrzeszyna poszukiwaczy rudy uranu, 
powstał tu zakład górniczy, głębinowa kopalnia rudy uranowej należąca do grupy 
poszukiwawczej dawnych Zakładów Przemysłowych R-1 (kryptonim zakładów prze-
róbki rud uranu działających w Polsce), nadzorowanych przez ZSRR. Rozpoznanie 
złoża rozpoczęto w 1947 r. W 1954 r. rozpoczęto budowę, a rok później eksploata-
cję. Szacunek zakładał wydobycie dzienne w wielkości ok. 142 t rudy. Planów nie 
zrealizowano do końca. Wydrążona została tylko sztolnia nr 1 oraz szyby nr 1 i  2. 
Szyb nr 1 został zagłębiony na 230 m, a nr 2 na 214 m.  Mimo, iż udało się dotrzeć 
do złoża, dalsze prace zostały przerwane. W ostateczności szersza eksploatacja nie 

ruszyła tu nigdy z powodów ekonomicznych, wydobyto 
4000 t rudy. 

26 
  OKRZESZYN – najciekawszym obie- 

ktem we wsi jest kościół filialny, murowany z cegły, 
jednonawowy, z  transeptem pw. Narodzenia NMP. 
Budowla jest wynikiem barokowej przebudowy z  lat 
1711-22. W 1856 roku dobudowano doń kamienną, neo-
gotycką wieżę, a do wnętrza świątyni wstawiono empo-
rę muzyczną i  całość przykryto drewnianym stropem 
kasetonowym wspartym na dwóch rzędach kolumn 
z arkadami. Legenda głosi, iż kasetonów jest tyle, ilu było 
do czasu ich umieszczenia papieży. Na uwagę zasługuje 
manierystyczne i  barokowe wyposażenie, które trafiło 
tu (bo tylko okrzeszyński kościół mógł je pomieścić) ze 
starego kościoła opackiego w Krzeszowie, rozebranego 
w 1728 roku: ołtarz główny z XVII wieku, z dwóch szkół 
rzeźbiarskich: Matthäusa Knotego z  Legnicy oraz Geo-

rga Schröttera z  Krzeszowa. W  efekcie ołtarz stanowi składankę 
dwóch form o różnym czasie powstania i różnej stylistyce. Or-
namenty manierystyczne na belkowaniach ołtarza sąsiadują 
z  barokowym ornamentem małżowinowo-chrząstkowym 
w  uszakach i  akantowym w  zwieńczeniu. Wczesnobaroko-
we figury stojących puttów dopełnione zostały późniejszy-
mi, barokowymi rzeźbami świętych: Augustyna, Grzegorza 
Wielkiego, Antoniego Padewskiego i  Franciszka Borgiasza 
w  dolnej kondygnacji. W  jej centrum umieszczono obraz 
Adoracja Pasterzy, namalowany przez nieznanego miej-
scowego artystę w  2 ćwierci XVII wieku według późnogo-
tyckich niderlandzkich wzorców, natomiast w  górnej kon-
dygnacji znalazło się neobarokowe przedstawienie malarskie 
Trójcy Świętej, wykonane najprawdopodobniej około 1855 
roku. Przed ołtarzem ustawiono na mensie ołtarzowej baroko-
we tabernakulum z lat 1720-1730 zwieńczone kopią powszechnie 
czczonego na tym terenie, cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej 
z Krzeszowa, barokowy ołtarz w północnym transepcie z figurami św. Barba-
ry i św. Katarzyny,  obrazem Koronacja Marii  i Wizja św. Jadwigi.   

Ołtarz południowy zawiera neobarokowy obraz Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, przed 
ołtarzem gablota z XIX-wieczną kopią cudownej figurki Dzieciątka Jezus (Jezulatka) 
z kościoła Karmelitów na Malej Stranie w Pradze. 

Krzeszowski warsztat  Schröttera wykonał w  latach 80. XVII wieku barokową am-
bonę z  balustradą, koszem i  baldachimem ozdobionym dekoracją ornamentalną 
w  formie liści akantu, festonów i  pęków kwiatowo-owocowych. Na zwieńczeniu 
znalazły się dwie rzeźby siedzących aniołków oraz na postumencie figura klęczącej 
św. Marii Magdaleny.

Wieża kościoła ma czynny, 
nakręcany od 1901 r. 

i chodzący dzięki systemowi 
ciężarków, zegar

Kryty kasetonami i wsparty arkadowo strop – ponoć tyle jest 
kasetonów, ilu było do jego budowy papieży. Liczymy?

   1 – kruchta wejściowa
   2 – prospekt organowy i empora
   3 – ambona
   4 – boczny ołtarz zachodni – św. Józef całuje 

Jezusa (jest tylko 5 takich przedstawień 
w Polsce), w mensie ołtarz – gablota z kopią 
praskiego Jezulatka

   5 – boczny ołtarz wschodni – rzeźby św. 
Barbary i św. Katarzyny, obraz koronacja 
Marii

   6 – Płyty i epitafia nagrobne fundatorów 
kościoła

   7 – ołtarz główny
   8 – św. Maria Magdalena
   9 – figura Chrystusa Frasobliwego
10 – zakrystia
11 – św. Jan Nepomucen na konfesjonale
12 – chrzcielnica
13 – kasetonowy sufit
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Wnętrze uzupełniają barokowe rzeźby z lat 20. XVIII w. Św. 
Maria Magdalena oraz Św. Jan Nepomucen, bardzo rzadki 
w  formie, z  rozłożonymi jakby w  geście bezradności rę-
koma, patron tajemnicy spowiedzi oraz równie rzadki na 
tych ziemiach – Chrystus Frasobliwy.

W dolnej części Okrzeszyna znajduje się cmentarny ko-
ściół św. Michała z 1580 roku, w 1736 roku przebudowany 
z  fundacji krzeszowskiego opata Benedicta Seidla. Dziś 
zdewastowany i  pozbawiony wyposażenia, znajduje się 
obecnie w rękach prywatnych.

27    OKRZESZYN – historię wsi i okolicy można po-
znać dzięki ciekawej wystawie pod nazwą Albinów 45. 
Jest to multimedialny rys przedwojennej i  współczesnej 
historii wsi pokazany na reprodukcjach, mapach i  zdję-
ciach. Całość uzupełniają projekcje filmów i  wywiady 
z  dawnymi mieszkańcami regionu. Po wystawie opro-
wadzają twórcy ekspozycji. A skąd Okrzeszyn? To miano 

nadała miejscowości 12 listopada 1946 komisja nazewnicza; wcześniej funkcjono-
wała nazwa Albendorf i po woj-
nie Albinów. Dlaczego Okrze-
szyn? Tego nie wie nikt.

Przy skręcie do Albinowa – bez-
głowa figura św. Jana Nepo-
mucena, trwają starania aby 
zgromadzić środki na odrestau-
rowanie rzeźby, ale jak to u nas, 
nie jest to takie proste, bo most, 
droga, władze...

Ciekawostką jest płynący przez wieś w  kierunku południo-
wym potok Szkło. Większość polskich rzek kieruje się na pół-
noc, a  Szkło – wpływając do Petrikovickiego Potoku i dalej do 
Łaby – stanowi część zlewni Morza Północnego, a nie Bałtyku.

28 
  OKRZESZYN, spacer w  Góry Jastrzębie – 

samym „dnem” okrzeszyńskiego worka wiedzie ścieżka 
dydaktyczna, gdzie możemy obejrzeć pierwotną puszczę 
bukową i  zdobyć Jański wierch – jedyny 
znajdujący się w  Polsce szczyt Gór Jastrzę-
bich. Od południa szczyt zwieńczony jest 
progiem skalnym (przepaścią). Baczny ob-
serwator może tu znaleźć skamieniałe drze-
wo. 300 m poniżej szczytu skałki, a  na nich 
platforma widokowa na efektownej, mocno 
uszczelnionej skałce, tzw. Krausova vyhlidka, 
a w kolejnej grupie skał – jaskinia. 

Misterność figur 
okrzeszyńskiego kościoła na 

miarę bazyliki czy katedr

Albinów  (dawna nazwa Okrzeszyna)  45 – 
historia wsi i regionu

Bezgłowy Jan 
Nepomucen na 
okrzeszyńskim 
mostku. Może 
głowa wróci?...  
Bo to tylko 
sprawa pieniędzy, 
chęci już są

Niesamowite formy 
przybierają zlepieńce 

i piaskowce na grzbiecie 
Jańskiego Wierchu – 

zdarzają się i jaskinie

Krausowa vyhlidka – punkt widokowy – ale jaki!

Bukowy 
starodrzew 

– niewiele 
już zostało 

w Sudetach 
tak prawdziwie 

pierwotnej 
puszczy...3434 3535



29 
  GORZESZÓW – rezerwat 

„Gorzeszowskie Skałki” tzw. Głazy 
Krasnoludków tworzące skalny mur 
o  długości ponad kilometra, który 
został objęty rezerwatem geologicz-
no-krajobrazowym w  celu ochrony 
grupy malowniczych skał piaskowco-
wych. Skały w  rezerwacie występują 
w oddzielnych grupach, tworząc licz-
ne baszty, przesmyki i kamienne grzy-
by. Poniżej skał parking z urządzonym 
miejscem do grillowania i odpoczyn-
ku.

30 
  GORZESZÓW – piaskowcowy, 8-metrowej wysokości ostaniec – 

Diabelska Maczuga o fantazyjnym kształcie – to charakterystyczna skała piaskow-
cowa w centrum wsi. Tak naprawdę to najdalej na północ wysunięty przylądek Gór 
Stołowych. Z Diabelską Maczugą wiążą się liczne legendy i podania, choćby to, iż 
w XIII wieku, kiedy cystersi budowali klasztor, to fakt ten tak zezłościł lokalnego diabła, 
że ten postanowił go zniszczyć, zrzucając na niego głaz. Musiał to zrobić w nocy, zanim 
pierwszy kur zapieje, bo o świcie czart tracił moc. Gdy leciał z głazem w stronę Krzeszo-
wa i był już nad Gorzeszowem jakiś kur zbudził się przedwcześnie i diabeł upuścił głaz, 

który spadł nieopodal gorzeszowskiej karczmy. Stąd ludzie zaczęli go nazywać 
Czarcią Maczugą lub Czarcim Głazem. 

W 1913  r. na skale odsłonięto tablicę upamiętniającą 
setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem z 1813 r., 
jakże ważną dla losów Polski i ówczesnego świata, tam 
w nurcie Elstery zginął książę Józef Poniatowski. 

31 
  JAWISZÓW na „5” – na tyle obiektów warto 

zwrócić uwagę. Są tu dwie fig. św. Jana Nepomu-
cena, ulubionego świętego Wacława IV i spowiednika 
jego żony, Zofii Bawarskiej, a dziś wszystkich Czechów, 
przydrożna figura Madonny z  Dzieciątkiem 
z 1741 r. – niewątpliwie jedna z najpiękniejszych rzeźb 
w okolicy oraz nie mniej urokliwa figura św. Antonie-
go z 14. św. Wspomożycielami ze św. Krzysztofem 
na froncie cokołu oraz ze św. Józefem i Marią z Dzieciąt-
kiem po bokach. 

W górnej części wsi dawny młyn 
w  szachulcowym domu i  kolejne 

dwie figury św. Jana Nepomucena, warto zwrócić uwagę na tę 
niewielką, znajdująca się w centrum wsi.

Liczne figury świętych, przydrożne kapliczki słupowe oraz 
krzyże przydrożne – to architektoniczny dowód cysterskich 
wpływów w całym regionie. Krzyże i kapliczki ustawiano na 
skrzyżowaniu dróg, miejscu objawień religijnych i  ważnych 
dla społeczności lokalnej wydarzeń. Te okoliczne powstały 
głównie w  XVIII  w. w  rozkwicie dróg pielgrzymkowych i  ce-
chuje je swobodna interpretacja elementów stylów historycz-
nych. 

Labirynty, maczugi i grzyby  
– piaskowiec poddany czasowi i wiatrowi

Nigdy nie ufaj kogutom we wsi...

Dawny młyn na Zadrnej 
– zabytkowy dom 
szachulcowy

Diabelska Maczuga – to tu 
kończą się Góry Stołowe

„Jak żywy”  jest 
jawiszowski 

patron mostów
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  KRZESZÓWEK – to tu się 

wszystko zaczęło, czyli cysterskie 
początki w  regionie. Do Krzeszówka 
bowiem trafili pierwsi mnisi z  Opa-
towa. Tu znajduje się miejsce lokacji 
pierwszego krzeszowskiego klaszto-
ru benedyktynów, ufundowanego 
w  1242  r. przez księżnę Annę, wdowę 
po Henryku II Pobożnym, który zgi-
nął pod Legnicą. Księżna sprowadziła 
mnichów zezwalając im na budowę 

kościoła, który miał być miejscem mo-
dlitw za poległych w bitwie i przez kolejne wieki wieś 
stanowiła cysterską własność, aż do kasaty dóbr klasz-
tornych w 1810 r. 

W centrum wsi znajduje się ciekawy kościół filialny 
pw. św. Wawrzyńca w stylu gotyckim z XV/XVI 
wieku, a obok barokowa plebania z 1733 r.   We 
wnętrzu świątyni zachowało się zróżnicowane wy-
posażenie m.in. gotyckie rzeźby Grupy Ukrzyżowa-
nia z poł. XV w., barokowe, drewniane ołtarze z XVII 
i XVIII w., drewniana ambona z I poł. XVIII w., baroko-
wa figura Chrystusa z  XVII  w., krucyfiksy oraz baro-
kowe obrazy olejne. Na zewnątrz ciekawe epitafium 
nagrobne, a  w  zewnętrznym 
murze okalającym kościół trzy 
XIX-wieczne kapliczki.

Krzyż pokutny – zwany także 
krzyżem pojednania, w  grani-
cach gminy Kamienna Góra, do 
chwili obecnej jest ich 8.

Monstrancja z Wawelu jest rodem z Jawiszo-
wa. Ufundował ją Stanisław Dąmbski, a wy-
konał w latach 1680-99 zakład w Kamiennej 
Górze. Szkło wysokiej jakości imitujące ka-
mienie szlachetne zostało dostarczone z Ja-
wiszowa. W  tutejszej pracowni jubilerskiej 
wykonano: srebro, szkło, kucie, trybowanie, 
odlewanie, cyzelowanie, złocenie i  kame-
ryzacje. Monstrancja została złożona jako 
ekwiwalent złotego kielicha w skarbcu kate-
dry w 1700 r. na mocy testamentu bpa Sta-
nisława Dąmbskiego. Według legendy kapi-
tuła sądziła, że kamienie są prawdziwe, lecz 
są szklaną ich imitacją. Sama monstrancja 
zwiera rozbudowany program ikonograficz-

ny i   zgodnie z  tradycją używana 
jest wyłącznie w  Wielki Piątek 

w  czasie procesji rezurek-
cyjnej. Na co dzień jest 

dostępna w  Muzeum Ka-
tedralnym.

„!dealna” – taką jest 
jawiszowska Madonna 
z 1741 r.

Kościół i plebania  
– dawniej zespół sakralny cystersów

Fantazyjny portal pomiędzy 
kruchtą a nawą 

Przepiękne epitafium – kim byli ci, dla których powstało?

Św. Antoni,
a u jego stóp:
z lewej św. Józef,
z prawej św. Anna
a na froncie cokołu
św. Krzysztof
i 14  świętych
Wspomożycieli
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  KRZESZÓW – kościół św. Anny 

na zachodnim zboczu Góry św. Anny 
593 m npm.  – w związku z  rozwojem kul-
tu Świętej Rodziny propagowano też kult św. 
Anny, którego gorącym orędownikiem był 
klasztor krzeszowski. Dlatego też ok. 1623  r. 
wzniesiono na wschód od opactwa, na za-
lesionym wzgórzu, skąd roztacza się prze-
piękna panorama Gór Kruczych i Lasockiego 
Grzbietu Karkonoszy, kaplicę pod wezwa-
niem św. Anny, a w 1674 r. opat Bernard Rosa 
utworzył przy kościele Bractwo Świętej Anny. 

Kult św. Anny szerzył się na Śląsku, m.in. jako jeden z instrumentów kontrreformacji. 
Z tych powodów w latach 1703-1717 opat Dominik Geyer zbudował do kaplicy drogę 

pielgrzymkową, która cieszyła się znacznym powodzeniem pielgrzymów, odbywały 
się tu nabożeństwa, szczególnie uroczyste i liczne w dzień patronki. Kaplica była prze-
budowywana m.in. w 1674, 1722 i 1886 r. Po II wojnie światowej budowla popadła 
w ruinę. Staraniem obecnych i dawnych mieszkańców Krzeszowa i  jego okolic oraz 
dzięki ofiarności sponsorów kaplica została odrestaurowana.

34 
  KRZESZÓW – Sanktuarium 

Matki Bożej Łaskawej – jedno z  naj-
ważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
na Dolnym Śląsku. Barokowe sanktu-
arium maryjne mieści się w dawnym za-
łożeniu klasztornym cystersów, którego 
początki sięgają XIII wieku. W  bazylice 
znajduje się, otoczony kultem, cudowny 

Prosta w  formie kpl. św. Anny

Panorama Krzeszowa, Gór Kruczych i Karkonoszy

Imponująca fasada 
krzeszowskiej bazyliki

Ołtarz z niewielkim, cudownym 
obrazem Matki Bożej Łaskawej4040 4141



71-metrowa fasada krzeszowskiej bazyliki należy do najbardziej imponujących przykładów  sztuki 
sakralnej, łączy w sobie architekturę, rzeźbę, malarstwo i poprzez biblijne cytaty na filarach – słowo. 
Autorami arcydzieła był Maxymilian Brokoff z uczniami. 22 X 1913 roku w północnej wieży wybuchł 
pożar, który częściowo ją zniszczył.

obraz Matki Bożej Łaskawej, uważany za najstarsze malo-
widło w Polsce. Bogate wyposażenie wnętrza pochodzi 
w  większości z  XVIII wieku i  jest dziełem najważniej-
szych artystów działających wówczas na Śląsku. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzię-
cie NMP autorstwa Piotra Brandla.

Mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich – 
kaplica grobowa książąt świdnicko-jaworskich przy-
legająca do prezbiterium bazyliki krzeszowskiej. We 
wnętrzu znajdują się tumby nagrobne i epitafia ksią-
żąt piastowskich.

Cystersi – to jeden z najstarszych zakonów katolickich, 
powstał w  1098 roku we Francji, a  jego założycielem był opat Robert z  Molesmes. 
Przez wieki w  posiadaniu cystersów były olbrzymie majątki ziemskie, a  sami mnisi 

zarządzali nimi w zorganizowany i prze-
myślany sposób. Uprawiano winorośl, 
zakładano stawy rybne, budowano 
młyny i  browary. Ich władza sięgała 
tak daleko, że mogli nakładać podatki. 
Klasztory cysterskie były ośrodkami 
postępu rolniczego i  gospodarczego, 
a  sami mnisi to nie tylko modlący się 
zakonnicy, ale przede wszystkim go-
spodarze i przedsiębiorcy. Rozwój trwał 
do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy 

to klasztory podlegały kasa-
cie, a  majątki przechodziły na 
własność osób świeckich. Cie-
kawostką jest fakt, iż wszystkie 
miejsca sakralne cystersów 
nawiązywały do kultu Świętej 
Rodziny, a  kościoły i  kaplice 
poza miejscowościami w więk-
szości otrzymywały jako patro-
na matkę Maryi, świętą Annę, 
patronkę małżeństw, matek, 
wdów, piekarzy i  żeglarzy. Jej 
wyobrażenie przedstawiane 
jest często w  formie tzw. św. 
Anny Samotrzeć z Maryją i ma-
łym Jezusem.

Krzeszów leży na Południo-
wo-Zachodnim Szlaku Cyster-
skim.

Bolko III z rogiem,  
z którego „umyka jego życie”

Przytłaczające przepychem, 
malowidłami i ilością rzeźb, 
kaplic i detali wnętrze 
krzeszowskiej bazyliki

15 1716

1. Anioł z Sercem Jezusa na 
szczycie wieży północnej 

2. Anioł z Sercem Maryi na 
wieży południowej

3. Trójca Przenajświętsza – 
Bóg Ojciec opuszczający 
Ukrzyżowanego Jezusa

4. Pas nadprzyrodzonych 
istot – Cherubinów 
oddzielających Trójcę 

5. Zwiastowanie
6. Immaculata (Maryja 

Niepokalanie Poczęta)
7. Nawiedzenie 
8. Geniusz Admirabilis 

(Przedziwny)
9. Geniusz Conssliarius 

(Doradca)
10. Geniusz Deus (Bóg)
11. Geniusz Fortis (Mocny) 
12. Geniusz Pater Futuri 

Saeculi (Ojciec 
Przyszłego Wieku)

13. Geniusz Princeps pacis 
(Książę Pokoju)

14. Grupa Prawodawców
15. Św. Scholastyka
16. Św. Benedykt z regułą: 

aby przez wszystkich 
i przez każdego z osobna 
był pochwalony Bóg

17. Mojżesz z barankiem 
u stóp

18. Św. Grzegorz Wielki 
z księgą z inicjałami NT 
(Nowy Testament)

19. Św. Bernard z Clarvaux 
z narzędziami Męki 
Pańskiej

20. Św. Ludgarda 
(ofiarowująca swoje 
serce Chrystusowi)

21. Wejście główne
22. Wejścia boczne
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Imponujący sarkofag Bolka I z zachowanym 
symbolem piastowskiego orła na tarczy
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Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

A – Bazylika Mniejsza pw. WNMP
1 – fresk Admirabilis (Przedziwny)
2 – fresk Consiliarius (Doradca)
3 – fresk Deus (Bóg)
4 – fresk Fortis (Mocny)
5 – fresk Pater futuri saeculi 

(Ojciec przyszłe-
go wieku)

B – Kościół bracki pw. świętego Józefa
32 – fresk Abraham, Izaak, Jakub i Juda, organy
33 – fresk siedmiu krewnych św. Józefa
34 – fresk Jan Chrzciciel z rodzicam – Elżbietą i Za-

chariaszem
35 – fresk Rodzice i dziadkowie Maryi
36 – fresk Święta Rodzina
37 – prezbiterium, fresk Gloria
38 – Ołtarz główny, fresk Radość św. Józefa z pokłonu 

Trzech Króli
39 – Ołtarz boczny, fresk Powątpiewanie Józefa
40 – fresk Poszukiwanie noclegu w Betlejem, Spis 

ludności
41 – fresk Obrzezanie Dzieciątka, Józef zanosi Dziecię 

do świątyni
42 – fresk Rzeź niewiniątek, Ucieczka do Egiptu
43 – fresk Tajny powrót z Egiptu, Odpoczynek w cza-

sie ucieczki
44 – fresk Józef prosi Boga o pomoc, Poszukiwanie 

Jezusa
45 – fresk Śmierć św. Józefa, Józef poddaje się woli 

bożej
46 – fresk Wniebowzięcie Józefa, Józef po śmierci 

ukazuje się Maryi
47 – fresk Znalezienie Jezusa, Powrót do Nazaretu
48 – fresk Ofiarowanie Jezusa, Józef zanosi Dziecię 

do świątyni
49 – fresk Widzenie cesarza Augusta, Pokłon pasterzy
50 – fresk Anioł powiadamia pasterzy, Narodziny 

Jezusa
51 – fresk Anioł powiadamia Józefa o jego wyborze na 
         opiekuna Mesjasza, Oświadczyny Józefa
52 – Ołtarz boczny, fresk Zaślubiny Józefa z Marią
53 – ambona

C – Mauzoleum Piastów Śląskich
54 – kopuła północna (początek opactwa)
55 – kopuła południowa (dalsze dzieje opactwa)
56 – nagrobek Bolka I
57 – nagrobek Bolka II
58 – epitafium legendarnego Bolka III
59 – księżna Agnieszka
60 – Opatrzność Boża
61 – Ołtarz św. Wacława
62 – archanioł Michał
63 – Ołtarz wszystkich świętych
64 – archanioł Rafał
65 – Ołtarz św. Jadwigi
66 – Miłość
67 – nagrobek Władysława Zedlitza
68 – księżna Beatrycze

D – Kaplica św. Marii Magdaleny
69 – Ołtarz Marii Magdaleny
70 – Kaplica Grobu Pańskiego

6 – północne ramię transeptu
7 – południowe ramię transeptu
8 – fresk Princeps Pacis
9 – Ołtarz główny z obrazem Matki  

  Boskiej Łaskawej
10 – stalle
11 – Kaplica św. Benedykta
12 – Kaplica św. Bernarda
13 – Ołtarz Boga Ojca
14 – Ołtarz Św. Krzyża

15 – Ołtarz Czternastu św. Wspomożycieli
16 – Ołtarz świętego Józefa

17 – Ołtarz Syna Bożego
18 – Ołtarz Chrystus – Emmanuela

19 – Kaplica Loretańska

20 – Ołtarz Przodków Chrystusa
21 – Ołtarz św. Anny
22 – Kaplica św. Jana Chrzciciela  
         i św. Jana Ewangelisty
23 – Kaplica św. Macieja
24 – Kaplica św. Urszuli
25 – Kaplica św. Franciszka  
          Ksawerego
26 – Kaplica Jana Nepomucena
27 – Kaplica św. Katarzyn  
          z Aleksandrii i Sieny
28 – Kaplica św. Mikołaja
29 – Kaplica św. Piotra i Pawła
30 – ambona
31 – przedsionek, organy
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  KRZESZÓW, kościół św. Józefa – 

perła sztuki barokowej na Śląsku. Kościół pw. św. 
Józefa wzniesiono w latach 1692-95 na miejscu 
średniowiecznej świątyni.  

Barokowe wyposażenie wnętrza to przede 
wszystkim bogata dekoracja malarska wykona-
na przez warsztat najbardziej znanego artysty 
barokowego na Śląsku – Michaela Willman-
na a  także rzeźbiony ołtarz główny z  1755  r. 
dłuta Josepha Antona Lachela,  tabernakulum 
z 1677 r. –  Georga Schröttera, oraz ołtarze bocz-
ne z 1776 r. z obrazami: Zaślubiny Marii z Józefem 
oraz Zasmucenie Józefa macierzyństwem Maryi – dzieła Ignaza Königa. W nawie am-
bona z początku XVIII w., dłuta Georga Schröttera, z płaskorzeźbami scen z życia św. 
Józefa oraz figura Boga Ojca w zwieńczeniu. Na emporze muzycznej znajduje się 
barokowy prospekt organowy z końca XVIII w.

36 
 KRZESZÓW – Droga Krzyżowa, Kalwaria Krzeszowska po wam-

bierzyckiej jest drugą pod względem wielkości w  całych Sudetach. Powstała 
z  inicjatywy opata Bernarda Rosy w  latach 1672-1678, ale były to wówczas praw-

dopodobnie drewniane kaplice z  obra-
zami Michała Willmanna i  jego pracowni. 
W  latach 1703-1717 stare kaplice zostały 
zastąpione murowanymi, ufundowany-
mi przez opata Daniela Geyera. Wówczas 
także wytyczono obecny przebieg Drogi 
Krzyżowej od kościoła klasztornego do Be-
tlejem i z powrotem. W 1738 r. dostawiono 
jeszcze do Mauzoleum Piastów Świdnic-
kich kaplicę Marii Magdaleny, umiesz-
czając w niej 32 stację „Grobu Pańskiego”. 
Kaplica ta stanęła na miejscu znacznie 
starszej, XV-wiecznej, z  której zachowa-
ły się prawdopodobnie jakieś relikty. 
Większość stacji ma formę kapliczek, 
najokazalszą z  kaplic jest Dom Piłata 
(zwany Ratuszem). W  jego przyziemu za-
mieszkiwał opiekun Kalwarii Krzeszowskiej 

utrzymywany przez cystersów. Znajduje się 
w nim pięć stacji: Stacja X (Piłat wysłuchujący oskarżeń Żydów); Stacja XIII (Biczo-
wanie); Stacja XIV (Cierniem ukoronowanie); Stacja XV (Piłat pokazujący męczone-
go Chrystusa Żydom); Stacja XVI (Pan Jezus na śmierć skazany); Stacja XII – Święte 
Schody to jedna ze stacji Kalwarii Krzeszowskiej. Symbolizują schody o 28 stopniach, 
po których Chrystus miał być prowadzony na sąd w domu Piłata. Nad wejściem znaj-
duje się tabliczka „Rnv 1908” wskazująca na datę renowacji kapliczki. W środku, przy 
wejściu na prawej ścianie, wisi obraz Chrystus prowadzony po schodach do Piłata. 
Oryginalne schody, liczące 28 stopni, zgodnie z legendą pochodzą z pałacu Poncjusza 
Piłata. Jezus Chrystus miał po nich być prowadzony na sąd. Schody przywieziono z Je-
rozolimy do Rzymu w  r. 326 przez św. Helenę i  znajdują się naprzeciwko Bazyliki Św. 
Jana na Lateranie, prowadząc do kaplicy San Lorenzo, pokryte są drewnianą okładziną 
i wolno nimi wchodzić tylko na kolanach.

37 
 KRZESZÓW, Betlejem – to schowany w  lasach przysiółek nad poto-

kiem Cedron, na zachód od Krzeszowa. Ufundowany przez opata Bernarda Rosę 
kompleks pełnił 
funkcję letniskową 
dla cysterskich za-
konników. W  miej-
scu, gdzie potok 
wypływa, znajduje 
się umieszczony na 
wyspie niewielkie-
go stawu Pawilon 
Opatów z  XVII wie-
ku.

Święte Schody

Dom Opata i kościół św. Józefa – 
krzeszowska „Sykstyńska Kaplica”. 
Kościół słynie z fresków M. Willmanna, 
który okazał się być... dowcipnisiem. 
Na jednym z fresków jest sam autor... 
A to wszystko w zemście na opacie, 
który zamknął go przy pracy, aby ten 
nie nadużywał piwa...

Stacje krzeszowskiej Drogi Krzyżowej z kpl. Piłata, do której prowadzą Święte Schody

Betlejem – 
Pawilon na wodzie

Maryja w szatach z epoki Willmanna
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 PRZEDWOJÓW – miejsce, gdzie toczyła się część wojny siedmio-

letniej. Bitwa pod Landeshut, czyli pod Kamienną Górą, zwana Pruskie Termopile, 
miała miejsce 23 czerwca 1760 pomiędzy wojskami pruskimi, które broniąc Kamien-
nej Góry uległy armii austriackiej. Do niewoli dostało sie aż 4 tys. Prusaków łącznie 
z  wodzem Heinrichem Augustem de la Motte Fouqué. Nazwa nawiązuje do walki 
Greków z Persami w 480 roku p.n.e., która stała się symbolem poświęcenia życia na 
polu bitwy. 

Miejsce bitwy Pruskie Termopile – to jednak nie tylko pola w  Przedwojowie. Na 
okolicznych wzgórzach można znaleźć pozostałości po fortach polowych pocho-
dzących z tego okresu (w postaci wałów ziemnym i suchych fos), a walki toczyły się 
w wielu miejscach w okolicy Kamiennej Góry.

39 
  KAMIENNA GÓRA 

Rynek i  Muzeum Tkactwa 
– kamiennogórski Rynek ota-
czają XIX-wieczne oraz XVII 
i  XVIII-wieczne, barokowe ka-
mieniczki, w  jednej z  najcie-
kawszych mieści się Muzeum 
Tkactwa z ekspozycją poświę-
coną tkactwu ludowemu, hi-
storii miasta, ludowym sprzę-
tom i rękodziełu.

Dziś jest tu tylko 
przydrożny krzyż... 
lecz w 1760 r. na 
łąkach naprzeciw 
siebie stanęli Prusacy 
i Austriacy..., i polała 
się krew

Armia austriacka   
– w białych mundurach

Armia pruska   
– w mundurach błękitnych

W jednej z piękniejszych kamienic przy pl. Wolności, czyli na 
kamiennogórskim Rynku, mieści się Muzeum Tkactwa
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kapłanów, którzy pełnili służbę w  Świątyni 
Jerozolimskiej i udzielali w ten sposób błogo-
sławieństwa.
   Wyłaniająca się z nieba ręka z dzbanem 
przelewającym wodę do drugiego naczynia 
to obowiązek obmywania rąk kapłanom.
  Oko opatrzności, zwykle zamknięte 
w trójkącie i otoczone przez promienie świa-
tła, oznacza Boga pilnującego ludzi, patrzą-
cego na nich. To nieustająca opieka  Boga 
nad losami i  dziejami świata oraz  poszcze-
gólnymi ludźmi. 

41    KAMIENNA GÓRA – udostęp-
nione do zwiedzania podziemia Projektu 
ARADO będącej częścią podziemnego 
labiryntu – to dawne laboratorium III Rze-
szy, jego korytarze kopali więźniowie z po-
bliskiego obozu Gross-Rosen, którego filia 
znajdowała się w Kamiennej Górze. 

ARADO to podziemna fabryka, gdzie sztol-
nie drążone były w dziesięciu lokalizacjach. 
Najlepiej zachowanym i  najciekawszym 
systemem jest kompleks znajdujący się 
pod Kościelną Górą, jest to tzw. „zaginione 
laboratorium Hitlera”. Obiekt o powierzchni 
1300 m2 i kubaturze 4350 m3 z największą 
atrakcją – olbrzymią halą o wymiarach 55,5 
x 7 m i wysokości 5,2 m. Hala została obudowana cegłą, a wolne przestrzenie między 
obudową a skałą, wypełniono lekkim betonem.

ARADO to serce projektu, gdzie konstruowano najsłynniejszy samolot odrzutowy II woj-
ny światowej – Arado 234 Błyskawica oraz mityczny samolot – skrzydło Arado 555. 

40 
 KAMIENNA GÓRA, kirkut – w  1812 roku 

Żydzi uzyskali prawo do osiedlania się w Kamiennej 
Górze i  założyli tu wspólnotę religijną. Gmina w  drugiej 
połowie XIX w. liczyła 177 osób, lecz potem stopniowo ma-
lała, aż do Nocy Kryształowej, kiedy to pozostało w mieście 
tylko czternastu Żydów.  W Kamiennej Górze istniały dwa 
cmentarze żydowskie. Młodszy z nich, uroczyście otwarty 
16 sierpnia 1881 roku, był położony u stóp zbocza Góry 
Zamkowej, starszy z kirkutów, istnieje do dziś, założony 
w 1824 roku mieści się pomiędzy cmentarzem katolickim 
a  dawnym domem pogrzebowym. Do dnia dzisiejszego 
zachował się w  dobrym stanie zespół kilkudziesięciu na-
grobków z czytelnymi inskrypcjami i symboliką. Kirkut jest  
najlepiej zachowanym i  skupiającym najwięcej macew 
w  całych Sudetach. Macewy ustawione są tu w  równych 

rzędach, przodem w kierunku wschodnim.

Ciekawa jest symbolika zdobień macew i tak możemy 
tu zobaczyć m.in.: 
  Złamany kwiat (lub gałąź) zgięta w  połowie, to 
znak bardzo uniwersalny, gdyż odnosi się do tragicznej 
śmierci pochowanej osoby.
   Dłonie, specyficznie ułożone w  kulturze żydow-
skiej symbolizowały potomków arcykapłana Aarona, 

Muzeum to nie tylko len, 
to też proste, ludowe 

stroje regionu

W równych rzędach stoją XIX-wieczne macewy pokryte hebrajskimi inskrypcjami i żydowską 
symboliką – taki kirkut to unikat na skalę wojewódzką

Podziemia Arado. 
To tu miał być 

wyprodukowany 
tajny, latający 

arsenał – klucz do 
zwycięstwa w II 

wojnie światowej5050 5151



Niemiecki, nazistowski obóz kon-
centracyjny, w  Gross-Rosen (Ro-
goźnica) istniał w  latach 1940-45, 
w jego ramach utworzono również 
liczne filie, w  obszarze Kwiatu Lnu 
były to podobozy: Chełmsko Ślą-
skie, Kamienna Góra, Lubawka, 
Marciszów i  Mieroszów. W wy-
niku decyzji o  tzw. „ostatecznym 
rozwiązaniu kwestii żydowskiej”, 
czyli zagładzie Żydów cała seria 
obozów pracy wykorzystujących 
więźniów żydowskich na ob-
szarze Dolnego Śląska została 

podporządkowana w  1944 komendanturze Gross-Rosen. Powstał wówczas jeden z  naj-
większych konglomeratów obozów pracy skupiający obozy w  około stu lokalizacjach. 

42   
  KAMIENNA GÓRA, Antonówka 

–Ruski Las. Ze względu na naloty Ministerst-
wo Lotnictwa Rzeszy przeniosło tu ze Sch-
weinfurtu zakłady produkcji łożysk kulkowych. 
Podczas II wojny światowej Niemcy zbudow-
ali na obszarze 70 ha, 44 budynki naziemne 
i podziemną fabrykę amunicji, w  której za-
trudniali 9 tys osób, m.in. więźniów z  filii 
obozu Gross-Rosen, jaką utworzono w Kami-
ennej Górze. Dla załogi wzniesiono schrony, 
a teren fabryki ufortyfikowano bunkrami, wybudowano umocnienia a także 
doprowadzono linię kolejową. Produkowano tu pociski artyleryjskie, amu-
nicję, karabiny maszynowe i pistolety. Hale były umiejscowione pod ziemią 
i do dziś nie ma pewności, czy wszystkie zostały odnalezione. W 1945 roku 
teren fabryki zajęła Armia Czerwona, mieściła się tu również kompania karna 
Wojska Polskiego.  W górnej części osady zachował się cmentarz, na którym 
pochowanych 400 żołnierzy radzieckich lub jeńców. Obecnie jest pięć, po-
dłużnych grobów, trzy z nich są wciąż bardzo dobrze widoczne.

43   
  KAMIENNA GÓRA, pomnik koalicji antynapoleońskiej 

poświęcony Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 r. – znajduje na 
wzniesieniu 482 m npm. Ustawiony w 1890 r., upamiętnia defiladę 30 tys. 
wojsk rosyjskich przed królem Prus Fryderykiem Wilhelmem III i carem 

Aleksandrem. Oryginalny napis na cokole 
brzmiał:  “Auf diesen Feldern hielten Friedrich 
Wilhelm III. von Preußen und Kaiser Alexander 
I. v. Rußland Herrschau über eine Russ. 
Armee ab. Den 10. August 1813.

Wejście do podziemi

Po fabrykach czy barakach nie 
ma już śladu, zostały jednak 

niezbadane dotąd podziemia 
i ich tajemnice...

Uważni znajdą na cokole 
pomnika późniejszą symbolikę 
Rzeszy i obok Polski Walczącej 
... historię dopisywały tu 
kolejne pokolenia...

Projekt ARADO – Kamienna Góra

5252 5353



44 
  PISARZOWICE, urokliwy 

i  malowniczy kościółek  Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
–  został wybudowany w XVI w Pracom 
w  1879  r. bryła zawdzięcza jeszcze po-
wstanie wieży dzwonowej. W  strefie 
sacrum znajduje się pozostałość rene-

sansowej 
loży kola-
torskiej za 
drewnia-
ną przesłoną. W  murach obwodowych dwie całopo-
staciowe, kamienne płyty nagrobne i dwie płyty epita-
fijne z początku XVI w. oraz owalne epitafium z 1787 r. 
Na szczególną uwagę zasługuje rzeźbiony pentaptyk 
z  1521  r. ze sceną Wniebowzięcia NMP, który jest jed-
nym z nielicznych, zachowanych bez większych zmian 
retabulów (czyli nastawów ołtarza) na Śląsku.

Piękne 
pisarzowickie 
epitafia

45 
  SZAROCIN – po 1740  r. dobra 

z  wsią stały się własnością hrabiego von 
Zedlitz. To on albo przebudował stary dwór 
na styl barokowy lub też na jego miejscu 
postawił nową, dzisiejszą siedzibę. Kolejny-
mi panami Szarocina byli von Kluge, baron 
von Tschammer i baron von Hochberg. Pa-

łac i cały majątek piękniały, były wówczas największymi w okolicy. Kolejnymi właści-
cielami byli baronowie von Leckow i J.C. Alberti.

W 1843 r. dobra szarocińsie wraz Nową Białką i Leszczyńcem Dolnym kupił szambe-
lan hrabia von Mülinen. Już w pięć lat później należały one do radcy handlowego 
von Heinen. Prawdopodobnie w rękach tej rodziny pozostawał w kolejnych latach, 
ponieważ jako właściciela, w  roku 1870, wymienia się szambelana i  deputowane-
go von Heinen. Po 1945 r. pałac był siedzibą gospodarstwa rolnego. Potem, aż do 
1989 r., ośrodka kolonijnego. Następnie przez krótki czas należał do Zakładów „Ur-
sus”. Niewiele jest tak „chodliwych” nieruchomości w okolicy. A każdy właściciel – to 
kolejne zmiany i przeróbki.

Dziś pałac jest przy-
kładem połączenia 
zabytku z  ważną 
funkcją społeczną 
– mieści się tu Dom 
Pomocy Społecznej.

Szarocińska rezydencja 
– połączenie historii 
i współczesnej, 
społecznej funkcji PDPS

5454 5555



46 
  LESZCZYNIEC – w  górnej części 

wsi znajduje się najlepiej w regionie zacho-
wany, XIX-wieczny piec wapienniczy zbudo-
wany na planie zwężającego się sześciokąta, od-
nowiony staraniem właścicieli posesji, Państwa 
Krotoskich.

Najlepiej zachowany w regionie 
dawny piec wapienniczy

W piecu... ku niebu...

Leszczyniec, a w tle Rudawy Janowickie

W dolnej części Leszczyńca dwie świąty-
nie, dawny kościół ewangelicki, obecnie 
rzymskokatolicki, parafialny pw. św. Jana 
Nepomucena, z  drugiej połowy XVIII  w.  
i mniejsza, urokliwa budowla kościoła pw. 
św. Bartłomieja Apostoła, obecnie funk-
cjonująca jak kościół pomocniczy, z końca 
XVI w., przebudowany w XVIII w. Wewnątrz 
gotycka kwatera z  rzeźbiarskim przedsta-
wieniem św. Anny Samotrzeciej, baroko-
wy ołtarz i  drewniane, polichromowane 
rzeźby barokowe. W murach ciekawe płyty 
nagrobne z płytami epitafijnymi.

Światło w górach bywa 
bardzo plastyczne

Artysta – komik? Żartowniś, czy może niezdara?  
W łuku bramy wejściowej karykaturalna twarz niczym 
dziobata facjata „Matki Wistlera” z Jasia Fasoli

Kościół mniejszy, ale jak to bywa: małe 
jest piękne – to i świątynia ciekawsza od 

większego sąsiada...

5656 5757
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  CZARNÓW – to niezwykła wieś. Obok walorów krajobrazo-

wych, szlaków turystycznych znaleźć można okazały pałac Śiwy ze strze-
gącymi go kobrami. Śiwa jest jedną z najbardziej złożonych istot boskich 
w hinduizmie i mitologii indyjskiej. Wyznawcy Pana Śiwy zagospodarowali 
również teren w kilku miejscach wsi, łącząc kultury i religie.

W górnej części Czarnowa znajduje się plac z pogańskim bóstwem patrzą-
cym na cztery strony świata, czyli Światowidem. Tuż obok na polanie prężą 
się kamienne greckie boginie, przy strumieniu jest kamień ze znakiem solar-
nym używanym przez m.in. ludy słowiańskie. Na rozdrożu dróg stoi kaplicz-
ka z figurą Matki Boskiej. Po drugiej stronie strumienia mieszkają wyznawcy 

Światowid z Czarnowa

Czarnów – zima i doskonałe trasy narciarskie

Hare Kryszna. Ten dom jest tu od 
lat 80. Pałac Śiwy został wzniesiony 
kilka lat temu, a  miejsce wybrane 
zostało nie przez przypadek. 

48 
  SKALNIK – na szczycie Rudaw Ja-

nowickich. Konie Apokalipsy – grupa gra-
nitowych ostańców o  wysokości dochodzącej 
do 16 m wznoszą się na wysokości  900-920 m 
n.p.m. na południowo-zachodnim zboczu Skalni-
ka. Dawna nazwa skał to „Fresensteine”, obecną 
nazwę Konie Apokalipsy – podobno nadali har-
cerze podczas gaszenia palących się traw wokół 
skał. Inna geneza nazwy nawiązuje do ich podo-
bieństwa do pędzących koni. Skalnik, najwyższe 

wzniesienie Rudaw Janowickich, nie 
jest imponującym wzniesieniem, ale 
pod szczytem znajduje się grupa skal-
na Mała Ostra z platformą widokową, 
skąd roztacza się jedna z  najpięk-
niejszych panoram Karkonoszy i  Gór 
Izerskich oraz Kotliny Jeleniogórskiej 
– to dla miłośników górskich widoków 
miejsce obowiązkowe.

Pałac Śiwy 

Na szczycie kociołek wietrzeniowy... 
i jedna z najpiękniejszych  

panoram Karkonoszy

Ostatnie metry przed zdobyciem najwyższego 
szczytu Rudaw Janowickich

Skalnik od strony Krogulca

5858 5959



49  
  RĘDZINY, Przełęcz 

Rędzińska – przełęcz rozdzie-
lająca główny grzbiet Rudaw Ja-
nowickich od masywu Wielkiej 
Kopy. Rozległe siodło z  pięknymi 
panoramami na sąsiednie pasma 
górskie, przełom Bobru oraz Kotli-
nę Kamiennogórską. W  otoczeniu 
bogatych w  rzadkie gatunki flory 
i  fauny łąk zbudowano tu „krzyż 
milenijny”, a  raz w  roku odbywa się na przełęczy festiwal 
„CzarnOFF Fest”. To idealne miejsce na początek wyprawy 
w najwyższe partie Rudaw: na Wołek, Skalnik i Wielką Kopę. 

Krzyż 
Milenijny

Dolomit – potężne wyrobisko 
kopalni tego kruszcuWidok z przełęczy ku północy

50 
  RASZÓW – niepozorny, gotycki ko-

ściół z XV wieku, pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Marii Panny kryje wewnątrz 
niesamowite skarby – epitafia i  nagrobki, które 
warte są nazwy „Rudawski Wawel”. Otóż dobudo-
wana w XVI wieku do południowej części świątyni 
kaplica grobowa to mauzoleum rodziny Schaffgo- 
tschów z  zamku Grodztwo w  Kamiennej Górze. 
Mieści się tu najliczniejszy i najcenniejszy zespół 
sepulkralny (czyli związany z kultem zmarłych) na 
Dolnym Śląsku. Składają się na to dwie wysokie, 
kamienne tumby grobowe z misternie rzeźbio-
nymi, leżącymi postaciami: Hansa I i  jego żony 

Ot, kościółek... a wewnątrz!

Symbol władzy królów, książąt, 
Piastów...  Nagrobku strzegą lwy, choć 

odwrócone dziwnie, bo od siebie

6060 6161



Salomei oraz Hansa II i  jego żony Małgorzaty 
(Margarethy) z domu Hochberg z XVI w. Ściany 
mauzoleum zdobi sześć renesansowych płyt 
nagrobnych z XVI-XVII w. a także 11 renesanso-
wych epitafiów członków rodziny Schaffgotsch 
z lat 1590-1621. 

Najcenniejszym eksponatem jest tumba Hansa 
I, zdobiona dwoma lwami nawiązującymi do 
książęcego rodowodu zmarłych i  zawierająca 
w cokole unikatowe, biblijne sceny – jest to ist-
ne arcydzieło sztuki nagrobnej. 

Mauzoleum rycerskiego rodu 
von Schaffgotsch

Tumby i epitafia Schaffgotschów w raszowskim Mauzoleum

Epitafia 
Marii, Heleny 
i Jeremiasza 
(17, 18 i 19)

Legenda:

A.   Wieża kościelna

B.   Zakrystia

C.   Nawa główna
1.   Ołtarz główny
2.   Ambona
3.   Epitafia nagrobne
4.   Chrzcielnica XVII w.
5.   Empora

D.   Mauzoleum Schaffgotschów
  6.    Nagrobek Hansa I Schaffgotscha zmarłego 

1565 r. i małżonki Salomei z domu 
Nimptsch zmarłej 05.11.1567 r.

  7.    Bóg Ojciec stwórca człowieka, Pan Bóg 
z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował 
niewiastę.

  8.    Grzech pierworodny i Gniew Boga
  9.    Wypędzenie z raju
10.  Inskrypcja poświęcona pamięci Salome 

z domu Nimptsch
11.  Nagrobek Hansa II Schaffgotscha zmarłego 

22.05.1572 r. i małżonki Margarethy 
z domu Hochberg zmarłej 1574 r.

12.  Hans II Schoff Gotsch i jego małżonka 
Margaretha klęczą pod krzyżem w pozie 
wieczystej adoracji

13.  Herby, u góry  von Nimptsch, von Seher- 
Thoss, u dołu von Stosch, von Mulheim

14.  Nagrobek tumbowy Hansa II i małżonki 
Margarethy z domu Hochberg

15.  Herby przodków Hansa II von Schaffgotsch 
i Margarethy z domu Hochberg

16.  Epitafium dziecięce – Heinricha Rocha v. 
Tschiernhaus  zmarłego 12.05.1614 r.

17.  Epitafium Marii Tschiernhaus z domu 
Falkenhain zmarłej 11.02.1621 r.

18.  Epitafium Heleny z domu Rotkirch zm. 
01.08.1616 r.

19.  Epitafium Jeremiasza Ulmanna zm. 
28.05.1646 r.

20.  Epitafium Adama Gottharda  
v. Hindemann zm. 09.07.1688 r.

21.  Epitafium Kunegundy Hindemann z domu 
Reibnitz zm. 04.03.1727 r.

22.  Epitafia syna Heinricha von Schaffgotsch 
zm. 18.02.1596 r. i  Heinricha von 
Schaffgotscha zm. 19.03.1595 r.

Fragment sceny  
namalowanej 

na raszowskiej 
chrzcielnicy

23.  Epitafia chłopca Gotharda Schaffgotscha 
zm. 23.09.1590 r. i chłopczyka z rodziny von 
Schaffgotsch zm. 20.02.1601 r.

24.  Epitafium chłopca (brak danych)
25.  Epitafium Anny z domu Nimptsch małżonki 

Heinricha von Schaffgotscha z Chojnika zm. 
10.04.1606 r.

26.  Epitafium Anny von Schaffgotsch, córki 
Heinricha von Schaffgotsch zm. 17.01.1611 r.

27.  Epitafium rycerza von Schaffgotscha zm. 
1580 r.

E. Kruchta

6262 6363
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  KOLOROWE JEZIORKA – na początku XVIII w. zaczęto tu wydobywać 

łupki pirytonośne, w które obfituje tutejsza gleba, powstała  kopalnia pirytu, który 
był następnie przerabiany na kwas siarkowy. W początkach XX wieku, po zaprzesta-
niu wydobycia nieprzepuszczalne grunty wypełniły się wodą, która ze względu na 
skład chemiczny dna przybrała różne kolory. 

Żółte Jeziorko – jest częścią tego samego, co Purpurowe, wyrobiska i ma podobny, 
choć jaśniejszy odcień.

(A) Purpurowe Jeziorko  – powstało w  wyrobisku „Nadzieja”, najstarszej kopalni,  
uruchomionej w 1785 r. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt. Wyrobi-
sko ma ok. 430 m długości i ok. 110 m szerokości. Wypełnia je woda w kolorze rdza-
wej czerwieni, będąca roztworem kwasu siarkowego. 

(B) Błękitne Jeziorko (niektórzy określają ten kolor jako szmaragdowy) – wyrobiska 
„Nowe Szczęście”. Swój kolor zawdzięcza związkom miedzi. W przeciwieństwie 

do Purpurowego, jego woda jest czysta i pozbawiona siarkowego zapachu. 

(C) Zielony Stawek –  dawne wyrobisko „Gustaw”. Nazywany jest stawem, bo cza-
sami wysycha. Od XVIII do XX  w. wydobywano w  tych miejscach piryt, z  którego 
wytwarzano kwas siarkowy. Stawek pojawia się rzadko po intensywnych opadach 
deszczu. Potem wysycha, znikając. 

Skarby ziemi – piryt, siarka, miedź, to 
dla nich powstały wyrobiska

AA

CC

BB

6464 6565



53 
  CIECHANOWICE, dziwna płyta nagrobna – przy szosie, nieopodal 

pałacu znajduje się ciekawa, granitowa płyta nagrobna grafa (czyli hrabiego) Frie-
dricha von Moltke z napisem w tłumaczeniu: Friedrich Graf von Moltke ur. 28.01.1789 
w  Wolde. Służył jako kapitan w  sztabie pułku gwar-
dii korpusu i  jako adiutant Blüchera z  wiadomością 
o  zwycięskiej bitwie nad Kaczawą wysłany, utonął 
27.8.1813  r. w  Łabie. Dzielny zwiastun zwycięstwa! 
Ciebie wyprzedziła śmierć w  wiadomości o  powo-
dzi a  bohaterski duch żyć będzie w  wiecznym forcie. 
Graf wiózł wiadomość dla pruskiego króla. Aby omi-
nąć Śląsk, gdzie było wojsko Napoleona, wybrał się 
przez Czechy, chcąc dotrzeć do Teplic. W  drodze, 
podczas przeprawy przez Łabę  porwał go nurt, 
w którym utonął. Pierwotnie pochowany w  Arnau, 

po sześciu miesiącach został 
ekshumowany i  przewieziony do 
Ciechanowic, gdzie został złożony 
w krypcie pod kościołem, 24.10.1913 r. zo-
stał ponownie ekshumowany i pochowany 
w specjalnie zrobionym, honorowym gro-
bowcu u podnóża Gór Ołowianych, gdzie 
spoczywa do dziś. 

Powyżej nagrobnej płyty, na szczycie za-
lesionego wzgórza zbudowano 11-me-
trową wieżę widokową, nawiązującą 
charakterem do historycznych budowli. 
Roztacza się z  niej widok na pałac, Do-
linę Bobru i  Rudawy Janowickie. Warto 

zwrócić uwagę na nawiązujące do romańskich tradycji rzeźbione 
maski wykute w kamieniach nad wejściem. Podobne, ory-
ginalne „twarze” widnieją w inowrocławskiej świątyni NMP. 

52 
  CIECHANOWICE, pałac – historia położonej w zakolu Bobru bu-

dowli sięga roku 1568 r. Istotnych ingerencji remontowych i budowlanych do-
konał w  1846 roku ówczesny właściciel Fryderyk Bernard von Prittwitz. Wówczas 
założył on wokół pałacu park. Po II wojnie światowej zabytek stał się własnością 

Skarbu Państwa i  został zaada-
ptowany na ośrodek kolonijny, 
dom dziecka, a następnie szkołę. 
W  2004 roku szkoła w  obiekcie 
została zlikwidowana, budynek 
został zamknięty, i  tym samym 
zaczął ulegać degradacji. Od 
2010 roku prawowitym właści-
cielem obiektu jest Sudeckie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. 
Styl późnobarokowego klasy-
cyzmu. Wśród zachowanych 
zabytkowych elementów wy-
stroju i  wyposażenia wymienić 
należy: sklepienia kolebkowe 

i  krzyżowe, stiuki, kamienne ko-
minki, dekoracyjne obramienia 
okien, portale, balustrady, drew-

nianą boazerię, ale przede wszystkim wyjątkowo cenne i  ciekawe nawarstwienia 
malarskie ścian – datowane w przedziale czasowym od XVI do XIX w. 
Fragmentarycznie zachowany, drewniany i  polichromowany 
strop z XVI w. Najcenniejsze, XVI-wieczne freski (ornamentalne 
i  figuralne, a  nawet iluzjonistyczne, z  licznymi niemieckimi 
inskrypcjami) pokrywają niemal całe ściany pomieszczeń na 
I piętrze, choć w glifach drzwi i okien występują też cieka-
we, późniejsze barokowe dekoracje malarskie. Malowidła 
ścienne pokrywają również w całości sufit w Sali Rycerskiej 
znajdującej się na parterze. Ogrody parkowe zostały po-
dzielone na francuski, angielski i włoski. Niebawem pałac 

zostanie oddany do użytku i będzie można go zwie-
dzać.

Ciechanowicki pałac – jedna z najpiękniejszych 
rezydencji w okolicy – w najbliższych latach zostanie 

udostępniony do zwiedzania

Ciechanowicka wieża widokowa – przykład, że 
nowe może być z pozoru stare i prawdziwie piękne

Płyta Grafa von Moltke

Przypałacowe ogrody – tu francuski, obok angielski i włoski...

Maski - niczym na 
romańskich budowlach

6666 6767



56      MARCISZÓW, wieś 
z  Małpą w  rodowodzie – na 
północnym zboczu Bobru znaj-
dują się dwie świątynie: większa 
pw. Niepokalanego Serca NMP 
wzniesiona przez ewangelików 
w 1840 r. oraz mniejsza, lecz zde-
cydowanie ciekawsza budowla 
pw. św. Katarzyny –  jednona-
wowy, gotycki kościół wzniesio-
ny w  XIV wieku. W  późniejszym 
okresie był wielokrotnie prze-
budowywany: w XVI w. i w 1856 r. Obecnie obiekt nieużytkowany. Budowlę wieńczy 
kwadratowa wieża z drewnianym szalunkiem, tzw. makowicą, na której widnieje daw-
ny zegar słoneczny, a wieżę zdobi ostry hełmem iglicowy. We wnętrzu pozostałości 
pierwotnego wyposażenia, m.in. kamienne sakramentarium z XIV w. oraz drewniana 
ambona z 2. poł. XVIII w. Jednak perłą architektury jest umiejscowiony w południo-
wej elewacji zespół wspaniałych, renesansowych kamiennych płyt 
nagrobnych rodu von Zedlitz.

Płyty nagrobne i epitafia: 

1. Cathariny von Zedlitz, zmarłej 2 września 1577 
roku w wieku 39 lat.

2. Anny von Zedlitz, żony Abrahama von Zedlitz 
z  Dobrocierza i  Marciszowa zmarłej pod koniec 
XVI wieku 

3. Abrahama von Zedlitz und Werners+ 
dorf (Dobrocierz – cz. Marciszowa) 
z Mertzdorf (Marciszowa), zmarłego 18 
czerwca 1573  r.

54 
  PASTEWNIK, biała kula nad 

lasem – nad wsią widnieje biała kula do-
minująca nad koronami drzew, jest to radar 
meteorologiczny (tzw. burzowy) o  zasięgu 
250 km. Jest on częścią systemu POLRAD, 
stworzonego w  1999 roku po „powodzi ty-
siąclecia”.  Jest to jedna z  ośmiu instalacji 
służących monitoringowi meteorologiczne-
mu kraju. Radar dopplerowski, na podstawie 
tzw. odbiciowości, szacuje sumę opadów 
oraz prędkość i  kierunek ich przesuwania 
się nad terenem. Radar zbudowano na te-
renie dawniej zajmowanym przez wojsko 
(352 kompanię radiotechniczną – część 35 
batalionu radiotechnicznego z  Wrocławia; 
JW 1642). 

55 
  PASTEWNIK, ruiny kościoła 

– na łąkowym stoku znajduje się niewielki 
cmentarz otoczony kamiennym murem, a na 

nim obrośnięta bluszczem romantyczna, kamienna wieża – pozostałość po ewan-
gelickim gotycko-renesansowym kościele katolickim, który wybudowano na prze-
łomie XV i XVI w. Była to jednonawowa, otoczona kamiennym, istniejącym do dziś 
murem, kamienna budowla z prezbiterium i wciąż istniejącą, obrośniętą bluszczem 
wieżą. Kościół został opuszczony jeszcze na początku XIX w., natomiast cmentarz 

jeszcze kilka lat temu był wykorzystywany. 

Radar meteorologiczny

Romantyczne ruiny kościoła 
poewangelickiego

Słonecznego 
zegara sprzed 

wieków nie 
trzeba nakręcać

Kościół Niepokalanego Serca  NMP

6868 6969



57 
  GOSTKÓW, gdzie ratuje się cmenta-

rze – warte obejrzenia są tu olbrzymie ruiny kościoła 
ewangelickiego, wzniesionego w 1785 r., a zniszczo-
nego w  1945  r. Budowla na podstawie prostokąta 
z  wieżą od zachodu i  bogatymi architektonicznymi 
portalami wejściowymi robi wrażenie. Dawna, klasy-
cystyczna bryła z  salową nawą otoczoną emporami 
wciąż imponuje.

Za ruinami znajduje się dawny cmentarz poewange-
licki, jeden z  najokazalszych, wspaniale odnowiony 
staraniem gostkowskiej Fundacji Anna. Dziesiątki ura-
towanych nagrobków i kaplica są dowodem na to, że 
da się przywrócić nawet to, co utracone i że pamięć 
i szacunek dla historii mogą być bardzo ważne. Spacer 
wśród dawnych grobów przybliży nam więcej o tym 
miejscu, skomplikowanym historycznie regionie, niż 
niejedno muzeum czy monografia. 

4. Epitafium Kathariny von Zedlitz zd. von Runge zmarłej w 1551 r.
5. Nickela (Nicolausa) von Zedlitz, zmarłego w roku 1595 r.
6. Płyta nagrobna Ursuli (Vrsvla) von Zedlitz z d. von Bock von Loberis, zmarłej 

5 sierpnia 1579 roku. 
7. Anny von Zedlitz, córki kogoś z rodziny von Zedlitz z Dobrocierza, zmarłej 

28 czerwca 1578 r.

Jako protoplastę rodu Zedlitzów z Marciszowa dokumenty wymieniają w 1524 
roku Hansa, zwanego... Małpą.

Zedlitzowie... rodzinka, jak rodzinka...

XVI-wieczna kolekcja epitafiów 
rodu von Zedlitz

Kościół św. 
Katarzyny – choć 
zwykle zamknięty, 
to swe skarby ma na 
zewnątrz

11

77665544

33

22

Odrestaurowany dzięki 
Fundacji Anna dawny 

cmentarz ewangelicki. „Dbajmy 
o cmentarze tych, co odeszli, 

bo nie wiadomo, kto nadejdzie 
po nas...”

Mozaiki i puzzle... wciąż trwają 
prace, by odtworzyć nagrobki 

i płyty z inskrypcjami
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59 
  STARE BOGACZOWICE, 

kaplica św. Anny – na zalesionym 
dębiną wzgórzu, na północ od wsi 
znajduje się jedna z piękniejszych  na 
Śląsku kaplic pw. św. Anny, autorstwa 
jednego z  dolnośląskich mistrzów, 
mieszkańca Lubawki – Antona Jent-
scha. Ukończoną budowlę konsekro-
wał opat krzeszowski 25 lipca 1736 
roku i  tak powstała tradycja –  przez 
setki kolejnych lat każdego 26 lipca 
ciągnęła tu na odpust procesja.

Wewnątrz zachowała się ambona 
z  1814 roku, tabernakulum oraz de-
koracja freskowa przedstawiająca 
Pięć Radości św. Anny autorstwa 
Franza Heigela z  1736 roku. Freski 
zdobią całą przestrzeń sklepienia 
nawy głównej, prezbiterium, empory 

W masywie Trójgarbu – pod  
miejscowością Gostków budo-
wany będzie tunel w ciągu drogi 
S3. Tunel będzie miał długość 
2273 m i  będzie najdłuższym 
tunelem w  Polsce, drugi krótszy 
tunel będzie mieć długość około 
300 m. Ale jak będzie? Pożyjemy, 
zobaczymy.

58 
  GOSTKÓW,  Holender na wzgórzu – na wzniesieniu we wschodniej 

części wsi usytuowany jest wiatrak z XVIII w. typu holenderskiego (czyli taki, gdzie 
do kierunku wiatru obracają się same śmigła wiatraka na ruchomej koronie, a nie tak 
jak w przypadku koźlaka – cały wiatrak), zabytek został odrestaurowany w latach 90. 
XX w. i dziś stanowi  istotną dominantę krajobrazową.

(O wiatrakach przeczytaj przy atrakcji nr 60 na str. 75)

Robi wrażenie i budzi wyobraźnię, 
jakże musiał być piękny w czasach 
swej świetności...

W Gostkowie wszystko pięknieje, niosąc zmiany na lepsze. Wiatrak już po remoncie,  a na zdjęciu 
poniżej piękna panorama Gostkowa – właśnie spod wiatraka

Wśród dąbrowy na Wzgórzu po schodach 
omszałych – kpl. św. Anny, tam można 
odpocząć i poczytać w ciszy...

7272 7373



60 
  STARE BOGACZOWICE, rotunda wśród rzepaku – romantyczne ru-

iny wiatraka typu Holender położone są na wzgórzu w przepięknej scenerii rzepa-
kowych upraw. Kubatura dawnego młyna na wiatr to 300 m3 a powierzchnia 61m2. 
Budynek murowany z cegły, na podmurówce kamiennej i otynkowany. Posiada trzy 
kondygnacje dzielone stropami. W  drugiej kondygnacji istnieją w  niszach cztery 
kwadratowe okienka. Drzwi wejściowe obramowano kamiennym portalem. Zacho-
wały się fragmenty kamieni żarnowych. 

W Polsce istnieją dwa typy wiatraków: typu „Koźlak” – to częsty widok na ziemiach 
Wielkopolski. Jego ojczyzną jest Belgia i  północna Francja, a  początki konstrukcji 

sięgają XII wieku, polska nazwa pochodzi od tzw. Kozła – czyli podstawy 
podtrzymującej słup, który jest osią wiatraka. Wokół niej obraca się cały 

wiatrak tak, aby skrzydła budowli mogły być skierowane ku wiejącemu z różnych 
kierunków wiatrowi. Do tego manewru służył drewniany drąg z  tyłu wiatraka, 
przypominający „ogon”, operacji obrotu dokonywano za pomocą specjalnych ko-
łowrotów lub zaprzęgu konnego. Wnętrze koźlaka zajmowały trzy kon-
dygnacje, dolna służyła do stabilizacji budowli, na środkowej i górnej 
znajdowały się żarna do mielenia. Do Polski koźlaki trafiły w XIV w. 
A służyły rolnikom i młynarzom do końca XIX wieku. 

Drugim typem jest wiatrak holenderski  (holender, wiatrak 
wieżyczkowy), ten typ wiatraka charakteryzuje się nierucho-
mym, masywnym korpusem (zwykle murowanym, na planie 
koła lub wieloboku), na którym umocowana jest obracana na ło-
żysku bryła dachowa ze śmigłami, które dzięki temu można było 
dostosować  do kierunku wiatru. 

61 
  STARE BOGACZOWICE, cysterska delegatura 

– dawny zespół pocysterski w  Bogaczo-
wicach to klasztor i  kościół parafialny pw. 
św. Józefa – jednonawowy, potężny, em-
porowy obiekt ufundowany przez krze-
szowskiego opata Bernarda Rossę pod 
koniec XVII wieku. Wewnątrz zachowało się 
bogate wyposażenie pochodzące z okresu 
budowy. W pobliżu świątyni zabudowania 
dawnego klasztoru cysterskiego.

Kościół wzniósł Marcin Urban z  Lubawki 
w  latach 1685-89. Najcenniejszym zabyt-
kiem kościoła jest ołtarz główny, który tra-
fił do bogaczowskiej świątyni w  1728 roku 
z  rozebranego, starego kościoła opackiego 

Już nie tak piękna, 
jak niegdyś... ale 
piękno w niej 
wciąż tkwi. 
Bogaczowicka  
św. Anna

W 1827  r. w  kaplicę dwukrotnie uderzył piorun nie czyniąc 
jednak większych szkód, wydarzenie to upamiętnia napis 
nad wejściem, lecz w 1990 roku z kaplicy skradziono gotycką 
figurkę św. Anny, rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, figur-
ki aniołków oraz lichtarze, których nie odnaleziono do dziś. 
Więc to – czemu nie dadzą rady żywioły – pokona człowiek.

organowej oraz ścianę wschodnią kaplicy. Wystrój przypisywany jest najlepszym 
mistrzom śląskiego baroku. Przed kaplicą znajduje się rzeźba św. Anny oraz obelisk 
zwieńczony krzyżem. 

Wśród pól, widoczne z daleka, jak latarnie morskie, wiatraki,  
dziś tylko ich korpusy na okolicznych wzgórzach

Ciężko jest zrobić zdjęcie bogaczowskiej świątyni – 
ale do środka zajrzeć, czy choćby obejść – warto!7474 7575



w  Krzeszowie. Powyżej obrazu 
Johanna Claessensa (a może 
Willmanna?) Pokłon pasterzy 
umieszczone zostało drugie 
płótno pędzla Franza Heigla 
z  przedstawieniem Wniebo-
wzięcia Chrystusa. Tu również 
znajduje się obraz Michała Will-
manna. Przed kościelnym wej-
ściem, postawiony tu wtórnie 
krzyż pokutny.

Nieopodal kościoła znajduje się dawny zespół klasztorny 
cystersów z XVII w. Są to zabudowania dawnej prepozy-
tury opactwa krzeszowskiego i stanowią cenny przykład 
śląskiej architektury barokowej związanej z zakonem cy-
stersów. Opat Krzeszowa, Dominik Geyer – w 1703 r. po-

lecił wznieść zabudowania klasztorne jako prepozyturę opactwa (czyli siedzibę prepo-
zyta – przewodniczącego kapituły, zastępcy opata), która ukończona została pięć lat 
później, a w 1777 r. dobudowano frontowy budynek klasztorny z bramą przejazdową. 

Dzisiejsze założenie to efekt XIX-wiecznej przebudowy, tworzą je trzy skrzydła na pla-
nie podkowy, wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego. Budynek prepozytury 
usytuowany jest przy wschodniej pierzei dziedzińca, a klasztor przy północnej. 

62 
  CHWALISZÓW, czyli 

jak mieszkano w  Sudetach – 
w  dolinie Strzegomki, w  dolnej 
części wsi znajduje się istna pe-
rełka budownictwa – najstarszy 
na Dolnym Śląsku, wiejski dom 
mieszkalny. 

Łużycki dom zbudowany z  tzw. 
„Pruskiego muru” wznoszony był 
z  cegły i  polnego kamienia, lub 
z  tego, co po prostu było pod 
ręką w formie ścian z widocznym, 
drewnianym szkieletem z  belek 
tworzących dodatkowo element 

ozdobny, gdzie ceglane i kamienne pola ele-
wacji często były otynkowane. Domy przysłu-
powe są charakterystyczne dla regionu Sude-
tów, Łużyc, Saksonii i Czech, a chwaliszowska 
chałupa pochodząca z 1578 roku jest przykła-
dem harmonii ludzkiej siedziby z otaczającą ją 
naturą i powinna być wzorem dla inwestorów 
mających ochotę nawiązać w swych domach 
do lokalnej tradycji.

Pokutny krzyż przed 
kościołem

Dawny zespół klasztorny cystersów 
– prepozytura krzeszowska, gdzie 
urzędował zastępca samego opata Podróż w czasie – Bogaczowice na przełomie XIX i XX w.

Z wieży kościoła – widok na zespół klasztorny

Bogaczowicki, XVIII w. ołtarz 
przeniesiono tu z Krzeszowa,  

ana nim dwa obrazy (być może 
Willmanna) Pokłon Pasterzy 

i Wniebowzięcie Jezusa

Wspaniała chata sudecka 
– czemu dziś się tak nie 
buduje – w zgodzie z tradycją 
i z zachowaniem piękna...
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63 
 ZAMEK CISY, rozbójnicy ze 

wzgórz – pozostałości dawnej, potężnej 
warowni zajmują całe, zalesione wzgórze 
(350 m npm.)  podcięte skalnym urwisku nad 
potokiem Czyżynka. Murowaną warownię 
wzniesioną na przełomie XIII/XIV wieku z ini-
cjatywy księcia Bolka I Surowego. Na zamku 
mieszkała Agnieszka Habsburżanka, wdowa 
po Bolku II Świdnickim, a potem służył, jak większość okolicznych warowni w tam-
tych czasach, jako siedziba band rozbójniczych, by w końcu zostać podbitym przez 
Bolka II. W trakcie wojen husyckich w 1466 roku zamek częściowo zniszczono, a na-
stępnie rozbudowano. I tak przeżywał swe wzloty i upadki aż do potopu szwedz-
kiego, kiedy to spalony popadł w pozostającą do dziś, trwale zabezpieczoną ruinę. 
Sama budowla miała wymiary 28x22 m, a wieża stołpu wznosiła się na 10 m.  Przy 
szlaku prowadzącym do zamku znajduje się jeden z największych w regionie 
krzyż pokutny. 

64 
   TRÓJGARB (778 m npm.), Góra która łączy. Niczym trzygarbny 

grzbiet wznosi się na 778 m, charakterystyczny szczyt zbudowany jest ze skał wul-
kanicznych, czerwonych porfirów, natomiast zbocza i najbliższe otoczenie ze skał 
osadowych – zlepieńców, piaskowców i  łupków, w  których znajdują się pokłady 
węgla kamiennego.  Po trwającej  1,5 roku budowie, w sobotnie południe 29 grud-
nia w 2018 roku na szczycie Trójgarbu otworzono jedną z najwyższych w Sudetach, 
wysoką na 27,5 metra wieżę widokową. Pierwsza instalacja na szczycie powstała już 
w roku 1882 r. kiedy to Martin Engler, będący włodarzem restauracji „Złota Kotwica” 
w Starych Bogaczowicach zbudował drewnianą konstrukcję. Następnie pojawił się 
tu taras widokowy oraz mały bufet. Przy dobrej widoczności oprócz najbliższej oko-
licy z wieży widać budynki Wrocławia, Śnieżkę, Rudawy Janowickie, a także Ślężę. 
Na realizację projektu zużyto aż 67 ton stali i kosztowała 1,79 mln pln. Jest wieżą 
na podstawie trójkąta, co ma symbolizować trzy gminy biorące udział w projekcie: 

Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Znajduje 
się na niej pięć tarasów widokowych rozmieszczonych na wy-
sokościach od 17 do 23 metrów. 

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu – w gminach sąsiadujących 
z  Trójgarbem (Czarny Bór, Stare Bogaczowice i  Szczawno-
-Zdrój) powołano projekt, który ma nie tylko chronić przyrodę, 
lecz także wykorzystać jej piękno i atuty w promocji i rozwoju 
rynku turystycznego na obszarze gmin. Ekomuzeum podej-
muje działania związane z  wykorzystaniem i  udostępnie-
niem lokalnych zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu 
i Chełmca na cele turystyczne, poprzez rozbudowę infrastruk-
tury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cen-
ne przyrodniczo.

Pozostałości olbrzymiej niegdyś warowni

Aby dojść do 
warowni najlepiej 

skorzystać 
z parkingu 

w Cieszowie 
Górnym

1 – most filarowy
2 – brama pierwsza, wschodnia
3 – brama druga
4 – przedzamcze wschodnie
5 – wejście do międzymurza

  6 – wejście do głównego zamku
  7 – Zamek główny
  8 – wieża ostatecznej obrony (stołp)
  9 – odsłonięty mały bastion
10 – brama do przedzamcza
11 – przedzamcze zachodnie
12 – brama prowadząca na  
         przedzamcze od zachodu
  13 – cysterna

Panorama z wieży. Widać aż poza horyzont

Największa w Sudetach 
wieża widokowa – oj, 
nawet jeśli nie ma 
oszałamiających widoków 
– to samo wejście 
dostarcza dużą dawkę 
adrenaliny

Trójgarb przed wiekiem

7878 7979
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  STRUGA – kom-

pleks pałacowo-parkowy 
z  hotelem i  restauracją 
– w  centrum wsi, nad nie-
wielką rzeką Czyżynką znaj-
duje się czteroskrzydłowy 
pałac wzniesiony ok. 1565 
roku jako dwór obronny dla 
Abrahama von Czettritz. Pier-
wotnie (1377) wieża rycerska 
rodziny von Schaffgotsch. 
W  XVIII wieku przebudowa-
ny na barokową rezydencję. 
Obecnie trwają prace remontowe nad przywróceniem daw-
nego stanu obiektu. Całe założenie otacza malowniczy park. 
W dawnej oficynie pałacowej mieści się hotel i restauracja. 

15 maja 1807 roku w Bitwie na Czerwonym Wzgórzu pod 
Strugą, stanęły naprzeciw siebie wojska pruskie pod 
dowództwem mjr. Losthina oraz siły koalicji napoleoń-
skiej, w których główną rolę odegrać mieli polscy ułani, 

lansjerzy 
z  pułku 
Legii Nadwiślańskiej. W  bi-
twie 280 polskich ułanów 
pobiło liczniejsze jednostki 
pruskie składające się z 1200 
żołnierzy, szwadronu huza-
rów,  dragonów, Bośniaków 
i 4 dział. Pojmano ponad 800 
jeńców. 211 lat temu polscy 

ułani Legii Nadwiślańskiej rozbili oddziały wojsk pruskich i  aby uczcić to 
wydarzenie corocznie w okolicach pomnika upamiętniającego bitwę orga-
nizowana jest jej efektowna rekonstrukcja. 

Według legendy czerwona ziemia w okolicach Strugi zyskała swoją barwę, po 
tym, jak wsiąknęła w nią krew poległych żołnierzy. A zwycięską bitwę pod Stru-
gą w 42 rozdziale Popiołów opisał Stefan Żeromski.
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  LUBOMIN – kościół Podwyższenia 

Krzyża Świętego to niewielka budowla z  XVI 
wieku złożona z nawy i prezbiterium, zbudowa-
na z  kamienia polnego. Na południowej ścia-
nie świątyni znajduje się przepiękna dekoracja 
wykonana techniką sgraffita, która polegała 
na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw 
tynku lub kolorowych glin i  na zeskrobywaniu 
fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy 

jeszcze one nie zaschły. Lu-
bomińskie zdobienia przed-
stawiają sceny figuralne 
niosącego krzyż Chrystusa 
w  otoczeniu apostołów. Po 
lewej stronie nad wejściem 
do kościoła dekoracja w  for-
mie palmety (stylizowanego 
liścia palmy) oddziela scenę ofiary Abrahama, a z prawej strony 
przedstawienie wywyższenia Węża miedzianego. Wnętrze ko-
ściółka wypełnia m.in. barokowy ołtarz główny z figurą ukrzy-
żowanego Pana Jezusa, renesansowa chrzcielnica i drewniana 
ambona z 1600 roku. W kamiennym murze okalającym owalem 
świątynię znajduje się muszla – nawiązanie do szlaku św. Jaku-
ba, czyli słynnej Camino, która jednak tędy nie wiedzie. Sudecka 
część szlaku rozpoczyna się w Krzeszowie i prowadzi przez Jele-
nią Górę w kierunku Lubania.

Rekonstrukcja bitwy pod |Strugą – 
miejsce tryumfu polskich ułanów

W przypałacowej oficynie hotel i restauracja

Potężna bryła restaurowanego 
pałacu w Strudze

Dla łowców epitafiów – gratka,  
6 wspaniałych płyt zdobi wnętrze 

kościółka pw. MB Bolesnej 
w Strudze 

Niewielki, niepozorny, ale jak 
większość kościółków w regionie, 

skrywa swoje tajemnice...

Sgraffito na ścianie kościółka – Chrystus niosący krzyż i apostołowie

To niewielkie, 
zamurowane okienko 

świadcz też o tym, że nie 
tylko się tu modlono, ale 

także broniono...

8282 8383
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 WITKÓW ŚLĄSKI – ko-

ściół pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny z  XV 
wieku z  późnogotycką rzeźbą 
Matki Bożej Bolesnej z  początku 
XVI  w., barokowy ołtarz główny, 

dwa neobarokowe ołtarze boczne, drewniana 
polichromowana ambona, prospekt organowy 
z  instrumentem z 1879 r. Na uwagę zasługuje 
znajdująca się w  dolnej części wsi, niesamo-
wita i barwna figura Chrystusa modlącego się 
z  archaniołem, będąca rzadkim przykładem 
baroku ludowego. 
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  JACZKÓW – kościół filialny pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej podlega parafii w Gostkowie. Budowla 
powstała w  1586 roku, a  w  wiekach XVIII i  XIX była prze-
budowywana. Dziś to jednonawowa bryła z prostokątnym 
prezbiterium,  zwieńczona wieżą z  ośmiobocznym, ażuro-
wym szczytem z wysokim hełmem iglicowym i dzwonem 
z  1592  r. Z  zewnątrz kościół nie wydaje się imponujący, 
lecz we wnętrzu zachowały się istne skarby 
sztuki sakralnej, m.in.: renesansowy ołtarz 
z 1612  r., renesansowa chrzcielnica z 1601  r., 
gotycka drewniana rzeźba z  XV  w., figury 
z około połowy XVII w., obraz olejny z 1761 r. 
A  w  murach obwodowych renesansowe, ka-
mienne epitafium z końca XVI w. oraz zespół 
siedmiu płyt nagrobnych rodziny Reichen-
bach z lat 1588-1616. 

Tkwiące 
w murze 
muszle... Skąd? 
W jakim celu?

Bardzo rzadki w formie, a przy tym 
niesamowicie barwny, modlący się Chrystus

Panorama Witkowa z kpl. św. Anny

Zachwycająca rzeźbiarską 
dekoracją chrzcielnica 

z 1601 r.

Uboga z zewnątrz – we wnętrzu skrywa 
nagrobne dzieła sztuki

Dla łowców epitafiów...

Renesansowe epitafia 
w prezbiterium świątyni

Kościół w Witkowie Śląskim, 
a w jego wnętrzu – misterna 
chrzcielnica

Szlak (Droga) św. Jakuba – jest to najdłuższy szlak 
pielgrzymkowy Europy wiodący do północno zachod-
niej Hiszpanii, gdzie znajduje się miejsce spoczynku 
Apostoła San Tiago (św. Jakuba). Jest to miasto San-
tiago de Compostella. Na drodze tej wędrówki znajdu-
ją się liczne miejsca poświęcone św. Jakubowi, a cała 
trasa pielgrzymki wynosi w zależności od wariantu ok. 
3400 km. Szlak oznakowany jest symbolem muszli.

8484 8585
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  CZARNY BÓR – w  baroko-

wym pałacu z XVIII wieku wybudowa-
nym dla rodziny von Czettritz-Neuhaus 
mieści się dziś Ośrodek Leczenia Uzależ-
nień Alkoholowych. Budynek moderni-
zowano w XIX wieku. W związku z funkcją 
obiekt można podziwiać tylko zza ogro-
dzenia, zwraca jednak uwagę przepięk-
nie odrestaurowana, frontowa elewacja. 
Obok spichlerz przypałacowy pochodzą-
cy z  poł. XVIII  w., który imponuje swoją 
monumentalnością.

W dolinie Lesku, w  północnej części wsi 
znajduje się Zamek Lubno – ruina uni-
katowego w  skali regionu grodu typu 
nizinnego. Do dziś w  otoczonym fosą 
i  sztucznymi rozlewiskami zamku za-
chowała się część wysokiej, cylindrycz-
nej wieży mówiącej o  ogromie budowli 
w czasach świetności. Sam zamek powstał 

prawdopodobnie na po-
czątku XIV  w. kiedy to 
wybudowano warownię 
ze skrzydłem mieszkal-
nym i  wieżą obserwa-
cyjno-obronną typu 
stołp. W XV w. mieszkali 
tu raubritterzy łupiący 
karawany z  i  do Czech. 
Potem zasiedlali go 
husyci. Gdy w XVI w. zamek został odebrany przez kró-
la czeskiego Władysława II Jagiellończyka kolejnym 
rycerzom rabusiom, zaczął popadać w  ruinę, a  jego 
właściciele, rodzina von Czettritz, nie podjęli już jego 
odbudowy. 
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 CZARNY Bór, karczma – jak 

karczma, dobre jedzenie, chłód wnętrza 
grubych murów. Ale… jeśli to tu 20 wrze-
śnia 1790  r., zatrzymał się i  jadł Johann 
Wolfgang von Goethe w  trakcie podróży 
z  Wałbrzycha do Kamiennej Góry („Go-
ethes Leben von Tag zu Tag”, Artemis Verlag, 
1984 r.) to może warto wejść i uczynić tak 
samo?

 „Karczma Kamienna” działa z powojenną 
przerwą od 1780 roku, i to bodaj najstar-
sza gastronomia w regionie. Dawniej był 
to zajazd dla podróżnych przy Drodze Królewskiej 
z Wałbrzycha do Kamiennej Góry. Zachowały się skle-
pienia i  posadzki, sprawiając, że wnętrza mają swój 
pierwotny klimat. 

W sieni karczmy ciekawa płyta epitafijna z datą 1707… 
czyli starszą, niż sama karczma.

Pałac... przez dziurkę w płocie choć zerknąć... 
chyba że ktoś tu „na wczasy” zechce...

Fragment wieży na bagnach, 
pozostałość po rozbójniczej 
kryjówce

Skoro spichlerz , i to wielki, to i bogactwo  
być musiało w dolinie  Lesku

Pełne uroku, 
kilkuwiekowe, 
spokojne wnętrza

Po natchnienie, niczym Goethe...

Płyta pamiątkowa 
poświęcona 

powodzi z 1702 r. 
w ok. Jawora

8686 8787
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   BOGUSZÓW-GORCE, Ratusz Miejski – położona w  centrum sta-

romiejskiej, zabytkowej części Boguszowa budowla, jest najwyżej położonym Ra-
tuszem w Polsce (581,58 m npm.). Został wzniesiony w 1731 r. na miejscu spalonej 

gorzelni. Obecnie gmach jest siedzibą 
władz miejskich (w gabinecie Burmistrza 
Miasta zachowały się meble ze schyłku 
XIX wieku).
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  BOGUSZÓW-GORCE – Szyb Witold, 

z  wystawą poświęconą historii górnictwa 
w  regionie. Budynek nadszybia wieńczy stalo-
wa wieża wyciągowa z  platformą widokową, skąd 
zapierający dech (bo ażurowe schody i  podłoga 
wprawiają w  lekki niepokój) na masyw Mniszka 
i Chełmca.  Szyb „Witold” – jest obiektem wpisanym 
do Rejestru Zabytków, a jego historia sięga II poło-
wy XVIII wieku i jest ściśle związana z wydobyciem 
węgla kamiennego. Obecnie  „Witold” to Centrum 

Dwie boguszowskie budowle: świecka – ratusz – 
najwyżej położony w Polsce i sakralna – kościół 
Trójcy Świętej

Boguszów-Gorce 
przed wiekiem

Tradycje górnicze – ekspozycja – 
bo to węgiel i kopalnia stanowiły 

o bogactwie regionu

8888 8989
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  B O G U S Z Ó W -

-GORCE, góra Mniszek 
– szczyt zbudowany ze skał 
wulkanicznych to lakkolit, 
który powoduje wybrzusze-
nie się warstw skalnych 
w  kształcie równomiernej 
kopuły. Przed II wojną świa-
tową zwał się Hochberg 
– od właściciela ziem, po-
siada dwa wierzchołki: 
niższy 704 m i  wyższy 711 
m. Na niższym znajdowało 
się schronisko a  także 20 
metrowa wieża widokowa, 
która spłonęła od uderzenia 
pioruna. Zboczami Mniszka 
wiodą szlaki rowerowe o  dużej skali trudności. W  południowym zboczu znajdują 
się szczeliny wiatrowe. Najokazalsze to Jaskinia Podłużna Szczelina I, położona  na 
wysokości 610 m, ma 20 m długości i  13,5 m głębokości, drugą jest położona 10 
metrów nad nią, bardzo niebezpieczna Podłużna Szczelina II, o długości 63 m i głę-
bokości sięgającej do 36 m. W dawnym kamieniołomie melafiru wyczyszczono skałę 
i oberwano ruchome bloki, a ściany wyposażono w punkty asekuracyjne – dziś to 
miejsce oferuje kilka ciekawych i ubezpieczonych dróg wspinaczkowych. 

Kulturalno-Kongresowe. 
W dawnym budynku „nad-
szybia” działa Górnicza Izba 
Pamięci z  eksponatami 
poświęconymi temu jak, 
kiedy i gdzie wydobywano 
w  regionie węgiel, z  któ-
rego region tak naprawdę 
żył. W  budynku obok maszyny wyciągowej funkcjonuje restauracja z  doskonałą 
kuchnią. Centrum „Witold” jest miejscem licznych imprez kulturalnych oraz spotkań 
lokalnej społeczności.
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 BOGUSZÓW-GORCE, dwie dziwne świątynie – w  miejscowości 

znajduje się kościół Zesłania Ducha Świętego z 1928 r., jest to jeden z nie-
licznych w regionie przykładów modernizmu. Jednonawowy, murowany, z węższym 
prezbiterium i  z dostawioną z  boku wieżą posiada wewnątrz drewniane, łukowe 
pseudosklepienie. Po lewej stronie od wejścia niezwykła i piękna, rzeźbiona figura 
ukrzyżowanego Chrystusa, to dość nietypowe przedstawienie, bo ukazuje Jezusa 
wciąż żywego, z uniesioną nad ramionami głową. 

Na obrzeżach miasta przy ulicy Tadeusza Kościuszki stoi nieczynny, poewangelicki 
kościół. Do 1926 r. działała w nim karczma sądowa i restauracja! Nieopodal karczmy 
przebiegał szlak na Górę Mniszek, a że turystyka kwitła od XIX w., to i w karczmie 
nie brakowało gości. Po 1926 r. karczmę sądową przebudowano na dom modlitwy 
i serwowano już tylko strawę duchową. Dziś budynek niestety niszczeje. 

Widok ze szczytu maszyny wyciągowej 
szybu Witold – budzi zachwyt

W odważnych kolorach... 

A Chrystus wciąż żywy na 
krzyżu... w niebo spogląda...

Dziwne są losy kościoła, ale czy to strawa dla ciała, czy dla 
ducha, obie są wszak ważne.

Białe Skały – dawny kamieniołom zaanektowali wspinacze – 
obili i ubezpieczyli drogi, oczyścili – dziś można się wspinać

Szyb „Witold” – dawna kopalnia ma 
nową funkcję – można tu poznać historię 

górnictwa i okolicę z platformy widokowej

9090 9191



Likwidacja schroniska i  gospody na Mniszku, wią-
zać się może z powstawaniem szczelin na Mniszku; 
popularna „Ungerbaude” działała przez 11 lat, po 
czym w drugiej dekadzie XX wieku podjęto decyzję 
o rozbiórce tego obiektu.

W czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystując 
chodniki dwóch kopalń, „Gluckhilf – Friedenshof-
fnung” i  „Abendrote”, które sięgały pod Mniszek 
i  Chełmiec, utworzyli w  nich fabrykę amunicji che-
micznej.
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  CHEŁMIEC (851 m npm.) – 

drugi szczyt Gór Wałbrzyskich, na 
którego szczyt wiedzie z Boguszowa-Gorc 
jedyna tego rodzaju, droga krzyżowa Gór-
niczego Trudu.

Z inicjatywy Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Górskiego WGV na szczycie Chełmca zbudowano w 1888 roku 22 metrową, ka-
mienną wieżę widokową. Budowę sfinansowała rodzina Hochbergów na for-
mę wystylizowaną na trwałą, trochę jak z  horroru ruinę, w  której działała 

Szczeliny wiatrowe – pionowe, niebezpieczne jaskinie na 
zboczach Mniszka

Lakkolit – dziwne słowo 
oznacza, że lawa wybrzuszyła 
warstwy ziemi i  zastygła pod 
nimi tworząc kopulastą górę

Mniszek – widok ze szczytu 
szybu Witold

Stylizowana na romantyczną ruinę 
dawna wieża widokowa. W tle maszty 

telekomunikacyjne
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gospoda i schronisko. Dziś w wieży trwają prace renowacyjne mające przywrócić jej 
dawne funkcje. Obok znajduje się Radiotelewizyjny Ośrodek Nadawczy Chełmiec 
oraz imponujący maszt telekomunikacyjny o wysokości 69 m, a poniżej szczytu za-
gospodarowane miejsce odpoczynku i 45-metrowy, nocą iluminowany krzyż mile-
nijny.

Masyw Chełmca zbudowany jest z permskich porfi-
rów i jest to tzw. Lakkolit, czyli forma wypiętrzenia, 
gdy pomiędzy starsze utwory z wnętrza ziemi wy-
pływa magma wybrzuszając je – stąd obły kształt 
Chełmca.

Ciekawostką jest fakt, iż według dawnych pomiarów 
Chełmiec miał wysokość 869 m i  był najwyższym 
szczytem Gór Wałbrzyskich, przez co zaliczony był do 
Korony Gór Polski. Błąd wynikał z faktu, iż punkt trian-
gulacyjny pomiaru umieszczono na wieży widokowej, 
przez co góra „zrobiła się wyższa”. Dziś najwyższym 
szczytem pasma jest wyższa o 3 m Borowa. 
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  SZCZAWNO-ZDRÓJ, Hala Spacero-

wa – zbudowana w  1896 roku na miejscu swej po-
przedniczki, która spłonęła 3 lata wcześniej. Budowla 
o  szerokości 15 m, długości 77 m i  wysokości 10  m 
z  przepiękną dekoracją sgraffitową, umiejscowioną 
na przylegającej do Hali elewacji budynku Biała Sala, 
jest perłą uzdrowiska. Hala Spacerowa połączona jest 
z Pijalnią Wód Mineralnych,  

Lakkolit Chełmca... widok z wieży na Trójgarbie

Krzyż Milenijny

Wycieczka na szczyt to nie tylko trud podejścia...  
Ze zboczy Chełmca widok na Borową i Góry Sowie

Hala i Pijalnia w całej swej krasie

SZCZAWNO-ZDRÓJ – SGRAFFITO
Niesamowitą jest przylegająca do Hali Spacerowej ściana Białej 

Sali. To na niej widnieje sgraffito Hansa Rumscha. W centralnej 
części scena, gdy Asklepios przyjmuje z rąk bogini zdrowia 

Higiei czarę z najstarszą szczawieńską wodą mineralną 
Mieszko. W dolnej części napis: „experto credite”, czyli: „zaufaj doświadczonemu”, a pod nim 

rok 1599, dla upamiętnienia dokonanej przez Caspera Schwenckfelda, renesansowego lekarza 
i botanika, przebywającego na zamku Książ u schyłku XVI wieku.

9494 9595
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 SZCZAWNO-ZDRÓJ – pierwsza Pijalnia Wód Mineralnych została 

wybudowana ok. 1820 roku, była obszerną halą, pośrodku której znajdowała się 
głębiej umieszczona studnia, otoczona drewnianą barierką. Wodę mineralną pobie-
rano za pomocą szklanego czerpaka, umocowanego na długim drzewcu. Pijalnię 
połączono arkadowym przejściem z  Halą Spacerową.  Obecna Pijalni Wód Mine-

ralnych powstała 1896 r. oferuje 4 różne ujęcia 
źródlane: „Dąbrówki” (dobra przy problemach 
z wątrobą, drogami żółciowymi, żołądkiem, je-
litami), „Marty” (polecana osobom z chorobami 
układu moczowego i pokarmowego), „Mieszka” 
(pomaga oczyścić układ oddechowy) oraz „Mły-
narza” (zalecany przy różnych dolegliwościach 
narządów trawiennych). Wszystkie wody oraz 
ich mieszanki można zakupić w butelce i zabrać 
ich cudowną moc do domu. W  sali na piętrze 
mieści się czytelnia a  także miejsce wystaw 
i konkursów. 

78  
 SZCZAWNO-ZDRÓJ, Dom Zdrojowy i  park – budynek powstał na 

przełomie lat 1909-10. W momencie oddania do użytku był to największy i najnowo-
cześniejszy hotel na całym Śląsku. A także najokazalszy budynek w Szczawnie-Zdro-
ju i jedno z piękniejszych sanatoriów w kraju. Dom Zdrojowy to także pierwowzór  
Grand Hotelu w Sopocie, który to jest jego wierną kopią. W czasach budowy nazywał 
się Śląski Dwór. Zatrzymał się tu m.in. cesarz Niemiec Wilhelm II, król Grecji Konstan-
tyn I i Winston Churchill. To neobarokowy budynek założony na rozczłonkowanym 
rzucie. Budowla nakryta mansardowym dachem z lukarnami ma formę rezydencji 
pałacowej z  bocznymi skrzydłami i  czterokondygnacyjnym ryzalitem środkowym, 
który od strony ogrodu wieńczy charakterystyczna kopuła. Do wnętrza prowadzi 
dekoracyjny ryzalit z kartuszem herbowym i balkonem pierwszego piętra. Neoba-
rokowe wnętrze jest równie efektowne jak elewacje. Budynek otacza Park Zdrojowy 

z niezwykle bogatą roślinnością. Ro-
sną tu m.in. cyprysiki, kilkanaście ga-
tunków klonów, żywotnik wschodni, 
grójecznik japoński, platan kloniasty, 
tulipanowiec amerykański, krzew 
cisu, jesion amerykański, halezja 
karolińska, naparstnica purpurowa, 
sumak octowiec, choina kanadyjska 
a także drzewa magnolii.

Krany w Pijalni Wód

Zespolony z Halą Spacerową budynek Pijalni Wód

Sopocki Grand Hotel... Prawda? Tylko 
morza brak, ale od czego wyobraźnia? 

Elewacja wschodnia

W Parku Zdrojowym

Dom Zdrojowy od zachodu

9696 9797
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  SZCZAWNO-ZDRÓJ –  rodzinny dom Noblisty G. Hauptmanna. 

W Szczawnie-Zdroju urodzili się bracia Gerhart (1862 r.) i Karl Hauptmannowie(1858 
r.) Obaj byli dramaturgami i pisarzami. W roku 1912 za sztukę „Tkacze” Gerhart otrzy-
mał  literacką nagrodę Nobla. Natomiast Karl przyczynił się w znacznym stopniu do 
przyznania tej wyjątkowej nagrody innemu pisarzowi – Władysławowi Reymontowi. 
Był współautorem przekładu powieści Reymonta „Chłopi”. Dom pisarzy to dawne 
sanatorium o nazwie „Korona Piastów”. Budynek pochodzi z 1818 r. i był kilkakrotnie 
przebudowywany. Murowany, trzykondygnacyjny, nakryty dachem naczółkowym 
z  powiekami, okna zamknięte w  opaskach. Do drugiej części budynku, dawnej 
sali tanecznej prowadzą drzwi z  mocno nadwyrężoną czasem metalową markizą. 
W przyziemiu znajduje się pseudoportyk, obok którego umieszczone są tablice upa-
miętniające braci Hauptmannów oraz mieszkającego niegdyś w budynku Zygmun-
ta Krasińskiego. Poeta opisał swój pobyt w Zdroju w korespondencji do Adama 
Ludwika Sołtana (ziemianina, konspiratora i pułkownika WP, a prywatnie przyjaciela 
poety). 

80 
   DZIKOWIEC (836 m npm.), położona na południe od Boguszowa-Gorc 

Góra Dzikowiec to centrum sportów ekstremalnych latem i  zimą. Szczyt położony 
w  środkowo-północnej części Gór Kamiennych jest miejscem, które łączy rekreację 
z miłością do sportu. Na jej północno-wschodnim zboczu położony jest Ośrodek Spor-
towo-Rekreacyjny „Góra Dzikowiec”, w którym znajduje się restauracja oraz wypoży-
czalnia sprzętu narciarskiego. Na stoku narciarskim działa system sztucznego naśnie-
żania, wyciąg orczykowy oraz kolej linowa. 

W tym domu mieszkał Zygmunt 
Krasiński, a po latach urodzili się tu 
i mieszkali bracia  Hauptmannowie. 
Coś w sobie ma ten dom, usiądę , 
popatrzę... może sam coś napiszę...?

9898 9999



Na szczycie wznosi się 20-metrowa wieża 
widokowa, z  której roztacza się widok 
na Stożek Wielki, Boguszów, Bukowiec 
oraz Wyżynę Unisławską. Dzikowiec jest 
popularnym miejscem wśród paralotnia-
rzy, a także wśród  rowerzystów – na jego 
zboczach znajdują się trasy rowerowe 
oraz dwie ekstremalne, rowerowe trasy 
downhill.

81 
  LESISTA WIELKA (851 m 

npm.) to najwyższy, płaski i  rozle-
gły szczyt w długim na 6 km i zbudo-
wanym z  permskich skał magmowych 
(wulkanicznych) Masywie Dzikowca 
i  Lesistej Wielkiej. Ciekawostką jest zlo-
kalizowany na północno-wschodnich 
stokach system trzech, prostopadłych 
szczelin o głębokości ok. 5 metrów, po-
wstałych na skutek erozji w tufach porfirowych, noszących nazwę szczelin wiatro-
wych. Powietrze wypełniające szczeliny ma przez cały rok temperaturę zbliżoną do 
średniej temperatury rocznej. Górną część zapadliska tworzy lejkowate zagłębienie, 

zwężające się do rozpadliny o szerokości ok. 
0,5 m. Najbardziej efektownie prezentuje 
się ona podczas śnieżnej zimy, gdyż w  jej 
bezpośrednim sąsiedztwie brak jest śniegu. 
Spowodowane to jest wypływem ze szcze-
liny ciepłego powietrza. Wypływ jest wyraź-
nie słyszalny przy wahaniach temperatury 
i wydaje charakterystyczny głęboki gwizd. 

82 
  UNISŁAW ŚLĄSKI – przy rozwidleniu dróg do Rybnicy Leśnej znajduje 

się dawny cmentarz i ruiny kościoła ewangelickiego z 1742 roku, budowla ze 
strzelistą wieżą i położona obok dawna pastorówka z mansardowym dachem peł-
niąca również funkcję szkoły ewangelickiej.

Obok drugiej, zbudowanej ok. 1600 
roku i  wciąż zachowanej świątyni 
WNMP, na przykościelnym cmentarzu 
rośnie jedno z  najokazalszych drzew 
na Dolnym Śląsku – lipa drobnolistna 
o  obwodzie mierzącym 825 cm. Na 
południowej ścianie świątyni zoba-
czyć można dwie nagrobne tablice 
z 1598 i 1612 roku, co pozwala sądzić, 
iż przed dzisiejszą świątynią stała tu 
starsza budowla, której tak one, jak 
i  część wyposażenia kościoła, były 
częścią. 

„Kanapa|”  
na szczyt Dzikowca

Większość wież ma podobną architekturę,  
a na szczyt wiedzie 148 stopni...

Wieża widokowa na Dzikowcu...  
i widok na Boguszów i Chełmiec

Szczeliny wiatrowe – tu czasem słychać, jak 
„ziemia oddycha”...

Strzelista wieża dawnego, unisławskiego 
kościoła  ewangelickiego. Mam wrażenie, iż 

ewangelicy bardziej, wyżej budowali...100100 101101



83 
 KOCHANÓW, Stół Sądowy 

– to dawny pomnik średniowieczne-
go prawa zlokalizowany w  pobliżu wsi 
Kochanów. Wykonany z  piaskowca stół 
o wymiarach 200 x 76 cm wraz z ośmio-
ma kamiennymi siedziskami służył daw-
niej sądom wiejskim i  kościelnym do 
rozstrzygania sporów. Jest to jedyny na 
Dolnym Śląsku pomnik średniowiecz-
nego prawa w  formie kompletnej, sę-
dziowskiej loży, zachowanej wraz z sie-
dzeniami. 

84 
 KOCHANÓW, jaskinie – na północ od „stołu” znajdują się tzw. Ko-

chanowskie Jaskinie – mało znane, pseudokrasowe jaskinie o długości docho-
dzącej do 600 metrów długości, dziś jeszcze niezagospodarowane turystycznie, ale 
niosące niesamowity potencjał turystyczny. Miejsce jest dość niebezpieczne, dlate-
go nie zaleca się samodziel-
nego penetrowania podzie-
mi. Wejścia do grot znajdują 
się w  lasku, w  owalnym 
zapadlisku. Najokazalsze 
rozpoczyna się dużą kom-
natą o  kilkunastometrowej 
długości.

85 
 RÓŻANA, Czartowskie Skały – rozciąga-

jąca się w masywie Zaworów grupa skał zbudowana 
z liczącego 220 milionów lat, triasowego, czerwone-
go piaskowca. Szczególnie interesująco prezentują 
się położone w  górnych partiach, wypreparowane 
erozją okna skalne i iglice. Po północnej stronie znaj-
duje się potężny ostaniec „Samotna” oraz doskonałe 
miejsce odpoczynku, a po południowej skałki z efek-
townym, skalnym oknem – jedynej takiej, piaskow-
cowej formie skalnej w Polsce. 

Stół Sądowy – to tu przed wiekami sądzono, 
skazywano, jedzono i pito. A ktoś przed 
wyrokiem musiał krzyż pokutny wykuć...  
Może stąd podobieństwo słów: pokuta i kuć...?

Kochanowskie jaskinie  
– wejście do „Morii”

Czartowskie Skały

Wyjątkowość regionu widać choćby 
w unikalnych cudach natury – 

piaskowcowe okno, a właściwie dwa okna, 
jedyne takie w kraju...

Tak, to może dziwić – potężne, 
Czartowskie, czerwone, Skały

102102 103103



86 
 RÓŻANA – znajduje się 

tu, pod numerem 28 jedyna 
zachowana w  regionie, dawna 
kuźnia, pochodzi z 1769 roku i  jest 
to najstarsze zabudowanie we wsi. 
Ciekawostką jest to, iż specjalizowa-
no się tu w podkuwaniu m.in. wołów, 
które należało unieść w  górę, gdyż 
wół nie umie zgiąć nogi tak jak koń, 
do tego celu służyły specjalne pasy 

i system dźwigowy.

87 
ŁĄCZNA – od 2012 roku, wśród lasów 

Gór Kamiennych działa ZOO Łączna – prywat-
ny ogród zoologiczny położony na 12 ha, w natu-
ralnym ukształtowaniu u podnóża Mieroszowskich 
Ścian. Na dużym obszarze zgromadzono ponad 
100 gatunków dzikich zwierząt ze wszystkich kon-
tynentów.  Na wybiegach możemy podziwiać ty-
grysy, kangury, surykatki, antylopy, wilki polarne, 
lemury katta oraz jedyny w  Polsce pół wolny wy-
bieg łączony, na którym znajdują się lemury, gibo-
ny białorękie oraz gerezy abisyńskie. 

Niewiele jest takich miejsc. 
W Pacanowie kuli kozy, a w Różanej... woły

...struś ma wszystko...
W Łącznej można dotknąć, pogłaskać, 

potulić... choć na szczęście nie lwa

104104 105105
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  MIEROSZÓW – Rynek 

i  kamienice, wieża widokowa – ka-
mienice – zespół kamienic rynkowych 
z przełomu XVIII/XIX wieku z częściowo 
zachowanymi podcieniami. Barokowe 
kamienice pochodzą z okresu najwięk-
szego rozkwitu miasta przypadające-
go na XVIII wiek. Narożna kamienica 
pierzei północnej to klasycystyczny 
budynek, który obecnie pełni funkcję 
ratusza, za nim ministacja monitorowa-
nia powietrza, gdzie można sprawdzić 
czystość tego, czym oddychamy. 

Na miasto warto spojrzeć z  wieży wi-
dokowej zbudowanej na Wzgórzu Par-
kowym, skąd widok również na Miero-
szowskie Ściany. Za wieżą park rowery: 
„Bike Arena” z  rowerowymi trasami 
enduro i tor pumptrack. Ale także Aleja 
Zakochanych, amfiteatr, siłownia… ide-
alne miejsce na spacer.

88 
  MIEROSZÓW –  kościół pw. św. 

Michała Archanioła – jednonawowy kościół 
z XV wieku wybudowany w miejscu wcześniej-
szej świątyni zniszczonej przez husytów. W XVII 
i XVIII wieku kościół przebudowano nadając mu 
cechy barokowe.

Ciekawostką jest narożny kamień z  datą oraz 
unikatowe nagrobne epitafia z  czerwonego 
piaskowca umieszczone w zewnętrznym murze 
kościoła.

Przez dziedziniec... na kościelny plac

Najpiękniejsza, pod nr 27, kamienica w Rynku, 
czyli na Placu Niepodległości

Moda na wieże widokowe dotarła do Mieroszowa – i dobrze, 
bo widoki są urocze, na szczyt... 148 stopni...

1601... to już ponad 
400 lat, jak ktoś 
wykuł tę datę...
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Ze względu na swój obronny wygląd budy-
nek nazywany jest Zamkiem. 

Dziś Grunwald odzyskuje dawną świetność 
dzięki lokalnym staraniom, pełni funkcje 
wystawiennicze i kulturalne, m.in. jest miej-
scem warsztatów przyrodniczych, fotogra-
ficznych i  filmowych. W  przyszłości ma tu 
powstać muzeum Krzysztofa Kieślowskie-
go, w zbiorach Fundacji In Situ są liczne pa-
miątki po reżyserze, ofiarowane m.in. przez 
jego żonę Marię. Reżyser tu właśnie spędził swe 
młodzieńcze lata mieszkając w l. 1951-1960. W po-
łowie 1951 roku Kieślowscy przeprowadzili się do 
Sokołowska, gdzie Roman Kieślowski leczył się na 
gruźlicę. Opuścili miejscowość po niespełna roku, 
by po pewnym czasie powrócić do niej, znów wy-
jechać i w końcu osiąść tam na dłużej. Na pamiątkę 
pobytu reżysera zorganizowano Międzynarodowy 
festiwal filmów HOMMAGE A KIEŚLOWSKI.

90 
  SOKOŁOWSKO –  to takie polskie Davos… niewielkie sanatorium 

w przepastnej i cichej dolinie Gór Suchych. Spadkobiercą uzdrowiskowych tradycji 
jest „Biały Orzeł” przyjazna placówka specjalizująca się w opiece nad osobami star-
szymi, a także po zabiegach operacyjnych, urazach, zawałach, udarach, chorobach 
nowotworowych. 

Najokazalszym obiektem dawnego 
uzdrowiska jest sanatorium Grun-
wald, wzorowane na europejskich 
sanatoriach przeciwgruźliczych, 
zakład leczniczy chorób płucnych 
dr Brehmera, budowla z  czerwonej 
cegły o niesamowitej, potężnej, neo-
gotyckiej bryle zwieńczonej strzelistą 
wieżą w tarasem widokowym. Dawny 
zakład uzdrowiskowy został wybudo-
wany w latach 1862-1871. Pełnił swo-
je funkcje do lat 90. XX w. W 2005  r. 
dwa razy był podpalany i  popadł 
w ruinę. Od 2007 r. Fundacja In Situ – 
obecny właściciel obiektu, prowadzi 
jego odbudowę.

Zabudowania dawnej bazy uzdrowiskowej 
to nie zwykłe budynki, lecz wspaniałe 

dzieła sztuki.

Grunwald – jeden z piękniejszych 
budynków sanatoryjnych w Polsce – 
powoli odzyskuje swój „gotycki” blask

Tak pisał do rodziców młody  
Krzyś Kieślowski

Słynny na cały świat reżyser, a gdyby 
nie „żelazna kurtyna”, byłby może 
najsłynniejszy, dziecięce lata spędził 
w Sokołowsku. Może to wpływ piękna Gór 
Suchych uczy takiej wrażliwości?108108 109109
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  SOKOŁOWSKO cer-

kiew – znów wraca do łask, 
gmina prawosławna w  Soko-
łowsku była swego czasu naj-
mniejszą placówką Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego; w  2010  r. liczyła 
zaledwie dwóch wiernych, dziś 
na msze stawia się ich wielu, 
głównie za sprawą napływowej 
ludności ze wschodu.

Cerkiew św. Michała Archanioła 
powstała na pocz. XX wieku na 
potrzeby kuracjuszy wyznania 
prawosławnego, licznie odwie-
dzających uzdrowisko. 

Przy świątyni działa pracownia 
pisania ikon oraz galeria ikono-
pisa Michała Boguckiego. 

92 
  Ruiny XIII-wiecznego Zamku 

RADOSNO znajdują się na zboczach Su-
chawy w Górach Suchych na wysokości 770 
m npm. Historia powstania łączy warownię 
z  osobą księcia świdnicko-jaworskiego Bol-
ka I, a w swych losach jako część umocnień 
granicy z  Czechami wielokrotnie zmieniał 
właścicieli i  był przebudowywany i  odbu-

Jedyna. Nie ma takiej 
cerkwii w promieniu 
setek kilometrów

Chrystus Pantokrator  
(władca i sędzie 

wszechświata) i wnętrza 
malutkiej, Sokołowskiej 

cerkwi

Zamek Radosno – jedna 
z warowni pogranicza 
Śląska i Czech110110 111111



dowany po licznych wojnach i  oblężeniach. Ostatecznie w  roku 1497 wrocławski 
starosta Georg von Stein z rozkazu czeskiego króla Władysława Jagiellończyka zdo-
był i zniszczył zamek. Od tego czasu pozostaje w ruinie, zachowały się: 12-metrowy 
dolny fragment cylindrycznej wieży obronnej oraz odsłonięte niedawno, niewielkie, 
przyziemne fragmenty budynku mieszkalnego, znajdujące się po północno-za-
chodniej stronie dawnego zespołu obronnego. Drugim zamkiem Gór Suchych był 
położony najwyżej w Polsce Zamek Rogowiec. 

93 
  SCHRONISKO ANDRZE-

JÓWKA – zostało uruchomione 
w 1933 roku dzięki staraniom preze-
sa Wałbrzyskiego Związku Górskie-
go (Waldenburger Gebirgsverband) 
Andersa Bocka. Od początku swego 
istnienia dzięki lokalizacji w  cieka-
wym, łatwo dostępnym miejscu cie-
szyło się wielką popularnością wśród 
turystów. Obecnie do obiektu wciąż 
niezmiennie przybywa wielu gości. 
Poniżej na Hali pod Klinem znajduje 
kompleks narciarski. Przy schroni-
sku największy w  Górach Kamien-
nych węzeł szlaków turystycznych 
wiodących w Góry Suche. 

94 
  RYBNICA LEŚNA, drewniana perła wśród gór  – kościół św. Jadwi-

gi, niewielki, pierwotnie ewangelicki, drewniany kościółek w konstrukcji zrębowej, 
kryty gontowym dachem z 1608 r. Został postawiony na skarpie w zakolu rzeki Ryb-
nej. Po 1654 roku służy już katolikom. Świątynia jest jednym z najcenniejszych przy-
kładów architektury drewnianej w Sudetach. Wewnątrz zachowało się cenne, rene-
sansowe wyposażenie z  okresu budowy, m.in. kasetonowy strop w  prezbiterium 

z  maureskową dekoracją malarską oraz tworzące „triadę liturgiczną”: edikulowy 
ołtarz z 1611 r., z reliefami o tematyce chrystologicznej, osadzona na słupie ambona 
oraz chrzcielnica. Wierni mogą zasiąść na oryginalnych, XVII-wiecznych ławach, co 
jest bardzo rzadkim przywilejem. 

95 
  RYBNICA LEŚNA, wydarte górze – kamieniołom melafiru, jest naj-

większym czynnym kamieniołomem w  Sudetach, potężne wyrobisko na paśmie 
Góry Bukowiec w Górach Suchych jest oszałamiające – świadomość, co może zrobić 
przyrodzie człowiek. Melafir posiada wysoki stopień polerowalności i jest pożądany 
jako dodatek do mas bitumicznych. Jako skała cechuje się niskim ciężarem właści-
wym (gęstość skały 2,7 g/cm3). Wielkość złoża szacuje się na 160 mln ton! A roczne 
wydobycie sięga 1 mln ton!

Andrzejówka – jedyne schronisko w Górach Suchych

Jedna z kilku i jedyna w polskiej części Sudetów drewniana świątynia o tak bogatym wnętrzu, 
która zachwyca renesansowym wyposażeniem

Zapach drewna i polichromowane wnętrze emanujące kolorami

Największy w Sudetach i wciąż czynny kamieniołom
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kowe i  renesansowe epitafia. Na przykościelnym cmentarzu zabytkowe nagrobki, 
a w bocznym tympanonie, wykutym w żółtym piaskowcu – palma, symbolu używa-
no tam, gdzie chodziło o uwidocznienie tego, co doskonałe, duchowe i chwalebne. 

U podnóża Masywu Dzikowca zachowały się pozostałości Zamku zwanego zam-
kiem Konradów z XIV wieku z fundacji Bolka II. Warownię zniszczyły wojny husyc-
kie i od 1466 roku pozostaje w ruinie. Nieopodal teren rekreacyjny: stawy hodowla-
ne, gdzie można samemu złowić, grillować i skosztować rybę.

96 
  GRZĘDY – kościół św. Jadwigi. Wzniesiony w XIV w., otoczony murem 

z bramą bramną, dwukrotne przebudowy pozostawiły w jego bryle i wnętrzu cechy 
trzech różnych stylów architektonicznych. Wewnątrz zachował się również niekom-
pletny, renesansowy ołtarz z  XVI  w. Na zewnątrz widoczne dwa kamienne, baro-

Daty, symbole, alegorie, 
inskrypcje... Całe wieki temu

Jakże często – na pierwszy rzut 
oka nic ciekawego... Lecz gdy 
przyjrzeć się bliżej...

Niewiele zostało z XIV-wiecznej warowni Konradów. Już tylko kamień na kamieniu...

Tyle lat leżały w ziemi... Fragmenty imion, dat, wspomnień... Ratujmy cmentarze...
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97 
  BŁAŻKOWA – wiek XVI to 

czas, kiedy zaczęto ustalać przebieg 
granic posiadłości w regionie, a dawny, 
szalenie niedokładny zasięg włości przestał 
już wystarczać. Jednak regulacja granic prowadziła do konfliktów, często zbrojnych, 
między zainteresowanymi stronami. Na ich skutek rzeszowscy mnisi stracili przed 2. 

poł. XVI w. część posiadłości w Błaż-
kowej, gdy górna część wsi nadal 
pozostawała własnością klasztorną, 
a  Dolna należała do rodziny von 
Zedlitz zu Lomnitz. W  1594  r. wieś 
„Blassdorf” występuje w  rejestrach 
podatkowych jako własność Wolfa 
Zedlitza. Podział majątku rodził sta-
łe konflikty między poddanymi obu 
panów. Ostatecznie przebieg grani-
cy między dobrami ustalił w 1577 r. 
starosta księstwa świdnickiego Ma-
ciej von Logau, z  pomocą jednak 
wysłannika kamery cesarskiej we 
Wrocławiu, Jerzego Parcha.

12 Kwiatolnowskich „Nepomuków”
Figury św. Jana Nepomucena należą do najliczniejszych w  regionie Bramy 
Sudetów Środkowych. Historyczne zawieruchy i  i wpływ historii Czech na re-
gion zadomowiły wizerunek świętego na mostach i w świątyniach o wiele licz-
niej niż gdziekolwiek indziej. Warto to wykorzystać i zgłębić życie tego świętego 
na przykładzie okolicznych rzeźb. To szalenie ciekawa postać.

Minęły dwa wieki i tak zaczęły 
wyglądać graniczne oznaczenia 
cysterskiej ziemi. Zachowało się ich 
do dziś kilka...

I gdy w Polsce i Europie tłukli się o ziemie, 
to tu, w 1577 roku wytyczano już granice 
i wkopywano słupki – a nie wbijano 
miecze...

Olszyny, XVIII wieczna 
figura Nepomucena przy 

rozwidleniu dróg

Błażejów, barokowy 
Nepomuk z XVIII wieku 
w jaskrawych barwach

Lubawka, 
w narożu ratusza, 

z datą 1727 roku, jedna 
z najpiękniejszych figur 

świętego w regionie

Czadrów, odnowiony 
i powtórnie umiejscowiony 

przy rozwidleniu szos, św. Jan 
adorujący krucyfiks

 Chełmsko Śląskie, 
polichromowana figura 
w kościele św. Rodziny 
ustawiona na konsoli 

z aniołkiem

Chełmsko Śląskie, XVIII 
wieczna figura świętego 

Jana z aniołkami 
w środkowej części Rynku
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Okrzeszyn, bezgłowy 
Nepomuk na kamiennej 
balustradzie mostu nad 

potokiem Szkło

Jawiszów, jedna 
z najmniejszych, ale za 

to najbarwniejsza postać 
Nepomucena w regionie

Okrzeszyn, na konfesjonale 
w kościele Narodzenia NMP 

gdzie święty bezradnie 
rozkłada ramiona

Krzeszów, na balustradzie XVIII 
wiecznego mostu na Zadrnej 

przepiękna figura Nepomucena 
adorującego krucyfiks

Lubawka, niewielka figurka 
świętego w aureoli, w niszy 

muru kościoła WNMP

Niedamirów, 
płaskorzeźba 
Nepomucena 

na postumencie 
przydrożnego krzyża
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