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Papież Benedykt XVI konty-
nuując nauczanie o priorytecie 
osobowej przyjaźni z Bogiem 
powiedział m.in.: „Moi drodzy, 
modlitwa i słuchanie Słowa Bo-
żego są oddechem duszy i źró-
dłem życia duchowego. Jest to 
też fundament i przejaw jedno-
ści wszystkich, którzy wielbią 
Boga, dziękują i proszą z wiarą 
i miłością (…) Jeśli płuca modli-
twy nie karmią tchnienia nasze-
go życia duchowego, grozi nam 
uduszenie się pośród tysięcy 
codziennych spraw (…); posta-
nowienie Apostołów: ‘My... od-
damy się wyłącznie modlitwie 
i posłudze słowa’ (Dz 6,4), wska-
zują na priorytet jaki powinni-
śmy dać Bogu, relacjom z Nim 

w modlitwie, zarówno osobistej 
jak i wspólnotowej. Bez umiejęt-
ności zatrzymania się na słucha-
niu Pana, na rozmowie z Nim, 
istnieje ryzyko niepotrzebnego 
niepokoju i martwienia się pro-
blemami, trudnościami, potrze-
bami, także kościelnymi. (…)

Dzisiaj to bardzo cenne we-
zwanie dla nas, przyzwyczajo-
nych do oceniania wszystkiego 
według kryteriów produktyw-
ności i efektywności. Fragment 
Dziejów Apostolskich przypo-
mina nam o znaczeniu pracy, 
o zaangażowaniu w codzienne 
czynności, które są wykonywa-
ne z odpowiedzialnością i po-
święceniem, ale także z naszą 
potrzebą Boga, jego opieki, 

jego światła, które daje nam siłę 
i nadzieję. Bez codziennej mo-
dlitwy przeżywanej z ufnością 
i wiernością, nasze działanie sta-
je się puste, traci głębię i duszę, 
redukuje się do prostej czynno-
ści, która ostatecznie pozosta-
wia nas nieusatysfakcjonowa-
nymi. (…) Nadal praktykowana 
jest w tradycji chrześcijańskiej 
przepiękna inwokacja, którą 
odmawia się przed każdą pra-
cą, brzmi ona tak: (…) „Wspieraj 
Panie nasze działania i otaczaj 
Twoją opieką, aby wszystko co 
czynimy zawsze w Tobie miało 
swój początek, i w Tobie swoje 
wypełnienie”. Każdy krok nasze-
go życia, każde działanie, także 
w Kościele powinno odbywać 
się przed Bogiem, w modlitwie 
i w blasku jego Słowa” (Środowa 
Audiencja Generalna, Watykan 
25 IV 2012 r.). Powyższe, cel-
ne słowa Następcy Św. Piotra, 
w lapidarny sposób tłumaczą 
nam głęboki sens nie tylko wy-
stępowanie ołtarzyków i tzw. 
kącików Pana Boga w domach 
chrześcijan XVIII – XX w., małej 
i wielkiej architektury sakralnej 
oraz genezy przydomka Ziemi 
Kłodzkiej – „krainy Pana Boga 
i Maryi”.

W dobie kiedy coraz częściej 
nie ma miejsca dla pojęcia Boga 
w konstytucjach, mediach, 
kulturze, kiedy z przestrzeni 
publicznej usuwa się symbole 

religijne, obiekty małej i wiel-
kiej architektury sakralnej, kiedy 
w ramach międzynarodowych 
struktur organizowano zama-
chy na osobę papieża, a chrze-
ścijanie należą do ludzi naj-
czyściej prześladowanych oraz 
pozbawianych podstawowych 
praw obywatelskich, życia i ka-
riery zawodowej, to niebawem 
10 czerwca 2012 r. będziemy 
na Ziemi Kłodzkiej świętować 
100-letnią rocznicę poświęce-
nia górskiego kościoła św. Anto-
niego w lasówce koło Zieleńca 
oraz Dusznik-Zdroju i Bystrzycy 
Kłodzkiej (początkowo trakto-
wanego jedynie jako kaplica). 
Dla całościowej oceny tego wy-
darzenia, wielce wymownymi 
i użytecznymi mogą być cho-
ciażby takie oto grupy faktów. 
Po pierwsze, z jednej strony do 
roku 1933 r. sieć parafialną wiel-
kiego dziekanatu kłodzkiego 
stanowiła liczba 55 parafii (nb. 
do końca XIV w. było ich tylko 
44) oraz 9-ciu kuracji i ekspozy-
tur, w tymże roku na obszarze 
Kłodzkiego Hrabstwa żyło 164. 
626 katolików i 15.601 osób in-
nych wyznań, religii i kultur. Na-
tomiast z końcem lat 80-tych XX 
w. na obszarze Ziemi Kłodzkiej  
istniało 67 parafii i 30 kościołów 
filialnych. Co więcej w trudnym, 
tak pod względem politycznym 
jak i gospodarczym okresie, 
1900-1938 zdołano wznieść lub 

Widok na kościół filialny w lasówce i dolinę orlicy z k. XX w.

Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

250  lat  SakralnegO  aDwentu  laSówkI 
refleksje przed 100-letnią rocznicą poświęcenia kościoła św. antoniego w lasówce1

 
„Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, 
i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest”.

(Benedykt XVI, Encyklika społeczna Caritas in veritate,  7 VI 2009 r.).

 „Zaślepienie na Boga i zaślepienie na wartości
 jest realnym zagrożeniem dla naszej egzystencji 
i świata w ogóle”.

(Benedykt XVI, Homilia podczas Liturgii Wigilii Paschalnej,  
Watykan 7 IV 2012 r.).

1 Niniejszy artykuł jest pierwszym z szeregu przyczynków Autora publikowanych z okazji przypadającej w 2012 r. 100-letniej rocznicy budowy i poświęcenia 
kościoła św. Antoniego w lasówce.

znak firmowy oraz druk reklamowy 
huty szkła kryształowego „Pangratz 
& co” wraz z kościołem i fragmentem 
panoramy zabudowy lasówki z roku 
1920. (oprac. T. Fitych).
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powiększyć aż 6 kościołów filial-
nych (tzn. aż 20% tej kategorii 
świątyń). Po drugie, Dolny Śląsk 
słynie w Polsce z faktu posiada-
nia największej liczby obiektów 
zabytkowych, przy czym nie-
malże 80 % stanowią tu obiekty 
sakralne. Po trzecie, w dziejach 
wsi lasówka  ze względu na jej 
genezę, rozwój, źródło utrzy-
mania wielu rodzin oraz euro-
pejską i światową renomę, klu-
czową rolę  odegrała miejscowa 
„leśna” huta szkła. Niestety do 
dzisiaj nie przetrwał jej fabrycz-
ny kompleks, dysponujemy je-
dynie fotografiami,  katalogami  
i fragmentarycznymi kolekcjami 
jej produktów. Krótko mówiąc, 
obecnie w lasówce praktycznie 
nie ma już żadnych śladów po 
370 latach istnienia huty „żywi-
cielki”, a centralnie położonym, 
dominującym w pejzażu wsi 
i mającym kluczowe znacze-
nie dla jej mieszkańców, tury-
stów i letników stał się obiekt 

sakralny - filialny kościół św. 
Antoniego, wzniesiony w sty-
lu neoromańskim. Po czwarte, 
wspomniany obiekt sakralny 
może stanowić interesujący 
przedmiot poznawczy dla róż-
nego typu historyków, w tym 
architektury, sztuki, kultury oraz 
muzykologów i organmistrzów, 
nie mniej na plan pierwszy na-
leżałoby wysunąć ważny feno-
men, praktycznie dotychczas 
niezauważony, który dotyczy aż 
250 letniego dążenia tutejszych 
mieszkańców do relacji z sa-
crum, pełnych determinacji wy-
siłków na rzecz wizualizacji wiary 
w postaci wyobrażeń świętych 
(m.in. obrazów malowanych na 
szkle – oferty miejscowej huty, 
wysoko cenionej w całej Euro-
pie Środkowej), krzyży i kapli-
czek przydrożnych, wznoszenia 
wotywnych kompleksów małej 
architektury sakralnej oraz po-
siadaniu lokalnego domu mo-
dlitwy, w którym Eucharystia by-

łaby regularnie sprawowana. Po 
tym szczególnym i trwającym 
aż 250 lat sakralno-euchary-
stycznym adwencie, mieszkań-
cy lasówki mogli się wreszcie 
radować pięknym wspólnoto-
wym domem modlitwy - miej-
scowym kościołem. W dniu 17 
września 1912 r. celebrowano 
w nim pierwszą Eucharystię – 
źródło i szczyt  całej działalności 
Kościoła (por. Kl, 10). Wysoka 
miara życia codziennego, wy-
soka kultura duszy dawnych elit 
i mieszkańców lasówki oraz ich 
bezcenne historyczne doświad-
czenie konsekwentnego dąże-
nia do sacrum może ubogacić 
współczesnych Ślązaków, Pola-
ków i Europejczyków.

lasówka (niem. Kaiserswal-
de, ok. 680-730 m npm) – to po 
pierwsze jedna z najmłodszych 
wsi powstałych na obszarze 
Kłodzkiego Hrabstwa, a jej na-
zwa jest świadectwem dawnych 
stosunków własnościowych. Do 
połowy XVI w., miejsce jej loka-
lizacji,  zbocza Gór Bystrzyckich 
były całkowicie porosłe lasami. 
Po upływie jednego stulecia 
lasówka była kolejnym krokiem 
zasiedlania doliny Orlicy. Z doli-
ny, w której rozlokowano wieś, 
otwiera się malownicza panora-
ma czeskich Orlickich hor.

Współcześnie jest to nie-
wielka i przygraniczna wieś (za-
mieszkana przez ok. 40 rodzin), 
pośród rozległych i półdzi-
kich – górskich  łąk nad lewym 
brzegiem Dzikiej Orlicy. Wzdłuż 
dawnej drogi nadgranicznej, 
a obecnie Autostrady Sudeckiej. 
W górnej części poszerzonej 
w tym miejscu doliny tej gór-
skiej rzeki, łąki, będące zachod-
nimi stokami Gór Bystrzyckich, 
przecinają tu liczne potoki. 
W generalnym spojrzeniu, la-
sówka to wieś położona nie-
zwykle malowniczo w Sudetach 
Środkowych, pomiędzy Górami 
Bystrzyckimi i Górami Orlickimi. 
Ponadto przy granicy z Czecha-
mi, na północnym wschodzie 
oraz na południowym zacho-

dzie, a w odległości ok. 6 km 
od Zieleńca, 12 km od Dusznik 
Zdroju i 11 km od Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

Do dzisiaj  strukturę wsi sta-
nowi rozproszona zabudowa 
XIX i XX w. sudeckich chat drew-
nianych, które są porozrzucane 
na łąkach łagodnego zbocza 
Kłobuka (stanowią one zaledwie 
30 % stanu zabudowy przedwo-
jennej) oraz licznie powstające 
domy letniskowe. Panuje tutaj 
cisza i kojący pokój, a przyby-
wających w zachwyt  wprawia 
piękna panorama Gór Orlickich. 
We wsi obok szczątkowych śla-
dów istnienia jednej z najwięk-
szych  na Ziemi Kłodzkiej tzw. 
„leśnej” huty szkła (1614-1952, 
stąd to niektórzy nazywają la-
sówkę „kryształową wioską”) 
i fabryki zapałek, istnieją nielicz-
ne obiekty małej architektury 
sakralnej oraz dominujący nad 
wiejską zabudową neoromań-
ski kościół p.w. św. Antoniego.

Po II wojnie światowej trud-
ności przygraniczne, emigracja 
oraz polityka osiedleńcza do-
prowadziła do bardzo nieko-
rzystnych zmian w regionie Gór 
Bystrzyckich. W miejsce wysie-
dlonych Niemców i Czechów 
osiedlano tu także mieszkań-
ców ze wschodnich terenów 
przedwojennej Polski. Niestety 
nie posiadali oni ani umiejętno-
ści gospodarowania w trudnych 
warunkach górskich, ani moż-
liwości kontynuowania w za-
mieszkałych przez siebie wsiach 
dawnych tradycji letniskowych. 
W konsekwencji stało się to 
przyczyną szybko postępują-
cego na tym terenie upadku 
rolnictwa i dramatycznego wy-
ludniania się wiosek górskich.  
Z końcem XX w. we wsi lasów-
ka mieszkało  niespełna 100 
mieszkańców. Oto zestawienie 
rozwoju zaludnienia dla trzech 
pobliskich wsi w okresie (1787 
– 2011), które miały zbliżone 
dzieje kościelne, gospodarcze 
i historyczne (patrz tabela). 

nazwa wsi n.p.m. zaludnienie
1700 1787 1800 1804 1816 1825 1840 1880 1910 1933 1939 1950 1959 1970 1978 2011

lasÓWka
29 VI 1662 r.
29 VII 1682 r.

680-729
170 188 350 290 234 227 315 485 660 619 620 168 100 141 94 218

Mostowice
Osada: 1574 (?)
1596 r.

640-820
358 259 354 349 500 598 527 486 151 50 40 25

zieleniec
Kolonia: 1719 r.

800-960
280 316 461 548 891 626 575 784 95 500

RAZEM 826 809 1.042 1.212 1.876 1.884 1.721 1.890 245

schemat jednego z wariantów domu wieśniaczego 
XiX/XX w. W izbie jasnej, naprzeciw pieca, istniał 
kącik kultowy (oprac. T. Fitych).
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etapy wizualizacji i obecności 
sacrum w przestrzeni osady, 
kolonii i wioski

W jaki sposób pierwsi 
uczniowie i chrześcijanie mi-
nionych stuleci spotkali miłość 
Boga? Spotkali ją w Jezusie 
Chrystusie: w Jego Ewangelii, 
w Eucharystii i we wspólnocie 
Kościoła. W Kościele odkrywa 
się, że życie każdego człowie-
ka jest historią miłości. Ukazuje 
nam to jasno Pismo Święte oraz 
potwierdza świadectwo świę-
tych. Ich życie się zmieniło się 
radykalnie i nabrało głębokiego 
sensu, z chwilą kiedy stało się 
odpowiedzią na „Ukrzyżowaną 
miłość”, większą niż cokolwiek.

Istotę pełnej międzyludzkiej 
komunikacji oraz osobowej wy-
miany darów umacnia bezpo-
średni kontakt lub co najmniej 
posługiwanie się obrazem – po-
dobizną partnera dialogu. Sobór 
trydencki postanowił, że dla efek-
tywnej autoewangelizacji oraz 
kolejnego etapu ewangelizacji 
naszego kontynentu użyteczną 
będzie również plastyczna wi-
zualizacja wiary. W 350-letnich 
dziejach mieszkańców lasówki 
możemy wyróżnić chociażby 
pięć znaczących form czy też 
etapów dialogu z sacrum i wizu-
alizacji prawd wiary. Pierwszym 
tego typu przejawem były pro-
ste, domowe oratoria. Stanowi-
ły je  domowe ołtarzyki i kąciki 
Pana Boga obecne praktycznie 
w wieśniaczym domu, każdego 
z 75 gospodarstw istniejących 
w lasówce w 1907 r. (nb. w 1910 
r. żyło tu 659 osób, z tego 650 
katolików). Te mikrooratoria ro-
dzinne były środowiskiem, gdzie 
„oddychało się” Bożą miłością, 
która daje wewnętrzną siłę po-
śród trudności i prób życiowych.

W proces skutecznego dąże-

nia od  mikrodomowej kapliczki 
do wiejskiego domu modlitwy 
w postaci lokalnej świątyni, 
w znaczący sposób włączył się 
już potomek czeskiego mistrza 
szklarskiego Adama Petershan-
sela, twórcy pierwszej huty 
szkła i osady lasówka. W 1699 r., 
Franz Johann Ferdinand Peter-
hansel ze względu na oddalenie 
lasówki od parafii w Bystrzycy, 
otrzymał zezwolenie na założe-
nie kaplicy domowej i utrzymy-
wanie osoby duchownego.

Mieszkańcy lasówki od 
szeregu dziesięcioleci na różny 
sposób pielęgnowali wrażliwość 
na sacrum i żywą pobożność. 
Głęboką wiarą i pobożnością 
charakteryzowali się także pra-
cownicy miejscowej huty szkła. 
Każdy dzień pracy robotnicy ini-
cjowali modlitwą. Na początku 
nowej zmiany dmuchacze szkła 
wraz ze swymi pracownikami 
klękali w pobliżu rozpalonego 
pieca szklarskiego, zapewne 
korzystając z wizerunku krzyża 
lub plastycznych wyobrażeń 
świętych patronów i błagali 
o Boże błogosławieństwo oraz 
orędownictwo patronów, trzy-
krotnie odmawiając modlitwę 
Ojcze Nasz i katolickie wyznanie 
wiary. W roku 1820 w hucie za-
trudnionych było 34 mężczyzn 
i 3 kobiety, a w szlifierni szkła 5 
mężczyzn i 3 kobiety.

W okresie od 1765-75 do 
1890 r. lasówka wyrosła na głów-
ne śląskie centrum twórczości 
ludowej w postaci średniej wiel-
kości obrazków o charakterze re-
ligijnym (głównie świętych). Były 
one malowane ręcznie na szkle. 
Twórczość tego typu pojawiła 
się już w okresie kontrreformacji, 
a rozwijano ją zwłaszcza wokół 
ośrodków pielgrzymkowychmi-
krooratoria m.in. w Czechach, 

Bawarii, Austrii i Szwajcarii. Z ty-
pową dla tutejszych mieszkań-
ców wrażliwością na sacrum, 
członkowie pięciu najbardziej 
utalentowanych i zasłużonych  
rodzin o wielopokoleniowych 
tradycjach, niekiedy w dzień 
i w nocy, w chałupniczy sposób 
realizowali ogromne ilości tego 
typu dzieł. Handlarze sprzeda-
wali je głównie na straganach 

wielkich ośrodków pątniczych. 
Dzieła te umieszczano w przy-
drożnych kapliczkach, w „kąci-
kach Pana Boga” znajdujących 
się w izbach mieszkalnych oraz 
w sypialniach wielu śląskich do-
mów. Szczyt rozwoju lasowskiej 
produkcji przypadł na  lata 1830-
1875 (po czym od 1860 r. coraz 
silniej wypierała ją litografia oraz 
inne techniki drukarskie). 

Modlitwą rozpoczynaną ciężką i wielogodzinna pracę w hucie szkła w lasówce Modlitwą rozpoczynano ciężką i wielogodzinna pracę w hucie szkła w lasówce 

obraz malowany na szkle: Święty antoni z Padwy („s. antonius”), lasówka, ostatnie 
ćwierćwiecze XiX w. (28,5 x 18,5 cm; 
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Z końcem XVIII w. nie tylko 
na Ziemi Kłodzkiej przychodzi 
nam odnotować renesans ru-
chu pielgrzymkowego oraz du-
chowości pasyjnej i  dynamicz-
ny rozwój małej architektury 
sakralnej. Od początków XIX 
w. tego typu proces wizuali-
zacji wiary w lasówce ukazuje 
nam  pięć istniejących do dzi-
siaj obiektów. Jest oczywiste, 
że każdy z nich ma odmienną 
genezę. Były one wyrazem 
charakterystycznych dla dane-
go okresu trendów duchowo-
ści, wielowiekowej pobożności 
ludowej, wzmacnianej przez 
kąciki Pana Boga, praktykę mo-
dlitw o urodzaje w formie tzw. 
dni krzyżowych (kiedy proce-
syjnie udawano się do czterech 
miejscowych kapliczek i krzyży 
przydrożnych), śluby wotywne 

związane z epidemiami, a tak-
że z decyzjami papieży. Pius IX 
dekretem z 31 czerwca 1858 r. 
udzielał 300 dni odpustu zu-
pełnego na znanych warun-
kach (tzn. spowiedzi i komunii 
św.) oraz po modlitwie przed 
plastycznym wyobrażeniem 
Jezusa Ukrzyżowanego. Po-
krótce przyjrzyjmy się poszcze-
gólnym obiektom sakralnym 
lasówki.

1.) – Po przejściu Hrab-
stwa Kłodzkiego pod władzę 
Prus, nadal nie było łatwym - 
zwłaszcza dla osób starszych - 
dotarcie nawet do oddalonego 
o 5 km kościoła parafialnego 
w Mostowicach. W tej sytuacji 
w lasówce zaczęły powstawać 
lokalne przestrzenie wspólno-
towej modlitwy oraz katolic-
kich zwyczajów i nabożeństwa. 

Najstarszy z tego typu obiek-
tów stanowi tzw. jednoosobo-
wa Męka Pańska, czyli wysoki, 
smukły krzyż, w całości wykuty 
w piaskowcu. Został on wznie-
siony na gruntach należących 
do właścicieli dominium, a wy-
konał go tutejszy osadnik Josef 
Wenzel. Do dzisiaj znajduje 
się on w małym zagajniku na 
granicy niewielkiego lasku 
oraz przy drodze odchodzą-
cej od kościoła około jednego 
kilometra w górę. W dniu 15 
września 1811 r. uroczyście 
poświęcił go drugi mostowicki 
proboszcz ksiądz Franz Herden 
(1809-1814). Nota bene po stu 
latach poddano go renowacji, 
czyli jeszcze przed poświęce-
niem lokalnej świątyni.  Od-
tąd  w niedziele i święta wielu 
mieszkańców udawało się na 
to miejsce, aby u stóp krzyża 
w wyrazie dziękczynienia zło-
żyć bukiet kwiatów, zapalić 
świecę i pomodlić się słowami 
modlitwy Ojcze Nasz, modli-
twy różańcowej czy też lita-
nijnej. W ten sposób powstał 
tu punkt również zborny dla 
kompanii pielgrzymów, wyru-
szających z Doliny Górnej Orli-
cy, m.in. do sanktuarium Matki 
Bożej w Wambierzycach. Krzyż 
ten - jako jeden z pięciu naj-
bardziej charakterystycznych 
obiektów wsi lasówka (obok: 
„Herschftshaus, Gebirgsbau-
de, Glasfabrik i Franz Schla-
gner Handlung) widniał na 
rozpowszechnianej w formie 
grafiki widokówce – „Gruss aus 
Kaiserwalde. Grafschaft Glatz”.

2.) Wiek XIX był naznaczo-
ny częstymi spustoszeniami 
powodowanymi przez pan-
demie cholery. Po pandemii 
cholery w 1832 r., która ciężko 
doświadczyła wielu pracowni-
ków huty szkła, ci którzy oca-
leli, jako wotum wdzięczności 
zbudowali we wspomnianym 
powyżej zagajniku, wokół 
kamiennego krzyża, drogę 
krzyżową. Aktualnie na tym 
terenie zachowały się tylko 
wypłaszczone miejsca, w któ-
rych być może znajdowały się 
stacje tejże drogi krzyżowej. 
Jej istnienie zostało zaznaczo-
ne na mapie z 1884 r. (przedru-
kowanej w roku 1919). Corocz-
nie aż do ok. 1918 r. w święto 
Wniebowstąpienia Chrystusa 
odbywały się w tym miej-
scu publiczne nabożeństwa. 
Od wspomnianego krzyża 
w dziękczynnej procesji uda-

wano się ze wspólnotowymi 
modlitwami do przydrożnych 
figur z wyobrażeniami świę-
tych w lasówce, jak też i w po-
bliskich miejscowościach. Do 
dzisiaj jedyny ślad jaki się za-
chował po tych wotywnych 
nabożeństwach i praktykach, 
to stojący kamienny krzyż.

3.) Praktycznie naprzeciw 
obecnego kościoła filialnego 
p.w. św. Antoniego, obok ruin 
dawnej huty szkła, z drogi 
widoczna jest przydrożna ka-
pliczka z figurką Najświętszej 
Marii Panny.  W 1844 r. została 
ufundowana przez tutejsze-
go osadnika Frantza Dörnera 
(w 1884 r. poddano ją renowa-
cji). Początkowo stała na dzie-
dzińcu tutejszej huty szkła. 

4). Na okres 1830-1875 przy-
pada okres rozkwitu religijnego 
malarstwa na szkle w lasówce. 
W tego typu rodzinnej pracy 
chałupniczej zaangażowane 
były m.in. powszechnie cenio-
ne rodziny Rohrbachów, Bec-
kerow, Wenzlów i Gewaldów. 
W 1895 r., w centrum wsi, przed 
domem  Rohrbachów  powstał 
kolejny okazały kamienny 
krzyż. Został on ufundowany 
przez osadnika Wilhelma (12) 
- seniora (*1823 +1913) lub 
Wilhelma (13) – juniora (*1858 
+1949), zarazem właściciela 
młyna (aktualnie  krzyż ten jest 
już bardzo zniszczony).

5.) W drugiej dekadzie XX 
w., w południowej elewacji 
korpusu kaplicy św. Antonie-
go, wzorując się na antycznych 
pomnikach konnych i renesan-
sowych pomnikach kondotie-
rów, umieszczono symboliczny 
i zarazem bardzo skromny po-
mnik poległych podczas I woj-
ny światowej. Został on wyko-
nany z betonu (prostokątna 
płycina z pełnoplastycznym 
przedstawieniem żołnierza na 
koniu).W późniejszym czasie, 
na przykościelnym cmenta-
rzu, pomiędzy dwoma tujami, 
wzniesiono kamienny pomnik 
I wojny światowej, zwieńczony 
tzw. „krzyżem żelaznym” (od-
znaczeniem ustanowionym 
we Wrocławiu 10 marca 1813 
przez króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III). W płycinie postu-
mentu pod krzyżem żelaznym, 
otoczonym dwoma gałązkami 
dębu, widnieją nazwiska 11-tu 
mężczyzn poległych w okresie 
XII 1916-XI 1917 r.

lasówka, krzyż Męka Pańska z 15 iX 1811 r.

lasówka, kapliczka z figurką najświętszej Marii Panny z 1844 r. (ufundowana przez 
Frantza Dörnera; stan z  ii 2012.
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